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Pasniegti Babītes novada pašvaldības apbalvojumi
Neierastie apstākļi, kas jau vairāk nekā gadu liedz rīkot publiskus pasākumus, liek meklēt jaunus veidus, kā radīt svētku sajūtu. Tāda neliela, bet katram individuāli pielāgota bija arī
šī gada Babītes novada pašvaldības apbalvojumu pasniegšana. Ar Babītes novada pašvaldības apbalvojumiem, kas tika pasniegti otro reizi (pirmā reize bija 2019. gada 17. novembrī)
šogad pateicāmies kopumā 41 apbalvojumam izvirzītajam pretendentam par veikumu savā pārstāvētajā jomā, kas labvēlīgi ietekmējis un veidojis šodienas Babītes novadu.

KULTŪRA
I pakāpes apbalvojums:
koklētāju ansamblim „Balti (nodibinājumam „Kokļu mūzikas
centrs „Balti””) un Laurim Siliņam
par izciliem sasniegumiem kultūras jomā, veicinot Babītes novada
vārda atpazīstamību Latvijā un
starptautiskā mērogā;
Andrim Krauliņam par nozīmīgu
ieguldījumu kultūrvides attīstībā
Babītes novadā;
Jānim Amolam par mūža ieguldījumu vietējā kultūras mantojuma
saglabāšanā.

II pakāpes apbalvojums:
Mārtiņam Mitenbergam par nozīmīgu ieguldījumu kultūrvides
attīstībā Babītes novadā;
Lilijai Liporai, Edgaram Liporam,
Birutai Grīnfeldei, Dacei Ulpei,
Sabīnei Upeniecei-Pikai un Ilzei
Valpēterei par ieguldījumu kultūrā.
IZGLĪTĪBA
I pakāpes apbalvojums:
privātajai sākumskolai „Vinnijs”
(SIA „Bērnudārzs „Vinnijs””), privātajai pirmsskolas izglītības iestādei „Varavīksnes putns” (biedrībai
„Varavīksnes putns”) un privātajai pirmsskolas izglītības iestādei
„Liesmiņas” (SIA „Ex Gratia”) par
ilggadēju ieguldījumu un inovatīvu pieeju pedagoģiskajā darbā un
izglītības jomas attīstībā Babītes
novadā;
Annai Laicānei un Initai Pūķei par
ilggadēju ieguldījumu un inovatīvu pieeju pedagoģiskajā darbā un
izglītības jomas attīstībā Babītes
novadā;
Anitai Rozei par izcilību profesionālajā darbībā, veicinot Babītes
novada bērnu un jauniešu sasniegumus izglītībā;
Ilgai Stašulānei par ilggadēju ieguldījumu un inovatīvu pieeju
pedagoģiskajā darbā un izglītības
jomas attīstībā Babītes novadā.
II pakāpes apbalvojums:
Silvijai Mitenbergai, Lidijai
Jonikānei un Ilzei Rozenbergai
par ilggadēju ieguldījumu pedagoģiskajā darbā un izglītības attīstībā
Babītes novadā.
SPORTS
I pakāpes apbalvojums:
biedrībai „Sporta klubs „Babīte””
par ieguldījumu Babītes novada
sporta dzīves attīstībā un popularizēšanā;
Kamillai Vanadziņai par izciliem
sasniegumiem vieglatlētikā nacionālajā līmenī;
Guntaram Reikam par ieguldījumu aktīva dzīvesveida veicināšanā
Babītes novadā;

publicitātes FOTO

Ceļš līdz Babītes novada pašvaldības apbalvojumu pasniegšanai šoreiz gan bija ilgāks, nekā sākotnēji
plānots. 2020. gada vasarā domes
sēdē apsptiprinātos apbalvojuma saņēmējus bija plānots sveikt
valsts svētkiem veltītā svinīgā ceremonijā novembrī. Pandēmijas
dēļ pasākums nenotika, un ar skatu
iespējami cerīgākā nākotnē dome
lēma apbalvošanu pārcelt uz valsts
svētkiem veltīto pasākumu šā gada
maijā. Diemžēl publisku pasākumu rīkošanas liegums joprojām
ir spēkā. Tādēļ visiem – kopumā
41 pretendentam – Babītes novada
pašvaldības apbalvojumus domes
priekšsēdētājs Aivars Osītis un vietniece Darja Cvetkova pasniedza
uzreiz pēc valsts svētkiem – 5. un
6. maijā – individuāli.
Novērtējot cilvēkus un uzņēmumus Babītes novadā, ar ko lepojas
līdzcilvēki, kaimiņi, kolēģi un ikviens, kam rūp novada labklājība,
pašvaldības apbalvojums piecās
kategorijās – kultūra, izglītība, vides kvalitātes uzlabošana, uzņēmējdarbība un sports – tika pasniegts
41 pretendentam, no kuriem 14 ir
juridiskas personas, 27 – fiziskas
personas.
Juridiskas personas balvā saņēma no stikla veidotu balvu ar rododendru un apliecību, fiziskas
personas – krūšu zīmi un atzinības
rakstu (I pakāpes apbalvojums), un
pateicības rakstus (II pakāpes apbalvojums).

Sergejam Varšam par ieguldījumu
Babītes novada sporta dzīves attīstībā un popularizēšanā.
II pakāpes apbalvojums:
sporta kluba „Babīte” novusa
komandai par izciliem sasniegumiem novusā;
Ilonai Kojalovičai par izciliem sasniegumiem vieglatlētikā senioriem na
cionālajā un starptautiskajā līmenī;
Germanam Matjušenko par izciliem sasniegumiem telpu futbolā
nacionālajā līmenī;
Verai Varšai un Edītei Šteinbergai
par ieguldījumu sporta attīstībā.
UZŅĒMĒJDARBĪBA
I pakāpes apbalvojums:
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Pērnes L” par ilggadēju ieguldījumu uzņēmējdarbības attīstībā
Babītes novadā;

ģimenes restorānam, viesnīcai „Irbēni” (sabiedrībai ar ierobežotu
atbildību „Liepājas virziens”) par
nozīmīgu darbavietu skaita nodrošināšanu novada iedzīvotājiem
ilgtermiņā.
VIDES KVALITĀTES UZLABOŠANA
I pakāpes apbalvojums:
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Labie koki” par ieguldījumu
Babītes novada kultūrvēsturiskās
ainavas saglabāšanā;
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Buku audzētava” par ieguldījumu Babītes novada teritorijas
ilgtspējīgā attīstībā;
rododendru selekcijas un izmēģinājumu audzētavai „Babīte” par
ieguldījumu novada ainavas veidošanā;
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Ārstu prakse „Svīre plus””,

Dinas Lagzdiņas ģimenes ārsta
praksei, Daigas Molodcovas ģimenes ārsta praksei un SIA „Good
Life Clinic” par ieguldījumu sociālās labklājības veicināšanā;
Aigaram Remesam par ieguldījumu Babītes novada teritorijas ilgtspējīgā attīstībā;
Marijai Skripko par ieguldījumu
labdarībā.
Babītes novada pašvaldības
apbalvojumu sistēma izveidota
2019. gadā, apstiprināta 2019. gada
29. maija domes sēdē. Babītes novada pašvaldības apbalvojumi šogad
tika pasniegti otro reizi. Apbalvojumu saņēmēju fotogalerija apskatāma
www.babite.lv.
Lelde Drozdova-Auzāne,
Babītes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Babītes vidusskola iesoļo piektajā gadu desmitā

Labi un ļoti labi
Šajā mācību gadā svarīgākais un atbildīgākais notikums bija Babītes
vidusskolas akreditācija. Izglītības

kvalitātes valsts dienesta komisija
iepazinās ar pedagogu, vecāku un
izglītojamo izpildīto Edurio aptauju
rezultātiem, vērtēja astoņas izglītības programmas, intervēja skolas
direktori un vietniekus, pedagogus,
atbalsta personālu, skolēnus un viņu
vecākus, vēroja stundas un izskatīja
dokumentāciju. Esam gandarīti, jo
eksperti Babītes vidusskolu akreditēja uz maksimālo termiņu – sešiem
gadiem – un visos 17 kritērijos iegūti
augstākie vērtējuma līmeņi „labi” un
„ļoti labi”. Akreditācijas procesa laikā
tika izvērtēta arī Babītes vidusskolas
direktores Ilzes Rozenbergas profesionālā darbība. Kopējais 11 kritērijos iegūtais vērtējums ir augstākais
iespējamais – „ļoti labi”.
Varam lepoties ar saviem pedagogiem, jo gala ziņojumā Akreditācijas
komisija secināja, ka Babītes vidusskolas pedagogiem ir izpratne par
efektīvu mācību stundu, tās uzbūvi,
metodēm un darba formām. Tas veicina izglītojamo interesi, līdzatbildību un personības izaugsmi. 81%
no vērotajām mācību stundām tika
sniegta uz izaugsmi orientēta atgriezeniskā saite. Visās mācību stundās
bija vērojama labvēlīga sociāli emocionālā gaisotne starp skolēniem un
pedagogu, kas veicina izglītojamo
un pedagogu efektīvu sadarbību.
Balstoties uz Edurio anketu datiem,
Akreditācijas komisija secināja, ka
95% izglītojamo skolā jūtas droši
un nav saskārušies ar mobingu no
klasesbiedru vai skolasbiedru puses,

1980. gads, skolas celtniecība.
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Dāvana jubilejā
Babītes vidusskola savas durvis
pirmo reizi vēra 1980. gada 1. septembrī, taču arī 2020. gada Zinību
diena ieies skolas vēsturē, jo svinīgi
tika atklāta ilgi gaidītā piebūve. Tās
četros krāsainajos stāvos izvietotas
34 mācību klases, 18 laboratorijas,
deviņi administrācijas kabineti un
multifunkcionālā telpa, kas apvieno
gan garderobes, gan atpūtas funkciju. Piebūve ir labākā dāvana, ko skola saņēma 40 gadu jubilejā, jo pēdējo
astoņu gadu laikā izglītojamo skaits
Babītes vidusskolā ir teju divkāršojies. 2011./2012. mācību gadā Babītes vidusskolā mācījās 668 skolēni,
2017./2018. mācību gadā – 933 skolēni, bet 2020. gada 1. septembrī izglītojamo kopskaits sasniedza jau
1113, no kuriem 140 bērni mācības
uzsāka 1. klasē. Pedagogu kolektīvam
pievienojušies 40 jauni, talantīgi, radoši un iniciatīvām bagāti skolotāji.
Laika gaitā, uzklausot sabiedrību
un sekojot līdzi aktualitātēm valstī,
Babītes vidusskola ir papildinājusi piedāvāto izglītības programmu
un interešu izglītības kursu klāstu,
tiek domāts par jauniem piedāvājumiem, īpašu uzmanību veltot STEM
jomai. Galvenais izaugsmes mērķis
ir skolas statusa maiņa – kļūt par
ģimnāziju.
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2020./2021. mācību gads ir zīmīgiem notikumiem bagāts: septembrī tika atklāta ilgi gaidītā piebūve, šā gada februārī Izglītības kvalitātes valsts dienests augstu novērtēja mūsu
profesionālo darbību, un pavasarī sākām virtuāli svinēt Babītes vidusskolas 40 gadu jubileju.

2020. gads, piebūves atklāšana.

savukārt 91% vecāku iestādes vidi
novērtē kā drošu. Sarunā ar eksper-

tiem vecāki atzina, ka komunikācija
ar iestādi ir operatīva un gan pedago-

gi, gan administrācija ir pieejami un
atvērti sadarbībai.
Pastāvēs, kas pārmainīsies
Pēdējo gadu laikā arī „vecā” skolas
ēka ir piedzīvojusi virkni nozīmīgu
pārvērtību: ēdnīcas komplekss kļuvis plašāks, tam pievienota papildu
telpa kafejnīcai, kurā skolēni var pavadīt brīvo laiku, ar IKT modernizēti kabineti, mājīgāki padarīti gaiteņi,
labiekārtota skolas teritorija, ieplānots izveidot Zaļo klasi, un patlaban
tiek izstrādāts projekts mūsdienīgam
sporta laukumam.
Covid-19 pandēmijas dēļ arī Babītes vidusskolas salidojums šoreiz
notika neierastā formātā – virtuālajā
vidē. Aprīlī katru ceturtdienu skolas
„Facebook” kontā pirmizrādi piedzīvoja Pašpārvaldes pārstāvju vadītās
intervijas, kurās atmiņās par skolā
piedzīvoto dalījās absolventi, kā arī
bijušie un esošie skolas darbinieki –
Anita Kalniņa, Linda Plostniece,
Valda Kampenusa, Inta Krapāne,
Diāna Eglīte, Ieva Bauble, Līga
Liepiņa, Inga Čaunāne, Kristaps
Muižnieks, Dagnija Roga, Inese
Bērstele un skolas direktore. Prieks,
ka vairāki skolas absolventi atgriežas strādāt pie mums. Intervijas var
noskatīties Babītes vidusskolas „YouTube” kanālā, taču joprojām ceram,
ka varēsim visi tikties klātienē, jo
ballei ir jābūt!
Sagatavoja
Babītes vidusskolas
administrācija

Babītes vidusskola, Rīgas Tehniskās universitātes Bērnu un jauniešu
universitāte, Dansborg skolen (Dānija) un Snitfladen (Dānija) piedalās
starptautiskā projektā “Partnerships for pathways to higher education
and science engagement in regional clusters of open schooling”
(PHERECLOS), kurā jauniešiem ir iespēja apgūt inženierzinātnes
starptautiskā līmenī un doties pieredzes apmaiņā.
Projekts tiek finansēts no Eiropas
Savienības „Horizon 2020” izpētes un inovāciju programmas fonda
(vienošanās Nr. 824630). Tā mērķis
ir veicināt atvērtās skolas kultūru
Latvijā, STEM (Science, Technology,
Engineering, Mathematics – zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes,
matemātika) izglītības pieejamību
un jauniešu iesaisti zinātnē. Šā gada
22. aprīlī norisinājās pirmā starptautiskā nodarbība par tēmu „Ūdens”.
Nodarbību vadīja Rīgas Tehniskās
universitātes Būvniecības inženierzi-

nātņu fakultātes studente Margarita
Jegorova. Skolēniem iepriekš tika sagatavots nepieciešamais materiālu saraksts un eksperimentu apraksti, kas
paredzēti nodarbības laikā. Nodarbības notiek angļu valodā, bet dalībnieki to nesaskata kā šķērsli, jo tas palīdz
pilnveidot valodu un komunikācijas
prasmes. Maijā un jūnijā ir plānotas
vēl divas nodarbības par tēmām „Raķetes” un „Inovācijas”.
Dagnija Roga,
Babītes vidusskolas
projektu vadītāja

Labiekārtošanas darbu
ietvaros veikta ēkas cokola atjaunošana un siltināšana, komunikāciju
pārbūve, logu palodžu
atjaunošana, monolītu
atbalstsienu un kāpņu
izbūve, bruģa ieklāšana, uzstādītas margas
vides pieejamībai, izvietoti vides elementi –
soliņi, karogu masti un
atkritumu urnas.
Līdz jūnijam tiks veikta
arī apzaļumošana – zāliena ierīkošana, krūmu
un ziemciešu stādīšana.
Babītes novada
pašvaldības
Administrācija
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Inženierzinātņu izzināšana Atjaunotas Babītes vidusskolas kāpnes,
starptautiskā projektā
veikti teritorijas labiekārtošanas darbi
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Aktuālie saimnieciskie darbi
Nekustamais īpašums
Noslēgts līgums ar SIA „Hagberg” par zaļo
un dārza atkritumu kontrolētu pieņemšanu
no iedzīvotājiem nekustamajā īpašumā „Notekas” Piņķos.
Turpinās ēkas Centra ielā 3, Piņķos, otrā stāva un ieejas mezgla pārbūves darbi.
Noslēgta vienošanās ar SIA „Gludi LM” par
līguma termiņa pagarinājumu līdz šā gada
30. jūnijam par Piņķu ūdenskrātuves lab
iekārtošanas darbu veikšanu Piņķos.
Noslēgts līgums ar SIA „Vestbalt” par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
8048 004 1544 un uz tā esošās būves (šķūnis) nomas maksas noteikšanu, ievērojot
to, ka objekts tiks iznomāts Babītes novada
pašvaldības administratīvās teritorijas iedzīvotājiem kurināmā materiāla (malka) uzglabāšanai un ka objekta uzturēšanu un atjaunošanu veiks nomnieks par saviem finanšu
līdzekļiem.
Ceļi, meliorācija un apgaismojums
Noslēgts līgums ar SIA „Projekts EAE” par
būvprojekta „Gājēju ietves izbūve Priedaines ielas posmā no Jūrmalas ielas līdz
Rūpnieku ielai Piņķos, Babītes pagastā”
izstrādi.
Pieņemts lēmums slēgt līgumu ar:
AS “Ceļu pārvalde” par Babītes ielas
posma pārbūvi un gājēju ietves izbūvi
Babītē, Babītes pagastā, par līgumcenu
269 862 eiro;
SIA „Reck” par gājēju un veloceliņa un
apgaismojuma izbūvi Gravu ielas posmā no valsts vietējā autoceļa V10 Babītes stacija–Vārnukrogs līdz Žubīšu ielai
Spilvē, Babītes pagastā, par līgumcenu
202 486 eiro;
SIA „Gludi LM” par gājēju ietves un apgaismojuma izbūvi Kleistu ielas posmā no
Stropu ielas līdz Alstu ielai Spilvē, Babītes
pagastā, par līgumcenu 138 442 eiro;
SIA „V Service” par piebraucamās ielas
pārbūvi Centra ielā 2, Piņķos, par līgumcenu 116 470 eiro;

SIA „V Service” par gājēju ietves un apgaismojuma izbūvi Jūrmalas ielas posmā
no Spīdolas ielas līdz sabiedriskā transporta pieturai Piņķos par līgumcenu
36 433 eiro.
Izsludināts iepirkums par autoceļa C57 posma no Kleistu ielas līdz Vārnukroga ceļam
pārbūvi.
Tiek vērtēti četri piedāvājumi iepirkumā par
Babītes, Dzilnupes, Trenču polderu aizsargdambju zāles pļaušanas darbiem.
Pašvaldības iestādes
Izsludināts iepirkums par stikla tāfeļu ar iebūvētu interaktīvo ekrānu piegādi un uzstādīšanu Babītes vidusskolā.
Babītes pirmsskolas izglītības iestāde noslēgusi līgumu ar SIA „JLD” par rotaļu paugura
uzstādīšanu iestādes teritorijā.
Salas sākumskola noslēgusi līgumus ar SIA
„Ēvele-Mēbele” par divu pirmsskolas grupu
mēbeļu izgatavošanu un ar saimnieciskās
darbības veicēju D. Āboliņu par iestādes telpu kosmētiskā remonta veikšanu.
PII „Saimīte” noslēgusi līgumus ar SIA
„Hagberg” par teritorijas labiekārtošanu un
kopšanu un ar SIA „PRParks Latvija” par
iestādes ēkas jumta koku konstrukciju pārklāšanu ar ugunsdrošu materiālu.
Iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu
slēgt līgumu ar personu apvienību SIA
„LVS Building” un SIA „Aimasa” par jaunas
pirmsskolas izglītības iestādes ēkas Piņķos
projektēšanu, būvniecību un autoruzraudzību; līguma summa – 3 139 777 eiro.
Parakstīšanai sagatavoti līgumi ar SIA „VR
Projekts” par neregulāriem pārvadājumiem
Babītes sporta kompleksa un Babītes vidusskolas vajadzībām.
Noslēgts līgums ar AS „Balta” par pašvaldības darbinieku veselības apdrošināšanas pakalpojumu iegādi.
Elfa Sloceniece,
Babītes novada pašvaldības
izpilddirektore

paziņojums
Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma „Riekstiņi” zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 009 0321 Sēbruciemā, Babītes pagastā,
Babītes novadā
Ar Babītes novada pašvaldības domes 2021. gada 28. aprīļa lēmumu „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma „Riekstiņi” zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 8048 009 0321 Sēbruciemā, Babītes pagastā, Babītes novadā” (protokols Nr. 9, 6.§) ir uzsākta
detālplānojuma izstrāde teritorijai, ko ietver nekustamā
īpašuma „Riekstiņi” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8048 009 0321 Sēbruciemā, Babītes pagastā,
Babītes novadā.
Detālplānojuma izstrādes mērķis ir detalizēt zemes vienības izmantošanu un apbūves parametrus, paredzot detālplānojuma 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 detālplānojuma izstrādei var iesniegt līdz 2021. gada 15. jūnijam
Babītes novada pašvaldības Administrācijas ēkā Centra
ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107,
vai elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi dome@babite.lv.
Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, personas
kods, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese. Jautājumu gadījumā
zvanīt detālplānojuma izstrādes vadītājai uz tālruņa numuru 67913758.
Daina Klauģe,
Babītes novada pašvaldības
teritorijas plānotāja
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paziņojums
Par grozījumiem detālplānojuma „Pumpas” sastāvā esošajai zemes vienībai Skaņu
ielā 2 ar kadastra apzīmējumu 8048 001 0170 Mežārēs, Babītes pagastā, Babītes
novadā
Ar Babītes novada pašvaldības domes 2021. gada 28. aprīļa lēmumu „Par grozījumiem detālplānojuma „Pumpas”
sastāvā esošajai zemes vienībai Skaņu ielā 2 ar kadastra
apzīmējumu 8048 001 0170 Mežārēs, Babītes pagastā,
Babītes novadā” (protokols Nr. 9, 11.§) ir uzsākta detālplānojuma grozījumu izstrāde teritorijai, ko ietver spēkā
esošā detālplānojuma „Pumpas” sastāvā esošā zemes
vienība Skaņu ielā 2 ar kadastra apzīmējumu 8048 001
0170 Mežārēs, Babītes pagastā, Babītes novadā.
Detālplānojuma izstrādes mērķis ir veikt detālplānojuma
izmaiņas, nosakot nekustamajā īpašumā atļauto izmantošanu savrupmāju apbūvei, atbilstoši spēkā esošajam
Babītes novada Teritorijas plānojumam.
Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Babī-

tes novada pašvaldības teritorijas plānotāja Daina Klauģe.
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus detālplānojuma
izstrādei var iesniegt līdz 2021. gada 15. jūnijam Babītes novada pašvaldības Administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos,
Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107, vai elektroniski,
sūtot uz e-pasta adresi dome@babite.lv. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, fiziskām personām
jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese,
juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs,
adrese. Jautājumu gadījumā zvanīt detālplānojuma izstrādes
vadītājai uz tālruņa numuru 67913758.
Daina Klauģe,
Babītes novada pašvaldības
teritorijas plānotāja

paziņojums
Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai, ko ietver nekustamo īpašumu Jūrmalas iela 13A, kadastra Nr. 8048 003 0262, Priedaines iela 4, kadastra
Nr. 8048 003 1485, Piejūras iela 1, kadastra Nr. 8048 003 1012, Piejūras iela 2,
kadastra Nr. 8048 003 1015, Piejūras iela 3, kadastra Nr. 8048 003 1013, Piejūras
iela 4, kadastra Nr. 8048 003 1014, Piejūras iela, kadastra Nr. 8048 003 1010,
zemes vienības Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā
Ar Babītes novada pašvaldības domes 2021. gada 28. aprīļa lēmumu „Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu
teritorijai, ko ietver nekustamo īpašumu Jūrmalas iela
13A, kadastra Nr. 8048 003 0262, Priedaines iela 4,
kadastra Nr. 8048 003 1485, Piejūras iela 1, kadastra
Nr. 8048 003 1012, Piejūras iela 2, kadastra Nr. 8048
003 1015, Piejūras iela 3, kadastra Nr. 8048 003 1013,
Piejūras iela 4, kadastra Nr. 8048 003 1014, Piejūras
iela, kadastra Nr. 8048 003 1010, zemes vienības Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā” (protokols Nr. 9,
14.§) ir uzsākta lokālplānojuma izstrāde teritorijai, ko ietver nekustamo īpašumu Jūrmalas iela 13A, kadastra Nr.
8048 003 0262, Priedaines iela 4, kadastra Nr. 8048
003 1485, Piejūras iela 1, kadastra Nr. 8048 003 1012,
Piejūras iela 2, kadastra Nr. 8048 003 1015, Piejūras
iela 3, kadastra Nr. 8048 003 1013, Piejūras iela 4, kadastra Nr. 8048 003 1014, Piejūras iela, kadastra Nr.
8048 003 1010, zemes vienības Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā.
Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir mainīt funkcionālo
zonējumu visā teritorijā uz tādu, kas pieļautu savrupmā-

ju apbūves attīstību ar minimālo zemes vienību platību
800 m2, turpinot teritorijai piegulošajās zemes vienībās
esošo un atļauto izmantošanu un paredzot priekšnosacījumus blīvākas apbūves veidošanai esošās apbūves
teritorijās.
Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Babītes novada pašvaldības teritorijas plānotāja Daina Klauģe.
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus lokālplānojuma izstrādei var iesniegt līdz 2021. gada 15. jūnijam
Babītes novada pašvaldības Administrācijas ēkā Centra
ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107,
vai elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi dome@babite.lv.
Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, personas
kods, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese. Jautājumu gadījumā
zvanīt lokālplānojuma izstrādes vadītājai uz tālruņa numuru 67913758.
Daina Klauģe,
Babītes novada pašvaldības
teritorijas plānotāja

paziņojums
Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai, kas ietver nekustamā īpašuma
„Saulessalas” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0073 un daļu no
nekustamā īpašuma „Piņķu Jāņa Evaņģēliski luteriskā draudze” zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0330 Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Babītes
novadā
Ar Babītes novada pašvaldības domes 2021. gada 28.
aprīļa lēmumu „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
teritorijai, kas ietver nekustamā īpašuma „Saulessalas”
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0073
un daļu no nekustamā īpašuma „Piņķu Jāņa Evaņģēliski
luteriskā draudze” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0330 Dzilnuciemā, Babītes pagastā,
Babītes novadā” (protokols Nr. 9, 7.§) ir uzsākta detālplānojuma izstrāde teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma „Saulessalas” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
8048 007 0073 un daļa no nekustamā īpašuma „Piņķu
Jāņa Evaņģēliski luteriskā draudze” zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 8048 007 0330 Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Babītes novadā.
Detālplānojuma izstrādes mērķis ir detalizēt zemes
vienības izmantošanu un apbūves parametrus, paredzot
detālplānojuma teritorijā privātmāju būvniecību, veidojot
vienotu inženierinfrastruktūru, vienlaikus nosakot jauno
zemes vienību robežas un aprobežojumus, kā arī privāt-

māju uzturēšanai nepieciešamo transporta infrastruktūru
un inženierkomunikācijas.
Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Babītes novada pašvaldības teritorijas plānotāja Daina Klauģe.
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus detālplānojuma izstrādei var iesniegt līdz 2021. gada 15. jūnijam
Babītes novada pašvaldības Administrācijas ēkā Centra
ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107,
vai elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi dome@babite.lv.
Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, personas
kods, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese. Jautājumu gadījumā
zvanīt detālplānojuma izstrādes vadītājai uz tālruņa numuru 67913758.
Daina Klauģe,
Babītes novada pašvaldības
teritorijas plānotāja
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2021. gada 26. aprīlī notika Babītes novada pašvaldības
domes ārkārtas sēde, kurā tika izskatīts viens darba kārtībā iekļautais punkts. Sēdē piedalījās 14 deputāti.
Domes lēmums īsumā:
apstiprināt SIA „Babītes siltums” valdes locekļu un kapitāla
daļu turētāja pārstāvja darbības efektivitātes un tiesiskuma
izvērtēšanas, kā arī Babītes novada pašvaldības domes kā
kapitāla daļu turētāja likumā „Par pašvaldībām” noteikto pienākumu izpildes SIA „Babītes siltums” izvērtēšanas
komisijas ziņojumu. Uzdot kapitāldaļu turētāja pārstāvim
SIA „Babītes siltums” dalībnieku sapulcē atsaukt (no amata)
kapitālsabiedrības valdes locekļus ar 2021. gada 29. aprīli.
Uzdot kapitāldaļu turētāja pārstāvim SIA „Babītes siltums”
dalībnieku sapulcē iecelt valdes locekļu pienākumu izpildītāju. Uzdot kapitāla daļu turētāja pārstāvim veikt ziņojuma
pielikumā Nr. 1 noteikto uzdevumu izpildes uzraudzību un
līdz 2021. gada 11. jūnijam sniegt Babītes novada pašvaldības domei rakstisku ziņojumu par uzdevumu izpildi. Veikt
grozījumus Babītes novada pašvaldības domes 2020. gada
27. maija noteikumos Nr. 9 „Babītes novada pašvaldības
kapitālsabiedrības un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi”
atbilstoši ziņojuma pielikumam Nr. 2. Atcelt 2019. gada
27. marta domes sēdes protokolu 4., 42.§ un veikt grozījumus SIA „Babītes siltums” statūtu 7. punktā, nosakot, ka
valde sastāv no valdes priekšsēdētāja un diviem valdes locekļiem. Babītes novada pašvaldības juriskonsultei sagatavot
ziņojuma un SIA „Pagrabnieces auditoru birojs” 2021. gada
26. janvāra audita ziņojuma pavadvēstuli ar situācijas aprakstu un elektroniskā pasta sūtījumā tālākai rīcībai kompetences ietvaros nosūtīt Latvijas Republikas Valsts kontrolei
un Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam.
2021. gada 28. aprīlī notika kārtējā Babītes novada pašvaldības domes sēde, kurā tika izskatīti 35 darba kārtībā
iekļautie punkti. Sēdē piedalījās 14 deputāti.
Domes lēmumi īsumā:
mainīt adresi un nosaukumu nekustamajam īpašumam
„Āboliņi”, kadastra nr. 8048 011 0045, un tā sastāvā esošajai
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 011 0045 no
„Āboliņi”, Babītes pagasts, Babītes novads, uz „Kukainīšu
Namiņš”, Babītes pagasts, Babītes novads;
piešķirt adresi divu dzīvokļu dzīvojamajai mājai ar kadastra
apzīmējumu 8048 004 0981 001 – „Irbulīši”, Spilve, Babītes
pagasts, Babītes novads;
piešķirt adresi divu dzīvokļu dzīvojamajai mājai ar kadastra
apzīmējumu 8048 001 0527 001 – Laimas iela 13, Mežāres,
Babītes pagasts, Babītes novads;
piešķirt adresi divu dzīvokļu dzīvojamajai mājai ar kadastra
apzīmējumu 8048 004 0908 001 – Zaru iela 16, Spilve, Babītes pagasts, Babītes novads;
likvidēt adresi – nosaukumu „Ligitas”, Mežāres, Babītes pagasts, Babītes novads;
atļaut uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamā īpašuma „Riekstiņi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
8048 009 0321 Sēbruciemā, Babītes pagastā, Babītes novadā;
atļaut uzsākt detālplānojuma izstrādi teritorijai, kas ietver
nekustamā īpašuma „Saulessalas” zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 8048 007 0073 un daļu no nekustamā īpašuma
„Piņķu Jāņa Evaņģēliski luteriskā draudze” zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 8048 007 0330 Dzilnuciemā, Babītes
pagastā, Babītes novadā;
atļaut apvienot blakus esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 8088 005 0325, 8088 005 0340, 8088 005 0335,
8088 005 0138 un 8088 005 0569 Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā. Apvienotajai zemes vienībai ar kopējo
platību 0,0792 ha saglabāt adresi Spuņciema iela 20, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads. Likvidēt nosaukumus
„Friči”, „Lociņi”, „Mēmele” un „Kurzemnieki 2”. Likvidēt
adresi Spuņciema iela 22, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes

novads. Apvienotajai zemes vienībai visā platībā mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” uz „Neapgūta
individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme”;
atļaut apvienot blakus esošās zemes vienības Puķulejas
ielā 1, kadastra apzīmējums 8048 001 0989, un Puķulejas
ielā 3, kadastra apzīmējums 8048 001 0990, Mežārēs, Babītes pagastā, Babītes novadā. Apvienotajai zemes vienībai
ar kopējo platību 0,2528 ha saglabāt adresi Puķulejas iela 1,
Mežāres, Babītes pagasts, Babītes novads. Apvienotajai zemes vienībai visā platībā saglabāt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi „Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme”;
atļaut apvienot blakus esošās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumiem 8048 001 1045 un 8048 001 1046 Mežārēs,
Babītes pagastā, Babītes novadā. Apvienotajai zemes vienībai ar kopējo platību 0,2655 ha un dzīvojamajai ēkai ar
kadastra apzīmējumu 8048 001 0011 001 saglabāt adresi
Dreimaņu iela 3, Mežāres, Babītes pagasts, Babītes novads.
Likvidēt adresi Dreimaņu iela 1, Mežāres, Babītes pagasts,
Babītes novads. Apvienotajai zemes vienībai visā platībā
mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no „Neapgūta
individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme” uz „Individuālo
dzīvojamo māju apbūve”;
atļaut uzsākt detālplānojuma „Pumpas” grozījumu izstrādi
teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma Skaņu iela 2, kadastra Nr. 8048 001 0170, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8048 001 0170 Mežārēs, Babītes pagastā, Babītes
novadā;
no nekustamā īpašuma „Svīres”, kadastra Nr. 8088 005 0488,
atdalāmajai un atsevišķā nekustamā īpašuma kadastra objektā reģistrējamai zemes vienībai 0,2868 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 8088 003 0136 piešķirt nosaukumu – adresi
„Lavandas”, Gātciems, Salas pagasts, Babītes novads. Zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0488 (platība
0,4921 ha) saglabāt nosaukumu „Svīres”, Spuņciems, Salas
pagasts, Babītes novads, un piešķirt adresi „Svīres”, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads;
apstiprināt sertificēta zemes ierīkotāja izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Ābeles”, kadastra Nr.
8048 003 0170, zemes vienības ar adresi Meistaru iela 4,
Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, kadastra apzīmējums
8048 003 0170, sadalei;
uzsākt lokālplānojuma izstrādi teritorijai, ko ietver nekustamo īpašumu Jūrmalas iela 13A, kadastra Nr. 8048 003 0262,
Priedaines iela 4, kadastra Nr. 8048 003 1485, Piejūras
iela 1, kadastra Nr. 8048 003 1012, Piejūras iela 2, kadastra Nr. 8048 003 1015, Piejūras iela 3, kadastra Nr.
8048 003 1013, Piejūras iela 4, kadastra Nr. 8048 003 1014,
Piejūras iela, kadastra Nr. 8048 003 1010, zemes vienības
Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, ar mērķi izdarīt
grozījumus Babītes novada pašvaldības 2020. gada 22. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Babītes novada teritorijas plānojums, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”, kā arī izstrādāt teritorijas apbūves
noteikumus teritorijas apbūvei;
piekrist, ka detālplānojuma nekustamajam īpašumam „Siliņi”, kadastra Nr. 8048 004 0305, kas apstiprināts ar Babītes
novada pašvaldības domes 2009. gada 23. septembra lēmumu Nr. 7, 6§ izdotajiem saistošajiem noteikumiem Nr. 79
„Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam Šiliņi”, kad.
Nr. 80480040305”, īstenošanas kārtības precizēšanai ir noslēdzams administratīvais līgums;
ar fiziskām personām noslēgt zemes nomas līgumus bez apbūves tiesībām personīgās palīgsaimniecības vajadzībām –
ģimenes dārza ierīkošanai un uzturēšanai;
nodot bezatlīdzības lietošanā pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „Babītes siltums” Babītes novada pašvaldības īpašumā esošo nekustamā īpašuma „Lāse” Spuņciemā, Salas
pagastā, Babītes novadā, kadastra numurs 8088 005 0467,

zemes vienību 0,0943 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0467;
apstiprināt Babītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Kūdrā, Salas pagastā, Babītes novadā, kadastra
numurs 8088 001 0265, neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8008 001 0267 (platība 191 m2) izsoles
rezultātus. Atbilstoši Izsoles komisijas protokolam apstiprināt nekustamā īpašuma ieguvēju – fizisku personu;
izsniegt izziņu trim juridiskām personām par piekrišanu iegūt īpašumā piecus nekustamos īpašumus Piņķos un vienu
Mežārēs Babītes pagastā. Izsniegt izziņu piecām fiziskām
personām par piekrišanu iegūt īpašumā nekustamos īpašumus Babītes (Piņķos un Mežārēs) un Salas pagastā;
pārjaunot 2016. gada 30. decembrī noslēgto nekustamā īpašuma „Gaismas” zemes vienības daļas nomas līgumu, Babītes novada pašvaldības (Nomnieka) vietā stājoties sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Babītes siltums”;
papildināt 2020. gada 17. marta līgumu „Par nekustamā īpašuma „Filtrs”, kadastra numurs 8088 005 0265, nodošanu
bezatlīdzības lietošanā” ar 3.2.3. apakšpunktu;
2019. gada 3. septembra līguma „Par zemes vienības „Notekas” Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, nodošanu
bezatlīdzības lietošanā” 1.1. punktu izteikt jaunā redakcijā;
lauzt ar biedrību „PŪPE” 2012. gada 1. februārī noslēgto
patapinājuma līgumu par zemesgabala nodošanu bezatlīdzības lietošanā, ar kuru bezatlīdzības lietošanā tika nodots
Babītes novada pašvaldībai piederošs nekustamais īpašums – neapbūvēts zemesgabals „Zaļumi” Babītē, Babītes
pagastā, Babītes novadā, kadastra Nr. 8048 004 0355 (platība 0,8443 ha) savu autonomo funkciju nodrošināšanai, tādā
veidā sniedzot sabiedrībai lielāku ieguvumu;
atstāt negrozītu Babītes novada pašvaldības būvvaldes 2021. gada 28. janvārī izdoto lēmumu Nr. BISBV-5.16-2021-5 „Lēmums par atteikumu akceptēt Izmaiņu
projektu”;
apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 8 „Par tirdzniecību publiskajās vietās Babītes novada administratīvajā teritorijā”;
apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 9 „Par pašvaldības nodevu ielu tirdzniecībai Babītes novada administratīvajā teritorijā”;
apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 10 „Par kārtību, kādā
Babītes novada pašvaldība līdzfinansē licencētās vispārējās izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības
iestādei”;
veikt grozījumus Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas 2018. gada 28. marta noteikumos Nr. 2 „Par bērnu
reģistrēšanas un uzņemšanas kārtību 1. klasē Babītes novada
pašvaldības Salas sākumskolā”;
veikt grozījumus 2019. gada 24. jūlija Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas nolikumā (protokols Nr. 13, 23.§);
piešķirt Babītes vidusskolas projekta „Babītes vidusskolas
laika līnija” īstenošanai papildus līdzfinansējumu 3270 eiro
no Babītes novada pašvaldības budžeta sadaļas „Neparedzētiem gadījumiem”;
izteikt Babītes novada pašvaldības 2014. gada 22. janvāra
noteikumu Nr. 1 „Nomas maksas cenrādis Babītes novada
pašvaldības Babītes sporta kompleksā” 1.11. punktu jaunā
redakcijā: „Sestdienās un svētdienās, izņemot valsts noteiktajās svētku dienās, saskaņā ar „Babītes sporta kompleksa
āra futbola laukuma noslogojuma grafiku” bezmaksas futbola laukuma izmantošana sporta nodarbībām Babītes novadā
deklarētiem iedzīvotājiem ar atlaižu karti, ja nav plānoti citi
sporta pasākumi un nodarbības.”;
nodot bezatlīdzības lietošanā pašvaldības kapitālsabiedrībai
SIA „Babītes Siltums” Babītes novada pašvaldības īpašumā
esošos pamatlīdzekļus atbilstoši sarakstam par kopējo summu 331 258,75 eiro, lai tiktu sekmīgi nodrošināta ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšana Babītes
novada Salas pagasta Spuņciemā;
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babītes novada pašvaldības domes pieņemtie lēmumi aprīlī
apstiprināt Babītes novada pašvaldības saistošos
noteikumus Nr. 7 „Par grozījumiem Babītes novada
pašvaldības 2021. gada budžetā”;
piešķirt Babītes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniecei Darjai Cvetkovai ikgadējo atvaļinājumu divas kalendārās nedēļas;
izdarīt Babītes novada pašvaldības domes 2021. gada
26. aprīļa ārkārtas sēdes lēmumā „Par sabiedrības ar
ierobežotu atbildību „Babītes siltums” valdes locekļu
un kapitāla daļu turētāja pārstāvja darbības efektivitātes un tiesiskuma izvērtēšanas, kā arī Babītes novada
pašvaldības domes kā kapitāla daļu turētāja likumā
„Par pašvaldībām” noteikto pienākumu izpildi sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Babītes siltums” izvērtēšanas komisijas ziņojuma apstiprināšanu” (protokola
Nr. 8, 1.§), turpmāk – Lēmums, šādus grozījumus: izteikt Lēmuma lemjošās daļas 3. punktu šādā redakcijā:
„3. Uzdot kapitāldaļu turētāja pārstāvim sabiedrības
ar ierobežotu atbildību „Babītes siltums” dalībnieku
sapulcē iecelt pagaidu valdi.”. Izteikt Lēmuma lemjošās daļas 4. punktu šādā redakcijā: „4. Uzdot kapitāla

daļu turētāja pārstāvim veikt Ziņojuma pielikumā
Nr. 1 noteikto uzdevumu izpildes uzraudzību un līdz
2021. gada 31. augustam sniegt kapitāla daļu turētājam rakstisku ziņojumu par uzdevumu izpildi.” Svītrot
Lēmuma lemjošās daļas 6. punktu;
36. darba kārtības punkts par amatu savienošanu netika pieņemts.
2021. gada 29. aprīlī notika Babītes novada pašvaldības domes ārkārtas sēde, kurā tika izskatīts viens
darba kārtībā iekļautais punkts. Sēdē piedalījās
12 deputāti.
Domes lēmums īsumā:
atļaut Babītes novada pašvaldības iepirkumu speciālistei Vitai Meimerei savienot Babītes novada pašvaldības Iepirkumu komisijas locekļa amatu un Nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijas locekļa amatu
ar SIA „Babītes siltums” valdes locekļa amatu.
Aivars Osītis,
Babītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

Aprīlī veiktie darbi sabiedriskās kārtības uzraudzībā
Babītes novada pašvaldības Sabiedriskās kārtības daļas sargu darbības
rezultāti, sadarbībā ar Olaines iecirkņa policijas darbiniekiem veicot
sabiedriskās kārtības uzraudzību Babītes novadā martā:
sabiedriskās kārtības uzraudzībai
veikti 69 izbraukumi;
Valsts policijā nogādātas astoņas
personas:
piecas – par administratīvā pārkāpuma izdarīšanu;
trīs – aizdomās par noziedzīga
nodarījuma izdarīšanu;
saņemti un izskatīti 24 iedzīvotāju
iesniegumi un sūdzības;
četros gadījumos personas nogādātas dzīvesvietā;
ar 27 personām veiktas preventīva
rakstura pārrunas un pieņemti paskaidrojumi.
Civilās aviācijas aģentūras informē, ka dronu lietotāju skaits arvien
pieaug, savukārt tas palielina risku
un apdraudējumu cilvēka dzīvībai,
veselībai, privātumam, mantai, lidojumu drošumam un drošībai, videi,
sabiedrībai kopumā, kā arī valsts nozīmes infrastruktūras objektiem. Ministru kabineta noteikumi Nr. 368
„Kārtība, kādā veicami bezpilota
gaisa kuģu un cita veida lidaparātu lidojumi”, kas stājās spēkā 2019. gada
vasarā, attiecas uz jebkuru personu,
kuras īpašumā vai valdījumā ir drons,
kura vēlas veikt lidojumus ar dronu,
kura organizē dronu lidojumus.
Atbilstoši Civilās aviācijas aģentūras mājaslapā sniegtajai informācijai,
lai pilotētu dronu, personai jāievēro
šādi noteikumi:
lidojumi jāveic tā, lai tie neapdraudētu cilvēku dzīvību, veselību,

privātumu un mantu, valsts aizsardzības un drošības intereses,
citu gaisa kuģu lidojumu drošumu
un drošību, nenodarītu kaitējumu
videi, tostarp dzīvniekiem, kā arī
netraucētu glābšanas dienestiem
veikt savus darbus;
dronam jābūt marķētam ar īpašnieka vai valdītāja vārdu un uzvārdu, deklarētās dzīvesvietas adresi
un tālruņa numuru (marķējumam
jābūt nolasāmam, neizmantojot
papildu iekārtas vai instrumentus);
drona tālvadības pilotam jābūt atstarojošai vestei;
drona tālvadības pilotam aizliegts pilotēt dronu vai pildīt lidojumu novērotāja pienākumus,
ja tas atrodas alkoholisko (alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 0,2 promiles), narkotisko,
psihotropo vai citu apreibinošu
vielu ietekmē;
pirms katra lidojuma veikšanas
drona tālvadības pilota pienākums ir iepazīties ar aeronavigācijas informāciju, kas pieejama tīmekļvietnē ais.lgs.lv; tur atrodami
lidojumiem nepieciešamie dati
par Latvijas gaisa telpu;
drona tālvadības pilotam pirms
katra drona lidojuma veikšanas
jāizvērtē apkārtējās vides specifika, ģeogrāfiskais izvietojums un
meteoroloģiskie apstākļi;
ja drona tālvadības pilots vēlas
veikt paaugstināta riska lidojumus, piemēram, vēlas lidot tuvāk
un ātrāk, nekā tas noteikts normatīvajos aktos, pilotēt smagākus
dronus, pilotēt tos lidostu vai citu
noteikumos īpaši pieminētu objektu tuvumā, pilotēt diennakts

tumšajā laikā u. tml., jānokārto
pārbaudes un jāsaņem Civilās
aviācijas aģentūras atļauja;
ja persona vēlas veikt drona lidojumu tuvāk par Ministru kabineta
noteikumos noteikto, papildus
Civilās aviācijas aģentūras atļaujai
drona lidojums jāsaskaņo ar konkrētā objekta īpašnieku vai valdītāju, piemēram, ar militārajiem
objektiem, ieslodzījuma vietām,
avārijas riska objektiem, pašvaldībām u. tml.;
drona īpašniekam jāapdrošina
sava civiltiesiskā atbildība pret
zaudējumiem, kurus drons varētu
radīt trešās personas veselībai, dzīvībai, mantai, kā arī videi. Plašāka
informācija, tostarp dronu pilotēšanas lieguma teritorijas, pieejama
Civilās aviācijas aģentūras mājaslapā uas.caa.lv.
Ja konstatējat minēto noteikumu
pārkāpumus, aculieciniekam vai
cilvēkam, kas ir informēts par nelikumīgu dronu izmantošanu, ar rakstisku iesniegumu jāvēršas Valsts policijā. Iesniegumā jānorāda, kad, kur
un kas ir noticis (kas tika redzēts,
piefiksēts, konstatēts), sekas (ja tādas pastāv), aculiecinieki, savi dati.
Iesniegumu var nosūtīt, izmantojot
portālu www.latvija.lv vai sazinoties
ar Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Olaines iecirkni (Babītes novada iedzīvotājiem).
Par sabiedriskās kārtības un citiem likumpārkāpumiem lūgums
ziņot Sabiedriskās kārtības daļai,
zvanot uz diennakts mobilā tālruņa
numuru 29466001.
Ainārs Skudris,
sabiedriskās kārtības sargs
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Vieglā iepakojuma jeb plastmasas,
papīra, metāla iepakojuma
šķirošana – turpmāk savā īpašumā
Tā kā situācija publiskajos atkritumu šķirošanas punktos nav uzlabojusies, atkritumu konteineri regulāri tiek piepildīti ar neatbilstoša veida
atkritumiem, tie ir pārpildīti pat pēc ieviestajām izmaiņām atkritumu
izvešanas grafikā un apsaimniekotāja iesaistīšanas pastiprinātā teritorijas uzraudzībā un sakopšanā, pašvaldība ir pieņēmusi lēmumu no
šā gada jūnija visos publiskajos atkritumu šķirošanas punktos noņemt
vieglā iepakojuma jeb plastmasas, papīra, metāla iepakojuma šķirošanas atkritumu tvertnes.
Tāpat no pašvaldības īpašumā eso- otrreizējo pārstrādi. Savukārt publisšajiem publiskajajiem atkritumu kajos atkritumu šķirošanas punktos
šķirošanas punktiem tiks noņemti tvertņu saturs lielā nešķiroto atkriarī stikla šķirošanas konteineri. Tie tumu piejaukuma īpatsvara dēļ bieži
tiks atstāti visās citās stikla kontei- tiek kvalificēts kā nešķiroti atkritumi
neru atrašanās vietās novadā. Savu- un otrreizējo pārstrādi nesasniedz.
Babītes novadā daudzdzīvokļu
kārt publiskajā atkritumu šķirošanas
punktā „Lokos” (pie Piņķu ūdens- māju apsaimniekotājiem, biedrībām
krātuves) esošais tekstila šķirošanas un juridiskajām personām individukonteiners tiks pārvietots uz Rīgas ālie šķirošanas konteineri ir bez makielu 20A, Piņķos.
sas, savukārt privātmāju iedzīvotāji
Atkārtoti vēršamies pie iedzīvo- par vienreizēju maksu var iegādāties
tājiem un namu apsaimniekotājiem, individuālos konteinerus vai somas.
aicinot pieteikt atkritumu apsaim- Cenas pieejamas www.ecobaltiavide.lv.
niekotājam SIA „Eco Baltia vide” Šo konteineru izvešana tiek nodrošiatkritumu šķirošanu savā objektā un nāta bez maksas saskaņā ar iepriekš
vienoties par šķiroto atkritumu kon- sastādītu grafiku.
Informācija par atkritumu apsaimteineru vieglā iepakojuma jeb plastmasas, papīra, metāla iepakojuma niekošanu Babītes novadā un publisšķirošanai uzstādīšanu un to tukšoša- kajiem atkritumu šķirošanas punknas grafiku. Kā jau iepriekš vēstījām, tiem pieejama vietnē www.babite.lv,
šādu praksi – šķirot atkritumus savā sadaļā „Iedzīvotājiem” – „Atkritumu
mājsaimniecībā un daudzdzīvokļu apsaimniekošana”.
namu pagalmos – ir pārņēmušas jau
Lai vienotos par šķiroto atkrituvairākas Pierīgas pašvaldības, mudi- mu konteineru uzstādīšanu, lūgums
not iedzīvotājus atbildīgāk izturēties sazināties ar SIA „Eco Baltia vide”,
pret pašu radīto atkritumu utilizāci- zvanot uz tālruņa numuru 67799999
ju. Pierīgā arvien vairāk iedzīvotāju vai rakstot uz e-pasta adresi babite@
izvēlas šķirot savā privātīpašumā vai ecobaltiavide.lv.
Jānis Ozoliņš,
daudzdzīvokļu nama pagalmā, jo tas
Babītes novada pašvaldības
ir ērtāk, atkritumi nekur nav jāved, saNekustamā īpašuma nodaļas
šķirotais materiāls kļūst kvalitatīvāks
vadītājs
un lielāks to apjoms sasniedz mērķi –

Spēkā stājušies jauni saistošie
noteikumi par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu
Šā gada 24. martā Babītes novada pašvaldības domē tika apstiprināti
jauni saistošie noteikumi Nr. 5 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
Babītes novada administratīvajā teritorijā”, kuros atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas saņemtajām norādēm iekļauti
nosacījumi par bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošanu.
Ar saistošo noteikumu pilnu tekstu
aicinām ikvienu iepazīties pašvaldības tīmekļvietnē www.babite.lv, sadaļā „Normatīvie akti un attīstības
plānošanas dokumenti” vai Latvijas
Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” (www.vestnesis.lv),
kas kopš marta ir Babītes novada
pašvaldības domes apstiprināto saistošo noteikumu oficiālā publicēšanas vieta.

Šie noteikumi stājušies spēkā
2021. gada 8. maijā. Ar šo saistošo
noteikumu spēkā stāšanās dienu
spēku zaudē 2011. gada 27. aprīļa
Babītes novada pašvaldības domes
saistošie noteikumi Nr. 10 „Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
noteikumi”.
Jānis Ozoliņš,
Babītes novada pašvaldības
Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs
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Aptaujas par sporta aktivitātēm un sporta infrastruktūras attīstību
Babītes novadā rezultāti
Noslēgusies Babītes novada iedzīvotāju aptauja, kurā Babītes Sporta komplekss aicināja iedzīvotājus izteikt savu viedokli par sporta aktivitātēm un sporta infrastruktūru novadā, lai
noskaidrotu attīstāmās jomas un iedzīvotāju vēlmes.
Aptaujā kopumā piedalījās 160 respondentu no 18 apdzīvotām vietām
Babītes novadā: Piņķu iedzīvotāji – 46%, Babītes iedzīvotāji – 9%,
Sēbruciema iedzīvotāji – 7%, Lapsu
un Dzilnuciema pārstāvji – 6%. Aktīvākie anketas aizpildīšanā bija 36–
47 gadus vecie iedzīvotāji (47%).
Sports ikdienā
55% aptaujāto atzinuši, ka sports
ir veids, kā sevi uzturēt labā fiziskā formā, 28% atzīst, ka tas ir labs brīvā laika
pavadīšanas veids kopā ar ģimeni un
draugiem, 9% tas ir dzīvesveids, savukārt 6% tā ir profesionāla nodarbe.
Lielākā daļa (77%) brīvo laiku izmanto aktīvām pastaigām, nūjojot,
skrienot, skrituļojot, braucot ar riteni,
peldot, kā arī vingrojot, nodarbojoties
ar jogu un fitnesu. Mazāka iedzīvotāju
daļa (16%) nodarbojas ar komandu
sporta veidiem – spēlē volejbolu, basketbolu, futbolu u.c., jo tam nepieciešamas atbilstošas sporta bāzes un vairāku dalībnieku iesaistīšanās.

Iedzīvotāju ieteikumi sporta
nozares attīstīšanai Babītes
novadā
Par nepieciešamāko un svarīgāko
sporta nozares attīstīšanai iedzīvotāji norāda jaunu, multifunkcionālu
sporta bāzu būvniecību (t.sk. vieglatlētikas stadions) un esošo bāzu
atjaunošanu. Tāpat iedzīvotāji vēlētos vairāk publiski pieejamu sporta
laukumu (volejbolam, basketbolam,
tenisam), āra trenažierus, kas būtu
izvietoti un pieejami arī attālākās novada vietās.
Iedzīvotāju iesaistīšana visdažādākajās sporta aktivitātēs – tautas
sporta attīstīšana un popularizēšana,
vairāk nodarbību pieaugušajiem un
atbalsts veterānu (senioru) sportam.
Daudzveidot bērniem un jauniešiem
domātās sporta interešu izglītības
programmas (t.sk. dažādiem vecuma posmiem, iekļaujot arī pirmsskolas vecuma bērnus), palielināt līdzfinansējumu bērnu un jauniešu sporta
atbalstam. Savukārt vasaras mēnešu

aktuālākā problēma vecākiem ir pašvaldības organizētu vasaras nometņu trūkums bērniem.
Iedzīvotājiem ir ļoti svarīgi sportot un atpūsties sakārtotā vidē.
Veloceliņu trūkumu aptaujātie
uzsver kā vienu no aktuālākajām
problēmām novadā. Ņemot vērā
to, ka sporta dzīve vairāk koncentrēta Piņķos, bērniem no attālākām
novada vietām nav iespēju ar velosipēdu droši nokļūt uz skolu un
sporta nodarbībām. Attīstāmi būtu
veloceliņi, pastaigu celiņi, kas savienoti ar dažādām sporta aktivitāšu
vietām Babītes novadā. Svarīga ir
arī peldvietas drošība – ūdens aktivitāšu zonas Piņķu ūdenskrātuvē
norobežošana no ūdens slēpošanas
zonas, peldvietas paplašināšana un
labiekārtošana. Iedzīvotāju ierosinājums ir Beberbeķu dabas parku
labiekārtot un pielāgot sportam un
aktīvai atpūtai: celiņi, kas paredzēti
pastaigai, skriešanai, nūjošanai, arī
disku golfa un orientēšanās sporta

attīstīšana, Beberbeķu ezera peldvietas labiekārtošana. Aktuāli ir
arī labiekārtoti rotaļu laukumi (ar
sportiskām aktivitātēm) novada
mazākajiem iedzīvotājiem visā Babītes novadā.
Iedzīvotāji vēlētos saņemt regulāri atjaunotu informāciju par sporta
aktivitātēm novadā, t.sk. apkopojumu par novadā pieejamām sporta
nodarbībām bērniem un pieaugušajiem, par plānotajiem sporta pasākumiem, kā arī par iespējām bez
maksas izmantot publiskās sporta
bāzes. Vairāk popularizēt, reklamēt
sporta dzīvi sociālajos tīklos, kā arī
padarīt redzamāku informācija par
sportu Babītes novada pašvaldības
mājaslapā.
Paldies visiem, kas aizpildīja aptauju! Aptaujas rezultāti un izteiktie
priekšlikumi būs kā pamats sporta
aktivitāšu paplašināšanai un pilnveidošanai tuvākā un tālākā nākotnē.
Babītes Sporta komplekss aicina ikvienu iedzīvotāju, sporta entuziastu

iesaistīties kopējos sporta pasākumos, kā arī veicināt veselīga dzīvesveida attīstīšanu novadā.
Runājot par pārredzamāku nākotni, Babītes Sporta kompleksa
šā gada budžetā ir plānota sporta
interešu izglītības programmas paplašināšana ar peldēšanu, piedāvājot nodarbības 10–18 gadus veciem
jauniešiem un jaunu grupu atvēršanu basketbolā (vecuma grupās 7–8
un 9–10 gadi) un florbolā (vecuma
grupā 7–8 gadi) gan zēniem, gan
meitenēm. Tāpat plānots labiekārtot strītbola laukumu Piņķos – izbūvēt apgaismojumu un uzstādīt
metāla žogu – un izveidot pludmales volejbola laukumu.
Izvērsts aptaujas rezultātu apkopojums pieejams www.babite.lv.
Sandra Breikša,
Babītes Sporta kompleksa
vadītāja vietniece interešu
izglītības jautājumos

14. jūnijā pieminēsim 1941. gada deportāciju upurus
Šogad apritēs 80 gadi kopš pirmās masu deportācijas, kad 1941. gadā padomju režīms izsūtīja vairāk nekā 15 tūkstošus Latvijas pilsoņu. Pieminot deportāciju upurus, 14. jūnijā
vienlaikus visā valstī tiks lasīti izsūtīto iedzīvotāju vārdi. Tas notiks vienlaikus visās 119 Latvijas pašvaldībās, un lasījums no katras pašvaldības tiks straumēts sabiedrisko mediju
portālā „LSM.lv” un Latvijas Nacionālās bibliotēkas mājaslapā. Būs apskatāma arī digitāla karte, kurā ievietos piemiņas pasākumu videomateriālus, datus un stāstus par izsūtītajiem,
tā palīdzot aptvert deportāciju apmērus un sekas.
Tas, kas notika pirms 80 gadiem, ir
traģiska un būtiska lappuse mūsu
tautas un valsts vēsturē. Ar šo piemiņas pasākumu ne tikai personiski
pieminēsim katru 14. jūnijā izsūtīto
cilvēku, bet atcerēsimies arī to, ka
šim notikumam ir bijusi milzīga nozīme visā mūsu tautas tālākajā vēstures gaitā. Ir jāsaprot, ka piemiņas
diena nav tāpēc, lai pie ēkām izkārtu
karogus ar sēru lentēm, – tā liecina,
ka ir notikums, kurā cietušos mēs
joprojām atceramies, pieminam un
godinām. 1941. gada 14. jūnijā notika mērķtiecīga, plānota un organizēta akcija, kuras uzdevums bija,
poētiski izsakoties, atņemt latviešu
tautai galvu un sirdi. Uz Sibīriju tika
izsūtīti cilvēki, kuru lojalitāte Latvijas valstij bija okupācijas režīmam
tik bīstama, ka vienīgais veids, kā to
apspiest, kā nepieļaut pretošanos,
bija iznīcināt šos cilvēkus, turklāt
darīt to iespējami pazemojošākā
veidā, kas radītu bailes un pakļautu
tos, kurus deportācijas tieši neskāra. Kopā ar tiem, kas strādāja valsts
un tautas labā – Latvijas armijas

virsniekiem, inteliģences pārstāvjiem, valsts un pašvaldību pārvaldes
darbiniekiem, aizsargu organizācijas dalībniekiem, rūpniekiem un
darījumu cilvēkiem –, tika izsūtītas
viņu ģimenes, tādējādi padomju
vara demonstrēja, ka tās ceļā iznīcināmi ir gan zīdaiņi, gan sirmgalvji.
Uzmanīgi ieskatoties izsūtīto sarakstos, uzkrītoši saskatāmas šīs sakarības, par kurām bieži vai nu tiek
piemirsts, vai arī tas apzināti tiek
noklusēts un sagrozīts – 1941. gada
14. jūnija deportācijās cilvēki netika izsūtīti tāpēc, ka kaimiņam
skauda leknāks pļavas gabals vai
pienīgāka govs, sarakstus nesastādīja, balstoties anonīmos ziņojumos, nebija izsūtāmo normas, kas
jāizpilda, tāpēc lopu vagonos varēja
nokļūt jebkurš garāmgājējs no ielas.
Babītes novada deportēto personu
saraksts ir kā apliecinājums tam, cik
pārdomāta un nežēlīga bija izsūtīšana, jo sarakstā ir pagasta darbīgākie
cilvēki, kas ieņēma amatus, bija saņēmuši valsts apbalvojumus, bija
rosīgi, izglītoti, atbildīgi. Un saraks-

Šogad aprit 80 gadi, kopš Baigais gads no Latvijas aizrāva
cilvēkus, kuri gribēja to pašu, ko lielākā daļa no mums, –
dzīvot, strādāt, priecāties, redzēt, kā aug bērni un mazbērni,
kas veidos arvien labāku, plaukstošāku un pārticīgāku valsti.
Nosaucot vārdā katru, kurš šajā dienā tika izsūtīts uz Sibīriju,
mēs apliecinām, ka Latvijas valsts turpinās un katram tās
pilsonim ir nozīme, katrs ir svarīgs. Babītes novada deportēto
personu sarakstu lasījums notiks „Vietvalžos”, kādreizējā
Salas pagasta namā, kura priekšā pirms ceļa uz Sibīriju
tika sapulcēti tie, kurus izsūtīja no šī pagasta.
tos ir arī vienu un divus gadus veci
bērni, sirmgalvji, kam aiz muguras
gan darba mūžs, gan Latvijas valsts
dzimšana un veidošanās, tā parādot,
ka režīms neapstāsies nekā priekšā,
tam nav nekā svēta vai saudzējama,
tas nepazīst žēlsirdību.
Operācija tika sagatavota samērā
īsā laikā – no aprīļa līdz jūnijam –, un
jau 26. maijā Latvijā bija uzskaitīti
15 tūkstoši „pretpadomju un sociāli
svešo elementu”. Sarakstu sastādīša-

nā izmantoja visdažādākos avotus:
arhīvu dokumentus (tajā laikā arhīvi bija Iekšlietu tautas komisariāta
pārziņā) – Latvijas Republikas valsts
iestāžu, politisko partiju, sabiedrisko
organizāciju arhīvus –, dokumentus
par nacionalizāciju u.c. avotus, kā arī
Valsts drošības tautas komisariāta un
Iekšlietu tautas komisariāta kartotēkas un slepeno aģentu ziņojumus.
Izsūtīšana bija organizēta tā, lai Latvijā būtu iespējami mazāk cilvēku,

kas ir gana gudri, izglītoti, drosmīgi
un uzņēmīgi, lai stātos tautas priekšgalā, iedvesmotu to un pretotos
iebrucējiem un viņu uzspiestajai
varai. Tālākā vēstures gaita pierāda, ka lielā mērā tas izdevās, turklāt
bija jāpiedzīvo vēl vācu okupācija,
masveida emigrācija un 1949. gada
deportācijas, kas bija mērķētas citā
virzienā – atņemt tautai „rokas”, izsūtīt tos cilvēkus, kas bija saimnieciski spēcīgi un neatkarīgi, padomju
varai labi apzinoties, ka no turīgākā
sabiedrības slāņa drīz vien var izaugt
jauna paaudze, kas nebūs ar mieru
pakļauties.
Mēs varam dzīvot neatkarīgā un
brīvā valstī. Mēs varam lemt par
tiem, kas šo valsti vadīs. Mēs varam
izvēlēties. Un mūsu pienākums ir
atcerēties tos, kuri samaksāja visdārgāko cenu, jo viņiem visas izvēles
vienā naktī tika atņemtas. Atcerēties,
nosaucot vārdā.
Dace Ulpe,
Babītes novada pašvaldības
Kultūrizglītības centra filiāles
„Vietvalži”Izstāžu zāles vadītāja
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Pierīgas partnerība izsludina LEADER
projektu iesniegšanas 12. kārtu

Vai vēlies īstenot savas idejas Mārupes, Olaines un Babītes novada teritorijā? Vēlies uzsākt uzņēmējdarbību,
bet nepieciešams atbalsts?
Biedrība „Pierīgas partnerība” no šā 1.2.	darbība „Atbalsts lauksaimnieProjektu konkursi tiek rīkoti sagada 1. jūnija līdz 30. jūnijam izcības produktu pārstrādei, māj- skaņā ar biedrības „Pierīgas partsludina atklāta konkursa projektu
saimniecībai un amatniecībai, nerība” sabiedrības Virzītu vietējo
iesniegumu pieņemšanas 12. kārt.sk. pašam saražotajam produk- attīstības stratēģiju.
Vairāk informācijas, projekta veidtu Lauku attīstības programmas
cijas iepakojumam, realizācijai
2014.–2020. gadam 19.2. pasākuun kvalitatīvu darba apstākļu lapas paraugs, pavaddokumenti un
radīšanai” – 42 419,26 EUR;
informācija par projektu vērtēšanu
ma „Darbību īstenošana saskaņā ar
rīcība
„Atbalsts
uzņēmu- ir pieejami www.pierigaspartneriba.lv.
sabiedrības virzītas vietējās attīstības 1.3.	
Neatliec projekta gatavošanu uz
stratēģiju” ietvaros apstiprinātās samu radīšanai un attīstībai” –
pēdējo brīdi! Aicinām pieteikties
42 419,26 EUR.
biedrības virzītās vietējās attīstības
Nav piemērotas mobilās tehnikas konsultācijām! Vairāk – rakstot uz
stratēģijas ieviešanai.
Kopējais
finansējums
– iegāde (noteikumu Nr. 590 37.11. e-pasta adresi info@pierigaspartneriapakšpunkts).
127 257,78 EUR:
ba.lv vai zvanot uz tālruņa numuru
Projekta iesniegumi jāiesniedz 28644888 ( Jolanta).
1.1.	
rīcība „Atbalsts tūrisma un
aktīvās atpūtas veicināšanai” – Lauku atbalsta Dienesta sistēmā
42 419,26 EUR;
„Pierīgas partnerība”
eps.lad.gov.lv/login.
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„Pārsteigums” bibliotēkā
Maijā Babītes novada pašvaldības bibliotēkā Piņķos aplūkojama Santas
Nagobades gleznu izstāde „Pārsteigums”, kas pārsteidz ar krāsu un
formu bagātību, kā arī savdabīgo stilu.
Šī ir mākslinieces pirmā personālizstāde, kas apliecina, ka katram no
mums ir iespēja atklāt sevī talantu
radīt kaut ko sev raksturīgu. „Manu
gleznu personāži radās nejauši. Patiesībā es gribēju zīmēt pavisam ko
citu, bet man nesanāca. Paldies manam draugam, kurš manā zīmējumā
ieraudzīja kaut ko interesantu. Tas
lika man noticēt, ka tas tur tiešām ir,
un man patīk tieši tā,” darbu tapšanas
aizkulises atklāj Santa Nagobade.
Māksliniece izstādes apmeklētājiem un citiem novēl eksperimentēt
ar savām radošajām vēlmēm, darīt
to, kas ienāk prātā, un īstajā brīdī

ļaut kādam tajā ieraudzīt paslēptu
vērtību.
Apmeklējot bibliotēku, aicinām
ievērot Ministru kabineta rīkojumus
attiecībā uz Covid-19 izplatības ierobežošanu un Slimību profilakses un
kontroles centra noteiktās rekomendācijas.
Vairāk informācijas par noteikumiem, kas ievērojami, apmeklējot
bibliotēku, atrodami pašvaldības
mājaslapas www.babite.lv sadaļā
„Bibliotēka”.
Ināra Pētersone,
Piņķu bibliotēkas bibliotekāre

Biedrības „Pierīgas partnerība” un
„Jaunolaines attīstībai” uzsāk projektu par
ģimenēm draudzīgas vides veidošanu Mārupes,
Babītes un Olaines novadā
Ar Sabiedrības integrācijas fonda atbalstu ir uzsākts darbs pie projekta „Par prasmīgām ģimenēm”. Projekta
mērķis ir palīdzēt ģimenēm pandēmijas laikā stabilizēt un atgūt mentālo veselību, kvalitatīvi pavadot laiku
kopā. Projekta laikā tiks īstenotas uz ģimenes vērtību apzināšanos un pozitīvas attieksmes veidošanu
sabiedrībā vērstas un ģimeņu godināšanu veicinošas aktivitātes, piepildot kvalitatīvi un radoši ģimeņu kopā
pavadīto laiku neformāli izglītojošos pasākumos Babītes, Mārupes un Olaines novadā.
Biedrībām, saskaroties ar jau iepriekš īstenotajiem ģimeņu iesaistes projektiem, kļuva skaidrs, ka
zināšanas par aktivitāšu iespējām
ģimenēm blakus novados ir vājas
vai nepilnīgas, ko ir iespējams labot
un sniegt aktivitātes, kas palīdzēs iesaistītīties visai ģimenei kopā. Tieši
tāpēc ir uzsākts projekts, kas aptver
trīs novadus – Babītes, Mārupes un
Olaines novadu. Projekta ieviešanas
gaitā tiks nodrošināts trīs pasākumu
cikls ar neformālās izglītības darbnīcām, ģimeņu līdzdarbošanos, kurā
caur prasmēm, iemaņu un vēstures
apgūšanu, tuvējo novadu iepazīšanu
tiks godināta ģimenes kopā būšana
un tradīcijas.
Ikvienu novada iedzīvotāju aicināsim iesaistīties šajos pasākumos,
kuros interesenti varēs piedalīties
amatnieku, rokdarbu un citās radošaajās darbnīcas, kas aktuālas bija
19.–20. gadsimtā un ir aktuālas arī
pašlaik. Parādīsim, kā šīs prasmes
var tikt pielietotas mūsdienās, tādējādi izzinot gan vēsturi, gan iespējas
Babītes, Olaines un Mārupes novadā. Projekta noslēgumā ģimenes
tiks motivētas turpināt pielietot apgūtās prasmes mājas apstākļos un
ar bildēm dalīties sociālajos tīklos,

piedaloties konkursā ar balvām. Tādējādi būs sniegtas idejas un motivācija kvalitatīvai laika pavadīšanai
ģimenē ikdienā, kā arī papildus būs
informēta un veicināta līdzdarboties
plašāka sabiedrība, iedvesmotas arī
citas ģimenes, kuras pasākumos nav
piedalījušas.
Projekta rezultātā vēlamies stiprināt ģimenes – veicināt savstarpējo
komunikāciju un garīgo veselību ģimenē. Lai iedzīvotāji gūst zināšanas,

prasmes un izpratni par iniciatīvu
attīstīšanu pašvaldībās, ir motivēti
līdzdarboties.
Projekts „Par prasmīgām ģimenēm” ir sagatavots ar Sabiedrības
integrācijas fonda finansiālu atbalstu
no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Projekta pieteikums Nr. 2021.
LV/ĢDP/136.
Zane Sāviča,
biedrības „Pierīgas
patnerība”projektu vadītāja

Santas Nagobades glezna izstādē „Pārsteigums".

Babītes Mūzikas skolas
aktualitātes
Marta sākumā 1. flautas klases audzēkne Paula Lagūna ieguva 2. vietu
II Starptautiskajā pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkursā
„Wind Stars 2021”, kas norisinājās attālināti Mārupes Mūzikas un
mākslas skolā.
22. martā attālinātajā vecāku sapulcē tika ievēlēta jauna skolas padome, 20. aprīlī notika pirmā attālinātā
jaunās padomes sēde.
Mācību darbs turpinās attālināti,
klātienē pēc individuāla grafika un
ievērojot visus drošības pasākumus
notiek konsultācijas šī mācību gada
skolas beidzējiem.
Skolas pedagogi daudz aktīvāk piedalās dažādos kursos un semināros,
pilnveidojot esošās un iegūstot jaunas, šim laikam aktuālas zināšanas.
10. maijā sākās iesniegumu pieņemšana jauno audzēkņu uzņem-

šanai 2021./2022. mācību gadam,
iesniegumus gaidīsim līdz 10. jūnijam. Informācija par to ir izvietota
skolas mājaslapā www.babitesmuzikasskola.lv, kā arī informācijas stendā
Kultūrizglītības centra vestibilā.
Česlavs Grods,
Babītes Mūzikas skolas direktora
vietnieks izglītības darbā
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Aicinām piedalīties jaunizveidojamā
Veidosim novadu kopā!
Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības Piedalies aktivitātē „Mana
stratēģijas 2022.–2034. gadam izstrādē ideālā dzīvesvieta”
Turpinot darbu pie jaunizveidotā Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.–2034. gadam
izstrādes, Mārupes un Babītes novada pašvaldību domes aicina visus novada attīstībā ieinteresētos – gan
iedzīvotājus, gan novada uzņēmējus, pakalpojumu sniedzējus un turpmākai attīstībai paredzēto zemju īpašniekus un potenciālos attīstītājus, kā arī novadu nevalstiskās organizācijas – piedalīties diskusiju forumos.
Diskusiju forumos būs iespēja diskutēt, uzdot jautājumus un izteikt
savus priekšlikumus par jaunizveidojamā novada attīstību kopumā.
Aicinām izvēlēties jums piemērotāko mērķauditoriju un vēršam
uzmanību, ka diskusijās 20. maijā
un 24. maijā paredzēts pārrunāt uzņēmējiem un teritoriju attīstītajiem
interesējošos jautājumus.
Forumi norisināsies videokonferenču platformā „Zoom”. Dalībnieku skaits nav ierobežots, līdz ar to
iepriekšēja reģistrācija pasākumam
nav nepieciešama. Saite uz tiešsais-

tes diskusiju forumiem un informācija par pieslēgšanos sanāksmēm
būs pieejama Mārupes un Babītes
novada pašvaldību mājaslapās un
citos komunikāciju kanālos. Aicinām sekot līdzi aktuālajai infor
mācijai.
Diskusiju forumu norises laiki:
uzņēmēju
un
pakalpojumu
sniedzēju forums – 20. maijā
plkst. 16.00;
teritoriju īpašnieku un attīstītāju
forums – 24. maijā plkst. 16.00.
Paldies visiem, kas savus priekšlikumus jau ir ierosinājuši, šā

gada februārī aizpildot aptauju,
kā arī papildus iespējams rakstiski vēl sniegt priekšlikumus
jaunizveidojamā Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.–2034. gadam izstrādei,
rakstot uz Mārupes novada domes
e-pastu
ilze.kremere@marupe.lv
vai sūtot pa pastu Mārupes novada
domei Daugavas ielā 29, Mārupē,
Mārupes novadā, LV-2167, līdz šā
gada 31. maijam.

Izmantojot interaktīvu lietotni-karti, aicinām sniegt viedokli vai ierosinājumus par dažādu jums svarīgu
publisku objektu un pakalpojumu
vēlamo atrašanās vietu, kas palīdzētu
pašvaldībai plānot infrastruktūras attīstību novadā. Sabiedrības viedoklis
būs ieguldījums ne vien Mārupes
novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.– 2034. gadam izstrādes
ietvaros, bet arī apvienotā novada
kopīgas attīstības programmas izstrādē, kā arī ikdienas darbā.

Līdz 31. maijam iesniedziet ierosinājumu, norādot kartē novietojumu
kādam no jūs interesējošiem objektiem vai pakalpojumiem.
Saite uz karti „Mana ideālā dzīvesvieta” pieejama www.ej.uz/mana-ideala-dzivesvieta.
Aicinām ikvienu interesentu iesaistīties jaunā Mārupes novada veidošanā un attīstībā!
Mārupes novada domes
Attīstības daļa

Mārupes novada domes
Attīstības daļa

Iespēja saņemt pirmo poti
pret Covid-19
.

Pierīgas sporta sacensībās 5. vieta
Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes pārstāvji 6. maijā pasniedza balvu Babītes novadam par
kopvērtējumā iegūto 5. vietu Pierīgas sporta sacensībās aizvadītajā gadā.
No pērn plānotajām astoņpadsmit sporta pārvalde katru gadu sveic pirKopumā šajās kompleksajās sporta
spēlēs piedalās sešpadsmit novadi – sporta veidu sacensībām tika īsteno- mo sešu vietu ieguvējus.
vienpadsmit Pierīgas dibinātājpašval- tas divpadsmit, vērtējumā iekļautas
dību novadi un Ķekavas, Salaspils, Car- septiņas labākās.
Babītes novada pašvaldības
Pierīgas Izglītības, kultūras un
Administrācija
nikavas, Siguldas un Olaines novads.

Turpinot aprīlī aizsākto izbraukuma vakcināciju Babītes novadā,
informējam, ka pirmreizējā vakcinācija ar „Pfizer” izstrādāto vakcīnu
jebkuram interesentam no 18 gadu
vecuma pieejama 22. maijā no
plkst. 9.00 līdz 17.00 Babītes vidusskolas telpās (Piņķi, Jūrmalas iela

17, Babītes pagasts, Babītes novads).
Pieteikšanās, zvanot uz tālruņa numuru 8989 vai 67799977 vai vietnē
ej.uz/COVID19_VCA_pfizer.
Babītes novada
pašvaldības
Administrācija

2021. gada aprīlī Babītes
novadā piedzimuši deviņi
bērni – sešas meitenes un
trīs zēni.
Iedzīvotāju skaits 2021. gada
30. aprīlī –

12 347.

nākamais „babītes ziņas” izdevums 2021. gada 15. jūnijā
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”

