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Nekustamais īpašums 
un plānošana
l Babītē: turpinās ēku pārbūves 

darbi Liepu alejā 17 un ne-
kustamajā īpašumā „Mildas”. 
Būvdarbu izpildes termiņš 
Liepu alejā 17 pagarināts par 
trīs mēnešiem.

l Noslēgts līgums (uz vienu gadu) 
ar SIA „Geopols” par zemes vie-
nību (ielu un ceļu) kadastrālo 
uzmērīšanu, zemes robežu, si-
tuācijas un apgrūtinājumu plā-
nu izgatavošanu, visu plānu re-
ģistrāciju Valsts zemes dienesta 
kadastra informācijas sistēmā.

l Piņķos: tiek demontēts gāzbe-
tona mūris un izvesti būvgruži 
nekustamajos īpašumos „Vēj-
ziedi” un „Kļavu iela”.

l Salas pagastā: uzsākta ķieģeļu 
arkas restaurācija kapsētā pie 
Salas Sv. Jāņa baznīcas.

Ceļi, meliorācija 
un apgaismojums 
l Pabeigti apgaismojuma izbūves un te-

ritorijas labiekārtošanas darbi pie LU 
Rododendru selekcijas un izmēģinā-
jumu audzētavas „Babīte” (attēlā).

l Tiek gatavots līgums ar SIA „Mi–2” 
par Meža ielas (1. posma) pārbūvi 
Babītē (līgumcena 99 541 EUR) un 
ar SIA „Ceļinieks 01” – par piebrau-
camās ielas posma pārbūvi nekus-
tamajos īpašumos „Piņķu ciems 2” 
un Jūrmalas iela 17, Piņķos (3. kār-
ta; līgumcena 96 000 EUR). 

l Iesniegti divi piedāvājumi ie-
pirkumam par autotranspor-
ta gada nobraukuma uzskaiti  
uz Babītes novada ielām un  
ceļiem.   

l Tiek vērtēti pieci piedāvājumi 
iepirkumam par Babītes, Dziln-
upes un Trenču polderu aizsarg-
dambju zāles pļaušanas darbu 
veikšanu Babītes novadā (ap-
joms – 74,6 ha). 

l Likvidētas bebru alas un sakārtotas 
uzbrauktuves uz polderu aizsarg-
dambjiem.

l Tiek izstrādāts pārbūves būvpro-
jekts ielu apgaismojumam Mēness 
ielā, Babītē.

l Noslēgts līgums ar SIA „Energy 
expert” par ielu apgaismojuma 
ierīkošanu Kleistu ielas posmā no 
Kalēju ielas līdz Strupu ielai Liep-
ezerā, Babītes pagastā. Līgumce-

na 7778 EUR, termiņš 11.09.2017. 
Būvuzraudzību veic SIA „Sadal-
ne”, autoruzraudzību – SIA „Ener-
gosistēmas” (attēlā).

l Tiek gatavoti līgumi:
l ar SIA „Energy expert” par ielu 

apgaismojuma izbūvi Vārpu 
ceļa (C–12) posmā no Vecā 
Liepājas ceļa līdz Ozolu ielai 
(2. kārta) Dzilnuciemā. Līgum-
cena 8889 EUR;

l ar SIA „RGR Būve” par ielu ap-
gaismojuma pārbūvi Skolas un 
Atpūtas ielā Piņķos. Līgumcena 
28 488 EUR.  

Pašvaldības iestādes
l Uz gadu noslēgts līgums ar AS „AJ 

Power Gas” par dabasgāzes iegādi 
Babītes pirmsskolas izglītības ies-
tādes ēkas Priežu ielā 1 un biblio-
tēkas un daudzfunkcionālā sociālo 
pakalpojumu centra ēkas Liepu 
alejā 17, Babītē, nodrošināšanai ar 
siltumapgādi.   

l Tiek izbūvēts Babītes pirmsskolas 
izglītības iestādes teritorijas apgais-
mojums.  

l Iesniegti septiņi piedāvājumi ie-
pirkumam par Babītes vidusskolas 
pārbūvi, pieņemts lēmums slēgt 
līgumu ar SIA „Kvadrum” par lī-
gumcenu 3 137 914 EUR. Lēmums 
pārsūdzēts Iepirkumu uzraudzības 
birojā, iesniegti paskaidrojumi. 

l Uzsākti Babītes vidusskolas telpu 
un ēdnīcas jumta remontu darbi. 

l Pirmsskolas izglītības iestādē „Sai-
mīte” notiek telpu remontdarbi, 
tiks izveidots jauns rotaļu laukums 
un piegādātas jaunas mēbeles (gul-
tas, skapji, iebūvējamais skapis u.c.). 

l SIA „City playgrounds” izgatavos 
un uzstādīs skeitparka konstruk-
ciju elementus asfaltētajā laukumā 

„Babītes ciems–1”. 
Elfa Sloceniece,

Babītes novada pašvaldības
izpilddirektore

Babītes novada pašvaldības 
Sociālais dienests ar SIA 

„Saliena Group” atbalstu šā 
gada 3. jūlijā rīkoja izzinošu 
un izklaidējošu ekskursiju 

„Salda diena Vidzemē”.

Ekskursija tika organizēta nova-
da sociāli mazaizsargātajām ģi-
menēm, lai tādējādi tās saliedētu 
un tās varētu paplašināt savu re-
dzesloku un zināšanas, ko iztikas 
līdzekļu trūkuma dēļ dažkārt pa-
šām ir grūti īstenot. 

Bērniem tā bija iespēja saturīgi un 
interesanti pavadīt brīvo laiku. Eks-
kursijas laikā viņi iepazinās ar darbu 
saldējuma ražotnē, vēroja saldējuma 
tapšanas un iesaiņošanas procesu, 
kā arī ceļa sākumu pie pircējiem. 
Neizpalika arī saldējuma degustācija.

Apmeklējot koka skulptūru par-
ku, bērni varēja aktīvi atpūsties, 
piedzīvojot grūtības dažādu šķēršļu 
pārvarēšanā un veicot pārgājienu 
pa dabas taku, kur iepazinās ar da-
žādiem putnu mājokļiem. Ekskur-
sijas dalībnieki apmeklēja arī vienu 

no izcilākajiem Gaujas Nacionālā 
parka objektiem – Ērgļu klinti. 

Esam gandarīti par paveikto, re-
dzot prieku bērnu acīs un klauso-
ties aizrautīgo stāstījumu par pie-
dzīvoto. Sakām lielu paldies mūsu 
atbalstītājiem SIA „Saliena Group” 
par sniegto atbalstu un iespēju 
novada iedzīvotājiem iepazīt Lat-
viju, izzināt dabu un ieraudzīt 
skaistākās vietas mūsu zemē!

Kristīne Kalote,
Babītes novada pašvaldības 

Sociālā dienesta vadītāja

Saimnieciskie darbi jūnijā

Ielu apgaismojuma izbūves darbi Liepezerā, Babītes pagastā. FOTO: ILZE AIZSILA

Labiekārtota teritorija pie LU Rododendru selekcijas un izmēģinājumu audzētavas „Babīte”. FOTO: ILZE AIZSILA

Sociālais dienests kopā ar SIA „Saliena Group” 
organizē ekskursiju bērniem

SIA „Saliena Group” sarūpētās dāvaniņas ekskursantiem.
FOTO: ILZE AIZSILA
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Domes lēmumi īsumā:
1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma 

„Urdziņas”, Varkaļos, Salas pagastā, trīs pro-
jektētās zemes vienības. Detālplānojuma 
teritorijā projektētajai zemes vienībai ar ka-
dastra apzīmējumu 8088  007  0030 piešķirt 
nosaukumu un noteikt nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi. Atdalītajām zemes vienī-
bām piešķirt adresi un nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi.
2. Piešķirt nekustamā īpašuma Alejas iela  6 
zemes vienībā esošai divu dzīvokļu mājas jaun-
būvei adresi Alejas iela 6, Spilve, Babītes pa-
gasts, Babītes novads. Piešķirt adresi dzīvokļu 
telpu grupām: telpu grupai Nr. 1 – Alejas iela 
6–2, Spilve, Babītes pagasts, Babītes novads; tel-
pu grupai Nr. 2 – Alejas iela 6–1, Spilve, Babītes 
pagasts, Babītes novads.
3. Saglabāt nosaukumu Jaunā iela detālplāno-
juma grozījumu teritorijā projektētajai zemes 
vienībai ar kopējo platību 0,8182 ha. Visā pla-
tībā noteikt tai nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi. Piešķirt adresi Jaunā iela 12, Piņķi, Ba-
bītes pagasts, Babītes novads, detālplānojuma 
grozījumu teritorijā projektētajai zemes vienī-
bai ar kopējo platību 11,1133 ha. Visā platībā 
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi. 
Likvidēt Piņķu ciemā ielu ar nosaukumu Le-
dus iela un adreses tajā. Likvidēt adresi Meža-
parka iela 17, Piņķos, Babītes pagastā. 
4. Atļaut atdalīt zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 8088  001  0199 no nekustamā 
īpašuma „Kupšiņas” un reģistrēt kā atsevišķu 
kadastra objektu. Piešķirt atdalītajai zemes 
vienībai 0,8709 ha platībā adresi Laipu iela 7, 
Kūdra, Salas pagasts, Babītes novads, un visā 
platībā saglabāt nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība.
5. No nekustamā īpašuma Salas pagastā atdalīt 
starpgabalu veidojošu zemes vienību ar kadas-
tra apzīmējumu 8088 010 0100 un pievienot 
to piegulošajam nekustamajam īpašumam 

„Ezerlāči”, Kaģos, Salas pagastā. Saglabāt zemes 
vienībai 0,0327 ha platībā ar kadastra apzīmē-
jumu 8088 010 0100 nekustamā īpašuma lieto-
šanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras 
zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes noda-
lījuma joslā.
6. Atļaut atdalīt zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 8088  005  0225 no nekustamā 
īpašuma „Jaunupes” un reģistrēt kā atseviš-
ķu kadastra objektu, piešķirot zemes vienībai 
adresi „Upeslejas”, Spuņciems, Salas pagasts, 
Babītes novads, un visā tās platībā saglabāt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauk-
saimniecība.
7. Atļaut no nekustamā īpašuma „Ķirši 305” 
atdalīt zemes vienību 0,0475 ha platībā ar ka-
dastra apzīmējumu 8088  005  0478, reģistrēt 
to jaunā nekustamajā īpašumā, piešķirot ne-
kustamā īpašuma nosaukumu „Kauguri”. Visā 
platībā saglabāt nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība. 
8. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Lī-
bieši” zemes vienību 0,17 ha platībā ar kadastra 
apzīmējumu 8088 003 0173, reģistrēt to jaunā 
nekustamajā īpašumā, visā platībā saglabājot 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – indivi-
duālo dzīvojamo māju apbūve. Mainīt zemes 
vienībai piešķirto adresi uz „Mazlībieši”, Gāt-
ciems, Salas pagasts, Babītes novads. Saglabāt 
zemes vienību 0,1075 ha paltībā ar kadastra ap-
zīmējumu 8088 003 0104 nekustamā īpašuma 

„Lībieši”sastāvā un piešķirt tai adresi „Lībieši”, 
Gātciems, Salas pagasts, Babītes novads.
9. Mainīt nekustamajā īpašumā „Kvinta” ie-
tilpstošajai zemes vienībai 0,2307 ha platībā ar 
kadastra apzīmējumu 8088 007 0107 noteikto 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz – ar 
maģistrālajām elektropārvades un sakaru līni-
jām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, 

ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļva-
diem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notek-
ūdeņu attīrīšanas būvju apbūve.
10. Mainīt nekustamajā īpašumā Meistaru ielā 
3A, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, 
ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra apzī-
mējumu 8048  003  0875 noteikto nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi uz – komercdarbības 
objektu apbūve.
11. Apstiprināt izstrādāto zemes ierīcī-
bas projektu nekustamajā īpašumā „Piņķu  
Sv. Jāņa evaņģēliski luteriskā draudze”, 
Piņķos, Babītes pagastā, ietilpstošās ze-
mes vienības ar kadastra apzīmējumu 
8048 003 0134 sadalīšanai.
Plānotajai zemes vienībai Nr. 1 0,3704 ha platī-
bā piešķirt adresi Skolas iela 17, Piņķi, Babītes 
pagasts, Babītes novads un visā platībā noteikt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – reliģis-
ko organizāciju ēku apbūve.
Mainīt plānotajā zemes vienībā Nr. 1 esošajai 
baznīcas ēkai adresi „Piņķu Sv. Jāņa baznīca”, 
Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, nosa-
kot adresi Skolas iela 17, Piņķi, Babītes pagasts, 
Babītes novads.
Plānotajai zemes vienībai Nr. 2 0,2185 ha 
platībā piešķirt nosaukumu „Alejas” un 
visā platībā noteikt nekustamā īpašuma lie-
tošanas mērķi  – zeme dzelzceļa infrastruk-
tūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes 
nodalījuma joslā.
Plānotajai zemes vienībai Nr. 3 0,1364 ha platī-
bā un uz tās esošajai dzīvojamajai ēkai noteikt 
adresi Skolas iela 15, Piņķi, Babītes pagasts, Ba-
bītes novads un visā platībā noteikt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi – reliģisko organizā-
ciju ēku apbūve.
12. Apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības 
projektu zemes vienību Bērzu ielā 15, Babītē, 
Babītes pagastā un Bērzu ielā 15A, Babītē, Ba-
bītes pagastā, robežu pārkārtošanai. Plānotajai 
zemes vienībai Nr. 1 0,1100 ha platībā piešķirt 
adresi Bērzu iela 15A, Babīte, Babītes pagasts, 
Babītes novads, un visā platībā noteikt nekus-
tamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo 
dzīvojamo māju apbūve. Mainīt plānotajā 
zemes vienībā Nr. 1 esošajai garāžas ēkai ad-
resi, nosakot to: Bērzu iela 15A, Babīte, Babītes 
pagasts, Babītes novads. Plānotajai zemes vie-
nībai Nr. 2, 0,1101 ha platībā: piešķirt adresi 
Bērzu iela 15, Babīte, Babītes pagasts, Babītes 
novads, un visā platībā noteikt nekustamā īpa-
šuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvoja-
mo māju apbūve.
13. Apstiprināt izstrādāto zemes ierīcī-
bas projektu nekustamajā īpašumā Spilves 
ielā 5, Spilvē, Babītes pagastā, ietilpstošās 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
8048 004 0395 sadalīšanai. Plānotajai zemes 
vienībai Nr. 1 0,1244 ha platībā, uz tās eso-
šajai dzīvojamajai ēkai un ar to funkcionāli 
saistītajām palīgēkām saglabāt adresi Spil-
ves iela 5, Spilve, Babītes pagasts, Babītes 
novads, un visā platībā noteikt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzī-
vojamo māju apbūve. Plānotajai zemes vie-
nībai Nr. 2 0,1800 ha platībā, noteikt adresi 
Spilves iela 5A, Spilve, Babītes pagasts, Ba-
bītes novads, un visā platībā noteikt nekus-
tamā īpašuma lietošanas mērķi – neapgūta 
individuālo dzīvojamo māju apbūve.
14. Nodot publiskajai apspriešanai un atzinu-
mu saņemšanai nekustamā īpašuma „Jaun-
zemes” detālplānojuma grozījumu projektu, 
teritorijai, kas ietver nekustamā īpašuma 
Salienas iela 12 zemes vienību ar kadastra ap-
zīmējumu 80480030751, nekustamā īpašuma 
Salienas iela 14 zemes vienību ar kadastra ap-
zīmējumu 80480030728, nekustamā īpašuma 
Lielupes iela 3 zemes vienību ar kadastra ap-
zīmējumu 80480030686, nekustamā īpašuma 
Lielupes iela 4 zemes vienību ar kadastra ap-
zīmējumu 80480030688, nekustamā īpašuma 
Lielupes iela 6 zemes vienību ar kadastra ap-
zīmējumu 80480030687, nekustamā īpašuma 
Lielupes iela zemes vienību ar kadastra apzī-
mējumu 80480030757, nekustamā īpašuma 
Bulduru iela 10 zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 80480030685 un nekustamā 
īpašuma Vaivaru iela zemes vienību ar kadas-
tra apzīmējumu 80480030756, Piņķos, Babī-
tes pagastā, Babītes novadā.

15. Nodot publiskajai apspriešanai un atzi-
numu saņemšanai izstrādāto detālplānojuma 
projektu nekustamā īpašuma „Jaunalstes” 
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
8048 004 0264 Spilvē, Babītes pagastā, Babītes 
novadā un zemes vienībai ar kadastra apzīmē-
jumu 80480040265 Mežārēs, Babītes pagastā, 
Babītes novadā.
16. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.  6 

„Par Babītes novada pašvaldības 23.09.2009. 
saistošo noteikumu Nr.  62 „Par detālplāno-
juma nekustamajiem īpašumiem „Andrej-
soni”, kad. Nr. 8048  003  0151, „Darījumu 
zona”, kad. Nr.  8048  003  0369, „Industriālais 
parks”, kad. Nr.  8048  003  0158, „Jūrmalas 
iela 3”, kad. Nr.  8048  003  0161, „Sporta hal-
le”, kad. Nr.  8048  003  0368, „Strēles”, kad. 
Nr.  8048  003  0184, apstiprināšanu” atzīšanu 
par spēku zaudējušiem”.
17. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.  7 

„Par Babītes novada pašvaldības 23.09.2009. 
saistošo noteikumu Nr.  81 „Par detālplā-
nojuma nekustamajiem īpašumiem „Ka-
kari”, kad. Nr.  8048  001  0030, „Puķulejas”, 
kad. Nr. 8048 001 0030, Madaru iela 19, kad. 
Nr.  8048  001  0401, apstiprināšanu” atzīšanu 
par spēku zaudējušiem”. 
18. Noslēdzot servitūta līgumu, apgrūtināt 
Babītes novada pašvaldības īpašumu „Baz-
nīckalns” Egļuciemā, Babītes pagastā, ar ceļa 
servitūtu 180 m² platībā par labu nekustama-
jam īpašumam  „Pilskalni” Egļuciemā, Babī-
tes pagastā. 
19. Noslēgt lauku apvidus zemes nomas lī-
gumu par 74.  garāžai piekrītošām apbūvētas 
zemes vienības 164/7326 domājamām daļām, 
kas sastāda 37 m² no 0,1667 ha zemes Liepu 
aleja 15, k–2, Babītē, Babītes pagastā. Nekus-
tamā īpašuma lietošanas mērķis – transporta 
līdzekļu garāžu apbūve. 
20. Slēgt zemes nomas līgumu par apbūvētas 
zemes vienības „Pāvuli” Pavasaros, Salas pa-
gastā (1/3 domājamās daļas no 0,1799 ha) ze-
mes iznomāšanu ēku uzturēšanai.
21. Noslēgt zemes nomas līgumu par pašvaldī-
bai piederošā nekustamā īpašuma „Vecpāvuli” 
zemes vienības 0,0729 ha platībā (starpgabals) 
iznomāšanu bez apbūves tiesībām teritorijas 
sakopšanai un uzturēšanai. 
22. Ar divām personām noslēgt zemes nomas 
līgumu par pašvaldībai piederošā nekustamā 
īpašuma „Dārzi” zemes vienības ar nosacīto 
nosaukumu „MRS” un „Piņķi” daļas izno-
māšanu bez apbūves tiesībām personīgās pa-
līgsaimniecības vajadzībām – ģimenes dārzu 
ierīkošanai un uzturēšanai. 
23. Ar 01.01.2018. piekrist slēgt zemes nomas 
līgumus par pašvaldībai piederošā nekustamā 
īpašuma „Krēsliņi” apbūvētās daļas 0,056 ha 
platībā iznomāšanu ar īslaicīgas lietošanas būv-
ju (šķūnīšu) īpašniekiem malkas novietošanai 
un uzturēšanai, ja līdz 01.11.2017. tiks saņemts 
pašvaldības plānošanas un būvniecības daļā 
saskaņots šķūnīšu novietnes plāns.
24. Nodot vienai personai nomas lietošanā 
neapbūvētu nekustamā īpašuma Meistaru iela 
3A, Piņķos, Babītes pagastā, zemes vienību 
0,2417 ha platībā, zemes vienības kadastra ap-
zīmējums 8048 003 0875, ar apbūves tiesībām 
(zemes robežu plāns pielikumā Nr. 1) velo un 
autoservisa izveidošanai. Izbūves termiņš – 
31.12.2020. Iznomātās zemes vienības nekusta-
mā īpašuma lietošanas mērķis – komercdarbī-
bas objektu apbūves zeme.
25. Izbeigt zemes nomas līgumus ģimenes 
dārza uzturēšanai un kurināmā novietnes 
(malkas šķūnīša) uzturēšanai ar  trim mirušām 
personām un anulēt izrakstītos rēķinus par 
zemes nomu. 
26. Izmantot pirkuma tiesības uz nekustamo 
īpašumu „Salves dīķis”, Salas pagastā, un pirkt 
to par 02.06.2017. pirkuma līguma 3.1. punktā 
norādīto pirkuma maksu 2200 eiro.
27. Izsniegt izziņu astoņiem Latvijas nepilso-
ņiem un vienam ārvalstu pilsonim par piekri-
šanu iegūt īpašumā zemi nekustamajos īpašu-
mos Babītes novadā (ciemos: Lapsas, Straup-
ciems, Piņķi, Spilve, Mežāres).
28. Slēgt pirkuma līgumu ar  Piņķu Sv. Jāņa 
ev. lut. draudzi par zemes vienības ar kopējo 
platību 0,2203 ha iegādi. Iegādes cenu noteikt 
1 eiro apmērā.

29. Apstiprināt nomas tiesību mutiskai izso-
lei nodotā Babītes novada pašvaldības valdī-
jumā esošā nekustamā īpašuma garāža Nr. 7 
ar kopējo patību 28,9 m² nosacīto nomas 
maksu 48  eiro mēnesī plus PVN. Papildus 
nomas maksai apstiprināt vienreizēju mak-
sājumu 181,50 eiro apmērā, kuru jāapmaksā 
nomniekam.
30. Apstiprināt Babītes novada pašvaldībai 
piederošā nekustamā īpašuma – neapbūvēta 
zemes gabala sastāvā esošas zemes vienības, 
kadastra apzīmējums  8048 010 0422, 228 m² 
platībā, starpgabalu Babītes pagastā, izsoles ar 
pretendentu atlasi rezultātus un nekustamā 
īpašuma ieguvēju (izsoles uzvarētāju). Slēgt 
līgumu par par pirkuma maksu 276 eiro.
31. Apstiprināt Babītes novada pašvaldībai 
piederošā nekustamā īpašuma – zemes ga-
bala sastāvā esošas zemes vienības, kadastra 
apzīmējums  8048 003 1204, 433 m² platībā, 
Babītes pagastā, izsoles ar pretendentu atlasi 
rezultātus un nekustamā īpašuma ieguvēju 
(izsoles uzvarētāju). Slēgt līgumu par pirku-
ma maksu 426 eiro. 
32. Apstiprināt izsoles noteikumus „Ba-
bītes novada pašvaldībai piederoša nekus-
tamā īpašuma – zemes gabala ar kadastra 
Nr.  8048  003  0135 zemes vienības ar kadas-
tra apzīmējumu 80480040535 85 m² platībā, 

„Starpgabals”, Babītes pagastā, Babītes novadā, 
izsoles ar pretendentu atlasi noteikumi”.
33. Atstāt spēkā negrozītu lēmumu – 
11.06.2017. administratīvā pārkāpuma pro-
tokolu–paziņojumu (par Ceļu satiksmes no-
teikumu pārkāpšanu) un personas sūdzību 
noraidīt.
34. Apstiprināt Babītes novada pašvaldības 
2016. gada publisko pārskatu.
35. Apstiprināt kustamai mantai (astoņām 
gultām) nosacīto cenu 6,75 eiro ar PVN  
21% par katru vienību (kopsumma: 54 eiro  
ar PVN 21%). 
36. Piešķirt pabalstu 150 eiro apmērā trim 
personām, 250 eiro apmērā vienai personai, 
290  eiro apmērā vienai personai sociālās reha-
bilitācijas mērķu sasniegšanai. 
37. Ar 01.07.2017. veikt izmaiņas pašvaldības 
25.01.2017. noteikumos Nr. 1 „Par amatiem, to 
klasificēšanu un mēnešalgām pašvaldības ies-
tādēs 2017. gadā”, izsakot pielikumus Nr. 1 un 
Nr. 5 jaunā redakcijā.
38. Izteikt Babītes novada pašvaldības 
22.04.2015. noteikumu Nr.  5 „Par transportlī-
dzekļu izmantošanu Babītes novada pašvaldībā” 
33.  punktu jaunā redakcijā: „33. Patapinātiem 
transportlīdzekļiem degvielas patēriņa limits 
mēnesī tiek noteikts – 30 litri degvielas, izņe-
mot Kultūrizglītības centra vadītājas vietnieka 
saimnieciskajos jautājumos amatam – 60 litri 
degvielas.”
39. Ar 01.07.2017. papildināt Babītes novada 
pašvaldības domes 22.04.2015. lēmumu „Par 
mobilo tālruņu izmantošanas limitu noteik-
šanu”, nosakot mobilā tālruņa izmantošanas 
limitu mēnesī 10 eiro Kultūrizglītības centra 
kultūras pasākumu organizatoram un Kultūriz-
glītības centra garderobistam.
40. Noteikt, ka ar 01.09.2017. līguma cena 
viena PII „Saimīte” izglītojamā ēdināšanai ir 
1,82 eiro/dienā plus PVN – vecumā no 1 līdz 
3 gadiem, 1,97 eiro/dienā plus PVN – vecumā 
no 4 gadiem. 
41. Atlikt lēmuma izskatīšanu par ūdenssaim-
niecības pakalpojumu maksas noteikšanu  
SIA „Art Tehno” informācijas precizēšanai.
42. Apstiprināt Babītes novada pašvaldī-
bas Kultūrizglītības centra nolikumu jaunā 
redakcijā.
43. Apstiprināt Babītes novada pašvaldības 
Iepirkumu komisijas nolikumu.    
44. Apstiprināt iekšējo normatīvo aktu – 
instrukciju „Par lietvedības dokumentu sa-
gatavošanas, reģistrēšanas, izpildes un sagla-
bāšanas kārtību Babītes novada pašvaldības 
Administrācijā”.
45. Piešķirt Babītes novada pašvaldības 
domes priekšsēdētājam Andrejam Encem 
apmaksātu ikgadējo atvaļinājumu laikā no  
3. līdz 23. jūlijam. 

Andrejs Ence, 
Babītes novada pašvaldības 

domes priekšsēdētājs

Babītes novada pašvaldī-
bas Administrācijas Sa-
biedriskās kārtības daļas 
sargu darbības rezultāti 
sadarbībā ar Olaines 
iecirkņa policijas darbi-
niekiem, veicot sabiedris-
kās kārtības uzraudzību 
Babītes novadā jūnijā:

l sabiedriskās kārtības uzrau-
dzībā veikti 75 izbraukumi;

l Valsts policijā nogādātas 
12 personas:
l par administratīvā pārkā-

puma izdarīšanu – deviņas;
l aizdomās par noziedzīga 

nodarījuma izdarīšanu – 
trīs;

l saņemts un izskatīts 61  ie-
dzīvotāju iesniegums un sū-
dzība;

l ar 50 personām veiktas pre-
ventīva rakstura pārrunas 
un pieņemti paskaidrojumi;

l par apstāšanās un stāvēšanas 
noteikumu neievērošanu 
sastādīti 11 protokoli – pazi-
ņojumi;

l par alkoholisko dzērienu vai 
citu apreibinošo vielu lieto-
šanu sabiedriskās vietās vai 
par atrašanos sabiedriskā 
vietā tādā reibuma stāvok-
lī, kas aizskar cilvēka cieņu, 
sastādīti četri administratīvā 
pārkāpuma protokoli;

l par nesakoptiem īpašumiem 
Babītes novada teritorijā sa-
stādīti septiņi administratīvā 
pārkāpuma protokoli;

l par numuru neesamību uz 
mājām un celtnēm sastādīti 
pieci administratīvā pārkā-
puma protokoli; 

l par elektroenerģijas pārva-
des vai sadales sistēmas bo-
jāšanu neuzmanības dēļ sa-
stādīts viens administratīvā 
pārkāpuma protokols.

Par sabiedriskās kārtības 
u.c. likumpārkāpumiem 
lūgums ziņot Sabiedriskās 
kārtības daļai, zvanot 
uz diennakts mobilo tālruni 
29466001.

Ainārs Skudris,
sabiedriskās kārtības sargs

Jūnijā 
veiktie darbi 
sabiedriskās 
kārtības 
uzraudzībā 
Babītes novadā

Jūnijā pieņemtie lēmumi
Babītes novada pašvaldības 
domes sēdē 28. jūnijā 
izskatīti 45 darba kārtībā 
iekļautie punkti. 
Sēdē piedalījās 12 deputātu.
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Aicinām izvērtēt un ieteikt 
grants ceļu Babītes novadā, 
kuru prioritāri nepiecie-
šams pārbūvēt. Ceļam jābūt 
pašvaldības īpašumā, un 
tam jāatrodas ārpus ciemu 
teritorijām.

Babītes novada pašvaldībai ir pie-
šķirta kvota 0,21 miljona eiro apmē-
rā. Tas ir valsts un Eiropas Savienības 
atbalsts pasākumā „Pamatpakalpo-
jumi un ciematu atjaunošana lauku 
apvidos”, kura mērķis ir atbalstīt in-
vestīcijas publiskās ceļu infrastruktū-
ras kvalitātes uzlabošanai lauku teri-
torijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību 
un saglabātu apdzīvotību. Saskaņā 
ar Ministru kabineta noteikumiem 
Nr. 475 pasākumā tiek atbalstīta paš-
valdības grants ceļu bez cietā segu-
ma būvniecība vai pārbūve.

Pieteiktais pārbūvējamais grants 
ceļš tiks izvērtēts saskaņā ar Ba-
bītes novada pašvaldības domes 
2017. gada 22. marta sēdes protoko-
lā Nr. 5, lēmumā Nr. 46 apstiprinā-
tiem atlases kritērijiem (skat. tabu-
lā). Pārbūvēts tiks ceļš, kurš vērtē-
šanā iegūs vislielāko punktu skaitu. 
Katrs pieteiktais ceļš tiks vērtēts at-
sevišķi Babītes novada pašvaldības 
Attīstības komitejas sēdē. Galējais 
lēmums par pārbūvējamo ceļu, un 
gadījumā, ja vairāki ceļi saņems 
vienādu punktu skaitu, tiks noteikts 
balsojumā Babītes novada pašvaldī-
bas domes sēdē. 

Lūdzam izvērtēt jūsu saimnie-
ciskajai darbībai prioritāros ceļus, 
kurus nepieciešams pārbūvēt, vai 
arī atbalstīt pašvaldības izvirzī-
to autoceļu C–13, Annas–Vīkuļi, 
1,1. km posmā no Liepājas šosejas. 

Priekšlikumus līdz 1. augustam 
lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi 
dome@babite.lv, norādot šādu in-
formāciju: iesūtītāja vārds, uzvārds, 

saimnieciskās darbības veids (lauk-
saimnieciskās produkcijas ražotājs, 
lauksaimnieciskās produkcijas pār-
strādātājs, saimniecība, uzņēmums), 
faktiskā saimnieciskās darbības 
veikšanas vieta un kontakti (tālruņa 
numurs, e-pasta adrese).

Jolanta Ivanova, 
Babītes novada pašvaldības 

projektu vadītāja

„Pierīgas partnerība” aicina pieredzes „lidojumā”!

Šā gada 28. jūlijā biedrība 
„Pierīgas partnerība” Babī-
tes, Mārupes un Olaines 
novada nevalstisko organi-
zāciju pārstāvjiem organizē 
pieredzes apmaiņas brau-
cienu, lai klātienē iepazītu 
nevalstisko organizāciju 
darbu visos trīs novados.  

Braucienā varēs smelties jaunas 
idejas, gūt iedvesmu, dalīties ar 
savām zināšanām un iegūt kon-
taktus, kas var noderēt kopīgai sa-
darbībai un novadu attīstībai nā-
kotnē! Brauciena sākumpunkts –  
Babītes novadā (vieta tiks pre-
cizēta) 28. jūlijā pulksten 10.00, 
noslēgums – Olaines nova-
da Jāņupē ap pulksten 17.00. 
Pieteikties braucienam var in-
terneta vietnē ej.uz/pp_lidojums. 
Vairāk: Alīna Lukjanceva, e-pasta 
adrese info@pierigaspartneriba.lv, 

tālruņa numurs 28644888. Precī-
zāka brauciena programma sekos. 

Dalība braucienā ir bez mak-
sas. Transports tiks nodrošināts. 
Brauciens ir viena no aktivitātēm 
projektā „NVO atbalsta nodroši-
nāšana Olaines, Babītes un Mā-
rupes novadā”, ko īsteno biedrība 

„Pierīgas partnerība” un atbalsta 
Sabiedrības integrācijas fonds no 
valsts budžeta līdzekļiem.

Biedrība 
„Pierīgas partnerība” 

www.pierigaspartneriba.lv

Pierīgas partnerība 
aicina pieredzes lidojumā.

Paziņojums par detālplānojuma atcelšanu nekustamajiem īpašumiem „Kakari”, „Puķu-
lejas”, Madaru iela 19, kas apstiprināts ar Babītes novada pašvaldības domes 23.09.2009. 
saistošajiem noteikumiem Nr. 81
Ar Babītes novada pašvaldības domes 28.06.2017. lēmumu, protokols Nr. 10, 17. §, ir apstipri-
nāti saistošie noteikumi Nr. 7 „Par Babītes novada pašvaldības 23.09.2009. saistošo noteikumu 
Nr. 81 „Par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem „Kakari”, kad. Nr. 80480010030, „Pu-
ķulejas”, kad. Nr. 80480010030, Madaru iela 19, kad. Nr. 80480010401, apstiprināšanu” atzīša-
nu par spēku zaudējušiem”.

Inga Griezne,
Babītes novada pašvaldības 

Plānošanas un būvniecības daļas 
teritorijas plānotāja

No šā gada 1. septembra izmaiņas ēdināšanas pakalpojuma cenā PII „Saimīte”
2017. gada 28. jūnijā Babītes novada pašvaldības dome izskatīja ēdināšanas pakalpojuma 
sniedzēja pirmsskolas izglītības iestādē „Saimīte” SIA „IRG” lūgumu paaugstināt ēdināšanas 
pakalpojuma cenu vienam izglītojamam. Dome noteica, ka, sākot ar 2017. gada 1. septembri, 
ēdināšanas pakalpojuma cena vienam bērnam pieaugs.
Uzņēmums SIA „IRG” lūdza paaugstināt ēdināšanas pakalpojumu cenas vienam PII „Saimīte” 
izglītojamam, ņemot vērā:
izejvielu piegādātāju apstiprināto cenu pieaugumu izejvielām un transporta izdevumiem;
Latvijas Centrālās statistikas pārvaldes datubāzes ziņojumu par vidējo cenu līmeņa palielināju-
mu produktiem par 5,3% un ēdnīcas pakalpojuma sadārdzinājumu par 2,2%;
minimālās algas palielinājumu līdz 380 eiro ar 01.01.2017.
Atbilstoši līgumam, kas noslēgts 20.08.2013, piegādātājs cenas var paaugstināt ne vairāk kā par 
10%, tāpēc, ievērojot, ka 2016. gadā cenas jau tika paaugstinātas, no 1. septembra cena par 
ēdināšanu PII „Saimīte” noteikta:
bērnam vecuma grupā no 1 līdz 3 gadiem – 1,82 eiro/dienā plus PVN (sākotnējā cena –  
1,65 eiro/dienā plus PVN);
bērnam vecuma grupā no 4 gadiem – 1,97 eiro/dienā plus PVN (sākotnējā cena – 1,79 eiro/
dienā plus PVN).
Uzsākot jauno mācību sezonu, vecākiem būs jāslēdz SIA „IRG” sagatavotā vienošanās par 
izmaiņām ēdināšanas pakalpojuma cenā, kas būs aktuāla līdz līguma darbības beigām –  
2017. gada 11. decembrim. Šā gada rudenī jauna iepirkuma procesa rezultātā ēdināšanas pa-
kalpojuma sniedzējs un pakalpojuma cena pēc 11.12.2017. var mainīties.

Ilze Aizsila,
Babītes novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Paziņojums par detālplānojuma atcelšanu nekustamajiem īpašumiem „Andrejsoni”, „Da-
rījumu zona”, „Industriālais parks”, Jūrmalas iela 3, „Sporta halle”, „Strēles”, kas tika ap-
stiprināts ar Babītes novada pašvaldības domes 23.09.2009. izdotajiem saistošajiem notei-
kumiem Nr. 62
Ar Babītes novada pašvaldības domes 28.06.2017. lēmumu, protokols Nr. 10, 16. §, ir apstipri-
nāti saistošie noteikumi Nr. 6 „Par Babītes novada pašvaldības 23.09.2009. saistošo noteikumu 
Nr. 62 „Par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem „Andrejsoni”, kad. Nr. 80480030151, 

„Darījumu zona”, kad. Nr. 80480030369, „Industriālais parks”, kad. Nr. 80480030158, Jūr-
malas iela 3, kad. Nr. 80480030161, „Sporta halle”, kad. Nr. 80480030368, „Strēles”,  
kad. Nr. 80480030184, apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem”. 

Inga Griezne,
Babītes novada pašvaldības 

Plānošanas un būvniecības daļas 
teritorijas plānotāja

Paziņojums par nekustamā īpašuma „Jaunalstes” zemes vienību ar 
kadastra apzīmējumu 8048 004 0264, Spilvē, Babītes pagastā, Ba-
bītes novadā, un kadastra apzīmējumu 80480040265, Mežārēs, Ba-
bītes pagastā, Babītes novadā, detālplānojuma projekta nodošanu 
publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
Ar Babītes novada pašvaldības domes 28.06.2017. lēmumu 
(prot. Nr.  10, 15.  §) detālplānojuma projekts nekustamā īpašuma 

„Jaunalstes” zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0264, 
Spilvē, Babītes pagastā, Babītes novadā, un kadastra apzīmējumu 
80480040265, Mežārēs, Babītes pagastā, Babītes novadā, ir nodots 
publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 18.07.2017. līdz 16.08.2017.
Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 10.08.2017. plkst. 17.00 
Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, 
Babītes pagastā, Babītes novadā.

Publiskās apspriešanas laikā detālplānojuma projekts būs apskatāms 
Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, 
Babītes pagastā, Babītes novadā, kā arī Babītes novada pašvaldības in-
terneta vietnē www.babite.lv.
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Babītes 
novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Ba-
bītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107, vai elektroniski, sūtot uz  
e-pasta adresi dome@babite.lv. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt 
rakstisku atbildi, fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, personas 
kods, dzīvesvietas adrese; juridiskām personām – nosaukums, reģistrā-
cijas numurs, adrese. Apmeklētāju pieņemšanas laiks Babītes novada 
pašvaldības Administrācijas ēkā: pirmdienās un ceturtdienās no pulksten 
8.15 līdz 12.15 un no pulksten 13.00 līdz 18.00.

Sintija Bērziņa, Babītes novada pašvaldības 
Plānošanas un būvniecības daļas teritorijas plānotāja

Paziņojums par nekustamā īpašuma „Jaunzemes” detālplānojuma 
grozījumu projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinu-
mu saņemšanai
Ar Babītes novada pašvaldības domes 28.06.2017. lēmumu „Par ne-
kustamā īpašuma „Jaunzemes” detālplānojuma grozījumu projekta 
nekustamā īpašuma Salienas iela 12 zemes vienības ar kadastra ap-
zīmējumu 80480030751, nekustamā īpašuma Salienas iela 14 zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 80480030728, nekustamā īpašuma 
Lielupes iela 3 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80480030686, 
nekustamā īpašuma Lielupes iela 4 zemes vienības ar kadastra apzīmē-
jumu 80480030688, nekustamā īpašuma Lielupes iela 6 zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 80480030687, nekustamā īpašuma Lielupes 
iela zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80480030757, nekusta-
mā īpašuma Bulduru iela 10 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
80480030685 un nekustamā īpašuma Vaivaru iela zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 80480030756 teritorijā nodošanu publiskajai 
apspriešanai un atzinumu saņemšanai”, protokols Nr. 10, 14. §, detāl-
plānojuma grozījumu projekts iepriekš minētajai teritorijai ir nodots 
publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 18.07.2017. līdz 15.08.2017.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 07.08.2017. plkst. 17.00 Babī-
tes novada pašvaldībā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā.
Publiskās apspriešanas laikā detālplānojuma grozījumu projekts būs 
pieejams Babītes novada pašvaldības administrācijas Plānošanas un 
būvniecības daļā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes no-
vadā. Tāpat ar detālplānojuma grozījumu materiāliem būs iespējams 
iepazīties ģeoportālā www.geolatvija.lv un Babītes novada pašvaldības 
interneta vietnē www.babite.lv. 
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Babītes nova-
da pašvaldībā  Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā,  
LV-2107, vai 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 perso-
nām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese. Apmeklētāju pieņemša-
nas laiks Babītes novada pašvaldības Administrācijas ēkā: pirmdienās un 
ceturtdienās no pulksten 8.15 līdz 12.15 un no pulksten 13.00 līdz 18.00.

Inga Griezne, Babītes novada pašvaldības 
Plānošanas un būvniecības daļas teritorijas plānotāja

Kuru pašvaldības grants ceļu 
nepieciešams pārbūvēt?

Kritērijs

Ceļš ir pašvaldības īpašumā*:
Jā
Nē
Ceļš atrodas ārpus ciema teritorijas*:
Jā
Nē
Ceļš ir caurbraucams*:
Jā
Nē

Vērtēšanas sistēma – punktu skala

Kritērijā jāsaņem ne mazāk kā viens punkts
1
0
Kritērijā jāsaņem ne mazāk kā viens punkts
1
0
Kritērijā jāsaņem ne mazāk kā viens punkts
1
0

*Ceļš tiek vērtēts tikai gadījumā, ja šajā kritērijā saņemts 
vismaz viens punkts. Ja saņemti 0 punkti, ceļš turpmāk netiek izvērtēts. 

Kritērijs
Ceļa piegulošajā teritorijā 
atrodas lauksaimniecības 
produkcijas ražošanas 
un/vai pārstrādes objekts: 
0 saimniecības
1–3 saimniecības
4 un vairāk saimniecības
Ceļam piegulošajā teritorijā 
atrodas vēl kāds uzņēmums:
Jā
Nē

Vērtēšanas sistēma – punktu skala

0
1
2

0
2
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Reģistrācijas numurs: 000703364
Dibinātājs: Babītes novada pašvaldība

Centra iela 4, Piņķi, 
Babītes pagasts, Babītes novads, 

LV-2107

Par avīzes sagatavošanu atbild 
sabiedrisko attiecību speciāliste: 

Lelde Drozdova-Auzāne
Tālrunis: 67914379, fakss: 67914435 

E–pasta adrese: lelde.drozdova-auzane@babite.lv

Avīze internetā: www.babite.lv
 www.facebook.com/Babitesnovads

Iznāk vienu reizi mēnesī. 
Tirāža: 3450 eksemplāru

Izdevējs: SIA „Rīgas Apriņķa Avīze”

Gatavojamies startam! 2017. gada 9. septembrī 
(no plkst. 11.00) pie Piņķu ūdenskrātuves norisināsies 
tradicionālās „Babītes novada vasaras sporta spēles”. 

Aicinām lielus un mazus novada iedzīvotājus 
gatavoties sporta spēlēm, kurās plānotas četrpadsmit 

dažādas sportiskas aktivitātes! Būs iespēja pārbaudīt spēkus 
individuālās disciplīnās, kā arī piedalīties ģimeņu daudzcīņās. 

Pasākumu organizē Babītes sporta komplekss. 
Ģimeņu daudzcīņas uzvarētājiem 

balvas sarūpēs pasākuma atbalstītāji TK „Spice”.
Vairāk informācijas par pasākuma norisi, programmu, 

disciplīnām un vecuma grupu sadalījumu – 
interneta vietnē www.babite.lv un „Babītes Ziņās” augustā

LSVS 54. SPORTA SPĒLES
Pludmales volejbols
10. jūnijā Jūrmalā notika plud-
males volejbola sacensības ve-
terāniem. Sporta klubu „Babīte” 
pārstāvēja divas komandas (V40+ 
un V50+). V40+ izcīnīja 3. vietu, 
V50+ 5. vietu. 

 
PIERĪGAS NOVADU 
PAŠVALDĪBU DARBINIEKU 
SPORTA SPĒLES
16. jūnijā Baldonē notika pašval-
dību darbinieku sporta spēles, ku-
rās, sacenšoties 10 sporta veidos, 
piedalījās 12 pašvaldību koman-
das. Babītes novada pašvaldības 
komanda 18 darbinieku sastāvā 
kopvērtējumā ierindojās 4. vietā, 
no 2. vietas ieguvējiem – Ropažu 
novada komandas – atpaliekot 
vien par diviem punktiem. Par 
pārliecinošiem uzvarētājiem kļu-
va sacensību organizētāji – Baldo-
nes novada komanda. 

Mūsu komandas dalībnieku 
labākie sasniegumi:

1. vieta stafetē ar futbola ele-
mentiem (komandā: Gatis Štol-
cers, Jānis Šņore, Jolanta Ivanova 
un Agnese Caica);

1. vieta stafetē ar basketbola 
un tūrisma elementiem (komadā: 
Kristaps Vilciņš, Māris Grēniņš, 
Jolanta Ivanova un Agnese Caica); 

2. vieta riteņbraukšanas šķēršļu 
joslas pārvarēšana (komandā: Jo-
lanta Ivanova, Agnese Caica, Jānis 
Ence un Kristaps Vilciņš).

Jaunatnes olimpiādē – 
godalgas tenisā 
un jāšanas sportā

No 7. līdz 9. jūlijam Cēsīs un 
vēl deviņās Latvijas pilsētās un 

novados norisinājās viens no lie-
lākajiem 2017. gada sporta no-
tikumiem Latvijā – VII Latvijas  
Jaunatnes olimpiāde. Olimpiāde 
norisinājās kopumā 29 sporta 
veidos, un tajā piedalījas Latvijas 
82 pilsētu un novadu sportistu de-
legācijas. Babītes novadu, ņemot 
vērā atlases sacensību rezultātus, 
pārstāvēja septiņi sportisti četros 
sporta veidos (florbola jauniešu 
komanda nekvalificējās finālam 
un izcīnīja 12. vietu kopvērtēju-
mā). Olimpiādē mūsu sportisti 
izcīnīja vienu medaļu komplektu 
(zelts, sudrabs un bronza) divos 
sporta veidos. Pēc šī rādītāja Ba-
bītes novads ierindojās 35. vietā 
neoficiālajā komandu vērtējumā 
(pēc medaļu skaita un kaluma). 

Teicamus rezultātus tenisā sa-
sniedza Kristiāna Linda Zahare. 
Individuālajā vērtējumā Kris-
tiānai bronzas medaļa. Savukārt 
pāru spēlē kopā ar Margaritu Ig-
natjevu sīvā cīņā tika izcīnītas zel-
ta medaļas. Jāpiebilst, ka Kristiāna 
Babītes novadu olimpiādē pārstāv 
jau trešo reizi un kopumā ir izcī-
nījusi sešas medaļas: trīs zelta, di-
vas sudraba un vienu bronzas. 

Jāšanas sportā 24 sportistu 
konkurencē sudraba godalga iejā-
dē Sintijai Ģīlei. Turklāt līdz zel-
tam jaunajai sportistei pietrūka 
vien dažu punktu. 

Akadēmiskajā airēšanā Babī-
tes novadu pārstāvēja trīs dalīb-
nieki – Andrievs Sestulis, Kris-
taps Freibergs un Edgars Pāvuls. 
Labākie rezultāti Andrievam un 
Kristapam pārairu četriniekā 
(puiši startēja kopā ar Jūrmalas 
airētājiem) – 4.  vieta 500 met-
ru distancē, par ko jaunieši sa-

ņēma arī Olimpiādes diplomu 
(apbalvo 4.–6. vietu ieguvējus). 
Andrievs guva uzvaru „B finālā” 
un 7. vietu 2000 metru distancē 
vieniniekos.

Vieglatlētikā Babītes novada 
pārstāvis Mareks Kojalovičs ar 
personisko rekordu šķēpa mešanā 
(51 metrs un 52 centimetri) izcī-
nīja 5. vietu un arī tika apbalvots 
ar Olimpiādes diplomu. 

Sergejs Varša, 
Babītes sporta kompleksa 

metodiķis

 TUVĀKIE PASĀKUMI 

BIBLIOTĒKĀ (Jūrmalas iela 14A, Piņķi)

Tematiskās izstādes: 
l Latvijas valsts simtgadei veltītā projekta „Pa tautastērpa pēdām” tautastērpu un 

grāmatu izstāde. Ieeja bez maksas.  
l Novadpētniecības izstāde „Ejam dabā!”
l Bērnu žūrijas jauno grāmatu izstāde.
l Ievērojamiem kultūras darbiniekiem veltītas grāmatu izstādes: vācu rakstnie-

kam Hermanim Hesem – 140; dzejniekam, tulkotājam Jāzepam Osmanim – 85; 
rakstniekam, publicistam Arturam Heniņam – 85; dzejniekam Harijam Sku-
jam – 90; mākslas zinātniecei Laimai Slavai – 70.

SOCIĀLAJĀ DIENESTĀ (Centra iela 3, Piņķi)

25. jūlijā plkst. 13.00 Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs ikvienu in-
teresentu aicina uz informatīvu nodarbību par drošu internetu bērniem un jaunie-
šiem. Nodarbību vadīs psihologs, atkarību profilakses grupu un semināru vadītājs 
Edgars Caics. Nodarbībās uzzināsiet par izplatītākajiem riskiem, bērnam darbojo-
ties ar jaunajām tehnoloģijām un lietojot internetu. Ieeja – bez maksas.

KULTŪRIZGLĪTĪBAS CENTRA FILIĀLES SALAS PAGASTĀ
„VIETVALŽI” SKVĒRĀ („Vietvalži”, Spuņciems, Salas pagasts)

9. septembrī no plkst. 13.00 līdz 17.00 
l „Lielās koka spēles” – galda spēles ģimenei vai draugu pulkam bez vecuma iero-

bežojuma; 
l mākslas plenērs kopā ar biedrību „Radošais laiks” (ikviens interesents bez vecu-

ma ierobežojuma varēs pats izgatavot dāvanu savam mīļajam tētim vai vienkārši 
izmēģināt dažādas gleznošanas tehnikas profesionāla mākslinieka vadībā, pieda-
līties grafikas darbnīcā, kā arī veidot ar mālu. Visi darbam nepieciešamie mate-
riāli būs pieejami uz vietas. Projekts „Novadu zīmē” ir viena no sešām iniciatīvām, 
kam piešķirts Babītes novada pašvaldības līdzfinansējums, piedaloties Latvijas 
valsts simtgadei veltīto pasākumu konkursā „Es esmu Latvija”. Ieeja bez maksas. 

KULTŪRIZGLĪTĪBAS CENTRA FILIĀLĒ SALAS PAGASTĀ „VIETVALŽI”  
(„Vietvalži”, Spuņciems, Salas pagasts)

9.  septembrī plkst. 21.00 atpūtas vakars ar groziņiem tētiem, mammām un  
ne tikai… Par vakara muzikālo noformējumu rūpēsies grupa „Stradivari”. Ieejas 
maksa – 8 eiro. Ieejas kartes pieejamas no 1. augusta:
l Kultūrizglītības centra filiālē „Vietvalži” pie dežuranta pirmdienās – ceturtdie-

nās no plkst. 10.00 līdz 18.00;
l Kultūrizglītības centrā Piņķos pie dežuranta katru darbdienu no plkst. 8.00 līdz 

20.00, sestdienās no plkst. 10.00 līdz 16.00;
l stundu pirms atpūtas vakara sākuma

Plašāka informācija par pasākumiem pašvaldības interneta vietnē 
www.babite.lv un „Facebook” profilā www.facebook.com/Babitesnovads

Jaunākie sporta sacensību rezultāti 

2017. GADA JŪNIJĀ 
BABĪTES NOVADĀ 

PIEDZIMUŠI 12 BĒRNI:
 ČETRAS MEITENES 

UN ASTOŅI ZĒNI. 
IEDZĪVOTĀJU SKAITS 1. JŪLIJĀ: 10 827

No kreisās: zelta un bronzas 
medaļas ieguvēja Babītes 
novada tenisiste Kristiāna 
Linda Zahare un viņas pāriniece 
Margarita Ignatjeva.

Sudraba medaļas ieguvēja 
iejādē Sintija Ģīle.
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BABĪTES PAGASTĀ KAPSĒTU SVĒTKI 
NOTIKS 23. JŪLIJĀ:

plkst. 10.00 Piņķu draudzes kapsētā;
plkst. 12.00 Babītes Annas kapsētā;

plkst. 14.00 Beberbeķu kapsētā.

Kapsētu svētkos Babītes pagastā 
dziedās Evita Zālīte. 

Organizē: Babītes novada 
pašvaldības Kultūrizglītības centrs 
un Piņķu Sv. Jāņa ev. lut. draudze.

SALAS PAGASTĀ KAPSĒTAS SVĒTKI 
NOTIKS 6. AUGUSTĀ: 
plkst. 13.00 kapsētā 

pie Salas Sv. Jāņa baznīcas.
Organizē: Salas Sv. Jāņa ev. lut. draudze

KAPSĒTU SVĒTKI 
BABĪTES NOVADĀ DRĪZ BABĪTES NOVADA 

VASARAS SPORTA SPĒLES! 

Babītes novada sporta spēles 2017
PLUDMALES VOLEJBOLĀ
Dalībnieki: Babītes novadā deklarētie iedzīvotāji 
un pamatdarbā strādājošie
Vīriešu grupas posmi:
1. posms – 22. jūlijā; 2. posms – 29. jūlijā; 3. posms – 12. augustā
Vīriešu veterānu (no 40 gadu vecuma) sacensības 5. augustā
Sacensību sākums – plkst. 11.00 
Katra posma reģistrācija – no plkst. 10.20 līdz 10.40
PIE PIŅĶU ŪDENSKRĀTUVES PLUDMALES VOLEJBOLA LAUKUMIEM

Informācija un pieteikšanās: guntars.reika@babite.lv, tālr. nr. 29461973
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