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Uzmanību! Komunikācijas kanālu maiņa
Sākot ar jūliju, kad administratīvi teritoriālās reformas rezultātā Babītes, Mārupes un Salas pagasts veidos 
jauno Mārupes novadu, izmaiņas skars arī Babītes novada pašvaldības komunikācijas kanālus. 

Informatīvais izdevums
Šis ir pēdējais pašvaldības infor
matīvā izdevuma „Babītes Ziņas” 
numurs. Sākot ar jūliju, savās past
kastītēs saņemsiet Mārupes novada 
pašvaldības izdevumu „Mārupes 
Vēstis”, kur turpmāk būs publicēta 
informācija visiem trim jaunā Mār
upes novada Babītes, Mārupes un 
Salas pagasta iedzīvotājiem.

Sociālie saziņas kanāli
Aicinām sekot līdzi Mārupes novada 
pašvaldības profiliem sociālās saziņas 

vietnēs: „Facebook” lapa Marupesno-
vads, „Instagram” – Mārupes_novads,  
„Twitter”  – @Marupes_novads.  
Babītes novada pašvaldības „Fa
cebook” profils pagaidām netiks 
likvidēts, taču turpmāk apvienotā 
Mārupes novada komunikācija no
tiks šajās Mārupes novada sociālās 
saziņas vietnēs.

Mājaslapa
Pēc 1. jūlija, dodoties uz tīmekļa viet
ni www.babite.lv, jūs tiksiet pārvirzīts 
uz tīmekļa vietni www.marupe.lv,  
kur sākumlapā būs norāde uz lapu 
babite.lv. Šī lapa vairs netiks papil
dināta, taču tās saturs būs pieej
ams tīmekļa vietnē www.marupe.lv  
vismaz līdz gada beigām, kad notiks  

dokumentu pārneses process uz 
lapu marupe.lv.

Babītes novada pašvaldības 
Administrācija

2021. gada pašvaldību vēlēšanu rezultāti Mārupes novadā
Atbilstoši Centrālās vēlēšanu 
komisijas apkopotajiem datiem 
2021. gada pašvaldību vēlēšanās 
jaunveidojamajā Mārupes novadā 
kopumā nobalsojuši 37,20% 
balsstiesīgo (8010), kas ir par 
4% labāks rādītājs nekā valstī 
kopumā.

Jaunā Mārupes novada domi veidos 
19 deputāti. No 11 Mārupes nova
da vēlēšanām pieteiktajām parti
jām domē iekļuvuši pieci politiskie  
spēki.

Vēlēšanās visvairāk vēlētāju balsu 
saņēmusi politiskā partija „Latvi
jas Reģionu apvienība”  – 23,37% 
(piecas deputātu vietas), Zaļo un 
Zemnieku savienībai 21,05% (pie
cas deputātu vietas), „Latvijas attīs
tībai”  – 17% (četras deputātu vie
tas), Nacionālajai apvienībai „Visu 
Latvijai!”„Tēvzemei un Brīvībai”/
LNNK – 10,92% (trīs deputātu vie
tas), bet „Jaunā Vienotība” ieguvusi 
8,05% vēlētāju atbalstu (divas de
putātu vietas).

No politiskās partijas „Latvijas 
Reģionu apvienība” domē ievēlē
ti Andrejs Ence, Jānis Lagzdkalns, 
Ira Dūduma, Līga Kadiģe un Uģis 
Šteinbergs.

No Zaļo un Zemnieku savienības 
ievēlēti Mārtiņš Bojārs, Jānis Lībie
tis, Gatis Vācietis, Valdis Kārkliņš 
un Dace Štrodaha.

No „Latvijas attīstībai” ievēlēti 

Aivars Osītis, Guntis Ruskis, Ilze 
Bērziņa un Jānis Kazaks.

No Nacionālās apvienības „Visu 

Latvijai!”„Tēvzemei un Brīvībai”/
LNNK ievēlēti Andris Puide, Oļegs 
Sorokins un Rēzija Kalniņa. 

No „Jaunās Vienotības” domē ie
vēlēti Nikolajs Antipenko un Nor
munds Orleāns.

Babītes novada pašvaldības 
Administrācija
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Pašreizējās Babītes novada pašvaldības domes pēdējā sēde plānota 2021. gada 21. jūnijā.
Domes sēde, kurā tiks lemts par jaunizveidotā Mārupes novada pašvaldības domes vadību, notiks 2021. gada 1.jūlijā. Aicinām sekot līdzi aktuālajai infor-
mācijai Mārupes novada pašvaldības komunikācijas kanālos internetā: www.marupe.lv, www.facebook.com/Marupesnovads,Instagram @marupes_novads, 
Twitter @marupes_novads.
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Projektu konkursā „Ģimenei. Videi. Izaugsmei Babītes novadā” 
finansējums piešķirts sešiem projektiem
Turpinot iepriekšējos gados veiksmīgi iesākto tradīciju, Babītes novada pašvaldība februārī izsludināja pieteikšanos projektu konkursam „Ģimenei. Videi. Izaugsmei Babītes novadā”. 
Konkursa mērķis ir iesaistīt vietējās kopienas iedzīvotājus, nevalstiskās organizācijas un komercsabiedrības novada vides kvalitātes uzlabošanā, tajā skaitā kultūras pasākumu organi-
zēšanā, kultūras vērtību saglabāšanā, teritorijas labiekārtošanā, sabiedrisko aktivitāšu dažādošanā, kā arī veselīga dzīvesveida un sporta popularizēšanā. 

Konkursā šogad tika iesniegti vien
padsmit projektu pieteikumi, no 
kuriem finansējuma saņemšanai ap
stiprināti seši.

Finansējums piešķirts:
 diviem fonda „SANA MARE” 

projektiem  – brīvdabas vides 
objektu par Dzilnuciema vēsturi 
„Krustceles” un „Atmiņu māja” 
izbūvei (projekta nosaukums  – 
„Dzilnuciema krustceles, 1.  kār
ta”; autors – Mārtiņš Mitenbergs) 
un brīvdabas vides objektu par 
Dzilnuciema vēsturi „Varoņu 
mežs” un „Božu meža noslēpumi” 
izbūvei (projekta nosaukums  – 
„Dzilnuciema krustceles, 2.  kār

ta”; autors – Mārtiņš Mitenbergs); 
 „Latvijas kultūrvēsturiskās aina

vas un vēsturiskās atmiņas izpētes 
un saglabāšanas biedrībai” stenda 
par Spuņciema vēsturi izveidei 
Spuņciemā (projekta nosau
kums  – „Izzinoša stenda izveide 
Spuņciemā”; autors  – Inga Sar
ma);

 apsaimniekošanas biedrībai „Lap
sas” ielu vingrošanas un funkcio
nālā fitnesa laukuma pieauguša
jiem izveidei ciematā „Lapsas” 
(projekta nosaukums – „Ielu vin
grošanas un funkcionālā fitnesa 
laukuma pieaugušajiem izveide 
Lapsās”; autors – Maija Titava);

 Daigai Sproģei bērnu laukumiņa 
pilnveidošanai un atjaunošanai 
ciematā „Lapsas” (projekta no
saukums  – „Bērnu laukumiņa 
pilnveidošana un atjaunošana 
ciematā Lapsas”; autors  – Daiga 
Sproģe); 

 SIA „Kelmo” grāmatiņas bērniem 
„Teiksma par Babīti” izdošanai 
(projekta nosaukums  – „Daudzi
nām Babīti”; autors – Ilze Aizsila). 

Visu projektu īstenošanas ter
miņš  – līdz 2021. gada 30. novem
brim. 

Kopējais budžetā ieplānotais fi
nansējums  – līdz 20  000  eiro; vie

nam projektam piešķiramā finansē
juma apjoms – līdz 4000 eiro. 

Babītes novada pašvaldības pro
jektu vadītāja Ilze Kamoliņa stāsta, 
ka projektu konkurss „Ģimenei. 
Videi. Izaugsmei Babītes novadā” 
norisinās jau piekto gadu un pērn tā 
ietvaros izbūvēti astoņi vides objek
ti (projekts „Babītes novada brīvda
bas vēstures ekspozīcijas „Izauklētā 
brīvība Babītes pagastā”), izstrādā
ta vēsturi izzinoša orientēšanās spē
le Babītes novada ģimenēm ar bēr
niem un notikusi virtuāla izstāde 
„Neizzinātās vēstures lapaspuses” 
(projekts „Aktīvais mantojums  – 
Babītes novada iedzīvotāju iesais

tīšana novada kultūrvēsturiskā 
mantojuma izzināšanā un saglabā
šanā”), labiekārtots rotaļu laukums 
Mežārēs, Kadiķu ielā 10 (projekts 
„Mežāres  – draudzīgām ģimenēm 
2020!”), kā arī notikušas trīs eks
kursijas dabā, iepazīstot putnus, ku
kaiņus un sēnes (projekts „Iepazīsti 
Babītes novada dabu!”).

Pateicamies visiem, kas piedalījās 
konkursā! Veiksmi uzvarētājiem pro-
jektu realizēšanā!

Māra Mičule, 
Babītes novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Babītē uzstādīti seši āra trenažieri
Nekustamajā īpašumā „Babītes ciems-1” Babītē izveidota vēl viena labiekārtota vieta aktīvai brīvā laika pavadīšanai ārpus telpām: ieklāts bruģis un uzstādīti seši āra trenažieri ar 
maināmu slodzi – roku savēršanai, vilkmei no zemes, spiešanai no krūtīm stāvus, tricepsiem un bicepsiem, kā arī kāju trenažieri –, izvietotas atkritumu urnas un soliņš.

Projekts realizēts ar mērķi izveidot 
labiekārtotu, drošu un ikvienam 
novada iedzīvotājam un viesim 
pieejamu brīvā laika pavadīšanas 
vietu aktīvai atpūtai, popularizēt 
iespēju vingrot ārpus telpām, dar
bojoties ar augstvērtīgiem, ino
vatīviem āra spēka trenažieriem, 
dot iespēju ģimenēm aktīvi atpūs
ties kopā. Tā kā netālu no topošā 
āra trenažieru laukuma atrodas 
pludmales volejbola un strītbola 
laukumi, kā arī skeitparks, jaunā 
trenažieru laukuma izveide papla
šinās sporta aktivitāšu klāstu šajā 
apkaimē, palīdzēs iesaistīt veselīgās 
brīvā laika pavadīšanas nodarbībās 
neaktīvākos un sociāli izolējušos  
iedzīv otājus.

Āra trenažieri ir tradicionālo un 
profesionālo iekštelpām paredzēto 
spēka trenažieru apvienojums, tiem 
pievienotas svaru ripas, kas ļauj kat
ram pēc saviem ieskatiem izvēlēties 
sev piemērotāko treniņa slodzi. Uz 
katras iekārtas ir digitāls kods, kuru 
aktivizējot ar viedierīci var noskatī
ties video lietošanas pamācību.

Pateicoties maināmajai slodzei, 
āra spēka trenažieri piemēroti gan 
profesionāliem sportistiem, gan ie
sācējiem, tie ir draudzīgi lietošanai 
arī bērniem.

Projekta kopējās izmak
sas ir 46  339,84  eiro, no ku
riem  13  500  eiro ir  Eiropas Lauk
saimniecības fonda lauku attīstībai 
finansējums*. Izpildītājs saskaņā ar 

2021. gada 3. februārī noslēgto līgu
mu ir SIA „KULK”. Ekspluatācijā ob
jekts pieņemts 2021. gada 12. maijā.

* Pieteikums iesniegts ELFLA 
Latvijas Lauku attīstības program
mas 2014.–2020. gadam 19.20 
pasākuma „Darbību īstenošana sa
skaņā ar sabiedrības virzītas vietē
jās attīstības stratēģiju” atklāta pro
jektu konkursa 9.  kārtā 3.2. rīcībā 
„Vietējās teritorijas, t.sk. dabas un 

kultūras objektu, sakārtošana pa
kalpojumu pieejamībai un sasnie
dzamībai” ietvaros.

Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas 
reģionālās lauksaimniecības pārval
des apstiprinājums par finansējuma 
piešķiršanu projektam „Āra spēka 
trenažieri Babītē” (iesniegums Nr. 
2004AL04A019.2205000001) 
Babītes novada pašvaldībā saņemts 
2020. gada augustā.

Projekta attiecināmās izmak
sas  – 15  000 eiro. Publiskais fi
nansējums  – 13  500 eiro. Projekta 
kopējās izmaksas – 46 339,84 eiro. 
Atbalsta intensitāte – 90%. Pro
jekta īstenošanas laiks – no 

2020. gada marta līdz 2021. gada  
augustam.

Plašāka informācija par  Eiropas 
Lauksaimniecības fondu lauku at
tīstībai pieejama  Eiropas Komisijas 
tīmekļa vietnē.

Plašāka informācija par atbalsta 
saņemšanas nosacījumiem pieejama 
biedrības „Pierīgas partnerība” mā
jaslapā 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, no tiem 424 jeb 
97,2% āra trenažieru uzstādīšanu 
parkā pie Babītes stacijas uzskatīja 
par lietderīgu un atbalstāmu inicia
tīvu, 12 jeb 2,8% respondenti ieceri 
neatbalstīja. Līdzīgi ārā trenažieri 
2019.  gada rudenī uzstādīti Piņķos, 
nekustamajā īpašumā „Loki”, un tie 
guvuši lielu popularitāti gan iedzīvo
tāju, gan viesu vidū.

 
Informāciju sagatavoja 

Māra Mičule, 
Babītes novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste
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Aktuālie saimnieciskie darbi 
Nekustamais īpašums

 Turpinās ēkas Piņķos, Centra ielā 3, otrā stā
va un ieejas mezgla pārbūves darbi, noslēgta 
vienošanās par līguma termiņa pagarināju
mu līdz šā gada 17. septembrim un līgumce
nas samazinājumu.

 Pabeigti Piņķu ūdenskrātuves labiekārtoša
nas darbi, tiek gatavota dokumentācija no
došanai ekspluatācijā. 

 Bez rezultāta beidzies zemsliekšņa iepir
kums par būvprojektu „Teritorijas lab
iekārtošana pie Spuņņupes peldvietas Spuņ
ciemā Babītes pagastā Babītes novadā” un 
„Aktīvā atpūtas parka labiekārtošana Piņķos 
Babītes pagastā Babītes novadā” izstrādi, jo 
nav saņemts neviens piedāvājums.

 Uzsākta četru piedāvājumu vērtēšana par 
tehnisko apsekošanu ēkai nekustamajā īpa
šumā Jūrmalas ielā 13D Piņķos. 

Ceļi, meliorācija un apgaismojums 
 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;

 ar SIA „Reck” par gājēju un veloceliņa un 
apgaismojuma izbūvi Gravu ielas pos
mā no valsts vietējā autoceļa V10 Babī
tes 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;

 ar SIA „V Service” par piebraucamās ielas 
pārbūvi Centra ielā 2 Piņķos par līgumce
nu 116 470 eiro;

 ar SIA „V Service” par gājēju ietves un 
apgaismojuma izbūvi Jūrmalas ielas pos
mā no Spīdolas ielas līdz sabiedriskā 
transporta pieturai Piņķos par līgumcenu  
36 433 eiro;

 ar PA „Baltijas būve & Rīgas tilti” par 
autoceļa C57 posma no Kleistu ielas 

līdz Vārnukroga ceļam pārbūvi Babītes 
pagastā Babītes novadā par līgumcenu  
217 708 eiro.

 Pieņemts lēmums pārtraukt šādus zemsliek
šņa iepirkumus par būvprojektu izstrādi, jo 
tie pārsniedz budžetā plānotos līdzekļus:
 „Gājēju un velosipēdu ceļa izbūve a/c 

C48, vecais Kalnciema ceļš, Babītē Babī
tes pagastā Babītes novadā”;

 „Babītes ielas posma atjaunošana Babītē 
Babītes pagastā Babītes novadā”.

 Tiek gatavoti līgumi:
 ar SIA „Global Project” par būvprojekta 

„Atpūtas ielas posma pārbūve Piņķos Ba
bītes pagastā Babītes novadā” izstrādi par 
līgumcenu 4200 eiro;

 ar SIA „Projekts EAE” par būvprojek
ta „Gājēju ietves izbūve Priedaines ielas 
posmā no Jūrmalas ielas līdz Rūpnieku 
ielai Piņķos, Babītes pagastā” izstrādi par 
līgumcenu 2440 eiro.

 Noslēgts līgums ar SIA „AVKDarbs” par zā
les pļaušanu uz Babītes, Dzilnupes, Trenču 
polderu aizsargdambjiem Babītes pagastā 
par līgumcenu 13 360 eiro.

 Izsludināts iepirkums par autoceļa C14, Vī
kuļu ceļa, posma pārbūvi Skārduciemā Babī
tes pagastā Babītes novadā.

Pašvaldības iestādes
 Izsludināts iepirkums par stikla tāfeļu ar 

iebūvētu interaktīvo ekrānu piegādi un uz
stādīšanu Babītes vidusskolā; piedāvājumu 
iesniegšanas termiņš – 2021. gada 11. jūnijs.

 Pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA „JLD” 
par daudzfunkcionāla mīkstā seguma lauku
ma izbūvi PII „Saimīte” Piņķos par līgumce
nu 28 983 eiro; tiek gatavots līgums.

 Noslēdzies zemsliekšņa iepirkums par Olai
nes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības 
plāna izstrādi; uzsākta divu iesniegto piedā
vājumu vērtēšana. 

Elfa Sloceniece, 
Babītes novada pašvaldības 

izpilddirektore

paziņojums

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai, kas ietver nekustamā īpašuma 
„Mazie Lejnieki” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0212, Babītes 
pagastā, Babītes novadā
Ar  Babītes  novada  pašvaldības  domes  2021.  gada 
26.  maija  lēmumu  „Par  detālplānojuma  izstrādes  uz-
sākšanu teritorijai, kas  ietver nekustamā  īpašuma „Ma-
zie  Lejnieki”  zemes  vienību  ar  kadastra  apzīmējumu 
8048  008  0212,  Babītes  pagastā,  Babītes  novadā” 
(protokols Nr. 12, 4.§) ir uzsākta detālplānojuma izstrāde 
teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma „Mazie Lejnieki” 
zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0212, 
Babītes pagastā, Babītes novadā.
Detālplānojuma izstrādes mērķis ir veikt zemes vienības 
sadali, attīstot savrupmāju apbūvi, detalizējot teritorijas 
plānojumu.
Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Babītes 
novada pašvaldības teritorijas plānotāja Svetlana Buraka.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus detālplānoju-
ma izstrādei var iesniegt līdz šā gada 14. jūlijam 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 – nosau-
kums, reģistrācijas numurs, adrese. Jautājumu gadījumā 
zvanīt  detālplānojuma  izstrādes  vadītājai  uz  tālruņa nu-
muru 67511291.

Svetlana Buraka,
Babītes novada pašvaldības 

teritorijas plānotāja

paziņojums

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai, kas ietver nekustamā īpašuma 
„Kosas” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0082, Spuņciemā, Salas 
pagastā, Babītes novadā
Ar Babītes novada pašvaldības domes 2021. gada 26. mai-
ja lēmumu „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekus-
tamā īpašuma „Kosas” zemes vienībai ar kadastra apzīmē-
jumu 8088 005 0082 Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes 
novadā” (protokols Nr. 12, 6.§) ir uzsākta detālplānojuma 
izstrāde teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma „Kosas” 
zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0082 
Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā.
Detālplānojuma  izstrādes  mērķis  ir  radīt  priekšnotei-
kumus  dzīvojamās  apbūves  īstenošanai,  paredzot  tai 
nepieciešamo  infrastruktūru,  detalizējot  zemes  vienību 
izmantošanu  un  apbūves  parametrus,  atbilstoši  Babītes 
novada teritorijas plānojuma Teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumu prasībām.
Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Babītes 

novada pašvaldības Attīstības daļas vadītāja Veldze Liepa.
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus detālplānoju-
ma izstrādei var iesniegt līdz šā gada 14. jūlijam 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 – nosau-
kums, reģistrācijas numurs, adrese. Jautājumu gadījumā 
zvanīt  detālplānojuma  izstrādes  vadītājai  uz  tālruņa nu-
muru 67914380.

Veldze Liepa,
Babītes novada pašvaldības 

Attīstības daļas vadītāja

nekustamā īpašuma izsole
Babītes  novada  pašvaldība  (reģistrācijas 
nr. 90000028870, adrese: Centra iela 4, Piņķi, Babītes 
pagasts, Babītes novads, LV-2107) atklātā mutiskā izso-
lē ar augšupejošu soli  izsola Babītes novada pašvaldībai 
piederošu  nekustamo  īpašumu  „Stāvlaukums”  Piņķos, 
Babītes  pagastā,  Babītes  novadā,  kadastra  numurs  
8048 003 1780, zemes vienību ar  kadastra apzīmējumu 
8048 003 1725, 593 m2 platībā.
Ar  izsoles  noteikumiem  var  iepazīties  Babītes  novada 
pašvaldības interneta vietnē www.babite.lv. Saņemt izso-
les noteikumus un reģistrēties izsolei var līdz 22. jūnijam 
plkst. 10.00 Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Ba-
bītes novadā, 18. kabinetā otrajā stāvā pirmdienās un ce-
turtdienās vai arī citā laikā, iepriekš vienojoties (tālruņa 
numurs 67914436).
Izsoles  norises  laiks  un  vieta  –  29.  jūnijs  plkst.  10.00 
ēkas Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes no-
vadā, otrā stāva sēžu zālē.
Izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcena – 11 000 eiro.
Izsoles veids – izsole ar augšupejošu soli 100 eiro.

Nekustamajam īpašumam reģistrēti šādi apgrūtinājumi:
  ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar 
spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem;
  ekspluatācijas  aizsargjoslas  teritorija  gar  pašteces 
kanalizācijas vadu;
  ekspluatācijas  aizsargjoslas  teritorija  gar  elektrisko 
tīklu kabeļu līniju;
  ekspluatācijas  aizsargjoslas  teritorija  ap  ūdensvadu, 
kas atrodas līdz 2 metru dziļumā;
  ekspluatācijas  aizsargjoslas  teritorija  ap  ūdensvadu, 
kas atrodas līdz 2 metru dziļumā;
  ekspluatācijas  aizsargjoslas  teritorija  gar  pazemes 
elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju;
  navigācijas tehniskā līdzekļa aviācijas gaisa kuģu lido-
jumu drošības nodrošināšanai tālās ietekmes zona.

Lietošanas  mērķis  –  atsevišķi  nodalītas  atklātas  auto-
stāvvietas.

Helēna Slava,
 Babītes novada pašvaldības 

Īpašuma izsoles komisijas priekšsēdētāja

paziņojums

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai, kas ietver nekusta-
mā īpašuma „Meža putni” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0918 
un nekustamā īpašuma „Meža ogas” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  
8048 007 0190, Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Babītes novadā
Ar Babītes novada pašvaldības domes 2021. gada 26. mai-
ja  lēmumu  „Par  detālplānojuma  izstrādes  uzsākšanu 
teritorijai,  kas  ietver  nekustamā  īpašuma  „Meža  putni” 
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0918 
un nekustamā īpašuma „Meža ogas” zemes vienību ar ka-
dastra apzīmējumu 8048 007 0190, Dzilnuciemā, Babītes 
pagastā, Babītes novadā” (protokols Nr. 12, 5.§) ir uzsākta 
detālplānojuma  izstrāde  teritorijai,  ko  ietver  nekustamā 
īpašuma  „Meža  putni”  zemes  vienība  ar  kadastra  apzī-
mējumu 8048 007 0918 un nekustamā  īpašuma „Meža 
ogas” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8048 007 
0190, Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Babītes novadā.
Detālplānojuma  izstrādes mērķis  ir  īpašuma  sadalīšana 
savrupmāju apbūvei, veidojot vienotu ielu tīklu un inženie-
rinfrastruktūru,  nosakot  nekustamā  īpašuma  lietošanas 
mērķus,  atļauto  izmantošanu  un  aprobežojumus  katrai 
plānotajai zemes vienībai.

Par  detālplānojuma  izstrādes  vadītāju  apstiprināta  Ba-
bītes  novada  pašvaldības  teritorijas  plānotāja  Svetlana 
Buraka.
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus detālplānoju-
ma izstrādei var iesniegt līdz šā gada 14. jūlijam 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 – nosau-
kums, reģistrācijas numurs, adrese. Jautājumu gadījumā 
zvanīt  detālplānojuma  izstrādes  vadītājai  uz  tālruņa nu-
muru 67511291.

Svetlana Buraka,
Babītes novada pašvaldības 

teritorijas plānotāja

Iespēja saņemt digitālo Covid-19 sertifikātu
No 1. jūnija Latvijā ir uzsākta digitālo Covid-19 sertifikātu izmantošana. Digitālais sertifi-
kāts ir apliecinājums par veikto vakcināciju pret Covid-19, Covid-19 laboratoriskā testa 
rezultātu vai Covid-19 pārslimošanas faktu.
Atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 9.  jū
nija noteikumu Nr.  360 „Epidemioloģiskās 
drošības pasākumi Covid19 infekcijas izplatī
bas ierobežošanai” 38.19. punktam iedzīvotāji 
var iegūt sadarbspējīgu vakcinācijas, testēšanas 
vai pārslimošanas sertifikātu elektroniski vai 
papīra formātā.

Savu digitālo Covid19 sertifikātu iedzīvotā

ji var apskatīt tīmekļvietnē covid19sertifikats.lv.  
Pieslēdzoties vietnei ar kādu no drošas piekļu
ves līdzekļiem, jāpieprasa nepieciešamā serti
fikāta izveide. Izveidoto sertifikātu ieteicams 
saglabāt savā viedierīcē vai izdrukāt papīra 
formātā.

Vides aizsardzības un reģionālās  
attīstības ministrija
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babītes novada pašvaldības domes pieņemtie lēmumi maijā un jūnijā

2021. gada 19. maijā notika Babītes novada pašvaldības do-
mes ārkārtas sēde, kurā piedalījās 11 domes deputāti. Tika 
izskatīts viens darba kārtībā iekļautais lēmumprojekts. 
Domes lēmums īsumā:

 apstiprināt Babītes novada pašvaldības izglītības iestādes Babī
tes vidusskolas 2021. gada 30. marta noteikumus Nr. 2 „Kār
tība, kādā reģistrē un uzņem Babītes vidusskolas vispārējās 
vidējās programmas 10. klasē 2021./2022. mācību gadā”. 

2021. gada 26. maijā notika Babītes novada pašvaldības 
domes sēde, kurā piedalījās 14 domes deputāti. Tika izska-
tīti 35 darba kārtībā iekļautie lēmumprojekti.
Domes lēmumi īsumā:

 piešķirt adresi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
8088 010 0188 un uz tās projektētajai savrupmājas jaunbū
vei „Lācīši”, Sīpolciems, Salas pagasts, Babītes novads;

 no nekustamā īpašuma „Mežāži”, kadastra nr. 8088 008 0040, 
atdalāmajai un atsevišķā nekustamā īpašuma kadastra objek
tā reģistrējamai zemes vienībai 0,5076 ha platībā ar kadastra 
apzīmējumu 8088 008 0177 piešķirt nosaukumuadresi „To
res”, Pavasari, Salas pagasts, Babītes novads;

 no nekustamā īpašuma „Rotas”, kadastra nr. 8088 003 0179, 
atdalāmajai un atsevišķā nekustamā īpašuma kadastra objek
tā reģistrējamai zemes vienībai 4,1000 ha platībā ar kadastra 
apzīmējumu 8088 008 0123 piešķirt nosaukumuadresi 
„Rotkaļi”, Salas pagasts, Babītes novads;

 atļaut uzsākt detālplānojuma izstrādi teritorijai, kas ietver ne
kustamā īpašuma „Mazie Lejnieki” zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 8048 008 0212 Babītes pagastā, Babītes novadā;

 atļaut uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamā īpašu
ma „Meža putni” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
8048 007 0918, nekustamā īpašuma „Meža ogas” zemes vie
nībai ar kadastra apzīmējumu 8048 007 019 Dzilnuciemā, 
Babītes pagastā, Babītes novadā;

 atļaut uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamā īpa
šuma „Kosas” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
80880050082 Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā;

 atcelt Babītes novada pašvaldības 2015. gada 25. marta lēmu
mu „Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpa
šumam „Graudi” Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, ze
mes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80480030862” (prot. 
Nr. 5, 35.§) nekustamā īpašuma „Graudi” zemes vienībā ar 
kadastra apzīmējumu 80480031722;

 apstiprināt sertificētas zemes ierīkotājas izstrādāto zemes 
ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Birznieki”, kadastra 
nr. 8048 007 0027, zemes vienībai ar adresi „Birznieki”, Dzil
nuciems, Babītes pagasts, Babītes novads, kadastra apzīmē
jums 8048 007 1083;

 2021. gadā piešķirt Babītes novada pašvaldības finansējumu 
šādu sešu projektu konkursam  „Ģimenei. Videi. Izaugsmei 
Babītes novadā” pieteikto projektu īstenošanai: „Bērnu lau
kumiņa pilnveidošana un atjaunošana ciematā „Lapsas””, 
„Daudzinām Babīti”, „Dzilnuciema krustceles, 1. kārta”, „Ielu 
vingrošanas un funkcionālā fitnesa laukuma pieaugušajiem 
izveide Lapsās”, „Izzinoša stenda izveide Spuņciemā” un 
„Dzilnuciema krustceles, 2. kārta”;

 noslēgt servitūta līgumu ar vienu personu, apgrūtināt Babītes 
novada pašvaldības īpašumu „Vietvalži” Spuņciemā, Salas pa
gastā, Babītes novadā, zemes vienības kadastra apzīmējums 
8088 005 0277, ar ceļa servitūtu 0,0288 ha platībā par labu 
nekustamajam īpašumam „Ragabeltes” Spuņciemā, Salas 
pagastā Babītes novadā, ar kadastra numuru 8088 005 0067, 
zemes vienības kadastra apzīmējums 8088 005 0067;

 ar fiziskām personām noslēgt zemes nomas līgumu bez ap
būves tiesībām personīgās palīgsaimniecības vajadzībām  – 
ģimenes dārza ierīkošanai un uzturēšanai;

 izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 8048 003 0633 Piņķos, Babītes pagastā, Babītes 
novadā, sadalīšanai. Pēc zemes vienības daļas ar aptuveno 
platību 0,07 ha atdalīšanas un reģistrācijas zemesgrāmatā 
rosināt jaunizveidotā nekustamā īpašuma atsavināšanu, or

ganizējot izsoli. Uzdot nekustamā īpašuma novērtēšanas ko
misijai veikt jaunizveidotā nekustamā īpašuma novērtēšanu 
un trīs mēnešu laikā pēc tā reģistrācijas iesniegt domei ap
stiprināšanai īpašuma nosacīto cenu;

 apstiprināt nekustamā īpašuma „Mežsaimniecība 3” Ba
bītē, Babītes pagastā, Babītes novadā, kadastra numurs 
8048  004  1063, zemes vienības (kadastra apzīmējums 
8048 004 1544) ar platību 648 m2 nomas maksu 28 eiro bez 
PVN 21% apmērā gadā. Apstiprināt būves (kadastra apzīmē
jums 8048 004 0530 003) ar platību 148,8 m2 nomas maksu 
226 eiro bez PVN 21% apmērā gadā;

 slēgt zemes nomas līgumu ar biedrību „Jaunmētras” (reģis
trācijas Nr. 40008298385, juridiskā adrese „Jaunmētras”1, 
Babīte, Babītes pagasts, Babītes novads) par zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 8048 004 1544 0,0648 ha platībā un uz 
tās esošās būves ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0530 003 
148,8 m2 platībā nodošanu nomā bez apbūves tiesībām perso
nīgās palīgsaimniecības vajadzībām – siltumapgādes organizē
šanai dzīvojamajai mājai „Jaunmētras” Babītē, Babītes pagastā, 
Babītes novadā, nosakot nomas līguma termiņu – 30 gadi;

 atteikt iegūt pašvaldības īpašumā nekustamā īpašuma ar ka
dastra apzīmējumu 8088 008 0156 daļu, lai veiktu nekustamā 
īpašuma sadali un „Odiņu–Pavasara” poldera aizsargdambja 
nobrauktuves atjaunošanu par pašvaldības līdzekļiem;

 uzdot Attīstības daļai veikt nekustamā īpašuma „Piņķu 
ciems4” Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, sadali, at
dalot zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0168 
daļu 2,0 hektāru platībā. Atbalstīt ierosinājumu nekustamo 
īpašumu nodot nomā ar apbūves tiesībām. Uzdot nekustamā 
īpašuma novērtēšanas komisijai veikt zemes vienības novēr
tēšanu un trīs mēnešu laikā iesniegt domei apstiprināšanai 
zemes vienības nosacīto cenu. Uzdot Nekustamā īpašuma iz
soles komisijai trīs mēnešu laikā izstrādāt un iesniegt domei 
apstiprināšanai zemes vienības daļas apbūves izsoles notei
kumus un organizēt zemes vienības daļas apbūves izsoli; 

 noteikt, ka Babītes novada pašvaldībai piekrīt un zemesgrā
matā ir ierakstāmas uz Babītes novada pašvaldības vārda Ba
bītes novada administratīvajā teritorijā rezerves zemes fondā 
ieskaitītās 17 zemes vienības (izpildot robežu kadastrālo uz
mērīšanu, zemes vienību platības var tikt precizētas); 

 apstiprināt SIA „Gundegu ūdenssaimniecība” kanalizācijas 
pakalpojumu tarifu 4,22 eiro/m3 (bez pievienotās vērtības 
nodokļa). Noteikt, ka tarifs stājas spēkā 2021. gada 1. jūni
jā. Uzdot SIA „Gundegu ūdenssaimniecība” valdes locek
lim informēt ūdenssaimniecības pakalpojuma lietotājus 
par kanalizācijas pakalpojuma tarifa apstiprināšanu. Pilnva
rot SIA „Gundegu ūdenssaimniecība” sniegt sabiedriskos 
ūdenssaimniecības pakalpojumus Babītes novada Babītes 
pagasta Mežārēs, Indriņas, Gleznotāju, Gundegu un Ka
diķu ielā atbilstošos nekustamos īpašumus, kas ir pieslēgti 
vienotā notekūdeņu savākšanas tīklā un kuru notekūdeņi 
tiek novadīti Kadiķu ielas 19A notekūdeņu attīrīšanas ie
kārtā. Slēgt sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu lī
gumu ar SIA „Gundegu ūdenssaimniecība” uz trim gadiem 
par kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu Babītes novada 
Babītes pagasta Mežārēs, Indriņas, Gleznotāju, Gundegu 
un Kadiķu ielā, atbilstošos nekustamos īpašumos, kas ir 
pieslēgti vienotā notekūdeņu savākšanas tīklā un kuru no
tekūdeņi tiek novadīti Kadiķu ielas 19A notekūdeņu attīrī
šanas iekārtā;

 atteikt izsniegt izziņu fiziskai personai par piekrišanu iegūt 
īpašumā ½ domājamās daļas no zemesgabala Babītes pagas
tā. Izsniegt izziņu SIA „Baltic Sport Group” par piekrišanu 
iegūt īpašumā zemes vienību Piņķos Babītes pagastā;

 apstiprināt nekustamā īpašuma „Stāvlaukums” Piņķos Babī
tes pagastā, kadastra numurs 8048 003 1780, kas sastāv no 
zemes vienības 0,0593 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 
8048 003 1725, nosacīto cenu 11 000 eiro; 

 apstiprināt izsoles noteikumus „Babītes novada pašvaldībai 
piederoša nekustamā īpašuma „Stāvlaukums” Piņķos, Babī
tes pagastā, Babītes novadā, kadastra numurs 8048 003 1780, 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048  003  1725 
593 m2 platībā, izsoles noteikumi”;

 atteikties no SIA „Golf Estate Holding” piedāvājuma Babītes 
novada pašvaldībai iegādāties Mežaparka ielu Piņķos, Ba
bītes pagastā, Babītes novadā, kadastra Nr. 8048 003 0543, 
par 198 018 eiro (bez PVN 21%). Piedāvāt SIA „Golf Estate 
Holding” atsavināt Mežaparka ielu Piņķos, Babītes pagastā, 
Babītes novadā, Babītes novada pašvaldībai par cenu 1 eiro 
(bez PVN 21%);

 veikt grozījumus 2018. gada 1. februāra nedzīvojamo tel
pu nomas līgumā, piešķirot fiziskai personai tiesības veikt 
nekustamā īpašuma „Doktorāts” Spuņciemā, Salas pagastā, 
Babītes novadā, kadastra numurs 8088 005 0397, būves ka
dastra apzīmējums 8088 005 0397 001, nedzīvojamās telpas 
Nr. 7 un Nr. 8 logu nomaiņu;

 piešķirt pabalstu 7000 apmērā fiziskai personai krīzes situā
cijas radīto seko pilnīgai vai daļējai novēršanai;

 apstiprināt „Babītes novada pašvaldības pirmsskolas izglītī
bas iestādes „Saimīte” attīstības plānu 2021.–2024. gadam”;

 piedalīties biedrības „Latvijas Klasisko automobiļu klubs” 
2021. gada augustā organizētajā pasākumā – vēsturisko au
tomobiļu salidojumā „Retro Jūrmala” –, nosakot tā norises 
vietu Jūrmalas ielā 17, Piņķos, Babītes pagastā;

 piešķirt 2000 eiro Imanta Ziedoņa fonda „Viegli” kultūrvēs
turiskās izpētes ekspedīcijas rīkošanai Babītes novadā;

 apstiprināt Babītes novada pašvaldības 2020. gada pārskatu, 
tajā skaitā: bilances kopsummu 42 016 807 eiro; pamatbu
džeta izpildes rezultātu 800 172 eiro; ziedojumu un dāvinā
jumu budžeta izpildes rezultātu 12 126 eiro;

 veikt izmaiņas pašvaldības 2020.  gada 27.  maija noteiku
mos Nr. 9 „Babītes novada pašvaldības kapitālsabiedrības 
un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi” (protokols Nr.  9, 
27.§), izsakot noteikumu 14., 16., 17., 22. un 25. punktu un 
31.3 apakšpunktu jaunā redakcijā;

 piešķirt ciema „Lapsas” iedzīvotāju biedrībai „Apsaimnie
košanas biedrība „Lapsas”” 552,30 eiro bērnu rotaļu lauku
mam izmantotās teritorijas zemes nomas maksas izdevumu 
apmaksai par 2021. gadu;

 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 pielikumus Nr. 2, Nr. 8 un Nr. 10 jaunā 
redakcijā;

 par ilggadēju darbu pašvaldības un iestādes mērķu sasniegša
nā konkrētām Babītes novada pašvaldības amatpersonām un 
iestāžu darbiniekiem piešķirt naudas balvas;

 apstiprināt Babītes novada pašvaldības saistošos noteiku
mus Nr. 11 „Par grozījumiem Babītes novada pašvaldības 
2021. gada budžetā”;

 atbrīvot Babītes novada pašvaldības iepirkumu speciālisti 
Vitu Meimeri no Ētikas komisijas locekļa amata pienākumu 
pildīšanas ar 2021. gada 26. maiju;

 atļaut Babītes novada pašvaldības iepirkumu speciālistei Vitai 
Meimerei savienot Babītes novada pašvaldības Iepirkumu ko
misijas un Nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijas locekļa 
amatu ar SIA „Babītes siltums” valdes priekšsēdētāja amatu. 
 

2021. gada 1. jūnijā notika Babītes novada pašvaldības do-
mes sēde, kurā piedalījās 13 domes deputāti. Tika izskatīts 
viens darba kārtībā iekļautais lēmumprojekts.
Domes lēmums īsumā:

 Babītes novada pašvaldībai slēgt nodomu protokolu ar SIA 
„Bērnudārzs „Vinnijs”” (reģistrācijas nr. 40103236506) par 
nekustamā īpašuma Priežu ielā 3, Babītē, Babītes pagastā, 
Babītes novadā, kadastra Nr. 80480041053, kas sastāv no 
ēkas 2010 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 8048004 0353 
001 un zemesgabala 6548 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 
8048 004 1053, un ar to saistītā inventāra (kustamās mantas) 
pirkšanu par cenu 1 300 000 eiro. 

Aivars Osītis, 
Babītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
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Izdoti jauni saistošie noteikumi par līdzfinsējuma piešķiršanas kārtību 
privātajai vispārējās izglītības iestādei
2021. gada 28. aprīļa Babītes novada pašvaldības domes sēdē apstiprināti jauni saistošie noteikumi Nr. 10 „Par kārtību, kādā Babītes novada pašvaldība līdzfinansē licencētās vispārē-
jās izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei” (prot. Nr. 9, 27.§), kas spēkā stājušies 26. maijā. 

Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē ar 
Babītes novada pašvaldības domes 2014. gada 
27. augusta lēmumu apstiprinātie noteikumi 
Nr. 17 „Par vispārējās izglītības programmas īste
nošanas pakalpojumu apmaksu no Babītes nova
da pašvaldības budžeta vispārējās izglītības iegu
vei privātās vispārizglītojošās izglītības iestādēm”.

Ņemot vērā pašvaldības budžeta iespējas 
jomās, kuras pašvaldība pilda pēc brīvprātīgas 

iniciatīvas, jaunizdotie saistošie noteikumi pa
pildināti ar nosacījumiem, ka līdzfinansējums 
tiek maksāts par to izglītojamo, kura dzīves
vieta kopā ar vismaz vienu likumisko pārstāvi 
kārtējā kalendārā gada 1. janvārī plkst. 00.00 
ir deklarēta Babītes novada administratīvajā 
teritorijā. Tas saistīts ar to, ka atbalstam nepie
ciešamais finansējums veidojas no to iedzīvo
tāju nodokļiem un tiem izglītojamajiem, kuru 

dzīvesvieta Babītes novada administratīvajā 
teritorijā deklarēta uz taksācijas gada 1. janvāri.

Tāpat papildus jaunajos saistošajos no
teikumos iekļauta prasība par parādsaistību 
neesamību līdzfinansējuma saņemšanai. Šis 
nosacījums iekļauts, lai disciplinētu gan privā
to vispārējās izglītības iestādi, gan izglītojamo 
likumiskos pārstāvjus nokārtot un neuzkrāt 
parādsaistības, ja līdzfinansējuma saņēmēji vē

las izmantot pašvaldības uz brīvprātīgas inicia
tīvas pamata noteikto līdzfinansējumu.

Ar pilnu saistošo noteikumu tekstu iespē
jams iepazīties www.babite.lv sadaļā „Norma
tīvie akti un plānošanas dokumenti”, kā arī  
www.vestnesis.lv. 

Babītes novada pašvaldības 
Administrācija

SaIStošIe NoteIKuMI Nr. 10

„Par kārtību, kādā Babītes novada pašvaldība līdzfinansē licencētās vispārējās izglītības 
programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei”

APSTIPRINĀTI
ar Babītes novada pašvaldības domes 2021. gada 28. aprīļa lēmumu

(prot. Nr. 9, 27.§)

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. pantu

1.  Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Babītes novada pašvaldība 
(turpmāk – pašvaldība) līdzfinansē licencētās vispārējās izglītības programmas izmaksas (turp
māk – līdzfinansējums) privātajai izglītības iestādei (turpmāk – iestāde).

2.  Līdzfinansējums vienam izglītojamajam mēnesī tiek noteikts ar pašvaldības domes lēmumu 
katru budžeta gadu atbilstoši vidējām izmaksām visās pašvaldības vispārējās pamatizglītības 
un vidējās izglītības iestādēs kopā, kas aprēķināmas saskaņā ar Ministru kabineta apstiprinātu 
kārtību par pašvaldību savstarpējo norēķinu veikšanu.

3.  Līdzfinansējums nav paredzēts izglītojamā ēdināšanas izdevumu apmaksai.
4.  Līdzfinansējumu var piešķirt, ja izpildās visi turpmāk minētie nosacījumi:
 4.1.  iestāde ir reģistrēta izglītības iestāžu reģistrā;
 4.2.  iestāde īsteno licencēto vispārējās izglītības programmu; 
 4.3.  izglītojamajam un vismaz viena no viņa likumiskajiem pārstāvjiem deklarētā dzīvesvieta uz 

kārtējā gada 1. janvāri plkst. 00.00 ir Babītes novada administratīvajā teritorijā vai ne ātrāk 
kā pēc 3 mēnešiem, kad deklarētā dzīves vieta ir Babītes novada administratīvajā teritorijā;

 4.4.  izglītojamais ir reģistrēts vispārējās izglītības programmas apguvei iestādē; 
 4.5.  iestādei ir līgums ar izglītojamā likumisko pārstāvi par programmas apgūšanu;
 4.6.  iestādei ir noslēgts līgums ar pašvaldību par līdzfinansējuma piešķiršanu attiecīgā izglītoja

mā vispārējās izglītības programmas apguvei iestādē un iesniegta izmaksu tāme;
 4.7.  iestāde nav nodokļu parādnieks Publisko iepirkumu likumu izpratnē;
 4.8.  ja nepastāv attiecībā uz izglītojamo un tā likumiskajiem pārstāvjiem (ja aprūpes tiesības īs

teno abi likumiskie pārstāvji) vai vienu likumisko pārstāvi (ja aprūpes tiesības īsteno viens 
likumiskais pārstāvis) šādi gadījumi:

   4.8.1.  izglītojamā likumiskajiem pārstāvjiem vai pārstāvim pašvaldībā ir nekustamā īpašu
ma nodokļu parāds, kura maksāšanas termiņš ir kavēts vairāk nekā par 2 (diviem) 
mēnešiem;

   4.8.2.  izglītojamā vecvecāku īpašumā vai tiesiskā valdījumā esošajam īpašumam, kurā ir 
deklarēts izglītojamais un vismaz viens likumiskais pārstāvis, ir nekustamā īpašuma 
nodokļu parāds, kura maksāšanas termiņš ir kavēts vairāk nekā par 2 (diviem) mēne
šiem;

   4.8.3.  likumiskajiem pārstāvjiem vai pārstāvim pašvaldībā vai kādā no tās iestādēm ir pa
rādsaistības, kuru maksāšanas termiņš ir kavēts vairāk nekā par 2 (diviem) mēne
šiem;

   4.8.4.  likumiskajiem pārstāvjiem vai pārstāvim pašvaldībā vai kādā no tās iestādēm kavēts 
samaksas termiņš vairāk nekā par 2 (diviem) mēnešiem pakalpojumam, kuru pašval
dība piesaistījusi iepirkuma ietvaros.

5.  Viena likumiskā pārstāvja aprūpes tiesību īstenošana attiecas tikai uz gadījumiem, kas saistīti ar 
kopdzīves pārtraukšanu ar otru likumisko pārstāvi vai gadījumiem, ja: 

 5.1.  otrs likumiskais pārstāvis ir pazudis un izsludināts meklēšanā;
 5.2.  otram likumiskajam pārstāvim ir pārtrauktas vai atņemtas aizgādības tiesības;
 5.3. otrs likumiskais pārstāvis atrodas brīvības atņemšanas iestādē vai izmeklēšanas cietumā;
 5.4.  otrs likumiskais pārstāvis ir miris vai izsludināts par mirušu; 
 5.5.  otrs likumiskais pārstāvis nav zināms.
6.  Līdzfinansējuma piešķiršanai izglītojamā likumiskais pārstāvis pašvaldībai (klātienē vai nosūta 

pa pastu uz adresi Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV2107, vai elektronis
ki uz elektroniskā pasta adresi dome@babite.lv atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronis
ko dokumentu noformēšanu) iesniedz:

 6.1.  iesniegumu (sk. pielikumu Nr. 1);
 6.2.  noslēgtā līguma kopiju starp iestādi un izglītojamā likumisko pārstāvi.
7.  Izglītības speciālists saskaņā ar noteikumiem pārbauda iesniegtos dokumentus un lemj par 

līdz finansējuma piešķiršanu. 
8. Pašvaldība un iestāde slēdz līgumu par līdzfinansējuma nodrošināšanu.
9. Lai pamatotu pašvaldības līdzfinansējuma izlietojumu atbilstoši līdzfinansējuma mērķim, ies

tāde pirms minētā līguma noslēgšanas pašvaldībai iesniedz: 
 9.1.  izmaksu tāmi atbilstoši iestādes apstiprinātiem iepriekšējā gada pēc naudas plūsmas uz

skaitītiem izdevumiem;
 9.2.  apstiprinātu plānoto izdevumu tāmi gadījumā, ja tiek dibināta jauna izglītības iestāde;
 9.3.  apstiprināto maksu par programmas īstenošanu, kas jāsedz izglītojamā likumiskajam pār

stāvim.
10.  Pēc līguma noslēgšanas iestādei līdz katra mēneša 10.datumam pašvaldībā jāiesniedz pieprasī

jums līdzfinansējuma saņemšanai un rēķins līdzfinansējuma saņemšanai (klātienē vai nosūta 
pa pastu uz adresi Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV2107, vai elektro
niski uz elektroniskā pasta adresi dome@babite.lv atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektro
nisko dokumentu noformēšanu).

11.  Pašvaldībai ir tiesības veikt pārbaudi iestādē par līdzfinansējuma izlietošanu atbilstoši noteikumos 
paredzētajiem noteikumiem un pieprasīt informāciju par izglītojamo apmeklējuma uzskaiti.

12.  Līdzfinansējums tiek aprēķināts ar dienu, kad izglītojamais uzsācis izglītības apguvi, bet ne 
agrāk kā tā mēneša pirmajā datumā, kurā noslēgts līgums starp pašvaldību un iestādi.

13.  Ja līdzfinansējums tiek maksāts par nepilnu mēnesi, tad to aprēķina proporcionāli apmeklēju
mam.

14.  Pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļa saskaņā ar rēķinu veic norēķinus ar iestādi 
10 (desmit) darbadienu laikā pēc rēķina reģistrēšanas. Līdzfinansējums tiek ieskaitīts attiecī
gās iestādes kontā. 

15.  Pašvaldība atsaka vai pārtrauc līdzfinansējuma izmaksu, ja:
 15.1.  konstatēts, ka piešķirtais līdzfinansējums netiek izmantots atbilstoši noteikumiem;
 15.2.  faktiskie apstākļi līdzfinansējuma piešķiršanai neatbilst noteikumu noteiktajām prasī

bām;
 15.3.  līdzfinansējums tiek pieprasīts izglītojamā ēdināšanas izdevumu segšanai;
 15.4.  saņemts no izglītojamā likumiskā pārstāvja iesniegums par pakalpojuma izmantošanas 

pārtraukšanu;
 15.5.  izglītojamā vai vismaz viena tā likumiskā pārstāvja dzīvesvieta vairs nav deklarēta Babītes 

novada administratīvajā teritorijā;
 15.6.  izglītojamais Valts izglītības informācijas sistēmas datu bāzē nav reģistrēts attiecīgajā iestādē.
16.  Lēmumu par līdzfinansējuma pārtraukšanu pieņem pašvaldības izglītības speciālists.
17.  Izglītības speciālists paziņo iestādei un izglītojamā likumiskajam pārstāvim par līdzfinansēju

ma pārtraukšanu.
18.  Pašvaldības izglītības speciālista pieņemto lēmumu var apstrīdēt pašvaldības domei pašvaldī

bas nolikumā noteiktajā kārtībā. Pašvaldības domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā 
rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

19.  Atzīt par spēku zaudējušiem Babītes novada pašvaldības domes 2014. gada 27. augusta no
teikumus Nr. 17 „Par vispārējās izglītības programmas īstenošanas pakalpojumu apmaksu no 
Babītes novada pašvaldības budžeta vispārējās izglītības ieguvei privātās vispārizglītojošās iz
glītības iestādēm”.

Aivars Osītis,
Babītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

Saistošo noteikumu paskaidrojuma raksts pieejams www.babite.lv un www.vestnesis.lv.
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Maijā veiktie darbi sabiedriskās 
kārtības uzraudzībai Babītes 
novadā
Babītes novada pašvaldības Sabiedriskās kārtī
bas daļas sargu darbības rezultāti, sadarbībā ar 
Olaines iecirkņa policijas darbiniekiem veicot 
sabiedriskās kārtības uzraudzību Babītes nova
dā maijā:

 veikti 75 izbraukumi;
 Valsts policijā nogādātas deviņas personas:

   sešas – par administratīvā pārkāpuma izda
rīšanu;

   trīs – aizdomās par noziedzīga nodarījuma 
izdarīšanu;

 saņemti un izskatīti 27 iedzīvotāju iesniegu
mi un sūdzības;

 trijos gadījumos personas nogādātas dzīves
vietā;

 ar 31 personu veiktas preventīva rakstura 
pārrunas un pieņemti paskaidrojumi.
Sākusies vasara, un, protams, par tās iestāša

nos priecājas visi, tomēr  – lai siltais laika pe

riods būtu patīkams, jāparūpējas arī par bērnu 
drošību, lai izvairītos no iespējamām traumām, 
kas var sabojāt jauko vasaras atpūtu. Vecākiem 
noteikti bērniem jāizstāsta svarīgākie drošības 
noteikumi, kas stingri jāievēro, lai pasargātu 
sevi no lielākām vai mazākām traumām.  Ņe
miet vērā, ka bērnus vienmēr jāpieskata kā
dam pieaugušajam, it sevišķi pie ūdenstilpēm 
un ugunskura tuvumā, un līdz septiņu gadu 
vecumam bērnu vienu nedrīkst atstāt vispār. 
Vecākiem nepieciešams izstāstīt bērnam, kā 
rīkoties, ja noticis kāds negadījums, un kam 
zvanīt, ja nepieciešama palīdzība.

Par sabiedriskās kārtības un citiem likum
pārkāpumiem lūgums ziņot Sabiedriskās kār
tības daļai, zvanot uz diennakts mobilā tālruņa 
numuru 29466001. 

Ainārs Skudris,
sabiedriskās kārtības sargs

Pagarināts pārejas periods vieglā 
iepakojuma atkritumu šķirošanas 
kārtības maiņai 
Ņemot vērā iedzīvotāju ieteikumus un izanalizējot situāciju, Babītes novada pašvaldība 
lēmusi pagarināt pārejas periodu šķiroto atkritumu nodošanas un savākšanas kārtības 
maiņai, saskaņā ar kuru, kā ziņots iepriekš, no 2021. gada 1. jūnija bija paredzēts noņemt 
deviņus uz pašvaldībai piederošās zemes izvietotos publiskos dalīto atkritumu šķirošanas 
punktus, vietā paredzot vieglā iepakojuma (plastmasas, papīra, metāla) atkritumu šķirša-
nu mājsaimniecībās un daudzdzīvokļu namu pagalmos. 
Pārejas periods pagarināts līdz 2021. gada ru
denim, nosakot šādu kārtību: 

 uz nekustamo īpašumu „Notekas” Piņķos 
tiks pārvietoti 12 vieglā iepakojuma un divi 
stikla atkritumu šķirošanas konteineri, kas 
šobrīd atrodas trīs punktos Piņķos – nekus
tamajā īpašumā „Loki” (pie Piņķu ūdens
krātuves), Rīgas ielā 8 (pie veikala „Elvi”), 
Paegļu un Aveņu ielas krustojumā;

 publiskajā atkritumu šķirošanas punktā 
„Loki” (pie Piņķu ūdenskrātuves) esošais 
tekstila šķirošanas konteiners tiks pārvietots 
uz nekustamo īpašumu „Notekas” Piņķos.
Pārējos publiskajos šķirošanas punktos iz

maiņas netiek plānotas, konteineri netiks no
ņemti vai pārvietoti. 

Aicinām noteiktajā pārejas periodā pieteikt 
atkritumu apsaimniekotājam SIA „Eco Baltia 
Vide” atkritumu šķirošanu savā objektā un 
vienoties par atkritumu konteineru vieglā jeb 
plastmasas, papīra un metāla iepakojuma šķi
rošanai uzstādīšanu un to tukšošanas grafiku 
(tālruņa numurs 67799999, epasta adrese  
babite@ecobaltiavide.lv). Babītes novadā 
daudz dzīvokļu māju apsaimniekotājiem, bied
rībām un juridiskajām personām individuālie 
šķirošanas konteineri ir bez maksas, savukārt 

privātmāju iedzīvotāji par vienreizēju samaksu 
var iegādāties individuālos konteinerus vai so
mas. Šo konteineru izvešana tiek nodrošināta 
bez maksas saskaņā ar iepriekš sastādītu grafiku.

Informācija par atkritumu apsaimniekoša
nu Babītes novadā un publiskajiem atkritumu 
šķirošanas punktiem pieejama tīmekļa vietnē 
www.babite.lv, sadaļā „Iedzīvotājiem” – „Atkri
tumu apsaimniekošana”. 

Šādu praksi  – šķirot atkritumus savā māj
saimniecībā un daudzdzīvokļu namu pagal
mos – jau ieviesušas vairākas Pierīgas pašvaldī
bas, mudinot iedzīvotājus atbildīgāk izturēties 
pret pašu radīto atkritumu utilizāciju. Pierīgā 
arvien vairāk iedzīvotāju izvēlas šķirot savā 
privātīpašumā vai daudzdzīvokļu nama pagal
mā, jo tas ir ērtāk, atkritumi nekur nav jāved, 
sašķirotais materiāls kļūst kvalitatīvāks un 
lielāks to apjoms sasniedz mērķi  – otrreizējo 
pārstrādi. Savukārt publiskajos atkritumu šķi
rošanas punktos tvertņu saturs lielā nešķiroto 
atkritumu piejaukuma īpatsvara dēļ bieži tiek 
kvalificēts kā nešķiroti atkritumi un otrreizējo 
pārstrādi nesasniedz.

Babītes novada pašvaldības
Administrācija

Jauna kārtība, kādā turpmāk 
organizējama ielu tirdzniecība un 
maksājama pašvaldības nodeva. 
Pārceltas tirdzniecības vietas Piņķos 
un Babītē 
2021. gada 25. maijā spēkā stājušies saistošie noteikumi Nr. 8 „Par tirdzniecību publiska-
jās vietās Babītes novada administratīvajā teritorijā”, kas nosaka kārtību, kādā tirdznie-
cības dalībnieks vai tirdzniecības organizators saskaņo ar Babītes novada pašvaldību ielu 
tirdzniecības vietas iekārtošanu; ar pašvaldību saskaņojamos ielu tirdzniecības veidus un 
ielu tirdzniecības atļauju izsniegšanas kārtību; tirdzniecības dalībnieka un tirdzniecības 
organizatora pienākumus kārtības nodrošināšanai; tirdzniecības vietās realizējamo preču 
grupas; kārtību, kādā ar pašvaldību saskaņojama sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu 
sniegšana ielu tirdzniecībā; nosacījumus pašvaldības izsniegtās ielu tirdzniecības vai 
tirdzniecības organizatora atļaujas darbības apturēšanai uz laiku. 

Babītes novada administratīvajā teritorijā no
teiktas četras ielu tirdzniecības vietas:

 Piņķos, autostāvvietā pie Kultūrizglītī
bas centra, trešdienās un sestdienās no 
plkst.  8.00 līdz 12.00 (līdzšinējā tirdzniecī
bas laukuma Piņķos, autostāvvietā pie ēkas 
Centra ielā 3, vietā); 

 Priežciemā, Ziedu ielā, pie pašvaldības in
formācijas stenda; 

 Babītē, laukumā pie ēkas Liepu alejā 21, 
trešdienās un sestdienās no plkst. 12.00 līdz 
16.00 (līdzšinējā tirdzniecības laukuma Sila 
ielā Babītē vietā);

 Spuņciemā, asfaltētajā laukumā starp valsts 
autoceļu A10 Rīga–Ventspils un dzīvoja
mām ēkām „Ezeri” un „Birzes”. 
Ārpus šīm pašvaldības noteiktajām ielu tirdz

niecības vietām ir atļauta ielu tirdzniecība vai 
tirdzniecības organizēšana ar pašvaldību saska
ņotās publiskās vietās, tajā skaitā tirdzniecība 
no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta. 

Lai saņemtu pašvaldības saskaņojumu tirdz
niecības vietas iekārtošanai un pašvaldības at
ļauju ielu tirdzniecībai, jāraksta iesniegums. Ja 
ielu tirdzniecību ir plānots veikt uz ceļa vai tiešā 
tā tuvumā, tirdzniecība jāsaskaņo arī ar VSIA 
„Latvijas valsts ceļi"”, kā arī jāsaņem ceļa pārval
dītāja (īpašnieka) un zemes īpašnieka atļauja (ja 
pārvaldītājs vai īpašnieks nav pati pašvaldība).

Ar pašvaldību ir saskaņojami šādi ielu tirdz
niecības veidi:

 tirdzniecība ielu tirdzniecības vietā;
 tirdzniecības organizēšana ielu tirdzniecības 

vietā;
 ielu tirdzniecība pasākuma laikā;
 ielu tirdzniecības organizēšana pasākuma 

laikā;
 ielu tirdzniecība sabiedriskās ēdināšanas pa

kalpojumu sniegšanai;
 ielu tirdzniecība publiskā vietā;
 tirdzniecības organizēšana publiskā vietā.

Vienlaikus spēkā stājušies arī saistošie no
teikumi Nr. 9 „Par pašvaldības nodevu ielu 
tirdzniecībai Babītes novada administratīvajā 
teritorijā”, kas nosaka Babītes novada pašval
dības nodevas likmi par ielu tirdzniecību, no
devas maksāšanas kārtību un atbrīvojumus no 
ielu tirdzniecības nodevas samaksas Babītes 
administratīvajā teritorijā. Saistošo noteikumu 

tiesiskais regulējums attiecināms uz esošajiem 
un potenciālajiem ielu tirdzniecības dalībnie
kiem – fiziskām un juridiskām personām. 

Nodevas likme par vienu tirdzniecības vietu 
pašvaldības noteiktās ielu tirdzniecības vietās 
fiziskai personai, kurai atbilstoši nodokļu jomu 
reglamentējošiem normatīvajiem aktiem nav 
jāreģistrē saimnieciskā darbība, realizējot pašu 
ražoto lauksaimniecības produkciju, turpmāk 
būs 1,50 eiro dienā, 35 eiro mēnesī, juridiskai 
personai – 2 eiro dienā, 45 eiro mēnesī. Node
vas likme par vienu tirdzniecības vietu ar paš
valdību saskaņotajās ielu tirdzniecības vietās 
fiziskai personai, kurai atbilstoši nodokļu jomu 
reglamentējošiem normatīvajiem aktiem nav 
jāreģistrē saimnieciskā darbība, realizējot pašu 
ražoto lauksaimniecības produkciju, turpmāk 
būs 2,50  eiro dienā, 55  eiro mēnesī, juridis
kai personai  – 4  eiro dienā, 70  eiro mēnesī. 
Savukārt par vienu sabiedriskās ēdināšanas 
pakalpojumu sniegšanas vietu ar pašvaldību 
saskaņotā ielu tirdzniecības vietā būs jāmaksā 
30 eiro dienā, 100 eiro mēnesī.

Nodeva pilnā apjomā samaksājama pirms 
attiecīgās ielu tirdzniecības atļaujas saņemša
nas atbilstoši pašvaldības izsniegtajam rēķinam 
klātienē pašvaldības kasē (saistībā ar Covid19 
izplatību pašvaldības kase uz laiku slēgta) vai 
ar internetbankas starpniecību (Babītes nova
da pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000028870; 
banka: AS „Swedbank”; kods: HABALV22; 
konts: LV66HABA0551022355389).

No pašvaldības nodevas samaksas par ielu 
tirdzniecību pašvaldības noteiktās ielu tirdznie
cības vietās un ar pašvaldību saskaņotās publis
kās vietās atbrīvotas fiziskas personas, kurām 
atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem nor
matīvajiem aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā 
darbība, realizējot pašu ražoto lauksaimniecības 
produkciju, un kas ir deklarējušas savu dzīves
vietu Babītes novadā, kā arī pirmās, otrās un tre
šās grupas invalīdi un pensionāri.

Ar pilnu saistošo noteikumu tekstu aicinām 
iepazīties pašvaldības mājaslapas www.babite.lv 
sadaļā „Pašvaldība” – „Normatīvie akti un attīs-
tības plānošanas dokumenti”. 

Babītes novada pašvaldības
Administrācija
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Apstiprināts jaunais siltumenerģijas tarifs
Informējam, ka 20. maijā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija ar padomes 
lēmumu Nr. 32 ir apstiprinājusi SIA „Babītes siltums” izstrādāto siltumenerģijas tarifu, 
kas stāsies spēkā šā gada 1. jūlijā.

Jaunais siltumenerģijas tarifs – 47,53 eiro par 
megavatstundu (bez PVN)  – būs spēkā līdz 
2023. gada 30. jūnijam, savukārt no 2023. gada 
1. jūlija tas būs 48,27 eiro par megavatstundu 
(bez PVN), ja vien tarifa vērtības līdz šim lai
kam netiks pārskatītas atkārtoti.

Apstiprināto siltumenerģijas tarifu 
47,53  eiro par megavatstundu (ar dabasgāzes 
akcīzes nodokļa komponenti 1,91 eiro par me
gavatstundu) veido šādas pozīcijas:

 siltumenerģijas ražošanas tarifs 32,73  eiro 
par megavatstundu;

 siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs 
7,40 eiro par megavatstundu;

 siltumenerģijas tirdzniecības tarifs 5,49 eiro 
par megavatstundu.
Tarifa pieaugums ir saistīts ar jaunās da

basgāzes katlumājas izveidi Piņķos, Jūrma
las ielā 13E, kas darbību uzsāka 2020. gada 

februārī. Līdz šim siltumenerģija tika ražota 
dabasgāzes katlumājā Jūrmalas ielā 13D, kas 
bija tehniski un morāli novecojusi, kā arī ar 
aktuālajam siltumenerģijas patēriņam neat
bilstoši lielu siltuma jaudu. Jaunās katlumājas 
izveides rezultātā būtiski pieaugušas pamat
līdzekļu izmaksas (+183,8%), palielinājušies 
dabas resursu nodokļa izdevumi, kā arī būtis
ki samazinājies (ņemot vērā veiktos daudz
dzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabo
jumus) lietotājiem nodotais siltumenerģijas  
apjoms.

Informācija par apstiprināto tarifu tiks pub
licēta Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā 
„Latvijas Vēstnesis”, kā arī nosūtīta klientiem 
kopā ar kārtējo rēķinu.

SIA „Babītes siltums”

Bērnu drošība vasarā: pieci jautājumi, kas jāpārrunā ar bērniem
Lai vasara būtu piedzīvojumiem bagāta un tiktu aizvadīta bez liekām rūpēm un raizēm, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests aicina vecākus pārrunāt ar bērniem piecus jautāju-
mus par drošību.

1. Kā uzvesties, atpūšoties pie ūdens?
Peldēties ieteicams tikai oficiālajās peldvietās 
(par to liecina zīme „Peldēties atļauts”). Ja tu
vumā šādu peldvietu nav, tad tādās peldvietās, 
kuru krasts ir lēzens, ar cietu pamatu, bez lielas 
straumes un atvariem. Bērniem var ļaut rota
ļāties ar piepūšamajiem peldlīdzekļiem (riņķi, 
matracīši, bumbas u.c.) un peldēties tik tālu, 
cik pieaugušais var labi redzēt un nepiecie
šamības gadījumā var ātri piesteigties palīgā. 
Visdrošāk būs, ja pieaugušais atradīsies ūde
nī starp krastu un dziļumu. Nodarbojoties ar 
kādu no ūdens sporta veidiem vai vizinoties ar 
laivu, kuteri vai kādu citu peldlīdzekli, bērniem 
obligāti jāvelk glābšanas veste.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests 
atgādina, ka pie ūdenstilpēm uz mirkli nepie
skatīts bērns var pakļūt zem ūdens un noslīkt. 
Piemēram, piemājas dīķi bieži kļūst par tra
ģēdijas iemeslu, tāpēc bērnu nedrīkst atstāt 
pagalmā bez pieskatīšanas, ja tajā ir izveidots 
dīķis vai piepūšamais baseins. Valsts uguns
dzēsības un glābšanas dienests aicina vecākus 
apzināties, ka atrašanās ar bērnu pie ūdens nav 
atpūta, bet gan divkāršs darbs, jo bērni ir jāuz

mana visu laiku bez pārtraukuma – pat uz mi
nūti novēršot uzmanību no bērna, var notikt 
liela nelaime – viņš var iekrist ūdenī un noslīkt.

2. Kā rīkoties, ja notikusi nelaime, un 
kādos gadījumos jāzvana uz tālruņa 
numuru 112?
Nereti brīžos, kad notikusi nelaime, ne tikai bēr
ni, bet arī pieaugušie apjūk un nezina, kā pareizi 
rīkoties un kur zvanīt, lai saņemtu palīdzību. 
Pieaugušajiem ir jāpārrunā ar bērniem rīcība 
situācijās, kad ir notikusi nelaime,  – tas, kuros 
gadījumos ir jāzvana ugunsdzēsējiem glābējiem 
uz tālruņa numuru 112 un kāda informācija 
jāsniedz piezvanot, kā arī jāpārrunā iespējamā 
rīcība situācijās, kad ir notikusi nelaime, bet nav 
pieejams telefons, – tad ir jāmeklē tuvākais pie
augušais un jāizstāsta par notikušo. 

Ir svarīgi, lai bērniem tiktu izstāstīts un viņi ap
zinātos, ka par katru nelaimi ir nekavējoties jāzi
ņo, jo tad vēl ir iespējams glābt gan cilvēkus, gan 
īpašumus. Bērnam ir jāizskaidro, ka viņam par ne
laimes izraisīšanu nedraudēs sods, citādi kritiskā 
brīdī bērns domās nevis par to, kā izglābties pa
šam, bet gan par to, kā izvairīties no gaidāmā soda.

3. Kā droši lietot plītis un elektroierīces, 
paliekot mājās bez pieaugušo klātbūtnes?
Vasarā noteikti būs dienas, kas jāpavada mājās 
bez pieaugušo klātbūtnes. Atstājot vienatnē 
bērnus, aicinām vecākus parūpēties, lai bēr
niem pašiem nav jāgatavo vai jāsilda ēdiens 
uz plīts, jo, nepareizi darbojoties ar plīti vai 
aizmirstot ēdienu uz tās un aizskrienot ar drau
giem spēlēties, var izcelties ugunsgrēks. 

Ne vienmēr bērnu izraisīto ugunsgrēku ie
mesls ir pārgalvība, jo ugunsgrēks nereti izce
ļas tieši bērnu nezināšanas vai neprasmes dēļ. 
Pirms uzticēt bērniem patstāvīgi darboties pie 
plīts vai ar kādu citu sadzīves tehniku, Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas dienests iesaka ve
cākiem kopā ar bērniem izmēģināt, piemēram, 
pagatavot ēdienu, un tikai pēc tam ļaut bērnam 
rīkoties virtuvē patstāvīgi.

4. Kāpēc pieaugušais ir jāinformē par to, 
kur bērns plāno doties un cik ilgi?
Vasaras brīvlaikā daudzi bērni mājās paliks 
vieni, tādēļ vecākiem būtu jāiemāca bērniem 
regulāri pavēstīt, kurp viņi nolēmuši doties, ar 
ko kopā un cik ilgu laiku būs prom. 

Ikvienam vecākam būtu jābūt spējīgam at
bildēt uz jautājumu, kur pašlaik atrodas un ar 
ko nodarbojas viņa nepilngadīgais bērns. Tas ir 
nepieciešams tādēļ, lai gadījumos, ja ar bērnu 
ir noticis kāds nelaimes gadījums, vecāki va
rētu palīdzēt un informēt par bērna atrašanās 
vietu. 

5. Kāpēc nedrīkst atrasties un staigāt pa 
pamestām ēkām un būvlaukumiem?
Ja bērni vasaras brīvlaiku pavada pilsētā, aici
niet viņus neizvēlēties pamestas jaunceltnes 
un ēkas par pastaigu un rotaļu vietu. Tas var 
būt ļoti bīstami, jo var nokrist no liela aug
stuma, iekrist bedrē ar būvgružiem, tādējādi 
gūstot nopietnas veselības problēmas un pat 
apdraudot savu dzīvību.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests 
aicina vecākus pārrunāt ar bērniem viņu drošī
bas jautājumus, lai bērni nekāptu uz ēku jum
tiem un nestaigātu pa pamestām ēkām.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 
dienesta Prevencijas un sabiedrības 

informēšanas nodaļa

Aktualitātes Babītes Mūzikas skolā
No 20. līdz 25. aprīlim attālināti notika I Starp
tautiskais stīgu instrumentu izpildītāju kon
kurss „String Premium  – 2021”, kurā mūsu 
skolas koklētājas Roze Pliene (skolotāja G. An
dersone) un Emīlija Kārkliņa (skolotāja V. Ba
gāta) ieguva II pakāpes laureāta diplomus.

Maija sākumā XI Starptautiskajā brāļu Me
diņu jauno pianistu konkursā sagatavošanas 
klases audzēknis Markuss Roķis (skolotāja 
I. Poķe) ieguva Atzinības rakstu.

17.  maijā noslēdzās IV Mazpilsētu un lauku 
mūzikas skolu konkurss pūšaminstrumentu spē
lē – flautas spēlē. Šajā konkursā 1. flautas klases 
audzēkne Paula Lagūna ieguva 2. vietu, bet 1. kla
ses audzēkne Patrīcija Ozoliņa – Atzinības rakstu. 
Abas audzēknes mācās pie skolotājas Z. Ūdres.

Mūzikas skolu šogad absolvēja 13 audzēkņi: 
četri pianisti, trīs koklētājas, divas čellistes, vie
na vijolniece, viena flautiste, viena klarnetiste 
un viena saksofoniste. Absolvēšanas apliecību 
izsniegšana notika 4.  jūnijā ārtelpās – bez pe
dagogu un vecāku piedalīšanās.

Iesniegumu pieņemšana jauno audzēkņu uz
ņemšanai 1. klasē 2021./2022. mācību gadā ir 
noslēgusies.  Iestājpārbaudījums profesionālās 
ievirzes programmās plānots augusta sākumā.

5. un 6. maijā tika pasniegti Babītes novada 
pašvaldības apbalvojumi mūsu skolas pedago
giem: I pakāpes apbalvojums Anitai Rozei par 
izcilību profesionālajā darbībā, veicinot Babī
tes novada bērnu un jauniešu sasniegumus 
izglītībā; I pakāpes apbalvojums Initai Pūķei 
par ilggadēju ieguldījumu un inovatīvu pieeju 
pedagoģiskajā darbā un izglītības jomas attīs
tībā Babītes novadā; I pakāpes apbalvojumu 
par izciliem sasniegumiem kultūras jomā, 
veicinot Babītes novada vārda atpazīstamību 
Latvijā un starptautiskā mērogā, saņēma arī 
koklētāju ansamblis „Balti”, ko vada skolotāja 
Valda Bagāta.

Česlavs Grods,
Babītes Mūzikas skolas 

direktores vietnieks izglītības darbā

Babītes novada pašvaldība noslēgusi nodomu protokolu ar SIA „Bērnudārzs 
„Vinnijs”” par tai piederošā nekustamā īpašuma un ar to saistītā inventāra iegādi
Šā gada 16. februārī Babītes novada pašvaldība saņēma SIA „Bērnudārzs „Vinnijs”” iesniegumu ar lūgumu Babītes novada pašvaldības domei izskatīt iespēju iegādāties nekustamo 
īpašumu Priežu ielā 3, Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā, kas sastāv no ēkas 2010 m2 platībā un zemesgabala 6548 m2 platībā. Nekustamajā īpašumā patlaban atrodas privātā 
sākumskola „Vinnijs”, kuru apmeklē vairāk nekā 140 pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarēto bērnu.
Babītes novada pašvaldības domes 1. jūnija 
ārkārtas sēdē tika nolemts slēgt nodomu pro
tokolu ar SIA „Bērnudārzs „Vinnijs””, nosakot, 
ka gadījumā, ja pašvaldība noslēgs aizdevuma 
līgumu ar Valsts kasi, tiks slēgts pirkuma lī

gums par nekustamā īpašuma un ar to saistītā 
inventāra iegādi par cenu 1 300 000 eiro.

Nodomu protokols ir spēkā līdz attiecīgā 
pirkuma līguma noslēgšanai vai līdz 2021. gada 
31. decembrim.

 Ja   pašvaldība attiecīgo aizdevuma līgumu 
ar Valsts kasi noslēgs un nekustamo īpašumu 
iegādāsies, tiks darīts viss, lai pēc iespējas ma
zinātu diskomfortu, kas šī darījuma rezultātā 
varētu rasties privātās izglītības iestādes au

dzēkņiem, vecākiem un darbiniekiem.
Ar pilnu domes lēmuma tekstu var iepazīties 

pašvaldības mājaslapas www.babite.lv sadaļā 
„Domes sēdes un lēmumi”.  

Babītes novada pašvaldības Administrācija
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Reģistrācijas numurs: 000703364
Dibinātājs: Babītes novada pašvaldība
adrese: Centra  iela 4, Piņķi, 
Babītes pagasts, 
Babītes novads, LV–2107

Par informatīvā izdevuma sagatavošanu atbild 
sabiedrisko attiecību speciāliste Lelde Drozdova-auzāne
Tālrunis: 67914379. Fakss: 67914435. E-pasta adrese:  lelde.drozdova-auzane@babite.lv 
Informatīvais  izdevums  internetā: www.babite.lv.   www.facebook.com/Babitesnovads
Iznāk vienu reizi mēnesī. Tirāža: 4378 eksemplāru
Datorsalikums: SIA „Rīgas Apriņķa Avīze”

tuvākie notikumi babītes novadā
  Visu vasaru bibliotēkā Piņķos  aplūko-
jama Daigas Megnes noskaņu fotogrāfiju 
izstāde  „Visa mūsu mīļā  Latvija  ir  viens 
liels, skaists Dieva dārzs”.

Organizē Babītes novada  
pašvaldības bibliotēka

  20. jūnijā no plkst. 9.00 līdz 
15.00 – Līgo noskaņu tirdziņš pie Piņķu 
ūdenskrātuves.  Tā  laikā  notiks  arī  kon-
kursa  par Babītes  novada  ciemu  vēsturi 
uzvarētāju  apbalvošana  (plkst.  12.00), 
svētku noskaņai akordeonu spēlēs mūzi-
ķis Marko Ojala. 

  Tirdziņam vēl var pieteikties līdz 17. jūni-
jam, sūtot aizpildītu pieteikumu uz e-pa-
sta  adresi  biruta.grinfelde@babite.lv.  
Pieteikuma anketa un plašāka informāci-
ja pieejama tīmekļa vietnē www.babite.lv.

Organizē Babītes novada  
pašvaldības Kultūrizglītības centrs

  21.jūnijā no plkst. 19.00 līdz 
21.00 vakcinētie vai Covid-19 izslimoju-
šie apmeklētāji  ir  laipni aicināti klātienē 
piedalīties  tiešsaistes  pasākuma  „Jāņ-
uguns  līgo  mikrofons  pie  ugunskura” 
filmēšanā,  kura  laikā  apmeklētājiem* 
būs iespēja tiešraidē padalīties ar savām 
svētku  svinēšanas  tradīcijām,  receptēm, 
Līgo  dziesmām  vai  nodot  sveicienu  sa-
viem  mīļajiem  vasaras  saulgriežos  un 

vērot koncerta par godu filmai „Limuzīns 
Jāņu  nakts  krāsā”  40  gadu  jubilejai  ie-
rakstu klātienē. Apmeklētāji aicināti līdzi 
ņemt piknika grozu un pledus, uz kuriem 
piesēst koncerta laikā. Ieeja teritorijā no 
plkst. 18.30. 
„Līgo mikrofona” tiešraide tiks translēta 
no  Eduarda  Pāvula  memoriālās  izstādes 
facebook.com  lapas.  Ikviens  tiešsaistes 
skatītāja  komentāra  ieraksts  par  Līgo 
svinēšanas  tradīcijām  vai  novēlējums 
mīļajiem Līgo svētkos tiks pievienots pēc 
tiešsaistes pasākuma video ierakstam.

Organizē Babītes novada  
pašvaldības Kultūrizglītības centrs

*Klātienē tiešsaistes video filmēšanā drīkst 
piedalīties tikai apmeklētāji, kas ir vakcinē-
jušies vai pēdējā pusgada laikā pārslimojuši 
Covid-19  un  pie  ieejas  teritorijā  uzrādījuši 
vakcinācijas sertifikātu kopā ar personu ap-
liecinošu dokumentu.

 Kapusvētki
18. jūlijā:
plkst. 11.00 Piņķu kapos,
plkst. 13.00 Annas kapos,
plkst. 14.00 Beberbeķu kapos.
1. augustā:
plkst. 13.00 Salas kapos.

Organizē Piņķu  
sv. Jāņa evaņģēliski luteriskā draudze,  

Salas Sv. Jāņa luterāņu draudze 
un Babītes novada pašvaldības 

Kultūrizglītības centrs

Apmeklējot pasākumus, lūdzam ievē-
rot tā brīža valdības noteiktos ierobe-
žojumus Covid-19 ierobežošanai!

2021. gada maijā Babītes 
novadā piedzimuši deviņi 
bērni – septiņas meitenes 
un  divi zēni. 

Iedzīvotāju skaits 2021. gada 
31. maijā  – 

12 380.

Aicinām apvienot patīkamo ar lietderīgo
Doties dabā – pastaigā uz Piņķu ūdenskrātuvi, kur pērn talkā iestādītajiem 29 kokiem, kas katrs simbolizē 
vienu novada ciemu, šajā pavasarī pievienoti QR kodi. Ar mobilajā telefonā instalētas QR kodu lasīšanas 
aplikācijas starpniecību tie ļaus uzzināt par konkrētā ciema vēsturi uzreiz.
Veicinot iedzīvotāju iesaisti vēstures 
izziņas procesā, ikvienam ir iespēja 
piedalīties konkursā, kur atbildes ir 
meklējamas ciemu vēstures aprakstos.

Ja nav iespējas doties uz Piņķu 
ūdenskrātuvi vai pastaigas laikā iz
mantot QR kodus, visa informācija 
veiksmīgai dalībai konkursā pieeja
ma Babītes novada ciemu vēstures 
projektam veltītajā sadaļā „Babītes 
novada ciemu vēsture” mājaslapā 
www.babite.lv.

Atbildes aicinām sūtīt līdz 19.  jū
nija plkst. 21.00 konkursa jautājumu 
autorei un ciemu vēstures izpētes 
dalībniecei Dacei Ulpei uz epasta 
adresi dace.ulpe@babite.lv.

Konkursa uzvarētāju apbalvošana 
notiks 20. jūnijā plkst. 12.00 Līgo 
noskaņu tirdziņā pie Piņķu ūdens
krātuves.

Pieci konkursa uzvarētāji saņems 
balvu – dāvanu karti 50 eiro vērtībā 
no ūdens sporta un atpūta centra 
„Stūris”.

KoNKurSS
Babītes novada ciemu vēsture
JAUTĀJUMI
1.  Kura Babītes novada ciema krogs 

bijis slavens ar savām krējuma kū
kām? Nosauciet ciemu un senā 
kroga nosaukumu!

2.  Kuram Babītes novada ciemam ir 
sava dzimšanas diena? Kurā datu
mā tā ir?

3.  Nosauciet divas koku sugas, kas sais

tītas ar saimniecisko darbību ciemā, 
kuru savulaik dēvēja par Cenas pus
muižu! Kas tas ir par ciemu?

4.  Ar kuru Babītes novada ciemu 
saistītas vairākas ievērojamas linu 
audēju dzimtas?

5.  Zirgi šī ciema apkārtnē redzami 
arī šodien, taču kādam nolūkam 
tie tur audzēti 20. gadsimta otrajā 
pusē? Kas tas ir par ciemu?

6.  „Piens no vislabākās modernie
cības Latvijā  – *** muižas!” Kurā 
ciemā 20. gadsimta 20.–30. gados 
bija šī lielā piensaimniecība, un kā 
sauca tās īpašnieku?

7.  Kalnakrogā 1875. gadā dzimis 
viens no Latvijas valsts dibi
nātājiem, grāmatizdevējs ***. 
Nosauciet ciemu, kurā atra
dies Kalnakrogs, un ievērojamā 
grāmat izdevēja vārdu!

8.  Par godu Allium cepa (latīniskais 
nosaukums) Salas pagastā ik gadu 
tiek svinēti svētki, bet jau 17. gad
simtā šis dārzenis devis nosaukumu 
kādam ciemam un tam blakus eso
šam pauguram. Kā sauc šo ciemu, 
un kāpēc tam dots šis nosaukums?

9.  Pretī šim ciemam kādreiz atradusies 
Salas muiža. Kāds vārds dots salai, 
uz kuras sākotnēji atradās muižas 
ēka? Kā tā saistīta ar Kurzemes her
cogisti, un kas tas ir par ciemu?

10.  Šo apkaimi savā romānā „Dvē
seļu putenis” aprakstījis Alek
sandrs Grīns, bet 1806. gadā šeit 
dzimis ievērojams valodnieks, 

pedagogs un pirmais akadēmiski 
izglītotais latviešu filozofs. Kas 
tas par ciemu, un kā sauc ievēro
jamo kultūras darbinieku?

 
Konteksts:
2020. gada rudenī tika uzsākts Babī-
tes novada ciemu vēstures izpētei veltīts 
projekts. Pirmos soļus šajā projektā pa-
līdzēja spert novada iedzīvotāji, Lielās 
talkas ietvaros  septembrī piedaloties 
Laimes koku stādīšanas akcijā un pie 
Piņķu ūdenskrātuves iestādot 29 ko-
kus, kas katrs simbolizē vienu Babītes 
novada ciemu.

Savukārt Babītes vidusskolas skolē-
ni no māla veidoja īpašas plāksnītes ar 
ciemu nosaukumiem – tās tika izvieto-
tas pie iestādītajiem kokiem. 

Darbu ir pabeigusi vēsturnieku darba 
grupa, kuras uzdevums bija izpētīt visu 
29 ciemu vēsturi. Pētījuma rezultāti ap-
kopoti īsos stāstos, kas izlasāmi pašval-
dības tīmekļa vietnē www.babite.lv, šim 
pētījumam veltītajā sadaļā  „Babītes 
novada ciemu vēsture”. Ikviens novada 
iedzīvotājs var iesaistīties šī vēstures 
projekta bagātināšanā, pievienojot savu 
vēstures liecību – fotogrāfiju var iesniegt 
sociālās saziņas vietnes „Facebook” gru-
pā „Babītes novada vēsture bildēs”.

Šā gada pavasarī visiem 29 Laimes 
kokiem ir pievienoti QR kodi, kas ātri 
un ērti ļauj uzzināt par konkrētā cie-
ma vēsturi jau pastaigas laikā.

Kultūrizglītības centrs


