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Babītes novadam jau 5 gadi

Šā gada 1. jūlijā apritēja pieci
gadi, kopš, apvienojot Babītes un Salas pagastus atbilstoši
2008. gada 18. decembrī Saeimā
pieņemtajam likumam, izveidots
Babītes novads.
Vai tas bija pareizi vai nepareizi, ignorējot Salas pagasta
padomes noraidošo attieksmi
pret šāda novada izveidi, – par
to šodien vairs nav vērts diskutēt.
2009. gadā ievēlētā pašvaldības dome skaidri definēja, ka
pievienotais Salas pagasts nebūs
nekāds „mazais brālis” un ka dažādi attīstības projekti tiks realizēti visā Babītes novada teritorijā.
Šodien varu apgalvot, ka šie pieci
gadi Babītes novada pašvaldības darbiniekiem aizritējuši ļoti
spraigā darbā, veidojot vienotus
nosacījumus daudzējādā ziņā
atšķirīgiem pagastiem, un šos
nosacījumus pašvaldības dome,
administrācija un amatpersonas
godprātīgi pilda.
Pieļauju, ka Babītes pagasta
iedzīvotāji šo apvienošanu nav
izjutuši, savukārt Salas pagasta
iedzīvotāji pirms pieciem gadiem
to uzņēma ar diezgan lielu skepsi

un atturīgi. Šobrīd par ieguvumiem vai zaudējumiem jājautā
iedzīvotājiem un uzņēmējiem
Salas pagastā.
Savu dzīvesvietu Babītes novadā deklarējuši vairāk nekā 10 tūkstoši iedzīvotāju, un iedzīvotāju
skaits turpina augt. Priecē, ka
Babītes novadu par savām mājām
izvēlas jaunas ģimenes, jo cilvēki
Babītes novadu saredz kā drošu un
pateicīgu dzīvesvietu savai ģimenei,
un to apliecina arī demogrāfiskie
rādītāji. Jau otro gadu pēc kārtas
Babītes vidusskolas pirmajās klasē iestājas vairāk nekā 100 bērnu,
un statistika liecina, ka turpmākos
gadus pirmajā septembrī Babītes
vidusskolā būs sešas pirmās klases.
Varētu pārskaitīt visu šajos
piecos gados paveikto, bet domāju, ka tas nebūs lietderīgi, jo katru gadu, katru mēnesi pašvaldības izdevumā „Babītes Ziņas” un
mājaslapā internetā tiek atspoguļots gan paveiktais, gan plānotais.
Tāpat domāju, ka gan iedzīvotāji,
gan uzņēmēji ik dienas redz paveiktos darbus un vērtē.
Arī šogad, atzīmējot novada
piekto jubileju, varam lepoties ar

raženu veikumu dažādās mūsu
ikdienai svarīgās lietās. Pilnībā
tiks pabeigts ūdenssaimniecības
attīstības projekts Babītes un
Piņķu ciemā, bet tuvākās nedēļas
laikā tiks uzsākta jauna ūdensvada būvniecība Salas pagasta
Spuņciemā, lai jau oktobra beigās
Spuņciema iedzīvotāji saņemtu
kvalitatīvu dzeramo ūdeni.
Babītes ciemā pilnībā rekonstruēta Liepu aleja, līdz 1. septembrim Piņķos tiks rekonstruēts Rīgas un Jūrmalas ielas krustojums,
kurš nu kļūs regulējams, kā arī
piebraucamais ceļš pie Kultūrizglītības centra. Piņķos 1. septembrī atklāsim jauno pašvaldības
Kultūrizglītības centru, kur mājvieta paredzēta Babītes mūzikas
skolai, bibliotēkai, koncertzālei un
neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigādei. Tuvākajā
laikā tiks uzsākta vēl viena korpusa būvniecība pie pirmskolas izglītības iestādes „Saimīte” Piņķos.
Šo piecu gadu laikā aktīvi
strādājuši uzņēmumi, kuru mājvieta ir Babītes novadā. No informācijas medijos zinām, ka ik
gadu aug mūsu „flagmaņu” – SIA

„Spilva”, SIA „Lāču maize”, SIA
„Leax Baltic” – apgrozījums. Salas
pagastā jauna ražotne atvērta SIA
„Pērnes”, bet Piņķos SIA „Dizaina
poligrāfijas nams” būtiski paplašina tipogrāfiju, būvējot jaunas
ražošanas telpas.
Aktīvi turpinās savrupmāju un
dzīvokļu māju būvniecība, noris
sagatavošanās darbi vairāku interesantu un nozīmīgu komercobjektu būvniecībai.
Vienu no vērienīgākajiem
projektiem realizē SIA „Jurmala
Golf Course”, rekonstruējot golfa laukumu Eiropas labāko golfa
laukumu līmenī. Nopietnas aktivitātes paredzētas zirgu sporta
veidos, plānotas manēžas Piņķos
un Salas pagastā.
Šo gadu laikā nelieli, bet vajadzīgi projekti realizēti, pateicoties
iedzīvotāju un uzņēmēju aktivitātei – sniedzot dažādus ierosinājumus pašvaldības institūcijām.
Esmu pārliecināts, ka šāda
savstarpējā sapratne un sadarbība
tikai veicina un veicinās dzīves
vides kvalitāti Babītes novadā.
Saprotams, ka visas vēlmes
un priekšlikumus nav iespējams

apmierināt ne vienā dienā, ne
mēnesī, ne gadā, tāpēc katru
gadu pašvaldības dome kopā ar
speciālistiem izvērtē un nosaka
no budžeta finansējamos prioritāros projektus, cenšoties aptvert
visas apdzīvotās vietas novadā.
Jāsaprot, ka ne visas problēmas
var atrisināt pašvaldības līmenī,
jo Babītes novada ģeogrāfiskais
novietojums starp valsts galvenajiem autoceļiem un dzelzceļu
rada problēmas, kuras risināmas
tikai valdības līmenī.
Tomēr es aicinu visus novada iedzīvotājus būt optimistiem,
izrādīt iniciatīvu, piedāvājot jaunas idejas dzīves vides kvalitātes
uzlabošanai, un mēs centīsimies
tās realizēt.
Šā gada septembra pirmā nedēļa noritēs novada piecu gadu
jubilejas svētku gaisotnē, tāpēc
aicinu visus iesaistīties svētku aktivitātēs, ar savu klātbūtni kuplinot svētku pasākumus.
Esmu pārliecināts, ka kopā
mums viss izdosies!
Vēlot veiksmi, Andrejs Ence,
Babītes novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs

Ozolu godasardzes izveide Likteņdārza amfiteātrī
Sestdien, 9. augustā, Latvijas Televīzijas un „Kokneses
fonda” organizētās ziedojumu akcijas „Top Latvijas
Likteņdārzs!” ietvaros Babītes
novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs Andrejs Ence
kopā ar politiski represētajiem
no Babītes novada stādīja ozolu
(V.Remeses foto)
Likteņdārza amfiteātrī, turpinot pašvaldību īpašā veltījuma valdībai godināt un iemūžināt
Likteņdārzam –Ozolu godasardz- sava novada politiski represēes – izveidi. Kopumā 9. augustā to piemiņu. Likteņdārza Ozolu
Likteņdārzu apmeklēja piecu godasardzē patlaban būs iestādīti
pašvaldību –Babītes, Jelgavas, 30 no 39 amfiteātra projektā koRīgas, Daugavpils un Vecum- pumā iecerētajiem ozoliem.
nieku – domes priekšsēdētāji
Aicinu aplūkot Babītes pagasta
kopā ar politiski represētajiem. pensionāru un politiski represēto personu labdarības biedrības
Ozolu godasardzes izveide valdes priekšsēdētājas Vilmas
tika aizsākta pērn ziedojumu ak- Remses iemūžinātos fotomirkļus.
cijas „Top Latvijas Likteņdārzs!”
Linda Klāva,
dienā, dodot iespēju katrai pašiepirkumu speciāliste

(V.Remeses foto)
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Babītes novada pašvaldības domes sēdē
2014. gada 23. jūlijā
Domes sēdes darba kārtībā
39 punkti.

Babītes novada
pašvaldības dome lēma:

• apstiprināt adrešu maiņu 171
īpašumam atbilstoši Babītes pagasta teritorijas plānojumam
2008.–2020. gadam un Salas
pagasta teritorijas plānojumam
2005.–2017. gadam;
• mainīt nekustamajam īpašumam ar kadastra apzīmējumu
8048 003 0033 Ezermalas iela 13,
Piņķi, Babītes pagasts, Babītes
novads, adresi uz Ezermalas iela
11A, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads;
• noteikt, ka nekustamo īpašumu Sīļukalna iela 4, kadastra
Nr. 8048 008 0127, un Sīļukalna
iela 2, kadastra Nr. 8048 008 0126,
robežas pārkārtošanai nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības
projektu;
• izdarīt grozījumus 01.11.2013.
noslēgtajā administratīvajā līgumā par nekustamā īpašuma
„Medulāji” (kadastra apzīmējums
8048 008 0718) un nekustamā
īpašuma „Grīnieki” (kadastra
apzīmējums 8048 008 0719) detālplānojuma īstenošanas kārtību,
dzēšot 2.1.5.1. apakšpunktu;
• apstiprināt detālplānojuma
projektu nekustamajam īpašumam „Jaunķīši”, Salas pagasts,
Babītes novads, kadastra apzīmējums 8088 006 0026 (izstrādātājs
SIA „Metrum”);
• noteikt, ka nekustamā īpašuma
Rīgas iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, ar kadastra
numuru 8048 003 0175 un platību 0,1555 ha, sadalīšanai nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības
projektu;
• atcelt Babītes novada pašvaldības domes 2014. gada 26. marta
lēmumu „Par detālplānojuma
„Lielbatari” grozījumu izstrādes
uzsākšanu nekustamā īpašuma
„Lielbatari” zemes vienībai, kadas-

tra apzīmējums 8048 007 0800,
darba uzdevuma un izstrādes
vadītāja apstiprināšanu un līguma slēgšanu par detālplānojuma
grozījumu izstrādi”;
• noteikt, ka nekustamā īpašuma „Lielbatari”, Lapsas, Babītes
pagasts, Babītes novads, zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu
8048 007 0800 sadalīšanai nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības
projektu;
• apstiprināt SIA „Ģeo-M” sertificēta zemes ierīkotāja Māra
Seržāna, sertifikāts Nr.BA-217,
izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam
„Stirnas”, Babītes pagasts, Babītes
novads, kadastra apzīmējums
8048 006 0026;
• piekrist nekustamā īpašuma „Baltalstes”, Spilve, Babītes
pagasts, Babītes novads, zemes
gabala, kadastra apzīmējums
8048 004 0244, sadalīšanai, izstrādājot zemes ierīcības projektu;
• uzsākt detālplānojuma izstrādi
nekustamajam īpašumam „Bierņi”, kadastra Nr. 8048 007 0012;
• atcelt Babītes novada pašvaldības domes 2013. gada 27. novembra lēmumu „Par detālplānojuma
izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma „Puķulejas” zemes
vienībai, kadastra apzīmējums
8048 001 0537, darba uzdevuma
un izstrādes vadītāja apstiprināšanu un līguma slēgšanu par detālplānojuma izstrādi” (protokols
Nr.17,19.§);
• uzsākt nekustamo īpašumu
„Puķulejas”, „Kakari”, Madaru
iela 19, detālplānojuma grozījumu izstrādi nekustamo īpašumu
„Puķulejas” un „Kakari” robežās;
• nodot publiskai apspriešanai un
atzinumu saņemšanai izstrādāto
detālplānojuma projektu nekustamajam īpašumam „Sprīdīši”,
Babītes pagasts, Babītes novads,
zemes vienības kadastra apzīmējums 8048 004 0008;

• uzsākt detālplānojuma izstrādi
nekustamajam īpašumam „Margas”, kadastra Nr. 8048 007 0148;
• noraidīt lūgumu un saglabāt
nemainīgu
nekustamā
īpašuma
„Danas”,
kadastra
Nr. 8048 002 0004, platība 2,8 ha,
noteikto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (NĪLM kods
1101);
• mainīt nekustamā īpašuma
Aspazijas iela 3I, kadastra apzīmējums 8048 010 0311, platība
0,0709 ha, noteikto nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi no
„upju un kanālu, ūdens uzkrāšanas, ūdens regulēšanas un krastu
nostiprināšanas būvju apbūve
(1202)” uz „individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601)”;
• mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķus 8 valsts rezerves
zemes vienībām;
• noteikt, ka zemes vienības
ar kadastra apzīmējumiem
8088 006 0068, 8088 005 0274,
8088 006 0061, 8088 009 0058,
8088 009 0057, 8088 009 0056,
8088 003 0067, 8088 003 0130,
8088 003 0129, 8088 008 0108 ir
daļa no valstij piekrītošiem publiskiem ūdeņiem „Babītes ezers”;
• apstiprināt 8 zemes vienības kā
zemes starpgabalus, izveidot kā
atsevišķus īpašumus, piešķirot
tiem jaunus nosaukumus, un noteikt, ka Babītes novada pašvaldībai piekrīt un uz pašvaldības
vārda zemesgrāmatā ierakstāma
neapbūvēta lauku apvidus zeme
saskaņā ar likuma „Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta otrās daļas
ceturto punktu;
• nodot SIA „Adrems”, reģistrācijas Nr. 50003253751, nomas
lietošanā nekustamā īpašuma
„Dārzi” zemes vienības, kadastra
apzīmējums 8048 004 0354, daļu
0,197 ha platībā ar apbūves tie-

sībām kā papildu platību daudzdzīvokļu mājas Rožu ielā 16, Babītē, celtniecībai un uzturēšanai;
• noteikt, ka nekustamā īpašuma
„Stūrmaņi”, Babītes pagasts, Babītes novads, zemes vienības kadastra apzīmējums 8048 017 0047,
ēku un būvju uzturēšanai nepieciešamā platība ir 0,62 ha;
• apvienot zemesgabalus Priedaines iela 2, kadastra apzīmējums 8048 003 0613, Jūrmalas
iela 13F, kadastra apzīmējums
8048 003 0614, „Šķūnis”, kadastra apzīmējums 8048 003 0172,
un Jūrmalas iela 13C, kadastra
apzīmējums 8048 003 0165;
• likvidēt adresi „Lielie Dreimaņi”, Mežāres, Babītes pagasts, Babītes novads;
• izsniegt izziņas 13 personām
par piekrišanu iegūt īpašumā
zemi Babītes novadā;
• piešķirt 1 personai pabalstu
mājokļa pieslēgšanai pie pašvaldībai piederošiem maģistrālajiem inženiertīkliem; 1 personai
ārkārtas situācijas radīto seku
pilnīgai vai daļējai novēršanai; 3
personām sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai, to skaitā
medikamentu un medicīnisko
pakalpojumu apmaksai;
• atcelt 1 personai administratīvo
sodu saistībā ar izdarīto ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu;
• apstiprināt „Babītes novada
pašvaldības simbolikas komisijas
nolikumu”;
• veikt izmaiņas pašvaldības
27.11.2014. noteikumu Nr. 12
„Par amatiem, to klasificēšanu un
mēnešalgām pašvaldības iestādēs
2014. gadā” pielikumos Nr. 5 līdz
Nr. 8, izsakot tos jaunā redakcijā;
• atbalstīt priekšlikumu par jaunu mācību stundu apmācību veidu īstenošanu interešu izglītības
programmās Babītes mūzikas
skolā, ieviešot 4 apmācību veidus;
• apstiprināt noteikumus Nr. 16
„Babītes mūzikas skolas audzēkņu
uzņemšanas noteikumi”;

• apstiprināt Babītes novada pašvaldības noteikumus Nr. 14 „Par
mācību maksu Babītes mūzikas
skolā”;
• apstiprināt Babītes novada
pašvaldības noteikumus Nr. 15
„Nomas maksas cenrādis Babītes
novada pašvaldības Babītes mūzikas skolas mūzikas instrumentiem”;
• apstiprināt Babītes novada pašvaldības saistošos noteikumus
Nr. 12 „Par grozījumiem Babītes
novada pašvaldības 2014. gada
budžetā”;
• piešķirt finansiālu atbalstu
350,00 EUR apmērā biedrībai
„Apdāvināto bērnu fakultatīvā
skola” par 2 personu dalību zinātniski pētnieciskajā vasaras nometnē „Ko var pastāstīt ūdens?”
un „Lielie atklājumi” no šā gada
17. jūlija līdz 26. jūlijam Līgatnes
novada vidusskolā;
• iedalīt 320,00 EUR sporta biedrībai „Jātnieku sporta
klubs „Temperaments””, reģ.
Nr. 40008047245, par Babītes
novada iedzīvotājas dalību starptautiskajās sacensībās iejādē
Igaunijā;
• nekustamā īpašuma „Pāvuliņi”
neprivatizētās daļas (709/2711
domājamās daļas) dzīvokļa īpašuma „Pāvuliņi-4”, kadastra apzīmējums 8088 900 0166, pārņemšanai no VAS „Privatizācijas
aģentūra” izveidot komisiju šādā
sastāvā: Ainārs Kravals – pašvaldības administrācijas vadītājs,
Jānis Šņore – pašvaldības juriskonsults, Ginta Daukste – grāmatvede;
• no 2014. gada 28. jūlija par
Babītes novada Bāriņtiesas
priekšsēdētāju ievēlēta Ilze Barisa, un no 2014. gada 31. jūlija
par Babītes novada Bāriņtiesas
priekšsēdētāja vietnieci ievēlēta
Vanda Kaņepe.
Andrejs Ence,
Babītes novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs

Jūlijā veiktie darbi sabiedriskās kārtības uzraudzīšanā Babītes novadā
Babītes novada pašvaldības
Sabiedriskās kārtības daļa informē, ka sabiedriskās kārtības
sargi sadarbībā ar Olaines iecirkņa policijas darbiniekiem,
veicot sabiedriskās kārtības uzraudzību Babītes novadā, jūlijā
devušies 67 izbraukumos.

pumu izdarīšanu, bet 2 personas –
aizdomās par noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu. Jūlijā saņemti
un izskatīti 39 iedzīvotāju iesniegumi un sūdzības. Ar 51 personu
veiktas preventīva rakstura pārrunas un pieņemti paskaidrojumi.
Sastādīti 9 protokoli/paziņojumi
par apstāšanās un stāvēšanas noMēneša laikā Valsts policijā nogā- teikumu neievērošanu, savukārt
dātas 7 personas, no kurām 5 per- par alkoholisko dzērienu vai citu
sonas par administratīvo pārkā- apreibinošo vielu lietošanu sa-

biedriskās vietās vai par atrašanos
sabiedriskās vietās tādā reibuma
stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu,
sastādīti 5 administratīvā pārkāpuma protokoli. Sastādīti 2 protokoli par to, ka uz mājas vai celtnes
nav mājas numura. Par nesakoptiem īpašumiem sastādīti 5 administratīvā pārkāpuma protokoli.
Babītes novadā tika veikti 2
reidi, kuru laikā tika pārbaudītas
automašīnas un automašīnu vadī-

tāji ar mērķi novērst likumpārkā- camā ceļa neatļautās vietās. Visas
pumus un noziedzīgus nodarīju- konstatētas personas ir brīdinātas,
mus, kā arī tika veikta preventīva kā arī 2 personas par atkārtota
rakstura patrulēšana pa Babītes pārkāpuma izdarīšanu tika sauknovadu, pārbaudītas agrāk tie- tas pie administratīvās atbildības.
sājamās personas un pārbaudīti
Lūgums ziņot sabiedriskās
mājas numuri uz ēkām un celt- kārtības daļai par konstatētiem
nēm, kas atbilstu Babītes novada sabiedriskās kārtības u.c. likumsaistošajiem noteikumiem, kā pārkāpumiem pa diennakts tālarī tika pārbaudītas tirdzniecības runi 29466001.
vietas un autoservisi, un personas,
Ainārs Skudris,
kuras veic tirdzniecību pie brausabiedriskās kārtības sargs
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Saimnieciskie darbi 2014. gada jūlijā
1. Noslēgtie līgumi un
aktualitātes:

1.1. Turpinās apgaismojuma izbūve Meža ielas posmā no Liepu
alejas līdz Meža ielai 2A;
1.2. Noslēgts līgums ar SIA „VSD
Service” par ielu apgaismojuma
rekonstrukciju Sila un Smilšu
ielā Babītē, Babītes novadā; līgumcena 9430 EUR; termiņš
13.09.2014.
1.3. SIA „Lemminkainen Latvia”
turpina Liepu alejas rekonstrukcijas darbus Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā; termiņš
13.09.2014.
1.4. Pabeigta autostāvvietas izbūve Centra ielā Piņķos; tiek gatavota dokumentācija nodošanai
ekspluatācijā.
1.5. Izbūvēta gājēju ietve Rīgas
ielas posmā Piņķos; tiek gatavota dokumentācija nodošanai
ekspluatācijā.
1.6. SIA „RC Traffic” veic luksofora izbūvi Rīgas un Jūrmalas
ielas krustojumā Piņķos; termiņš
06.09.2014.
1.7. Noslēgts līgums ar SIA „Auto
26” par jaunas vieglās kombi tipa
automašīnas Citroen Berlingo
nomu uz trim gadiem Babītes
novada pašvaldības kārtības sargu darba nodrošināšanai.
1.8. Noslēgts līgums ar Valsts kasi
par aizņēmumu 290 000 EUR
apmērā projekta „Liepu alejas rekonstrukcija Babītes pagastā, Babītes novadā” būvdarbu apmaksai.
1.9. Noslēgts līgums ar SIA

„RANTZOWS SPORT” par skatītāju tribīņu piegādi un uzstādīšanu Babītes sporta kompleksa
āra futbola laukumā.
1.10. Noslēgts līgums ar SIA
„Prof Rostul” par virtuves tehnikas piegādi Babītes novada
pirmsskolas izglītības iestādei
„Saimīte”.
1.11. Noslēgts līgums ar SIA „Eltors” par Babītes sporta kompleksa āra futbola laukuma teritorijas labiekārtošanu.
1.12. Noslēgts līgums ar SIA CBF
„Ļ-ko” par piebraucamās ielas
posma rekonstrukciju pie Kultūrizglītības centra.

2. Procesā esošās
iepirkumu procedūras:

2.1. Pārtraukts iepirkums par
flīģeļu piegādi Babītes mūzikas
skolai un Kultūrizglītības centram Jūrmalas ielā 14A, Piņķos.
2.2. Noslēdzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš iepirkumam
par garderobes iekārtas piegādi
un uzstādīšanu Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības
centram Jūrmalas ielā 14A Piņķos; iesniegti seši piedāvājumi.
Nolemts slēgt līgumu ar SIA
„Rentra”.
2.3. Noslēdzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš iepirkumam
par pasažieru autobusu transporta pakalpojumiem Babītes
novada pašvaldības skolēnu pārvadāšanai; iesniegti trīs piedāvājumi. Nolemts slēgt līgumu ar

Atbilstoši apstiprinātajam Babītes pagasta teritorijas plānojumam 2008.–2020. gadam un
Salas pagasta teritorijas plānojumam 2005.–2017. gadam ir
noteikti 29 ciemi un to robežas
(Babīte, Bļodnieki, Brīvkalni,
Cielavas, Dzērves, Dzilnuciems,
Egļuciems, Klīves, Lapsas, Liberi, Mežāres, Piņķi, Pluģuciems,
Priežciems, Sēbruciems, Skārduciems, Spilve, Trenči, Vīkuļi,
Gātciems, Kaģi, Kūdra, Pavasari, Pērnciems, Silmalas, Sīpol-

ciems, Spuņciems, Straupciems,
Varkaļi).
Teritorijas plānojuma grafiskajā daļā tika grozītas atsevišķas
ciema robežas un atjaunots ciema
statuss Priežciemam.
Vislielākā neatbilstība bija
tiem adresācijas objektiem, kuriem neatbilda ciemu nosaukumi,
jo ciemu statusu nosaka novada
teritorijas plānojums. Šādu objektu adrešu precizēšana notiek
bez iepriekšējas saskaņošanas ar
objektu īpašniekiem. Nekustamo īpašumu īpašniekiem, kuriem
veikta īpašumu adrešu precizēšana, nav jāveic nekādas darbības,
jo adresi automātiski sistēmā
mainīs Valsts adrešu reģistrs.
Personām, kuru īpašumiem
adreses tiek mainītas/precizētas,
jāzina, ka atbilstoši Ministru
kabineta 03.11.2009. noteikumu
Nr.1269. „Adresācijas sistēmas
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Paziņojums par detālplānojuma „Sprīdīši”
nodošanu publiskajai apspriešanai

personu grupu SIA „B-Tour” un
SIA „Vidlak auto”.
2.4. Noslēdzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš iepirkumam
par mēbeļu piegādi Babītes novada pašvaldības mūzikas skolas
telpām Jūrmalas ielā 14A, Piņķos; iesniegti trīs piedāvājumi.
Nolemts slēgt līgumu ar SIA „AJ
Produkti”.
2.5. Noslēdzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš iepirkumam
par Babītes novada pašvaldības
ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas darbiem ziemas periodā;
iesniegti pieci piedāvājumi. Notiek vērtēšana.

Ar Babītes novada pašvaldības domes 23.07.2014. lēmumu „Par detālplānojuma projekta nekustamā īpašuma „Sprīdīši”, Babītes pagastā, Babītes
novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0008, nodošanu
publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (prot. Nr.8, 15.§) detālplānojuma projekts ir nodots publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
Publiskās apspriešanas termiņš – no 19.08.2014. līdz 16.09.2014.
Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 11.09.2014. plkst. 17.00
Babītes novada pašvaldībā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā.
Publiskās apspriešanas laikā detālplānojuma projekts būs izstādīts
Babītes novada pašvaldībā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā,
Babītes novadā.
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Babītes novada pašvaldībā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā,
LV 2107, vai elektroniski pa e-pastu 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. Apmeklētāju
pieņemšanas laiks Babītes novada pašvaldībā: pirmdienās un ceturtdienās plkst. 8.15–12.15 un 13–18.

3. Izsludināti iepirkumi
par:

Par nekustamā īpašuma „Bierņi”
detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

3.1. Jauna korpusa izbūvi pirmsskolas izglītības iestādei „Saimīte”; piedāvājumu iesniegšanas
termiņš 11.08.2014.
3.2. Atkārtoti par gājēju pandusa
izbūvi pie Babītes vidusskolas;
piedāvājumu iesniegšanas termiņš 11.08.2014.
3.3. Atkārtoti par obligātās veselības pārbaudes veikšanu Babītes
novada pašvaldības iestāžu darbiniekiem; piedāvājumu iesniegšanas termiņš 11.08.2014.
3.4. Babītes novada pašvaldības
teritoriju apsaimniekošanu; piedāvājumu iesniegšanas termiņš
18.08.2014.
Elfa Sloceniece,
pašvaldības
izpilddirektore

Par Babītes novada adrešu datu sakārtošanu atbilstoši
teritorijas plānojumam un ciema robežu noteikšanu
Ņemot vērā Valsts adrešu reģistra sniegto informāciju
par adresēm, kuras neatbilst
2013. gada 8. maijā ar Babītes novada pašvaldības domes
lēmumu (protokols Nr.5, 1.§)
apstiprinātajam teritorijas plānojumam, ir veikta adrešu precizēšana.

www.babite.lv

noteikumi” 34. punktam, „ja adresācijas objekta nosaukums oficiāli
pārdēvēts vai numurs oficiāli mainīts, kā arī ja precizēta pieraksta
forma atbilstoši šo noteikumu
prasībām, iepriekšējais nosaukums
vai numurs juridiski ir identisks
jaunajam vai precizētajam nosaukumam vai numuram. Pēc pārdēvēšanas vai pieraksta formas
precizēšanas lieto jauno nosaukumu vai numuru.” Tas nozīmē,
ka iepriekš minētajām personām
šobrīd nav nepieciešams mainīt
dokumentus, kuros norādītā vecā
adrese, bet to var darīt, kad rodas
nepieciešamība mainīt dokumentus kāda cita iemesla dēļ.
Aicinu iepazīties ar precizētajām adresēm Babītes novada mājaslapā www.babite.lv un Babītes
novada pašvaldības administrācijā.
Veldze Liepa,
Attīstības daļas vadītāja

Ar Babītes novada pašvaldības domes 23.07.2014. lēmumu „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajos īpašumos „Bierņi”,
kadastra Nr. 8048 007 0012, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja
apstiprināšanu” (prot.Nr.8, 12.§) uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam „Bierņi”, Dzilnuciems, Babītes pagastā, Babītes
novadā, ar mērķi precizēt teritorijas atļauto izmantošanu, izmantošanas
aprobežojumus un inženiertehniskos risinājumus.
Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Babītes novada
pašvaldības teritorijas plānotāja.
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Babītes novada
pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā,
Babītes novadā, LV 2107, vai elektroniski pa e-pastu dome@babite.lv.

Par nekustamā īpašuma „Margas”
detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Ar Babītes novada pašvaldības domes 23.07.2014. lēmumu „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā „Margas”,
kadastra Nr. 8048 007 0148, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja
apstiprināšanu” (prot.Nr.8,6.§) uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam „Margas”, Babītes pagastā, Babītes novadā, ar mērķi
precizēt teritorijas atļauto izmantošanu, izmantošanas aprobežojumus
un inženiertehniskos risinājumus.
Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Babītes novada
pašvaldības Attīstības daļas vadītāja.
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Babītes novada
pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā,
Babītes novadā, LV 2107, vai elektroniski pa e-pastu dome@babite.lv.
Veldze Liepa, Attīstības daļas vadītāja

Paziņojums par detālplānojuma
apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Jaunķīši”

Ar Babītes novada pašvaldības domes 23.07.2014. lēmumu
(prot. Nr.8, 5§) apstiprināts nekustamā īpašuma „Jaunķīši”, kadastra
apzīmējums 8088 006 0026, detālplānojums.
Ar detālplānojuma dokumentāciju var iepazīties Babītes novada pašvaldības administrācijā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā.

Par nekustamo īpašumu „Puķulejas”,
„Kakari”, Madaru iela 19 detālplānojuma
grozījumu izstrādes uzsākšanu nekustamo
īpašumu „Puķulejas” un „Kakari” robežās

Ar Babītes novada pašvaldības domes 23.07.2014. lēmumu
(prot. Nr.8; 14.§) uzsākta nekustamo īpašumu „Puķulejas”, „Kakari”,
Madaru iela 19, detālplānojuma grozījumu izstrāde nekustamo īpašumu
„Puķulejas”, kadastra apzīmējums 8048 001 0537, un „Kakari”, kadastra
apzīmējums 8048 001 0030, robežās ar mērķi precizēt teritorijas atļauto
izmantošanu, izmantošanas aprobežojumus un inženiertehniskos risinājumus.
Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Babītes novada
pašvaldības teritorijas plānotāja Inga Griezne.
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Babītes novada
pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā,
Babītes novadā, LV 2107, vai elektroniski pa e-pastu dome@babite.lv.
Inga Griezne, teritorijas plānotāja
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Sporta ziņas

Babītes novadam – 5!

Babītes novada sporta spēles

26. jūlijā pie Piņķu ūdenskrātuves norisinājās Babītes novada sporta spēļu otrais posms
pludmales volejbolā. 1. vietu otrajā posmā izcīnīja Lauris Bičevskis un Edgars Putniņš,
2. vietu Kristaps Lapsiņš un Toms Klāvs, bet 3. vietu Ivars Briedis un Miks Folkmanis.
2. augustā norisinājās Babītes novada veterānu pludmales volejbola „King of the beach”
turnīrs. Šo sacensību izspēles sistēma ir īpaša, proti, piedalās septiņi spēlētāji, kur katrs
ar katru no pāriniekiem izspēlē vienu setu līdz 21 punktam. Kopā katrs dalībnieks
izspēlēja sešus setus, un punkti tika piešķirti pēc iegūto un zaudēto punktu attiecības.
1. vietu ar +37 punktiem izcīnīja Guntars Reika (1961. dzimšanas gads), 2. vietu ar +18
punktiem Raimonds Ilenāns (1962.), 3. vietu ar +17 punktiem Gunārs Balka (1961.).
Jāatzīmē, ka visas trīs pirmās vietas izcīnīja vecākie dalībnieki.

Latvijas Sporta veterānu savienības 51. sporta spēles

27. un 28. jūnijā Jelgavā Zemgales olimpiskajā centrā norisinājās Latvijas sporta veterānu finālsacensības. Jelgavā medaļas tika sadalītas vieglatlētikā visās vecuma grupās
un volejbolā, basketbolā, rokasbumbā, minifutbolā tajās vecuma grupās, kurās medaļas
vēl nebija sadalītas. Kopā 51. sporta spēlēs piedalījās septiņdesmit komandas. Sporta
klubu kopvērtējumā SK „Babīte” izcīnīja 2. vietu, 1. vietā Rīgas sporta veterānu klubs,
3. vietā LLU. Komandu absolūtajā vērtējumā sporta klubs „Babīte” izcīnīja 12. vietu,
apsteidzot arī Rīgas sporta veterānu klubu. Absolūtajā kopvērtējumā pirmajās vietās
lielās pašvaldības: 1. vietā Rīga, 2. vietā Jūrmala un 3. vietā Bauska.

Pludmales volejbols

Ir noslēdzies jau ceturtais Latvijas čempionāta pludmales volejbola posms, kurš norisinājās Jūrmalā. Mūsu novadnieks Rihards Finsters pārī ar Edgaru Toču visos četros
Latvijas čempionāta posmos pludmales volejbolā svinēja uzvaras.

Futbols

2014. gada Latvijas Jaunatnes futbola čempionātā vecuma grupā U16 apvienotā komanda
FK „Tukums 2000/Babīte” četrās spēlēs izcīnījusi četras uzvaras. Vecuma grupā U15
arī apvienotā komanda „Babīte/Tukums 2000” ir nospēlējusi jau sešas spēles, izcīnot
četras uzvaras un divas spēles nospēlējot neizšķirti.
Rīgas pilsētas 2014. gada jaunatnes futbola čempionātā vecuma grupā U9 A grupā SK
„Babīte” komanda ir nospēlējusi četras spēles, izcīnot četras uzvaras un B grupā SK „Babīte
2” ir nospēlējusi sešas spēles, izcīnot sešas uzvaras. Vecuma grupā U10 nospēlētas sešas
spēles, izcīnot trīs uzvaras, nospēlējot vienu neizšķirtu un piedzīvojot divus zaudējumus.

Novuss

18. un 19. jūlijā Igaunijas pilsētā Kilingi-Nimme notika Eiropas kausa izcīņas novusa
piektais posms un Starptautiskās sacensības jauniešiem. Sporta klubu „Babīte” šajās
sacensības pārstāvēja septiņi dalībnieki. Sacensībās piedalījās 110 spēlētāji no četrām
valstīm. Augsto 8. vietu izcīnīja Gaidis Čoders un 28.vietu Ivars Kampars. Jauniešiem
vecuma grupā līdz piecpadsmit gadiem pirmo reizi startēja Andrejs Sizovs, kurš izcīnīja
augsto 4. vietu deviņu dalībnieku konkurencē. Vēl šajās sacensības piedalījās Aigars
Krūzbergs (56), Sergejs Varša (59), Kristaps Zariņš, (69), Igors Ramba (72).

Svarbumbu celšana

26.– 27. jūlijā mūsu novadnieks Viesturs Gargurnis kļuva par divkārtēju uzvarētāju
Polijas atklātajā čempionātā svarbumbu celšanā nestandarta vingrinājumos.

Motosports

27. jūlijā Stelpē notika Latvijas kausa izcīņas ceturtais posms motokrosā. Klasē MX 2
par uzvarētāju kļuva Babītes novada iedzīvotājs Gints Filipsons. Kopvērtējumā pēc
četriem posmiem Gintam 5. vieta.

Informācija

„Kamēr vēl rasa rododendru dārzā spēlējas...”
31. augusts
Plkst. 11.00
1. septembris
Plkst. 13.00

Novada svētku programma 2014
Ekumēnisks dievkalpojums Piņķu Sv. Jāņa baznīcā, novada svētkus atklājot.

Kultūrizglītības centra atklāšana
(pulcēšanās pie ieejas Jūrmalas ielā 14A, Piņķos)
Plkst. 13.00– 15.00 Monētu kaltuve (laukumā pie Kultūrizglītības centra)
Plkst. 16.00
Izstādes par novada uzņēmējiem atklāšana (bibliotēkas telpās)
Plkst. 18.00
Koncertzāles ieskandināšanas koncerts (piedalās jauniešu koris „Maska”,
koklētāju ansamblis „Balti”, Babītes Mūzikas skolas absolventi un pedagogi)
Plkst. 19.30 – 22.00 Diskotēka jauniešiem ar DJ Bruno Bahu (Babītes vidusskolas pagalmā)
2. septembris
Plkst. 17.00 – 21.00 Atvērto durvju diena Babītes vidusskolā
Plkst. 13.00 – 18.00 Atvērto durvju diena Salas sākumskolā 		
3. septembris
Plkst. 19.00
Salas pagasta amatierteātra „Kalambūrs” izrāde „Preilenīte”
(aut. Jukums Palevičs, rež. S. Straupe.
Kultūrizglītības centra koncertzālē; ieeja ar ielūgumiem*)
4. septembris
Miervalda Celmiņa CD prezentācijas koncerts „Mana rotaļu istaba”
(piedalās PII „Saimīte” bērnu vokālais ansamblis „Mazās pērlītes”
(vad. L. Bernharde) un viesmākslinieki: popgrupa „Karameles” (L. Bernharde),
mūziķi Ieva Sutugova, Fēlikss Ķiģelis, Jānis Buķelis;
Kultūrizglītības centra koncertzālē)
Plkst. 11.00
- slēgtais koncerts Babītes novada pirmsskolas izglītības iestādēm;
Plkst. 18.00
- koncerts novada iedzīvotājiem (ieeja ar ielūgumiem*).
5. septembris
Plkst. 17.00
Ekskursija novada iedzīvotājiem „Iepazīsti savu novadu kopā ar
Andreju Enci” (gida lomā Babītes novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs A. Ence; interesentiem autobuss stāvlaukumā pie vidusskolas)
6. septembris
Plkst. 10.30
Svētku gājiens no Kultūrizglītības centra laukuma līdz futbola laukumam
pie Piņķu ūdenskrātuves
Plkst. 11.00
Pūtēju orķestra „Auseklītis’’ defilē programma
Vasaras sporta spēļu atklāšana
Plkst. 11.30 – 16.00 Novada uzņēmumu produktu un pakalpojumu prezentācijas tirdziņš
pie futbola laukuma
Plkst. 19.00
Sporta spēļu dalībnieku apbalvošanas ceremonija
Zumbas fitnesa priekšnesumi (vad. L. Moloičikova)
Plkst. 20.00
Deju lieluzvedums „Lec, saulīte, spīdi spoži, rotā mūsu novadiņ’!”.
Māksl. vad. I. Pētersone-Lazdāne, piedalās Babītes novada vidējās paaudzes deju
kolektīvs „Dārta” (vad. L. Siliņš) un kolektīvi no Rīgas un Pierīgas;
futbola laukumā pie Piņķu ūdenskrātuves.
Salūts koncerta noslēgumā
Plkst. 22.00 – 3.00 Zaļumballe (dzīvā mūzika un diskotēka) ar grupu „Bellaccord”
Ielūdz Babītes novada pašvaldība. Ieeja pasākumos bez maksas.
*Sakarā ar ierobežoto sēdvietu skaitu pasākumu apmeklēšana
Kultūrizglītības centra koncertzālē – ar pašvaldības ielūgumiem.
Ielūgumus var saņemt Kultūrizglītības centrā pie garderobistes no plkst. 9.00
līdz 17.00 darba dienās. Tālrunis uzziņām 22020629.

Babītes novada svētkus atbalsta:

OZOLI EKO

Informācija par svētku gājienu

Aicinām novada iedzīvotājus 6. septembrī piedalīties svētku gājienā, kas sāksies plkst.10.30
26. augustā plkst.19.00 pie Piņķu ūdenskrātuves notiks Babītes novada sacensības triat- pie Kultūrizglītības centra Piņķos, Jūrmalas ielā 14A. Gājiens norisināsies pa Saules
lonā. Sacensības notiks vecumu grupās ar atvieglotiem noteikumiem. Gaidām uz starta ielu gar Babītes vidusskolu, tālāk pa Centra ielu gar pašvaldības administrācijas ēku un
visus, kas vēlas pārbaudīt savas spējas šajā nopietnajā sporta veidā. Sīkāka informācija noslēgsies futbola laukumā pie Piņķu ūdenskrātuves, kur visas dienas garumā notiks
tuvākajā laikā būs pieejama Babītes novada pašvaldības mājaslapā www.babite.lv un svētku dienas pasākumi.
afišās Babītes novada pašvaldības informatīvajos stendos.
Pēc gājiena visus aicinām aktīvi piedalīties sporta aktivitātēs, bet atpūtas brīžos pa6. septembrī Babītes novada piecu gadu svētku ietvaros pie Piņķu ūdenskrātuves notiks staigāties turpat futbola laukuma apkārtnē un iepazīties ar novada uzņēmēju produkciju
tradicionālie vasaras sporta svētki visiem Babītes novada iedzīvotājiem. Informācija un pakalpojumu piedāvājumu.
Babītes novada mājaslapā www.babite.lv un afišās Babītes novada informatīvajos stendos.
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