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Aicinām piedalīties  
jaunveidojamā Mārupes novada 
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 
2022.–2034. gadam izstrādē
Mārupes un Babītes novada pašvaldības ir uzsākušas kopīgu darbu pie jaunā Mārupes 
novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.–2034. gadam izstrādes. Izstrādes ietvaros 
pašvaldības aicina visus novada attīstībā ieinteresētos – gan novada iedzīvotājus, gan uz-
ņēmējus, pakalpojumu sniedzējus un turpmākai attīstībai paredzēto zemju īpašniekus un 
potenciālos attīstītājus, gan novada nevalstiskās organizācijas – piedalīties tematiskajās 
darba grupās un iedzīvotāju forumos.
Tematiskajām darba grupām var  pieteikties 
līdz 26. aprīlim plkst. 13.00, aizpildot elek-
tronisko anketu, kas pieejama abu pašvaldību 
mājaslapās, vai sūtot informāciju par dalību uz 
e-pasta adresi ilze.kremere@marupe.lv.

Darba grupas notiks attālināti – konferenču 
platformā „ZOOM”. Dalībniekiem, kuri būs 
pieteikušies, pirms sanāksmes uz e-pastu tiks 
nosūtīta saite. Lūdzam ņemt vērā, ka vietu 
skaits tematiskajās darba grupās ir ierobežots.

Tematisko darba grupu norises laiki
 Mobilitāte, transporta infrastruktūra un 

apdzīvojuma struktūra  – 26. aprīlī plkst. 
14.00–16.00.

 Novada profils un publiskie pakalpojumi  – 
27. aprīlī plkst. 14.00–16.00.

 Uzņēmējdarbība un konkurētspēja – 29. ap-
rīlī plkst. 14.00–16.00.

 Vides resursi un energoefektivitāte – 6. mai-
jā plkst. 14.00–16.00.
Mārupes un Babītes novada pašvaldības 

aicina iedzīvotājus piedalīties arī iedzīvotāju 
forumos, kuros būs iespēja gan uzdot jautā-
jumus un sniegt priekšlikumus, gan diskutēt 

par jaunizveidotā novada attīstību. Iedzīvotā-
ju forumos dalībnieku skaits nav ierobežots, 
un tie notiks attālināti, konferenču platformā 
„ZOOM”.

Iedzīvotāju forumu norises laiki  
 Mārupes un Babītes novada iedzīvotāju pir-

mais forums – 13. maijā plkst. 14.00.
 Mārupes un Babītes novada iedzīvotāju ot-

rais forums – 17. maijā plkst. 18.00.
 Uzņēmēju un pakalpojumu sniedzēju fo-

rums – 20. maijā plkst. 16.00.
 Teritoriju īpašnieku un attīstītāju forums  – 

24. maijā plkst. 16.00.
Paldies visiem, kas savus priekšlikumus jau 

ir iesūtījuši, aizpildot aptauju šā gada februārī! 
Papildus iespējams rakstiski sniegt priekšliku-
mus jaunizveidotā Mārupes novada Ilgtspējī-
gas attīstības stratēģijas 2022.–2034. gadam iz-
strādei, rakstot uz e-pasta adresi ilze.kremere@
marupe.lv vai sūtot pa pastu Mārupes novada 
domei Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes no-
vadā, LV-2167, līdz 31. maijam.

Mārupes novada domes Attīstības nodaļa

Apkopoti aptaujas par 
jaunveidojamo Mārupes  
novadu rezultāti
Lai noskaidrotu sabiedrības redzējumu par no-
vada attīstību nākotnē, Mārupes novada Ilgt-
spējīgas attīstības stratēģijas 2022.–2034.  ga-
dam izstrādes ietvaros laikā no 2021.  gada 
8.  februāra līdz 1.  martam Mārupes un Babī-
tes novada pašvaldības veica uzņēmēju un ie-
dzīvotāju aptauju. Kopumā aptauju uzsākuši 
2550 iedzīvotāji un 391 uzņēmējs, kas ir aptu-
veni  6% no kopējā Mārupes un Babītes nova-
da iedzīvotāju skaita un apmēram 6% no kopē-
jā uzņēmēju skaita. Veicot kvalitatīvo aptaujas 
anketu atlasi, kopumā tika analizētas 1970 ie-

dzīvotāju (1321 no Mārupes novada, 649 no 
Babītes novada) anketas un 191 uzņēmēja 
(121 no Mārupes novada, 57 no Babītes nova-
da) anketas. Informācija un aptaujas rezultātu 
apkopojums ir atspoguļots sešās infografikās, 
kas pieejamas abu pašvaldību tīmekļvietnēs.

Pašvaldības izsaka Mārupes un Babītes 
novada iedzīvotājiem un uzņēmējiem patei-
cību par līdzdalību sava novada veidošanā un  
attīstībā!

Mārupes novada domes Attīstības nodaļa
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Skolas Babītes novadā
Šomēnes atzīmējam Babītes vidusskolas 40 gadu pastāvēšanas jubileju. Vēlu radošumu, saticību un jaunus sasniegumus visai vidusskolas saimei! Vēlos paskaidrot, ka svinības saistītas 
ar vidusskolas statusa iegūšanu (LPSR Izglītības ministrijas 1980. gada 22. augusta lēmums par Babītes vidusskolas izveidošanu) un skolas ēkas jubileju (Babītes vidusskolas jaunās 
ēkas pamatakmens ielikts 1978. gada 14. aprīlī, spāru svētkus svinēja 1980. gada aprīlī). 

Skolu darbība Babītes novadā ir krietni senāka 
un mērāma turpat 370 gadu garumā. Tā nu sa-
nācis, ka mūsu novada teritorija ir krietni mai-
nījusies gadu simteņu laikā, arī skolas ēku ir bi-
jis daudz un dažādās novada vietās. Šajā rakstā 
nebūs iespēja pieminēt visas skolas un izcilos 
pedagogus. Lai man piedod Salas un Mazcenas 
skolas patrioti, bet šoreiz stāstīšu par vecā Piņ-
ķu pagasta skolām.

Pirmās skolas Vidzemē, tostarp Piņķu ap-
kārtnē, dibinātas jau zviedru laikos 17.  gad-
simtā. Jau 1650.  gadā Vidzemes virskonsisto-
rija izdeva rīkojumu Vidzemes mācītājiem, kas 
noteica, ka katrai baznīcai jāatver skola, kurā 
ķesteris mācītu jauniešiem katehismu. Baznī-
cas interesēs bija iemācīt jauniešiem dziedāt 
un skaitīt lūgšanas. 1654.  gada Piņķu muižas 
klaušu grāmatā pieminēts skolotājs Everts 
Jaunzemnieks, taču nav minēts, kur skola atro-
das un cik bērnu tajā mācās. 

Skolu atvēršana notika gausi. 1681. gadā tika 
izdots rīkojums, ar kuru noteica, ka skolu ap-
meklējums ir obligāts. Ap šo laiku par skolotāju 
Piņķu draudzes skolā sāka strādāt S. Šalks, kurš 
savu amatu pildīja līdz 1685. gadam. Pētot se-
nās kartes, skolas ēkas nedz 17. gadsimtā, nedz 
18. gadsimtā Piņķu apkārtnē nav iezīmētas, 
izņēmums ir 1699. gada E. Tolka kartē iezīmē-
ta skolotāja Johana Berga māja Skārduciemā, 
kur, visticamāk, notika arī skolēnu apmācība. 
To apstiprina arī 1688. gada Piņķu baznīcu vi-
zitācijas protokols, kurā minēts, ka skola atro-
das Skārduciemā. Zināms, ka 1688. gadā skolā 
apmācīja divpadsmit bērnus, bet 1690. gadā – 
divdesmit sešus bērnus. Lai veicinātu sabied-
rības izglītības līmeņa celšanu, 1694. gadā tika 
lemts, ka pagasta trūcīgie saņems pabalstus, lai 
varētu savus bērnus sūtīt skolā. 

Lielu triecienu Piņķu pagasta izglītības jo-
mai nesa Ziemeļu karš (1700.–1721.). Pagas-
ta saimniecības un skola tika krietni nopos-
tītas, liela daļa iedzīvotāju nomira no mēra. 
1711.  gadā tika izdots valdības rīkojums par 
skolu atjaunošanu, taču skolotāju trūkuma dēļ 
skolu Piņķu pagastā nevarēja atvērt, un 1732. 
gadā tika lemts par kopīgu Piņķu un Salas pa-
gasta skolu izveidošanu.

19. gadsimts izglītības jomā jau bija cerī-
gāks, jo bija notikušas izmaiņas dzimtbūša-
nas jomā, pieaugusi pagasta zemnieku ma-
teriālā labklājība un dzimstība. Tā kā Piņķu 
pagasts bija ļoti plašs, 1860. gadā ar Piņķu 
draudzes ilggadējā mācītāja Hermaņa Hart-
maņa gādību tika atvērta Sv.  Annas drau-
dzes skola, kuru sākotnēji ierīkoja Kaupju 
Krievu muižā. Par pirmo skolotāju darbā 
tika pieņemts Mārtiņš Amols, bet drīz vien 
darbu uzsāka pagastā ļoti mīlēts un cienīts 
skolotājs, Sv.  Annas baznīcas ērģelnieks Jā-
nis Reimanis, kurš divdesmit piecus gadus 
nostrādāja Piņķu pagasta skolās. J. Reimanis 
atminējies, ka Krievu muižā skolai bijusi tikai 
viena telpa un naktīs viņš tajā gulējis līdzās 
skolēniem, jo nav bijis sava skolotāja kamba-
ra. Tikai 1868.  gadā tika pamatīgi izremon-

tēta un skolas vajadzībām pielāgota Skrubu 
kroga ēka Trenčos (darbus veica galdnieks 
Dūšelis). Kopš tā laika Annas skolu arvien 
biežāk tautā sāka saukt par Trenču skolu. Pie 
Trenču pamatskolas atradās pusotru hektā-
ru liels dārzs, kurā auga vienpadsmit ābeles, 
divpadsmit bumbieres, piecpadsmit plūmes, 
četrdesmit jāņogu krūmu, simt aveņu krū-
mu. Iegūtā raža tika izmantota skolēnu kop-
galdam. Ilgus gadus par skolas pārziņiem te 
strādāja Jānis Students un Kārlis Šops. Tren-
ču pamatskola pastāvēja līdz 1965.  gadam, 
kad to apvienoja ar Babītes pamatskolu.

1882. gadā Piņķu muižā uz deviņiem iedzī-
votājiem bija viens skolēns, un tas tolaik bija 
viens no labākajiem rādītājiem Rīgas apriņķī. 
1884.  gadā Piņķu pagasta sešās skolās mācī-
jās 344 skolēni. Vislielākā bija Piņķu draudzes 
skola jeb tā sauktā Nikolaja skola, kurā mācī-
jās 100 bērnu. Šajā laikā bija nodoms Piņķos 
būvēt arī vācu skolu, jo etniskais sastāvs pa-
gastā bija gana raibs, taču plānus izjauca siltās 
ziemas, kas neļāva izvest vajadzīgos kokma-
teriālus no mežiem. 1874. gadā pie Nikolaja 
draudzes skolas nodibināja augstāku klasi, lai 
bērniem būtu iespēja labāk sagatavoties ģim-
nāzijām, un šīm vajadzībām pretī Nikolaja sko-
lai uzbūvēja Pētera skolu, kurā mācības notika 
līdz pat 1946. gadam, kad skolu pārcēla uz Piņ-
ķu mācītājmuižas ēku. 

Dažādos laikos Piņķu skolām ir bijuši dažā-
di nosaukumi. 1924.  gada 1.  novembrī Piņķu 
Pētera skolu pārdēvēja par Anša Leitāna 1. pa-
kāpes pamatskolu, bet jau 1926.  gadā, apvie-
nojot Pētera un Nikolaja skolu, tā kļuva par 
Babītes sešu klašu pamatskolu. Liels nopelns 
te pirmajam neatkarīgās Latvijas laika skolas 
direktoram Eduardam Kauliņam, kurš darbu 
skolā uzsāka 1918. gadā un to vadīja līdz savai 
nāvei 1926. gadā. Senās skolas ēkas gan Pirmā 
pasaules kara laikā, gan Neatkarības kara laikā 
tika sapostītas un bija tehniski sliktā stāvoklī, 
arī skolēnu skaits bija krietni pieaudzis. Tādēļ 
1924. gadā Babītes pagasta valde nolēma būvēt 
jaunu, plašu skolas ēku Dzilnuciemā. Tika iz-
strādāta projekta skice, taču finanšu līdzekļi ne-
tika atrasti. 1928. gadā par skolas pārzini sāka 
strādāt Valfrīds Fogelis, kurš kļuva par pagasta 
kultūras un sporta dzīves aktīvu veicinātāju. 
Viņš rakstīja dzeju, vadīja kori, bija režisors 
vietējā dramatiskajā grupā un aktīvs sportists. 
Kopā ar pedagogiem Līnu Deņisovu, Ģertrūdi 
Kauliņu un mācītāju Herbertu Rīsbergu viņam 
izdevās Babītes pamatskolai radīt jaunu auru 
un kultūrtelpu.

Pēc Otrā pasaules kara izpostīto Piņķu mā-
cītājmuižu nolēma pielāgot skolas vajadzībām. 
Telpas bija plašākas nekā Pētera skolā, un te 
jāpiemin Zigrīdas Dūšeles lielā uzņēmība. 
1946.  gadā viņa sāka vadīt ēkas atjaunošanas 
darbus un mācību procesa nodrošināšanu. Bet 
šim laika posmam skolas vēsturē pievērsīšos 
nākamajā reizē.

Mārtiņš Mitenbergs,
vēsturnieks
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1934. gada Ziemassvētki Trenču jeb Annas skolā; vidū sēž skolotājs K. Šops.

Pētera skola;  
20. gadsimta  
20. gadi.

Babītes pamatskolas 1924. gada projekta skice.

Babītes pamatskolas audzēkņi kopā ar skolotājiem L. Deņisovu, V. Fogeli un Ģ. Kauliņu; 1928. gads.
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babītes novada pašvaldības domes pieņemtie lēmumi martā

2021. gada 24. martā notika kārtējā domes sēde, kurā tika izskatīti 27 darba kārtībā ie-
kļautie punkti. Piedalījās 14 deputāti. 
Domes lēmumi īsumā:

 divģimeņu dzīvojamajai mājai ar kadastra apzīmējumu 80480041005001 piešķirt adresi 
Kleistu iela 13, Spilve, Babītes pagasts, Babītes novads;

 atļaut uzsākt detālplānojuma izstrādi teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma „Roznieki”, ka-
dastra nr. 80480070085, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 80480070085 Dzilnuciemā, 
Babītes pagastā, Babītes novadā;

 atļaut uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamā īpašuma „Kalniņi” zemes vienībai „Laimes 
krasti” ar kadastra apzīmējumu 80480011103 Mežārēs, Babītes pagastā, Babītes novadā;

 mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi nekustamā īpašuma Jūras ielā Piņķos, kadastra 
nr. 80480030829, zemes vienībai 0,2892 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 80480031032 no 
„Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās at-
ļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mēr-
ķa” 0,2244 ha platībā un „Neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme” 0,0648 ha 
platībā uz „Zeme dzelzceļa infrastruktūrās zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījumu 
joslā” 0,2892 ha platībā;

 atļaut no nekustamā īpašuma „Bortiņi”, kadastra nr. 80880100074, atdalīt un reģistrēt 
kā atsevišķu kadastra objektu zemes vienību 0,0277 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 
80880100098, piešķirot zemes vienībai un uz tās funkcionāli saistītām ēkām adresi „Paeglīši”, 
Kaģi, Salas pagasts, Babītes novads;

 atļaut no nekustamā īpašuma „Roznieki”, kadastra nr. 80480070085, atdalīt un reģistrēt kā at-
sevišķu nekustamo īpašumu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 80480140021 1,4 ha pla-
tībā, piešķirot nosaukumu „Roznieki 2”, Babītes pagasts, Babītes novads, saglabāt visā platībā 
noteikto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība”;

 apstiprināt sertificētas zemes ierīkotājas izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā 
īpašuma „Ligitas”, kadastra nr.  80480010261, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
80480010261 Mežārēs, Babītes pagastā, Babītes novadā, sadalīšanai;

 apstiprināt sertificēta zemes ierīkotāja izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpa-
šuma „Krūkļu mežs” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80480080444 un nekustamā 
īpašumam „Krūkļi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80480080577 Vīkuļos, Babītes 
pagastā, Babītes novadā, sadalei;

 apstiprināt sertificētas zemes ierīkotājas izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamo īpa-
šumu Miera iela, kadastra nr. 80480011059, zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 
80480011023 un 80480011026, Mazā Miera iela, kadastra Nr. 80480011060, zemes vienībai 
ar kadastra apzīmējumu 80480011024, Kleistu iela, kadastra nr. 80480011061, zemes vienī-
bai ar kadastra apzīmējumu 80480011025, Mežārēs, Babītes pagastā, Babītes novadā, sadalei;

 apstiprināt aktualizēto Babītes novada Attīstības programmu 2014.–2020. gadam, Rīcības un 
investīciju plānu 2021.–2023. gadam;

 noslēgt zemes nomas līgumus ar fiziskām personām bez apbūves tiesībām personīgās palīg-
saimniecības vajadzībām – ģimenes dārza ierīkošanai un uzturēšanai;

 atcelt Babītes novada pašvaldības domes 2019. gada 25. septembra lēmumu „Par nekustamā 
īpašuma „Ābeles 2”, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, zemes vienības daļas nomas līgu-
mu pārjaunošanu”. Noslēgt zemes nomas līgumu ar vienu personu par pašvaldībai piederošā 
nekustamā īpašuma „Ābeles 2”, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, zemes vienības ar ka-
dastra apzīmējumu 80480030162 daļas 0,022 ha platībā iznomāšanu bez apbūves tiesībām 
teritorijas sakopšanai un uzturēšanai;

 atsavināt vienai personai dzīvojamās ēkas Rīgas ielā 2A 1. dzīvokļa, kadastra nr. 80489000060, 
uzturēšanai piekrītošās apbūvētās zemes vienības, 565/67152 domājamās daļas, kas sastā-
da 94,16 m² no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80480030131, par nosacīto cenu  
637,46 eiro;

 noslēgt zemes nomas līgumu ar vienu personu par 7. dzīvoklim piekrītošām apbūvētas zemes 
vienības, kadastra apzīmējums 80480030131, 1414/67152 domājamām daļām, kas sastāda 
235,65 m² no zemes vienības Rīgas ielā 2A, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā;

 apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 5 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Babītes no-
vada administratīvajā teritorijā”;

 piešķirt pabalstu 290 eiro apmērā divām personām sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegša-
nai;

 izsniegt izziņu četrām fiziskām personām par piekrišanu iegūt īpašumā nekustamo īpašumu 
Mežārēs, Dzilnuciemā, Lapsās un Piņķos Babītes pagastā. Izsniegt izziņu juridiskai personai 
par piekrišanu iegūt īpašumā divus nekustamos īpašumus Spilvē Babītes pagastā;

 izdarīt Babītes novada pašvaldības domes 2021. gada 11. februāra lēmumā „Par komisijas 
izveidi sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Babītes siltums” valdes locekļu un kapitāla daļu 
turētāja pārstāvja darbības efektivitātes un tiesiskuma izvērtēšanai, kā arī par Babītes novada 
pašvaldības domes kā kapitāla daļu turētāja likumā „Par pašvaldībām” noteikto pienākumu iz-
pildi sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Babītes siltums” izvērtēšanu” (protokola Nr. 4, 4.§) 
grozījumu, izsakot lēmuma 2. punktu šādā redakcijā: „2. Noteikt Komisijai līdz 2021. gada 
9. aprīlim izvērtēt un Babītes novada pašvaldības domei iesniegt rakstisku ziņojumu par: ”;

 parakstīt nodomu protokolu ar vienu personu par nekustamā īpašuma „Birznieki” Dzilnucie-
mā, Babītes pagastā, Babītes novadā, kadastra nr. 80480070027, zemes vienības 0,0522 ha 
platībā pirkuma līguma slēgšanu;

 atcelt ar fizisku personu noslēgtajā mācību līdzekļa nomas līgumā noteikto nomas maksu lai-
ka posmā no 2021. gada 1. marta līdz valstī noteiktās ārkārtējās situācijas atcelšanas dienai;

 piešķirt 283 eiro projekta „Latvijas skolu jaunatnes fotokonkursa „Mana zeme skaistā”” īste-
nošanai;

 izteikt pateicību ilggadējiem Babītes novada pašvaldības darbiniekiem par ieguldīto darbu 
Babītes novada attīstībā, piešķirot suvenīrus ar Babītes novada ģerboni un pateicības rakstu: 
ar darba stāžu Babītes novada pašvaldībā – no 10 līdz 25 gadiem; ar darba stāžu Babītes nova-
da pašvaldībā – no 25 gadiem un vairāk;

 veikt grozījumus Babītes novada pašvaldības 2019. gada 27. novembra noteikumu Nr. 14 „Par 
piemaksu, prēmiju un naudas balvu piešķiršanas kārtību Babītes novada pašvaldības adminis-
trācijā” 8. punktā, izsakot tā apakšpunktus jaunā redakcijā;

 piešķirt Piņķu Sv. Jāņa evaņģēliski luteriskajai draudzei dotāciju 2020. gadā īstenotā projekta 
„Baznīcas fasādes izgaismošanas izmaksas” izdevumu apmaksai 687,22 eiro apmērā;

 sākot no 2021.  gada 1.  aprīļa, Babītes novada pašvaldības domes 2015.  gada 22.  aprīļa lē-
muma „Par mobilo tālruņu izmantošanas limitu noteikšanu” (protokols Nr. 6, 22.§) tabulu 
papildināt ar pozīcijām „psihologs”, „fizioterapeits”, „ergoterapeits”, nosakot mobilā tālruņa 
izmantošanas limitu 10 eiro; 

 veikt izmaiņas Babītes novada pašvaldības 2021.  gada 27.  janvāra noteikumos Nr.  1 „Par 
amatiem, to klasificēšanu un mēnešalgām pašvaldības iestādēs 2021. gadā” (protokols Nr. 2, 
45.§), izsakot pielikumu Nr. 1 jaunā redakcijā;

 apstiprināt Babītes novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 6 „Par grozījumiem Babītes 
novada pašvaldības 2021. gada budžetā”. 

Aivars Osītis,
Babītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

Aktuālie saimnieciskie darbi
Nekustamais īpašums

 Noslēgts līgums ar SIA „JLD” par vasaras 
viengadīgo puķu stādu piegādi, stādīšanu un 
stādījumu kopšanu. 

 Uzsākti ēkas Centra ielā 3, Piņķos, otrā stāva 
un ieejas mezgla pārbūves darbi.

Ceļi, meliorācija un apgaismojums 
Noslēgts līgums:

 ar AS „Ceļu pārvalde” par Babītes novada 
pašvaldības ielu un autoceļu grants, šķembu 
un uzlabotās grunts seguma vasaras sezonas 
uzturēšanas darbiem;

 ar SIA „Rīgas luksofors” par satiksmes orga-
nizācijas tehnisko līdzekļu piegādi, uzstādī-
šanu un uzturēšanu;

 ar SIA „Projekts EAE” par būvprojekta „Paš-
valdības a/c C-26, Vecā Liepājas ceļa, pos-
ma atjaunošana Dzilnuciemā, Babītes pagas-
tā” izstrādi;

 ar SIA „Doma-būve” par būvprojekta „Ielu 
apgaismojuma izbūve posmos no Babītes 
ielas līdz Smilšu ielai un Jūrmalas šosejai 
A-10” izstrādi;

 ar AS „Sadales tīkli” par elektroenerģijas tīk-
lu pārvietošanu Liepu alejā 15A, Babītē.

Pieņemts lēmums slēgt līgumu:
 ar AS „Ceļu pārvalde” par Babītes ielas pos-

ma pārbūvi un gājēju ietves izbūvi Babītes 
pagastā par līgumcenu 269 862 eiro;

 ar SIA „Reck” par gājēju – veloceliņa un ap-
gaismojuma izbūvi Gravu ielas posmā no 

valsts vietējā autoceļa V10 Babītes stacija – 
Vārnukrogs līdz Žubīšu ielai, Spilvē, Babītes 
pagastā, par līgumcenu 202 486 eiro;

 ar SIA “Gludi LM” par gājēju ietves un ap-
gaismojuma izbūvi Kleistu ielas posmā no 
Stropu ielas līdz Alstu ielai, Spilvē, Babītes 
pagastā, par līgumcenu 138 442 eiro.
Bez rezultāta noslēdzies iepirkums par gā-

jēju ietves un apgaismojuma izbūvi Jūrmalas 
ielas posmā no Spīdolas ielas līdz sabiedriskā 
transporta pieturai Piņķos. Tiks sludināts at-
kārtoti.

Pašvaldības iestādes
 Turpinās 12 iesniegto piedāvājumu vērtē-

šana iepirkumā par jaunas pirmsskolas iz-

glītības iestādes ēkas Piņķos projektēšanu, 
būvniecību un autoruzraudzību.

 Turpinās iesniegto piedāvājumu vērtēšana 
iepirkumā par neregulāriem pārvadājumiem 
Babītes sporta kompleksa un Babītes vidus-
skolas vajadzībām. 

 Pieņemts lēmums slēgt līgumu ar AS „Balta” 
par pašvaldības darbinieku veselības apdro-
šināšanas pakalpojuma iegādi.

 Tiek gatavota iepirkuma dokumentācija in-
teraktīvo ekrānu piegādes un uzstādīšanas 
Babītes vidusskolā iepirkumā. 

Elfa Sloceniece, 
Babītes novada pašvaldības  

izpilddirektore
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paziņojums

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma „Kalniņi” zemes 
vienībai „Laimes krasti” ar kadastra apzīmējumu 8048 001 1103 Mežārēs, Babītes 
pagastā, Babītes novadā
Ar  Babītes  novada  pašvaldības  domes  2021.  gada 
24.  marta  lēmumu  „Par  detālplānojuma  izstrādes  uz-
sākšanu  nekustamā  īpašuma  „Kalniņi”  zemes  vienībai 
„Laimes krasti” ar kadastra apzīmējumu 80480011103 
Mežārēs,  Babītes  pagastā,  Babītes  novadā”  (protokols 
Nr.  7,3.§)  ir  uzsākta  detālplānojuma  izstrāde  teritorijai, 
ko  ietver  nekustamā  īpašuma  „Kalniņi”  zemes  vienība 
„Laimes krasti” ar kadastra apzīmējumu 80480011103 
Mežārēs, Babītes pagastā, Babītes novadā.
Detālplānojuma  izstrādes mērķis  ir detalizēt zemes vie-
nības izmantošanu un apbūves parametrus, paredzot de-
tālplānojuma teritorijā privātmāju būvniecību, vienlaikus 
nosakot jauno zemes vienību robežas un aprobežojumus, 
kā  arī  privātmāju  uzturēšanai  nepieciešamo  transporta 
infrastruktūru un inženierkomunikācijas.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Babī-
tes novada pašvaldības teritorijas plānotāja Daina Klauģe.
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus detālplānoju-
ma izstrādei var iesniegt līdz 2021. gada 18. maijam Ba-
bītes novada pašvaldības Administrācijas ēkā Centra ielā 
4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107, vai 
elektroniski, sūtot tos uz e-pasta adresi dome@babite.lv. 
Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbil-
di, fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, personas 
kods, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosau-
kums, reģistrācijas numurs, adrese. Jautājumu gadījumā 
zvanīt  detālplānojuma  izstrādes  vadītājai  uz  tālruņa nu-
muru 67913758.

Daina Klauģe,
Babītes novada pašvaldības teritorijas plānotāja

paziņojums

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam 
“Roznieki” Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Babītes novadā
Ar  Babītes  novada  pašvaldības  domes  2021.  gada 
24. marta lēmumu „Par detālplānojuma izstrādes uzsāk-
šanu  nekustamā  īpašuma  „Roznieki”  zemes  vienībai  ar 
kadastra apzīmējumu 80480070085 Dzilnuciemā, Babī-
tes pagastā, Babītes novadā” (prot. nr. 7, 2.§) ir uzsākta 
detālplānojuma izstrāde ar mērķi detalizēt zemes vienību 
izmantošanu un apbūves parametrus, paredzot detālplā-
nojuma teritorijā privātmāju būvniecību, izvērtējot un no-
sakot transporta infrastruktūrai nepieciešamās teritoriju.
Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Babī-

tes  novada  pašvaldības Attīstības  daļas  vadītāja Veldze 
Liepa.
Rakstiskus  priekšlikumus  un  ierosinājumus  līdz 
2021. gada 7. maijam var iesniegt Babītes novada paš-
valdības Administrācijas  ēkā Centra  ielā 4,  Piņķos, Ba-
bītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107, vai elektroniski, 
sūtot uz e-pasta adresi dome@babite.lv.

Veldze Liepa,
Babītes novada pašvaldības 

Attīstības daļas vadītāja

Martā veiktie darbi sabiedriskās 
kārtības uzraudzībai Babītes novadā

Babītes novada pašvaldības Sabiedriskās 
kārtības daļas sargu darbības rezultāti, sadar-
bībā ar Olaines iecirkņa policijas darbiniekiem 
veicot sabiedriskās kārtības uzraudzību Babī-
tes novadā martā:

 veikti 43 izbraukumi;
 Valsts policijā nogādātas sešas personas: 

 trīs – par administratīvā pārkāpuma izda-
rīšanu, 

 trīs  – aizdomās par noziedzīga nodarīju-
ma izdarīšanu;

 saņemti un izskatīti 18 iedzīvotāju iesniegu-
mi un sūdzības;

 četros gadījumos personas nogādātas dzī-
vesvietā;

 ar 24 personām veiktas preventīva rakstura 
pārrunas un pieņemti paskaidrojumi.
Ņemot vērā to, ka bieži tiek apazagtas mājas, 

aicinām Babītes novada iedzīvotājus, ieslēdzot 
apgaismojumu, aizvilkt logiem priekšā aiz-
karus vai nolaist žalūzijas, lai no ielas nebūtu 
redzams, kas notiek mājas iekšpusē un kas tajā 
atrodas. Vienmēr aizslēdziet durvis! Ja jums ir 
suns, ļaujiet viņam brīvi skraidīt pa māju vai 
mājas pagalma teritorijā, lai nobiedētu zagļus. 
Ejot prom, vienmēr ieslēdziet signalizāciju. 
Neļaujiet maz pazīstamiem vai nepazīstamiem 
cilvēkiem ieiet jūsu mājā, kā arī pabrīdiniet 
bērnus, lai nestāsta svešiniekiem, kādas lietas 
atrodas jūsu mājoklī un kad parasti neesat mā-
jās. Gadījumā ja mājas tuvumā redzat aizdo-

mīgu automašīnu vai cilvēku, uzreiz ziņojiet 
policijai!

Pavasarīgie laikapstākļi mudina arvien vai-
rāk kā pārvietošanās līdzekli izmantot velo-
sipēdu. Taču velosipēds ir gards kumoss arī 
garnadžiem. Sabiedriskās kārtības sargi un 
Valsts policija brīdina bez uzraudzības neat-
stāt nepiesietus velosipēdus pie veikaliem, 
mājas pagalmos un kāpņutelpās. Policistu 
skatījumā, visdrošākās ir U-veida metāliskās 
slēdzenes, kas ir masīvas un grūti uzlaužamas. 
Šādu slēdzeni vēlams novietot pēc iespējas tu-
vāk zemei – atslēgas caurumam jābūt vērstam 
pret zemi, lai apgrūtinātu velozagļa izredzes 
piesavināties jūsu transportlīdzekli. Diemžēl 
parastās drošības troses var pārkniebt dažu se-
kunžu laikā, līdz ar to apkārtējiem var nerasties 
aizdomas par velosipēda zādzību. Izmantojot 
U-veida slēdzeni, zagļa darbs tiek apgrūtināts 
un aizņem vairāk laika, kas dod iespēju arī ap-
kārtējiem ieraudzīt un pievērst uzmanību velo-
zādzībai un ziņot par noziegumu policijai.

No 1.  aprīļa atkritumu apsaimniekošanas 
līgumu kontroli ir pārņēmusi Babītes novada 
pašvaldības Administratīvā komisija. 

Par sabiedriskās kārtības un citiem likum-
pārkāpumiem lūgums ziņot Sabiedriskās kārtī-
bas daļai, zvanot uz diennakts tālruņa numuru 
29466001. 

Ainārs Skudris,
sabiedriskās kārtības sargs

Publiskās apspriešanas 
sanāksmes – tiešsaistē
Informējam, ka laikā, kamēr turpinās Covid-19 izplatības mazināšanas pasākumi, pub-
liskās apspriešanas sanāksmes par teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem tiks 
organizētas tiešsaistē. 

Informācija par pieteikšanos tiešsaistes sa-
nāksmei un tās norises dienu būs pieejama pie 
konkrētā paziņojuma pašvaldības tīmekļvietnē 
www.babite.lv un sociālā tīkla „Facebook.com” 
lapā „Babītes novads” ne vēlāk kā 10  dienas 
pirms sanāksmes noteiktā datuma. 

Publiskās apspriešanas laikā informācija par 
publiskajai apspriešanai nodoto teritorijas at-
tīstības plānošanas dokumentu tiks izvietota arī 
teritorijai tuvākajā publiskajā ārtelpā*, norādot 
teritorijas attīstības plānošanas dokumenta iz-
strādes pamatojumu un risinājuma īsu aprakstu, 
kā arī informāciju par būtiskākajām izmaiņām 
un plānotajiem attīstības projektiem.

Publiskās apspriešanas minimālais termiņš 
paliek nemainīgs – četras nedēļas no publiskās 
apspriešanas izziņošanas brīža, kas ir pašval-
dības informatīvā izdevuma „Babītes Ziņas” 
izdošanas datums. 

Iedzīvotāji konsultāciju par publiskajai ap-
spriešanai nodotajiem teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentiem var saņemt gan at-
tālināti, gan klātienē  – pašvaldības Adminis-
trācijas ēkas Centra ielā 4 vestibilā. Klātienes 
apmeklējums pirms tam obligāti jāsaskaņo te-
lefoniski vai e-pastā. 

Tiešsaistes sanāksmes gaita
Tiešsaistes sanāksmei ir obligāti jāpiesakās at-
bilstoši paziņojumā norādītajai informācijai. 

Piesakoties jānorāda vārds, uzvārds un e-pasta 
adrese. Sanāksmes tiks ierakstītas. Sanāksmi 
vadīs un uzsāks detālplānojuma izstrādes vadī-
tājs, informējot par dokumentu un sanāksmes 
būtību. Pēc sanāksmes gaitas izklāsta vadītājs 
vārdu dos detālplānojuma izstrādātājam, kurš 
iepazīstinās ar tā risinājumiem. Pārējo sapulces 
dalībnieku mikrofoniem ir jābūt izslēgtiem. 
Pēc tam tiks dota iespēja izteikt priekšlikumus 
un uzdot jautājumus pārējiem sapulces dalīb-
niekiem, „paceļot roku” un gaidot, kad vadītājs 
dos vārdu. Rakstiski jautājumi tiešsaistes rīka 
čatā nav vēlami, jo tie netiks atspoguļoti pro-
tokolā.

*Publiskās ārtelpas, kas izmantojamas pazi-
ņojumu izvietošanai: ieeja pašvaldības Adminis-
trācijas ēkā Piņķos, Kultūrizglītības centrs Piņķos 
(ja detālplānojuma teritorija ir Babītes pagastā, 
izņemot Babīti un Spilvi), Daudzfunkcionālā 
sociālo pakalpojumu centra filiāle Babītē (ja de-
tālplānojuma teritorija ir Babītē vai Spilvē), ieeja 
pašvaldības Administrācijas ēkā „Pīlādzīši” Spu-
ņciemā (ja detālplānojuma teritorija ir Salas pa-
gasta teritorijā), pašvaldības informācijas stends 
Mežārēs (sabiedriskā transporta pieturā).

Informāciju apkopoja
Lelde Drozdova-Auzāne,
Babītes novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Vēl līdz mēneša beigām ir iespēja 
piedalīties projektu konkursā un saņemt 
līdzfinansējumu idejas īstenošanai
Konkursā „Ģimenei. Videi. Izaugsmei Babītes novadā” iespējams saņemt līdz 4000 eiro 
līdzfinansējumu savas idejas, kas saistīta ar teritorijas labiekārtošanu, sabiedrisko aktivi-
tāšu dažādošanu, kultūras aktivitātēm un tradicionālās kultūras vērtību saglabāšanu vai 
veselīga dzīvesveida un sporta popularizēšanu, īstenošanai.

2021. gada projektu konkursa kopējais fi-
nansēšanas fonds ir 20 tūkstoši eiro. 

Pieteikumu iesniegšanas termiņš  – 
2021. gada 30. aprīlis.

Konkursa rezultātu paziņošana – 2021. gada 
maijs.

Projektu īstenošanas termiņš  – 2021.  gada 
29. novembris.

Konkursa nolikums un pieteikuma  
veidlapa pieejama pašvaldības tīmekļvietnē  
www.babite.lv. 

Plānojot aktivitātes, aicinām projektu auto-
rus rēķināties ar spēkā esošajiem pulcēšanās 
ierobežojumiem un citām epidemioloģiskās 
drošības prasībām. 

Babītes novada pašvaldības  
Administrācija
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SaISTošIe NoTeIKuMI NR. 4

„Par Babītes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu”

APSTIPRINĀTI ar Babītes novada pašvaldības domes  2021. gada 24. februāra lēmumu  
(prot. Nr. 5, 32.§)

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 45. panta piekto daļu

1.  Saistošie noteikumi nosaka Babītes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu publicēša-
nas vietu.

2.  Babītes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir oficiālais izdevums 
„Latvijas Vēstnesis”.

3.  Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušiem Babītes novada 
pašvaldības domes 2015. gada 16. decembra saistošos noteikumus Nr. 21 „Par Babītes novada 
pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanu” (prot. 16, 19.§).

PaSKaIDRoJuMa RaKSTS
Babītes novada pašvaldības domes saistošajiem noteikumiem Nr. 4

„Par Babītes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu”

1.  Īss projekta satura izklāsts. Ar saistošajiem noteikumiem tiek mainīta līdzšinējā Babītes no-
vada pašvaldības domes saistošo noteikumu publicēšanas vieta, kas ir informatīvais izdevums 
„Babītes Ziņas”, par jauno saistošo noteikumu publicēšanās vietu nosakot oficiālo izdevumu 
„Latvijas Vēstnesis”.

2.  Projekta nepieciešamības pamatojums. Likuma „Par pašvaldībām” 45. panta piektajā, ses-
tajā un septītajā daļā noteikts: „Republikas pilsētas domes saistošos noteikumus un to pa-
skaidrojuma rakstu publicē oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”. Novada domes saistošos 
noteikumus un to paskaidrojuma rakstu publicē oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” vai 
vietējā laikrakstā, vai bezmaksas izdevumā. Novada dome pieņem saistošos noteikumus, kuros 
nosaka saistošo noteikumu publicēšanas vietu. Saistošos noteikumus, kuros noteikta saistošo 
noteikumu publicēšanas vieta, publicē oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”. Novada dome 
saistošo noteikumu publicēšanas vietu maina ne biežāk kā reizi gadā.
Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas šā panta piektajā daļā no-

teiktajā kārtībā, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās termiņš.
Pašvaldības saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā publicē pašvaldības mājaslapā interne-

tā. Novada domes saistošo noteikumu pieejamību nodrošina arī novada domes ēkā un pagasta 
vai pilsētas pārvaldēs.”

Valsts no 2021. gada 1. janvāra uzņēmusies saistības segt būtiskākos oficiālā izdevēja sniegtos 
pakalpojumus, atceļot samaksu par oficiālajiem paziņojumiem (tajā skaitā par saistošo noteiku-
mu publicēšanu).

Lai pašvaldību saistošie noteikumi būtu pieejami vienuviet, Oficiālo publikāciju un tiesiskās 
informācijas likuma 3. panta jaunajā redakcijā noteikts, ka oficiālajā izdevumā vestnesis.lv bez 
maksas publicē ārējos normatīvos aktus, kā arī pašvaldību saistošos noteikumus.

Līdz šim obligāts pienākums tīmekļa vietnē www.vestnesis.lv par samaksu publicēt pašvaldības 
pieņemtos saistošos noteikumus bija tikai lielajām pašvaldībām, savukārt no 2021. gada 1. janvā-
ra vienu gadu arī visām pārējām pašvaldībām tiek piedāvāta šāda iespēja brīvprātīgas izvēles un 
bezmaksas kārtībā.

No 2022. gada 1. janvāra Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likuma jaunais re-
gulējums un jaunais „Pašvaldību likums” (šobrīd vēl nav spēkā) paredz, ka tīmekļvietnē  
www.vestnesis.lv tiks izsludināti visu pašvaldību saistošie noteikumi, tos sistematizējot un atvieg-
lojot dokumentu meklēšanu iedzīvotājiem. Tātad no 2022. gada 1. janvāra oficiālajā izdevumā 
„Latvijas Vēstnesis” tiks publicēti visi pašvaldību saistošie noteikumi un tie vienkopus un siste-
matizētā veidā būs pieejami arī vietnē likumi.lv.

Tā kā novada dome saistošo noteikumu publicēšanas vietu var mainīt ne biežāk kā reizi gadā un 
tai par šo faktu ir jāpieņem saistošie noteikumi, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības minis-
trija ir aicinājusi novada domes jau 2021. gadā par savu saistošo noteikumu oficiālo publicēšanas 
vietu noteikt oficiālo izdevumu „Latvijas Vēstnesis” un par šo lēmumu informēt iedzīvotājus.

Turpmāk atbilstoši sagatavotajam saistošo noteikumu projektam no saistošo noteikumu spēkā 
stāšanās dienas Babītes novada pašvaldības domes izdotie saistošie noteikumi tiks publicēti ofi-
ciālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.
3.  Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu. Saistošo noteikumu 

īstenošanai ir pozitīva ietekme uz pašvaldības budžetu, jo no 2021. gada 1. janvāra saistošo 
noteikumu publicēšana oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” pašvaldībām ir bez maksas.

4.  Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.  
Saistošo noteikumu projektam nav būtiskas ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi.

5.  Informācija par administratīvajām procedūrām. Saistošos noteikumus publicē oficiālajā 
izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, kā arī tie tiek publicēti pašvaldības tīmekļa vietnē www.babite.lv 
un izlikti redzamā vietā Babītes novada pašvaldības Administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, 
Babītes pagastā, un „Pīlādzīšos” Spuņciemā, Salas pagastā.

6.  Informācija par konsultācijām ar privātpersonām. Saistošo noteikumu projekts publicēts 
Babītes novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.babite.lv.

Aivars Osītis,
Babītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

Turpmāk pašvaldības saistošie 
noteikumi tiks publicēti „Latvijas 
Vēstnesī”
Šā gada 24. februāra Babītes novada pašvaldības domes sēdē deputāti apstiprināja 
saistošos noteikumus Nr. 4 „Par Babītes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu 
publicēšanas vietu”, par saistošo noteikumu turpmāko publicēšanas vietu nosakot Latvijas 
Republikas oficiālo izdevumu „Latvijas Vēstnesis” līdzšinējā pašvaldības informatīvā 
izdevuma „Babītes Ziņas” vietā.

Šādam lēmumam ir vairāki ieguvumi:
 no šā gada 1.  janvāra saistošo noteikumu 

publicēšana oficiālajā izdevumā „Latvijas 
Vēstnesis” ir bez maksas;

 publicējot saistošos noteikumus „Latvijas 
Vēstnesī”, tie stājas spēkā daudz ātrāk, jo nav 
jāgaida publikācija pašvaldības ikmēneša 
informatīvajā izdevumā, kas tiek izdots reizi 
mēnesī;

 vienlaikus ar publikāciju elektroniski izdo-
tajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” tie tiek 
publicēti arī oficiālā izdevuma tīmekļvietnē 
vestnesis.lv.
Pašvaldības saistošie noteikumi, tāpat kā 

līdz šim, tiks ievietoti arī pašvaldības tīmekļ-
vietnē babite.lv, sadaļā „Normatīvie akti un plā-
nošanas dokumenti”, par izdotajiem jaunajiem 
spēkā esošajiem saistošajiem noteikumiem 
īsumā turpināsim informēt arī „Babītes Ziņās”.

Sākot no šā gada marta, Babītes novada 
pašvaldības saistošie noteikumi tiek publicēti 
oficiālajā elektroniskajā izdevumā „Latvijas 
Vēstnesis”, kas elektroniski pieejams interneta 
vietnē vestnesis.lv.   Tos var atrast sākumlapas 
kreisajā joslā, atverot sadaļu „Pašvaldības” un 
izvēloties „Babītes novada pašvaldības dome”.

Savukārt no 2022. gada 1. janvāra oficiālajā 
izdevumā „Latvijas Vēstnesis” publicēs visus 
pašvaldību saistošos noteikumus, ne tikai to 
pašvaldību, kuras to noteikušas savos saisto-
šajos noteikumos. Vienkopus un sistematizētā 
veidā tie būs pieejami arī tiesību aktu vietnē 
likumi.lv. Kamēr šāda iespēja    – pašvaldību 
saistošo noteikumu apkopošana  – tikai top, 
oficiālais izdevējs „Latvijas Vēstnesis”, kura in-
formatīvās platformas daļa ir vietne  likumi.lv,   
februārī publiskoja videogidu (atrodams 
„Latvijas Vēstneša” „YouTube” kanālā), kuru 
noskatoties ikviens interesents var uzzināt 
par tiesību aktu vietnes  likumi.lv  piedāvāta-
jām iespējām. „Latvijas Vēstneša” sabiedrisko 
attiecību speciāliste Kellija Virse informē, ka 
videogids pastāstīs, kā ar pāris klikšķiem atrast 
Latvijā spēkā esošos likumus, Ministru kabine-
ta noteikumus, kā izmantot rīkjoslas iespējas, 
kā pieteikties paziņojumiem e-pastā par izmai-
ņām sev interesējošā tiesību aktā un par citām 
iespējām vietnē likumi.lv.

 Informāciju apkopoja 
Lelde Drozdova-Auzāne,
Babītes novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Tiešsaistes lekcija  
„Eduarda Pāvula romantiskās lomas”
22. aprīlī plkst. 16.00 Eduarda Pāvula memoriālās izstādes lapā sociālajā tīklā  
„Facebook” būs iespējams vērot tiešraidi no izstāžu zāles – tiešsaistes lekciju par  
Eduarda Pāvula romantiskajām lomām.
Tā kā muzeji un izstāžu zāles klātienes apmeklēju-
mam pagaidām nav pieejami, šī ir iespēja attālinā-
ti paviesoties ekspozīcijā, iepazīt to, atsvaidzināt 
atmiņas par kādreiz mīļām filmām un teātra izrā-
dēm un arī uzzināt dažu jaunu faktu. Runājot par  
Eduardu Pāvulu, parasti viņu saista ar skarbo, vī-
rišķīgo, taisnīgo tēlu – tādi ir viņa spēlētie Oskars  
Kļava, Grīntāls, Oļģerts Kurmis, Andrejs Zītars, 
Jēkabs Ozols. Retāk nāk prātā komiskās lomas, vēl 
mazāk  – romantiskās, tomēr aktiera karjerā gan 
vienu, gan otru bijis gana daudz, un Romeo Dailes 
teātra 1953. gada iestudējuma nebūt nav vienīgā 
mīlētāja loma, ko viņš spēlējis. Kas un kā veidojis šo 
romantisko stīgu Eduardā Pāvulā, kā viņš strādājis 
pie šīm lomām, kāda ir to vieta mūsu kultūrvēstu-
riskajā mantojumā – par to visu 22. aprīļa lekcijā.

Lekciju lasīs Babītes novada pašvaldības 
Kultūrizglītības centra izstāžu zāles vadītāja un  
Eduarda Pāvula memoriālās izstādes autore 
Dace Ulpe. Pieslēgties tiešsaistei varēs vietnē 
www.facebook.com/Pavula.izstade.
Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības centrs
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No 19. aprīļa darbu ierastajā laikā atsākušas 
pašvaldības bibliotēkas

 Piņķos, Jūrmalas ielā 14A (tālruņa 
numurs 67914877, mobilā tālru-
ņa numurs 28644949; e-pasta ad-
rese biblioteka@babite.lv).
Darba laiks: pirmdienās, otrdie-

nās, trešdienās no plkst. 10.00 līdz 
19.00, ceturtdienās no plkst. 10.00 
līdz 18.00, piektdienās* no plkst. 
10.00 līdz 16.00, sestdienās no plkst. 
10.00 līdz 15.00. *Katra mēneša pē-
dējā piektdiena  – Spodrības diena, 
bibliotēka slēgta.

 Babītē, Liepu alejā 17 (tālruņa 
numurs 67919534, e-pasta adrese 
biblioteka.babite@babite.lv).
Darba laiks: pirmdienās no 

plkst. 9.00 līdz 17.00, otrdienās no 
plkst. 9.00 līdz 18.00, trešdienās* no 
plkst. 9.00 līdz 17.00, ceturtdienās 
no plkst. 9.00 līdz 18.00, piektdie-

nās no plkst. 9.00 līdz 15.00, 
sestdienās no plkst. 10.00 
līdz 14.00. *Katra mēneša 
pirmā trešdiena  – Spodrības 
diena, bibliotēka slēgta.

 Spuņciemā, „Pīlādzī-
šos” (tālruņa numurs 
67934110, e-pasta adre-
ses bibliosala@inbox.lv,  
biblioteka.sala@babite.lv).
Darba laiks: pirmdienās, otrdie-

nās no plkst. 11.00 līdz 19.00, treš-
dienās*, ceturtdienās, piektdienās 
no plkst. 9.00 līdz 17.00. *Metodiskā 
diena, lūdzam sazināties iepriekš, zva-
not uz bibliotēkas tālruņa numuru. 
*Katra mēneša otrā trešdiena – Spod-
rības diena, bibliotēka slēgta.

Apmeklējot bibliotēku, aicinām 
izturēties ar sapratni un ievērot Mi-

nistru kabineta rīkojumus Covid-19 
izplatības ierobežošanai un Slimī-
bu profilakses un kontroles centra 
noteiktās rekomendācijas. Vairāk 
informācijas par noteikumiem, kas 
ievērojami, apmeklējot bibliotēku, 
atrodami pašvaldības mājaslapā 
www.babite.lv, sadaļā „Bibliotēka”. 

Babītes novada  
pašvaldības bibliotēka

Āra sporta treniņiem liels 
pieprasījums, plānoti 
uzlabojumi sporta aktivitāšu 
piedāvājumā
Ņemot vērā būtiskos ierobežojumus sporta izglītības treniņu norisē 
pandēmijas laikā, Babītes Sporta kompleksa interešu izglītības audzēk-
ņu vecāki ļoti novērtējuši to, ka bērniem tiek nodrošinātas sporta pulci-
ņu nodarbības ārā. Par to liecina arī regulārais treniņu apmeklējums, 
par spīti mainīgajiem laikapstākļiem ziemas un pavasara periodā.

Babītes Sporta komplekss ir veicis 
visu sporta interešu izglītības au-
dzēkņu vecāku aptauju, lai noskaid-
rotu gan audzēkņu, gan viņu vecāku 
attieksmi pret treniņu procesa gaitu 
un kvalitāti, saņemot atgriezenisko 
saiti turpmākai sporta izglītības piln-
veidošanai Babītes novadā.

Aptaujā kopumā tika uzrunāti 
20 sporta interešu izglītības treniņu 
grupu (futbols, basketbols, pludma-
les volejbols, florbols) 465 audzēkņu 
vecāki, no kuriem aptaujā piedalījās 
195 (42%).

Apkopojot rezultātus, Babītes 
Sporta kompleksa vadītāja vietniece 
interešu izglītības jautājumos Sandra 
Breikša secinājusi,  ka jaunāko grupu 
audzēkņi (6–12 gadu vecuma gru-
pa) sporta nodarbības izvēlas, ja tās 
tiek nodrošinātas tuvu dzīvesvietai 
(33% gadījumu), kā arī tās ir labs brī-
vā laika pavadīšanas veids pēc mācī-
bām (27%). Savukārt vecāko grupu 
audzēkņiem izvēle lielākoties saistīta 
ar  konkrētā sporta veida popularitā-
ti (33%), nav mazsvarīgs arī tuvums 
dzīvesvietai (30%).

Zīmīgi, ka 6–12 gadu vecuma gru-
pas bērni treniņus apmeklē regulāri 
(60% gadījumu) un tikai neliela daļa 
(17%) pandēmijas dēļ izvēlas nodar-
bības neapmeklēt. Savukārt vecākajā 
grupā treniņu apmeklējums ir 65%, 
patlaban tos neapmeklē 19%.

Vecākiem būtiska šķiet pastipri-
nātas uzmanības pievēršana bērnu 
vispārējai fiziskajai sagatavotībai, un 

Babītes Sporta kompleksa personāls 
šīs jomas attīstību redz atsevišķas 
nodarbības formātā. Tāpat abu ve-
cuma grupu audzēkņiem ļoti svarīga 
ir fizioterapeita pieejamība treniņu 
procesā.

Kopumā Babītes Sporta komplek-
sa sporta interešu izglītības procesa 
nodrošināšanu vecāki novērtējuši 
pozitīvi. Neraugoties uz šo vērtēju-
mu, Babītes Sporta kompleksa mēr-
ķis ir turpināt pilnveidoties un pa-
plašināt piedāvātās iespējas bērniem 
kvalitatīvi pavadīt brīvo laiku un 
attīstīt individuālās prasmes un ie-
maņas.

Nākamais solis, lai uzlabotu spor-
ta aktivitāšu piedāvājumu, ir Babītes 
Sporta kompleksa izstrādātā aptauja 
visiem novada iedzīvotājiem, kuras 
rezultāti varētu sniegt ieskatu jo-
mās, pie kā nākotnē vēl jāpiestrādā, 
plānojot sporta aktivitātes ne tikai 
bērniem. Aptauju var aizpildīt  līdz 
30.  aprīlim pašvaldības mājaslapā 
www.babite.lv.

Aptaujas anketu ir iespējams sa-
ņemt arī izdrukātā veidā vai e-pastā, 
sazinoties ar Babītes Sporta kom-
pleksa vadītāja vietnieci interešu iz-
glītības jautājumos Sandru Breikšu 
(tālruņa numurs 20027551, e-pasta 
adrese sandra.breiksa@babite.lv).

Informāciju apkopoja 
Lelde Drozdova-Auzāne,
Babītes novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Babītē top āra trenažieru laukums
Babītē, nekustamajā īpašumā „Babī-
tes ciems-1”, uzsākta āra trenažieru 
laukuma izbūve. Līdz aprīļa beigām 
plānots pabeigt labiekārtošanas dar-
bus, izvietojot arī atkritumu urnas 
un atpūtas soliņu, un uzstādīt sešus 
āra trenažierus:

 trenažieri roku savēršanai ar mai-
nāmu slodzi;

 bicepsu trenažieri ar maināmu slo-
dzi;

 kāju trenažieri ar maināmu slodzi;
 trenažieri vilkmei no zemes ar 

maināmu slodzi;
 trenažieri roku tricepsiem ar mai-

nāmu slodzi;
 trenažieri spiešanai no krūtīm ar 

maināmu slodzi.
Projekts tiek īstenots ar mērķi 

izveidot labiekārtotu, drošu un pie-
ejamu brīvā laika pavadīšanas vietu 
aktīvai atpūtai ārpus telpām novada 
iedzīvotājiem un viesiem, popularizēt 
iespēju vingrot ārpus telpām, darbo-
joties ar augstvērtīgiem, inovatīviem 
āra trenažieriem, dot iespēju ģime-
nēm aktīvi atpūsties kopā. Tā kā ne-
tālu no topošā āra trenažieru laukuma 
atrodas smilšu volejbola un strītbola 
laukumi, kā arī skeitparks, jaunā tre-
nažieru laukuma izveide paplašinās 
sporta aktivitāšu klāstu Babītē.

Tāpat plānots, ka jaunizveidotā 
publiski pieejamajā sporta aktivitāšu 
un brīvā laika pavadīšanas vieta pa-
līdzēs veselīgās brīvā laika pavadīša-
nas nodarbībās iesaistīt arī neaktīvos 
un sociāli izolējušos Babītes novada 
iedzīvotājus.

Āra trenažieri ir tradicionālo un 
profesionālo iekštelpu spēka trena-

žieru apvienojums, tiem pievieno-
tas svaru ripas, kas ļauj katram pēc 
saviem ieskatiem izvēlēties sev pie-
mērotāko treniņa slodzi. Uz katras 
iekārtas izvietots digitāls kods, kuru 
aktivizējot ar viedierīci var noskatī-
ties video ar lietošanas pamācību.

Projekta kopējās izmak-
sas ir 46  339,84 eiro, no ku-
riem  13  500  eiro ir finansējums 
no Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai*. Izpildītājs saskaņā 
ar 2021.  gada 3.  februārī noslēgto 
līgumu ir SIA „KULK”.

Pieteikums iesniegts Eiropas Lauk-
saimniecības fonda lauku attīstībai 
Latvijas Lauku attīstības programmas 
2014.–2020. gadam 19.20 pasākuma 
„Darbību īstenošana saskaņā ar sa-
biedrības virzītas vietējās attīstības 
stratēģiju” atklāta projektu konkursa 
9. kārtas 3.2. rīcībā „Vietējās terito-
rijas, t.sk. dabas un kultūras objektu, 
sakārtošana pakalpojumu pieejamī-
bai un sasniedzamībai” ietvaros.

Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas 
reģionālās lauksaimniecības pārval-
des apstiprinājumu par finansējuma 
piešķiršanu projektam „Āra spēka 
trenažieri Babītē” (iesniegums Nr. 
20-04-AL04-A019.2205-000001) 
Babītes novada pašvaldība saņēmusi 
2020. gada augustā.

Projekta attiecināmās izmaksas  – 

15  000 eiro; publiskais finansē-
jums – 13 500 eiro; projekta kopējās 
izmaksas  –  46  339,84  eiro; atbalsta 
intensitāte – 90%. Projekta īstenoša-
nas laiks – no 2020. gada marta līdz 
2021. gada augustam.

Vairāk informācijas par Eiropas 
Lauksaimniecības fondu lauku at-
tīstībai pieejams Eiropas Komisijas 
tīmekļa vietnē. Vairāk informācijas 
par atbalsta saņemšanas nosacīju-
miem  – biedrības „Pierīgas partne-
rība” mājaslapā un sociālajos tīklos.

Pirms projekta pieteikuma ie-
sniegšanas Lauku atbalsta dienestā 
Babītes novada pašvaldība organi-
zēja elektronisku aptauju, aicinot 
iedzīvotājus izteikt viedokli par 
plānoto ieceri. Aptaujā piedalījās 
436 respondenti; 424 jeb 97,2% no 
aptaujātajiem āra trenažieru uzstā-
dīšanu parkā pie Babītes stacijas uz-
skatīja par lietderīgu un atbalstāmu 
iniciatīvu, 12  jeb 2,8% respondentu 
ieceri  neatbalstīja. Līdzīgi brīvdabas 
trenažieri 2019. gada rudenī uzstā-
dīti Piņķos, nekustamajā īpašumā 
„Loki”, un jau guvuši lielu populari-
tāti gan iedzīvotāju, gan viesu vidū.

Informāciju apkopoja
 Māra Mičule,

 Babītes novada pašvaldības  
sabiedrisko attiecību speciāliste

Aptauja pieejama www.babite.lv.
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Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības centra 
popgrupas „Pīlādzīši” un „Karameles” izcīna 
godalgotas vietas konkursā „Uzstaro 2021”
Attālinātais Lieldienu laika konkurss „Uzstaro 2021” notika pirmo reizi. Konkursam tika iesūtīti 210 video 
ar priekšnesumiem, kuros piedalījās 3–25 gadus veci dziedātāji no 55 vietām Latvijā un Lietuvā. 
Konkursa žūrija  – mūzikas izdevējs, 
producents, dziesmu autors, mūziķis 
un dzejnieks Guntars Račs, Latvijas 
Nacionālās operas un baleta soliste 
Dana Bramane, Ventspils Mūzikas 
vidusskolas vokālās nodaļas vadītājs 
Gatis Poriņš un dziedātāja, diriģen-
te, Saulkrastu kora „Anima” māks-
linieciskā vadītāja, vokālā kvarteta 
„Neaizmirstulītes” un vokālās grupas 
„Latvian Voices” dalībniece Laura 
Leontjeva  – visus dalībniekus vērtēja 
pēc punktu sistēmas: repertuāra izvēle 
atbilstoši  vecumam un spējām, priekš-
nesuma sniegums un tēls, tehniskais 
izpildījums un vokālā prasme, pedago-
ga radošā pieeja, noformējums.

Kategorijā „Mūsdienu estrādes 
dziedātāji” 7–12 gadus veco izpil-
dītāju grupā 2. vietu ieguva Babītes 

novada pašvaldības Kultūrizglītības 
centra popgrupa „Pīlādzīši” (peda-
goģe Maija Sējāne).

Kategorijā „Mūsdienu estrādes 
dziedātāji” 13–18 gadus veco izpil-
dītāju grupā 1.  vietu ieguva Babītes 

novada pašvaldības Kultūrizglītības 
centra popgrupa „Karameles” (pe-
dagoģe Kristīne Paņko).

Babītes novada pašvaldības  
Kultūrizglītības centrs

Savs tautastērps
„Vietvalžos” apskatāma tērpa, kādā ģērbās sievietes Piņķu un Salas mui-
žai piederošajās saimniecībās 18. un 19. gadsimta mijā, rekonstrukcija.
Tautastērpam ir liela nozīme gan 
kultūras mantojuma saglabāšanā, 
gan nacionālās pašapziņas stiprinā-
šanā. Ir novadi, kas var lepoties ar 
īpaši krāšņiem un bagātīgiem tau-
tastērpiem, un ir tādi, par kuru tra-
dicionālo apģērbu zināms ļoti maz. 
Tērps stāsta gan par tā valkātāju, 
gan par vietu, no kuras nācis,  – par 
tās vēsturi un tradīcijām. Ir svarīgi 
zināt iespējami daudz par vietu, kurā 
dzīvojam, par to, kas šeit noticis se-
natnē, kā veidojusies un attīstījusies 
apkaime, kas ir tās iedzīvotāji.

Kaut arī zinām, ka Babītes novads 
apdzīvots jau daudzus gadu tūksto-
šus, ziņu par to, kā senos laikos cilvēki 
šeit ģērbušies, ir maz. Runājot par to, 
ko saprotam ar apzīmējumu „tautas-
tērps”, parasti izšķir divus vēsturiskos 
periodus, kas raksturo latviešu tautas-
tērpu. Pirmais ir laika posms no 7. līdz 
13.  gadsimtam, un tā laika tērpi tiek 
dēvēti par arheoloģiskajiem tērpiem. 
Savukārt 18. un 19. gadsimta tērpus 
dēvē par etnogrāfiskajiem tērpiem.

Esam raduši, ka dažādu novadu 
tērpiem raksturīgi konkrēti elemen-
ti, īpašas iezīmes izmantotajās krāsās 
vai rakstu ornamentos. Bet kā ir ar 
Babītes novada tautastērpu?

Lai noskaidrotu, kā tad cilvēki, kas 
šeit dzīvojuši senākos laikos, ģērbušies, 
jāmeklē tam kādas liecības – apraksti, 
zīmējumi, fotogrāfijas. Protams, šādu 
liecību nav daudz. Viens no nenovēr-

tējamiem avotiem ēku, saimniecības, 
sadzīves un arī tērpu izpētē ir māksli-
nieka, gleznotāja, etnogrāfa un vēstur-
nieka Johana Kristofa Broces zīmēju-
mi. 19. gadsimta sākumā Broce zīmējis 
Slokā, Kaugurciemā un Salas pagastā. 
Ir vairāki zīmējumi, kuros attēloti zem-
nieki darba procesā (siena grābšana) 
un redzams viņu apģērbs. Zīmējums 
„Piena pārdevēja” varētu būt no Slo-
kas, Salas pagasta vai Piņķiem. Ap-
ģērbs ir detalizēti aprakstīts: dzelten-
balti svītraini lina brunči, zilpelēka jaka 
ar garām piedurknēm (zem jakas, vis-
drīzāk, balts krekls), balts priekšauts, 
dzeltenbrūns lakats, sasiets ap kaklu, 
dzeltenbrūna šalle, kas turbānveidā sa-
sieta ap galvu , kājās – baltas zeķes un 
melnas kurpes ar nelielu papēdi.

Zīmējuma tapšanas laikā  – 
19. gadsimta sākumā –  Pierīgas pie-
na pārdevējas apģērbu ir iespaidojusi 
pilsētas mode un ģērbšanās tradīci-
jas. Par to liecina jakas piegriezums, 
priekšauts (nav raksturīgs latviešu 
tradicionālajam apģērbam), kā arī 
galvassega (orientālas turbānveida 
galvassegas tobrīd bija modē, arī sa-
sietas pār aubi vai salmu cepuri).

Par paraugu ņemot šo zīmējumu, 
ir tapusi tērpa rekonstrukcija. Ņemot 
vērā to, ka J. K. Broces fiksētā liecība ir 
vistuvākā teritorijas ziņā un visvecākā 
laika aspektā, tērpa rekonstrukcija ir 
izmantota vairākos pasākumos Babītes 
novada pašvaldības Kultūrizglītības 

centra filiālē Salas pagastā „Vietvalži”, 
pieņemot, ka šādi vai līdzīgi tērpās 
sievietes, kas dzīvojušas Piņķu un Sa-
las muižai piederošajās saimniecībās 
18. un 19. gadsimta mijā. Arī patlaban 
tērps ir pieejams apskatei  – vienas 
mājsaimniecības ietvaros to iespējams 
aplūkot „Vietvalžu” izstāžu zālē, par 
apmeklējumu iepriekš vienojoties ar 
izstāžu zāles vadītāju Daci Ulpi, rakstot 
uz e-pasta adresi dace.ulpe@babite.lv.

Dace Ulpe, Babītes novada  
pašvaldības Kultūrizglītības centra 

filiāles Salas pagastā „Vietvalži”  
izstāžu zāles vadītāja

2021. gada 2. aprīlī 95 gadu vecu-
mā aizsaulē devusies Babītes vi-
dusskolas bijusī direktore un mu-
zeja vadītāja Aina Kvēpa.

2019.  gada novembrī Kvēpas 
kundze saņēma Babītes novada 
pašvaldības I pakāpes apbalvoju-
mu kategorijā „Kultūra” par mūža 
ieguldījumu vietējā kultūras man-
tojuma saglabāšanā.

„1977. gadā Aina Kvēpa uzsā-
ka darbu kā Babītes astoņgadīgās 
skolas direktore, 1978. gada 14. ap-
rīlī likusi pamatakmeni Babītes 
vidusskolas ēkai. No 1975. gada 
pārkvalificējusies no fizkultūras 
par vēstures skolotāju. No agras 
bērnības Ainu pavadījusi dziļa Tēv-
zemes mīlestība, kas apgrūtināja 
darbu kā vēstures skolotājai, radīja 
grūtības darbam direktores amatā. 
Aina savā darba mūžā ir bijusi skolu 
remontētāja un cēlēja. Pedagoģisko 
darbu beigusi pēc tajā pavadītiem 
69 gadiem 2016. gada 31. maijā. 

No 2002. gada skolā bijusi novad-
pētniecības darba vadītāja, kur ne-
nogurstoši iestājusies par Latvijas 
brīvības cīņu vietu apzināšanu, 
pētniecību un šo vērtību nodošanu 
jaunajai paaudzei. Neskatoties uz 
kvalifikācijas maiņu no sporta uz 
vēsturi, sports pavadījis Ainu līdz 
sirmam vecumam. Izcīnījusi sudra-
ba medaļu peldēšanā vecumgrupā 
76+, Aina 90 gadu vecumā ar pel-
dēšanu nodarboties pārstāja. 

2021. gada 2. aprīlī, Lielajā 
Piektdienā, Aina tika aizsaukta 
mūžībā, atstājot divus bērnus, 
septiņus mazbērnus, 14 mazmaz-
bērnus un simtiem skolnieku, no 
kuriem daudzi, Ainas iedvesmoti, 
paši kļuvuši par skolotājiem,” nek-
rologā raksta Andris Krauliņš.

Izsakām līdzjūtību Kvēpas 
kundzes tuviniekiem un ikvie-
nam, kura dzīves ceļi krustoju-
šies ar šo Babītes novadā ievēro-
jamo personību.

Aina Kvēpa (dzim. Zalmane),  
22.03.1926.—02.04.2021.

Sveicam jubilejā!
20. martā nozīmīgu jubileju – 90 mūža gadus – atzīmēja Babītes ciema 
iedzīvotāja Nora Skunstiņa.

Kā stāsta jubilāres kaimiņiene Silvija 
Baranovska, Noras kundzes mūžs ir 
cieši saistīts ar Bulduru Dārzkopības 
tehnikumu, kur viņa strādāja par pa-
sniedzēju un praktisko nodarbību 
vadītāju. Šodien daudzos Latvijas 
novados strādājot viņas audzēkņi un 
neskaitāmos parkos, puķudobēs, vi-
des ainavā vai piemājas dārzos zaļo 
viņas audzētie stādi. Arī tagad Noras 
kundze, kuru kaimiņi dēvē par Nori-
ņu, sniedz praktisku padomu dārza 
ierīkošanā un dāsni dalās ar stādiem.

Noras kundze jau agrā bērnībā 
zaudēja māti; tēvs Kārlis Šnēbergs 
bija Latvijas armijas virsnieks, strēl-
nieks, leģionārs, Lāčplēša Kara orde-
ņa un Dzelzs krusta kavalieris.

Noras kundzei apaļajā jubilejā 
vēlam stipru veselību un lai pavasa-
ra atnākšana turpina iedvesmot un 
sniegt prieku par dabas krāšņumu!

Babītes novada pašvaldības Sociālais 
dienests sveic visus seniorus, kas dekla-
rēti Babītes novadā, 80., 85., 90., 91. 
un visās turpmākajās dzīves jubilejās. 
Dāvanas vietā jubilāram tiek piešķirta 
naudas summa atbilstoši Babītes no-
vada saistošajiem noteikumiem Nr. 17 
„Par Babītes novada pašvaldības pa-
balstiem iedzīvotājiem bez materiālā 
stāvokļa izvērtēšanas”. 

Babītes novada pašvaldības 
Administrācija

Izturi, dvēselīt,  
Izturi! 

Vēl šodien 
Tavas debesis raudās. 

Rīt tajās 
Šūposies saulīte 

Līgotnēs gaiši gaišās. 
Bet varbūt rīt 
Tu smaidīsi, 

Eņģeļu gaismas 
Apmirdzēta.

(M. Šnē)

Rekonstruētajā Babītes novada 
etnogrāfiskajā tērpā – amatierteātra 
„Kalambūrs” aktrise Ieva Korsaka.
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nākamais „babītes ziņas” izdevums 2021. gada 18. maijā

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”

2021. gada martā Babītes 
novadā piedzimuši deviņi 
bērni – četras meitenes 
un pieci zēni. 
Iedzīvotāju skaits 2021. gada 
31. martā – 

12 351.

Lielā talka – jau 24. aprīlī!
Aicinām talkotājus pieteikt talkošanas vietas tiešsaistes kartēs Lielās talkas mājaslapā www.talkas.lv, sadaļā 
„Kartes”. Tāpat aicinām talkotājus ņemt vērā visus drošības priekšnosacījumus, kas būs aktuāli Lielās talkas 
norises brīdī, kā arī aktīvi reģistrēt savas talkošanas vietas tiešsaistes kartēs, lai koordinētā un drošā veidā 
vienotos Latvijas sakopšanā.
Mājaslapā talkas.lv visi talkotāji var 
gan apskatīties piesārņoto vietu 
karti, plānojot savus Lielās talkas 
darbus, gan arī pieteikt savas talkas. 
Ņemot vērā paaugstinātās drošības 
apstākļus un pašreiz noteikto aicinā-
jumu ievērot distancēšanos, talkotāji 
aicināti lielāku uzsvaru likt uz indi-
viduālo talkošanu, tāpēc ir pieejama 
arī īpašā „solo talkas” karte, kur savu 
atkritumu savākšanas vietu var atzī-
mēt tie, kuri dosies talkot vienatnē. 
Mājaslapā atrodamas trīs interak-
tīvās Lielās talkas kartes, kurās var 
pieteikt savu labiekārtošanas vai at-
kritumu savākšanas talku.

 „Lielās talkas kartē” talkotāji aicināti 
pieteikt trīs veidu talkas: atkritumu 
savākšanas talkas, labiekārtošanas 
talkas, apvienotās labiekārtošanas 
un atkritumu savākšanas talkas;

 „Solo talkas kartē” savas talkas ai-
cināti pieteikt tie, kuri vēlas doties 
dabā un talkot vienatnē. Tā ir ie-
spēja individuālajiem talkotājiem 
pievienoties plašajam Latvijas 
talkotāju pulkam, lai kopīgi pieda-
lītos pavasara sakopšanas darbos. 
(Zināšanai: solo talkotājiem savāk-
tie atkritumi jānogādā oficiālajās 
talkošanas vietās, kuras atrodamas 
kopējā talkošanas kartē);

 „Piesārņoto vietu kartē” Latvijas ie-
dzīvotājiem ir iespēja atzīmēt īpaši 
piesārņotas vietas savā novadā un re-
ģionā, tādā veidā norādot, kur sakop-
šanas darbi būtu īpaši nepieciešami. 

Kā talkot Covid-19 laikā?
 Solo talkas: talkojiet vienatnē, bau-

dot dabas sniegtās priekšrocības.
 Duo talkas:  talkojiet divatā. Ja 

esat vienas mājsaimniecības pār-
stāvji, talkojiet droši kopā; ja esat 
draugi vai paziņas, ievērojiet vis-
maz divu metru distanci.

 Ģimenes talkas: talkojiet visa ģi-
mene kopā, bet ievērojiet, ka jums 
jābūt vienas mājsaimniecības pār-
stāvjiem.

Nikola Matjušenko,
Lielās talkas sabiedrisko attiecību 

konsultante

Lielās talkas ietvaros Babītes novada pašvaldība aicina visus 
interesentus 24. aprīlī piedalīties valsts īpašumā esošā Babītes 

ezera krastu sakopšanas darbos!
Talkošanai būs pieejami divu krāsu atkritumu maisi – balti un zili. Zilie maisi 
ir paredzēti visu veidu plastmasas atkritumiem, kas vēlāk nonāks otrreizējā 

pārstrādē, bet baltie maisi – pārējiem atkritumiem. 
Babītes ezera sakopšanas darbiem paredzēto atkritumu maisu izdale notiks:

 plkst. 9.00 uz Dzilnupes poldera dambja pretim Ļutu ceļam;
 plkst. 9.10 pie Dzilnupes sūkņu stacijas;
 plkst. 9.45 Bražu ceļa galā (pie ezera) Spuņciemā.

Talkas koordinators Babītes novada pašvaldībā – Jānis Ozoliņš,  
pašvaldības nekustamā īpašuma apsaimniekošanas daļas vadītājs;  

tālruņa numurs 27089211.

Piņķos bez maksas varēs nodot dārza atkritumus
Domājot par iedzīvotāju ērtībām, pašvaldība no 
24. aprīļa līdz 16. maijam sestdienās un svētdienās 
no plkst. 13.00 līdz 17.00 Piņķos, nekustamajā īpa-
šumā „Notekas”, organizēs zaļo un dārza atkritumu 
(lapas, zāle, zari) pieņemšanu.

Dārza atkritumus varēs nodot tikai fiziskas personas. 
Nododamajiem atkritumiem jābūt bez citu atkritumu 
piemaisījumiem. Atkritumus nodošanas laukumā būs 
aizliegts atvest un atstāt citos laikos. 

Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar Pašvaldī-
bas nekustamā īpašuma apsaimniekošanas daļas vadītāju 
Jāni Ozoliņu, zvanot uz tālruņa numuru 67914364 vai 
27089211 darbdienās darba laikā.

Atgādinām, ka atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas 
likumam dārza atkritumus nedrīkst mest citiem atkritu-

mu veidiem paredzētos konteineros un par to nesaskaņo-
tu izgāšanu mežā var draudēt administratīvais sods.

Nekustamā īpašuma „Notekas” atrašanās vieta apska-
tāma www.babite.lv pie šīs ziņas.

Babītes novada pašvaldības 
Administrācija

Spuņciemā un Piņķos vakcīnu pret 
Covid-19 varēs saņemt jebkurš 
četru prioritāro grupu pārstāvis
Vakcinācija piektdien, 23. aprīlī, notiks Spuņciema sporta hallē 
(„Pīlādzīšos” Spuņciemā), sestdien, 24. aprīlī, Babītes vidusskolas 
telpās (Piņķos, Jūrmalas ielā 17). Izbraukuma vakcinācijas punkti 
strādās no plkst. 9.00 līdz 17.00. 

Vakcinācijai pret Covid-19  varēs pie-
teikties jebkurš četru prioritāro grupu 
pārstāvis: seniori vecumā virs 60 ga-
diem, iedzīvotāji ar hroniskām saslim-
šanām, personas, kuras dzīvo vienā 
mājsaimniecībā ar hroniski slimiem 
bērniem un bērniem ar imūnsupresiju, 
kā arī pirmsskolas, speciālās izglītības 
iestāžu un 1.–6. klašu pedagogi un dar-
binieki, kuri, veicot darba pienākumus, 
nonāk ciešā saskarē ar bērniem, kā arī 
pedagogi, kuri atsāk darbu klātienē. 

Par pieteikšanās kārtību stāsta „Vese-
lības centru apvienības” klientu dienes-
ta vadītāja Lolita Ķerve: „Iedzīvotāji, 
kas atbilst kādai no minētām prioritā-
rajām grupām, aicināti pieteikties, zva-
not uz tālruņa numuru 67799977, 
vai pierakstīties elektroniski, izman-
tojot izveidoto īsceļu  https://ej.uz/ 
COVID19_Babites uz „Veselības cen-
tru apvienības” tiešsaistes pierakstu 
mājaslapu Epoliklinika.lv. Pirms vakci-

nācijas arī pārliecināsimies par piederī-
bu aktuālai prioritārajai grupai.” 

Kā liecina Veselības ministrijas mā-
jaslapā ievietotie dati (11.04.2021.), 
vismaz vienu vakcīnas pret Covid-19 
devu saņēmuši jau aptuveni 9,5% 
Latvijas iedzīvotāju, kopumā Latvijā 
vakcinācijai izmantotas 177 010 vak-
cīnu devas. Vakcīnu pret Covid-19 
saņēmuši 77 985 iedzīvotāji, kuri 
ir prioritārajā grupā „Personas virs 
60 gadiem”, 26 160 iedzīvotāji priori-
tārajā grupā „Personas ar hroniskām 
slimībām”, vairāk nekā 11 000  devu 
vakcinācijai saņēmuši ilgstošas so-
ciālās aprūpes centru darbinieki un 
klienti, 1195 iedzīvotāji saņēmuši 
vakcīnu, jo ikdienā ir saskarsmē ar 
hroniski slimām personām.

Informāciju sagatavoja 
Māra Mičule,

 Babītes novada pašvaldības 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Jaunieti, kā tu jūties savā novadā?
Veicam 13–25 gadus veco Babītes novada iedzīvotāju aptauju, lai 
noskaidrotu jauniešu viedokli par Babītes novadu kā dzīves, darba un 
brīvā laika pavadīšanas vietu. 
Nav pareizu vai nepareizu atbilžu! 
Mūs interesē tieši tavs personīgais 
viedoklis un novērtējums. Ja uz kādu 
jautājumu nevari sniegt atbildi, atstāj 
to neatbildētu. Tomēr lūdzam tevi 
censties aizpildīt anketu pēc iespējas 
pilnīgāk un līdz galam.

Apsolām, ka tavas atbildes nebūs 
pieejamas citiem jauniešiem, skolotā-
jiem vai vecākiem. Tās apkopotā vei-

dā izmantos tikai aptaujas autori, kuri 
veiks datu analīzi. Anketas aizpildīšana 
aizņems ne vairāk kā 7–10 minūtes 
tava laika. Saite uz anketu līdz 30. aprī-
lim pieejama vietnēs www.babite.lv un 
Facebook.com/Babitesnovads.

Māra Vilciņa-Rugāja,
Babītes novada pašvaldības 

izglītības darba speciāliste


