
Tā bieži gadās ar notikumiem, kuri 
skar mūs pašus, kuros esam pieda-
lījušies. Gan manā, gan daudzu citu 
atmiņā Atmodas laika notikumi un 
janvāra barikādes šķiet kā vakardienas 
notikums – atmiņas vēl ir spilgtas, spē-
jam izjust gan to dienu satraukumu un 
bažas, sajust dūmu smaržu un karstas 
tējas apdedzinātas lūpas, nogurumu, 
aukstās naktis un milzīgo sirds siltu-
mu apkārt. Ir pagājuši 27 gadi, un ir 
izaugusi jau vesela paaudze, kam tā 
nav pašu pieredze, vien atmiņu stāsti, 
filmas un fotogrāfijas. Šķiet, ir sva-
rīgi nepazaudēt to īpašo sajūtu, kas 
bija raksturīga tam laikam, tāpat kā ir 
svarīgi nepazaudēt faktus un liecības, 
tomēr Atmodas laiks mūsu emocionā-
lajā atmiņā ir saistīts ar sevišķu, nekam 
citam nepielīdzināmu saviļņojumu. 
Tiekoties dažādu paaudžu cilvēkiem – 
gan tiem, kuri ar savu klātbūtni sargāja 
Rīgu un mūsu dzimstošo valsti, gan 
tiem, kuri ar dziesmām atbalstīja sar-
gus, gādāja par sviestmaizēm un tēju, 
gan tiem, kuri mājās pie radioaparā-
tiem un televizoriem gaidīja ziņas, gan 
tiem, kuriem šis laiks ir vēl viena lap-
puse vēstures mācību grāmatā, – mēs 

gribam dalīties atmiņās un vienoties 
piederības sajūtā – tā, kā tas bija pirms 
27 gadiem. Dalīties atmiņās, pārdzīvo-
jumos, stāstos un piedzīvojumos, da-
līties izjūtās un cerībās, piepildītos un 
nepiepildītos sapņos.

Eduarda Pāvula memoriālajā iz-
stādē ir aplūkojama viņa Barikāžu 
dalībnieka piemiņas zīme – apbal-
vojums, kas viņam pašam bija ļoti 
nozīmīgs. Viņa atmiņas par šo lai-
ku ir aktierim raksturīgajā stilā – ar 
vieglu joka un ironijas piedevu, taču 
tās glabā arī kādu ļoti būtisku niansi. 
Eduards Pāvuls bija Latvijas patriots 
šā jēdziena viscēlākajā un patiesā-
kajā nozīmē, kurš līdz savas sirds 
visdziļākajam stūrītim izjuta to, ka 
šī ir viņa zeme un tai ir jāatdod viss, 
ko vien viņš ir spējīgs dot, neprasot 
pretī neko, tāpēc savā taisnīguma 
izjūtā viņš vēlāk daudz ko nespēja 
pieņemt un atbalstīt. „Mēs uz bari-
kādēm gājām un teicām, ka latvieši 
būs noteicēji savā zemē, iesim pasta-
lās, bet būsim brīvi. Arī es tā runāju. 
Kas tagad notiek? Dažam tauta ir pie 
vienas vietas un galvenais ir saraust 
bagātību, kamēr citi muļķi spriedelē 

par tautas nākotni. (..) Mērķim ir jā-
būt, ja tā nav, iznāk tikai muļļāšanās.” 
(E. Pāvuls 1998. gadā) 

Barikāžu laikā Latvijas Radio 
daudz atskaņoja latviešu autoru dar-
bus – gan visdažādāko žanru mūziku, 
gan literāro darbu lasījumus, kuros 
līdz ar citiem tautā iemīļotiem aktie-
riem piedalījās arī Eduards Pāvuls. 
Viņa un Ievas Akurateres balsis mums 
ļaus 20. janvāra vakarā „Vietvalžos” 
uzburt to atmosfēru un sajūtas, kādas 
valdīja Latvijā 1991. gada janvārī, vai 
tas būtu Doma laukumā vai Zaķusa-
lā, pie Saeimas ēkas vai savas mājas 
virtuvē pie radioaparāta. Saprotot to, 
ka neviens vēsturisks notikums nav ar 
vienu beigu datumu, mēs saprotam, 
ka tas joprojām turpinās mūsu do-
mās un dzīvē. Ar šo apziņu mēs daudz 
drošāk, radošāk un aktīvāk varam 
turpināt procesu – to procesu, kas ir 
mūsu dzīve un arī vēsture. 

Dace Ulpe,
Babītes novada pašvaldības 

Kultūrizglītības centra filiāles 
Salas pagastā „Vietvalži”

izstāžu zāles vadītāja
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Tikšanās, lai dalītos
Mēdzam teikt, ka laiks skrien, bet reizēm mums šķiet, ka tas velkas pavisam lēni 
vai pat stāv uz vietas. Tomēr ikdienā nemaz nav tik viegli izsekot līdzi laika 
plūdumam, un tas, kas mums šķitis pavisam pašsaprotams un noticis nupat, 
kādā brīdī izrādās pagājis, zudis un aizmirsts. 

Svētbrīdī Antiņu kapsētā Nacionālo 
bruņoto spēku kapelāns Uģis Brūklene  
atgādināja, ka Ziemassvētku kaujās pie-
dalījās nepieredzējuši vīri, kuri nebija 
profesionāļi, kuri cienīja savu tēvzemi 
Latviju un upurējās tās labā: „Kaujās 
ejot, pirmo reizi izskanēja vēl neesoša 
himna „Dievs, svētī Latviju!” [..] Viņi 
ticēja, ka Dievs grib dot šo teritoriju, 
šo vietu par latviešiem piederošu. Un 
Dievs svētīja Latviju, un Dievs deva 
uzvaru.”

Babītes novada pašvaldības domes 
priekšsēdētājs Andrejs Ence rosinā-
ja atcerēties, ka „strēlnieki cīnījās par 
savu tautu, par tautu, kura gribēja patu-
rēt savu zemi. Un šīs domas dzīti, strēl-
nieku pulki kļuva leģendāri – viņus ap-
skauda, slavēja, arī nīda. Šis bija slavas 
pilns laiks un arī milzu upuru laiks.” 
Viņš aicināja nekad neaizmirst šo īpa-
šo vietu – Antiņu kapsētu. Papildinot 
iepriekš teikto, Nacionālo bruņoto 
spēku komandieris ģenerālleitnants 
Leonīds Kalniņš vēstīja: „Latviešu 
strēlnieki ir radījuši spēka, gara marku, 
kuru jau veselu gadsimtu apskauž dau-
dzi. Mēs jau tagad esam to pierādījuši, 
ka esam spēcīga tauta.” Viņš atgādinā-
ja, ka latviešu tautai ir spēja, spēks un 
iespēja pārvarēt grūtības, un uzsvēra, 
cik svarīga ir pārliecība.  

Pasākumā piedalījās arī pārstāvji no 
Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem 
un Babītes vidusskolas – izglītojamie, 
Babītes vidusskolas Jaunsardzes vie-

nība. Pasākumu vadīja Edgars Lipors, 
zalves nodrošināja 17. Pretgaisa aizsar-
dzības bataljona zemessargi. Godinot 
tautas varoņus, klātesošie nolika ziedus 
un aizdedza svecītes pie pieminekļa 
kaujās kritušajiem.

Vakarā interesenti Kultūrizglītības 
centrā Piņķos skatījās vienu no Latvijas 
valsts simtgadei veltītajām filmām  – 
dokumentālo filmu „Astoņas zvaig-
znes” (režisors Askolds Saulītis), kas 
stāsta par latviešu nācijas pašapzināša-
nās procesa spilgtāko un traģiskāko pa-
rādību – latviešu strēlniekiem. Līdz ar 
to tā ir jau trešā Latvijas simtgadei veltī-
tā kinofilma, kas rādīta Babītes novadā.

Šogad aprit 101 gads, kopš notika 
Ziemassvētku kaujas. Atceres pasāku-
mi izskanēja arī Jelgavas novada Val-
gundes pagastā, Ziemassvētku kauju 
muzejā „Mangaļos” un Ložmetējkalnā. 

Ilze Aizsila, 
Babītes novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Babītes novadā piemin 
Ziemassvētku kaujās kritušos
Lai pieminētu vienas no lielākajām un sīvākajām 
Pirmā pasaules kara kaujām Eiropā (1916.—1918.), 
kurās pirmo un vienīgo reizi uzbrukumā pēc vienota 
kaujas plāna gāja visi latviešu strēlnieku pulki, šā gada 
13. janvārī Babītes novadā notika Ziemassvētku 
kauju atcerei veltīti pasākumi — piemiņas brīdis 
karavīru apbedījumu vietā Antiņu kapsētā, kā arī 
dokumentālās filmas par latviešu strēlniekiem 
„Astoņas zvaigznes” pirmizrāde Piņķos. 
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Koklētāju ansamblī „Balti” savas 
muzikālās gaitas turpina tie Babītes 
mūzikas skolas absolventi, kuriem 
kokle kļuvusi par ko svarīgu un sirdij 
tuvu. Ansambļa repertuāru galveno-
kārt veido dažādu Latvijas novadu 
tautasdziesmu un deju apdares, kuru 

teksti ir senās baltu tautu kultūras 
sastāvdaļa. „Balti” izpilda arī klasis-
kās mūzikas pārlikumus, mūsdienu 
komponistu oriģinālmūziku kok-
lēm, kā arī vokāli instrumentālas 
kompozīcijas. „Baltiem” tuvs ir arī 
Edgara Lipora latviešu tautasdzies-

mu apdaru un oriģināldarbu dziļais 
latviskums un mūsdienīgi izteiksmī-
gā mūzikas valoda. Komponistam iz-
devies atklāt mūsu tautiskuma kodu 
jauniešiem un iedvest aizrautību ko-
pīgā muzicēšanā.

Jaunajā albumā iekļautas 11 kom-
pozīcijas – gan Edgara Lipora oriģi-
nāldarbi, gan tautasdziesmu apdares.

Valda Bagāta, 
koklētāju ansambļa „Balti” vadītāja 

Deju koncertā, kas tiek rīkots, gata-
vojoties šīs vasaras XXVI Vispārējiem 
latviešu Dziesmu un XVI Deju svēt-
kiem, piedalīsies Babītes novada paš-
valdības Kultūrizglītības centra bērnu 

un jauniešu deju kolektīvs „Kaspīne” 
(vadītāja Dace Veide), Ķekavas novada 
tautas deju ansamblis „Zīle” (vadītāja 
Vita Timermane), Rīgas Mākslas un 
mediju tehnikuma jauniešu deju kolek-

tīvs „Dārdari” (vadītāja Lilija Lipora) 
un Lietuvas Republikas Jurbarkas 
pilsētas deju kolektīvs „Nemunelis” 
(vadītāja Jolanta Telišauskiene). 

Latvijas simtgades Dziesmu un 
deju svētku ieskaņas koncertā „Mēs 
dejosim no visas sirds” tiks dejotas 
plānotā deju lieluzveduma „Māras 
zeme” programmas dejas. Lieluz-
veduma mākslinieciskie vadītāji ir  
Jānis Ērglis un Jānis Purviņš. Ie-

skaņas koncerti ir nozīmīgs posms 
ikvienam deju kolektīvam, lai pēc 
iespējas labāk sagatavotos vasaras 
lielajam notikumam. 

XXVI Vispārējie latviešu Dzies-
mu un XVI Deju svētki notiks no 
30. jūnija līdz 8. jūlijam. Tajos pare-
dzēti četri deju lieluzveduma „Māras 
zeme” koncerti Daugavas stadionā, 
kuros piedalīsies arī abas „Dārtas” 
deju grupas. 

Tā kā biļetes uz Dziesmu un 
Deju svētku koncertiem tiks pār-
dotas ierobežotā daudzumā, šī ir 
lieliska iespēja apmeklēt koncertu 
bez maksas un iepazīties ar deju 
lieluzveduma repertuāru minēto 
kolektīvu izpildījumā.

 Evelīna Vanaga,
deju kolektīva „Dārta” 

atbalsta biedrības pārstāve

16. februārī plkst. 17.00 Babītes 
novada pašvaldības Kultūrizglītības 
centra filiālē Salas pagastā „Vietvalži” 
notiks reģionālā skate, kurā Babītes 
novada amatierteātris „Kalambūrs” 
piedalīsies ar izrādi „Būda mežā”. 

Izrādes „Būda mežā” režisore 
ir Sandra Straupe. „Būda mežā” 
ir mūsdienu drāma vienā cēlienā, 
kas apvij tādas tēmas kā cilvēks, 
virtuālā vide, attiecības, atbildība, 
bailes, kaislības. Tas ir emocionāls 

latviešu dramaturģes Aivas Birbeles 
stāsts par jauniešu attiecību gammu 
21.  gadsimtā, par paaudžu saprat-
nes meklējumiem, par kaislībām 
virtuālajā vidē un sajūtām, kuras 
negribas atklāt.

Visi interesenti, kas vecāki par 
12 gadiem, laipni aicināti! 

Vairāk informācijas interneta 
vietnē www.babite.lv.

Biruta Grīnfelde, 
Kultūrizglītības centra vadītāja

Piņķos notiks Latvijas simtgades Dziesmu un Deju svētku 
ieskaņas koncerts „Mēs dejosim no visas sirds” 
Šā gada 10. februārī plkst. 17.00 Babītes vidusskolas 
aktu zālē Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības 
centrs un vidējās paaudzes deju kolektīvs „Dārta” 
organizē Latvijas simtgades Dziesmu un Deju svētku 
ieskaņas koncertu „Mēs dejosim no visas sirds”. 

16. februārī „Vietvalžos” 
notiks reģionālā skate „Gada izrāde 2017”
Pēc Pierīgas pašvaldību kultūras iestāžu amatierteātru 
iestudējumu pirmās atlases kārtas skates „Gada 
izrāde 2017”, kas norisinājās pagājušā gada nogalē, 
uz reģionālo skati ir izvirzīti trīs novadu amatiermākslas 
kolektīvi, tostarp — amatierteātris „Kalambūrs”, 
kas nominēts kā inovatīvākais jauniešu teātra kolektīvs. 

Koklētāju ansamblis „Balti” 
laiž klajā jaunu albumu

Aizvadītā gada nogalē klajā nācis Babītes novada 
koklētāju ansambļa „Balti” jaunais albums „Zīlīt’ skaisti 
padziedāja”, kas tapis sadarbībā ar multimākslinieku, 
Babītes novada iedzīvotāju Edgaru Liporu.
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            BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES PIEŅEMTIE LĒMUMI DECEMBRĪ

Domes lēmumi īsumā:  
1) piešķirt adresi Līvu iela 1 un Līvu iela 2, 

Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, uz 
zemes vienībām projektētajām mazstāvu 
daudzdzīvokļu ēkām; 

2) piešķirt adresi „Spārītes”, Vīkuļi, Babītes 
pagasts, Babītes novads, nekustamā īpašu-
ma „Spārītes” zemes vienībai un uz tās eso-
šajai dzīvojamajai mājai;

3) piešķirt adresi „Steķu Augusti”, Kaģi, Salas 
pagasts, Babītes novads, nekustamā īpašu-
ma „Steķu Augusti” zemes vienībai un uz 
tās esošajai dzīvojamai ēkai;

4) atļaut veikt robežu pārkārtošanu un zemes 
vienību sadali nekustamā īpašuma „Jaunze-
mes” detālplānojuma teritorijā, kas ietver 
nekustamo īpašumu Salienas iela 12, Salie-
nas iela 14, Lielupes iela 3, Lielupes iela 4, 
Lielupes iela  6, Lielupes iela zemes vienī-
bu, Bulduru iela  10 un Vaivaru iela zemes 
vienības Piņķos, Babītes pagastā, Babītes 
novadā, atbilstoši detālplānojuma grozīju-
mu risinājumiem. Piešķirt nosaukumu un 
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi nekustamā īpašuma „Jaunzemes” de-
tālplānojuma grozījumu teritorijā, ko ietver 
nekustamo īpašumu Salienas iela 12, Salie-
nas iela 14, Lielupes iela 3, Lielupes iela 4, 
Lielupes iela 6, Lielupes iela zemes vienību, 
Bulduru iela 10 un Vaivaru iela zemes vienī-
bas Piņķos, Babītes pagastā, Babītes nova-
dā, plānotajām zemes vienībām, nosakot, 
ka šīs zemes vienības jāreģistrē vienā īpašu-
mā. Piešķirt adreses un nekustamā īpašu-
ma lietošanas mērķus nekustamā īpašuma 
„Jaunzemes” detālplānojuma grozījumu te-
ritorijā, ko ietver nekustamo īpašumu Salie-
nas iela 12, Salienas iela 14, Lielupes iela 3, 
Lielupes iela 4, Lielupes iela 6, Lielupes iela 
zemes vienību, Bulduru iela 10 un Vaivaru 
iela zemes vienības Piņķos, Babītes pagastā, 
Babītes novadā, plānotajām zemes vienī-
bām, atļaujot šīs zemes vienības reģistrēt 
kā atsevišķus nekustamos īpašumus;

5) noteikt plānotajai zemes vienības daļai 
ar pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu 
804801400488003, kas plānota zemes vie-
nībā ar kadastra apzīmējumu 80480140048, 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā dar-
bība ir mežsaimniecība. Noteikt plānotajai 
zemes vienības daļai ar pirmsreģistrēto ka-
dastra apzīmējumu 804800709158001, kas 
plānota zemes vienībā ar kadastra apzīmē-
jumu 80480070915, nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība;

6) mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmē-
jumu 80480070032 noteikto nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi no zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaim-
niecība, uz individuālo dzīvojamo māju ap-
būve un zeme, uz kuras galvenā saimniecis-
kā darbība ir lauksaimniecība;

7) mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmē-
jumu 80480070084 noteikto nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi no zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaim-
niecība, uz individuālo dzīvojamo māju ap-
būve un zeme, uz kuras galvenā saimniecis-
kā darbība ir lauksaimniecība; 

8) mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmē-
jumu 80480070010 noteikto nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi no zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaim-
niecība, uz individuālo dzīvojamo māju ap-

būve un zeme, uz kuras galvenā saimniecis-
kā darbība ir lauksaimniecība;

9) mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmē-
jumu 80480070155 noteikto nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi no zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaim-
niecība, uz individuālo dzīvojamo māju ap-
būve un zeme, uz kuras galvenā saimniecis-
kā darbība ir lauksaimniecība;

10) mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmē-
jumu 80480070143 noteikto nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi no zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaim-
niecība, uz individuālo dzīvojamo māju ap-
būve un zeme, uz kuras galvenā saimniecis-
kā darbība ir lauksaimniecība;

11) mainīt zemes vienībai ar kadastra apzī-
mējumu 80480070156 noteikto nekusta-
mā īpašuma lietošanas mērķi no zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība, uz individuālo dzīvojamo 
māju apbūve;

12) mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmē-
jumu 80480120042 noteikto nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi no zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaim-
niecība un individuālo dzīvojamo māju apbū-
ve, uz individuālo dzīvojamo māju apbūve;

13) apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības pro-
jektu nekustamajā īpašumā „Zīles”, Mež-
ārēs, Babītes pagastā, Babītes novadā, ka-
dastra numurs 80480010009, ietilpstošās 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
80480010009 sadalīšanai;

14) apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības 
projektu nekustamajā īpašumā „Jēkabi”, 
Klīvēs, Babītes pagastā, Babītes novadā, 
kadastra numurs 80480130124, ietilpstošās 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
80480130118 sadalīšanai;

15) apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības 
projektu nekustamajā īpašumā „Jaunaizvē-
ji”, Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Babītes 
novadā, kadastra numurs 80480070032, 
ietilpstošās zemes vienības ar kadastra ap-
zīmējumu 80480070032 sadalīšanai;

16) apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības 
projektu nekustamajā īpašumā „Dzilnustū-
ri”, Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Babītes 
novadā, kadastra numurs 80480070812, 
ietilpstošās zemes vienības sadalīšanai;

17) apstiprināt detālplānojuma grozījumus ne-
kustamā īpašuma „Smilgu pļava”, kadastra 
numurs 80480010788, zemes vienībai ar 
kadastra apzīmējumu 80480010033, Mež-
ārēs, Babītes pagastā, Babītes novadā; 

18) atcelt Babītes novada pašvaldības domes 
2017. gada 22. marta lēmumu „Par detālplā-
nojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai, ko ie-
tver nekustamā īpašuma Bezdelīgu iela 1A, 
zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 
80480030881, nekustamā īpašuma Cīruļu 
iela 1A zemes vienība ar kadastra apzīmē-
jumu 80480030476, nekustamā īpašuma 
Bezdelīgu iela 19 zemes vienība ar kadastra 
apzīmējumu 80480030662, nekustamā īpa-
šuma Bezdelīgu iela 20 zemes vienība ar ka-
dastra apzīmējumu 80480030672, nekusta-
mā īpašuma Cīruļu iela 20 zemes vienība ar 
kadastra apzīmējumu 80480030703 un ne-
kustamā īpašuma Cīruļu iela 22 zemes vie-
nība ar kadastra apzīmējumu 80480030693, 
Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā”;

19) atļaut no nekustamā īpašuma „Ķirši-265”, 
kadastra numurs 80880050324, atdalīt un 
reģistrēt jaunā nekustamajā īpašumā ze-

mes vienību 0,0269 ha platībā ar kadastra 
apzīmējumu 80880050325, visā platībā 
saglabājot nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi, piešķirot tai nosaukumu „Mēmele”;

20) pagarināt ar Babītes novada pašvaldības 
domes 2015. gada 25. novembra lēmumu, 
protokols Nr. 15, 5.§, apstiprināto darba uz-
devumu detālplānojuma grozījumu izstrādei 
nekustamā īpašuma „Lielbatari”, kadastra 
Nr.  80480070167, zemes vienības ar ka-
dastra apzīmējumu 80480070959 teritorijā;

21) piešķirt apbūves tiesību SIA „KOOL” uz 
30  gadiem pašvaldības īpašuma „Vēja zie-
di”, zemes vienības daļā 0,57  ha platībā, 
piešķirot tiesības degvielas un gāzes uzpil-
des stacijas,veikala un ar to saistīto inženier-
komunikāciju būvniecībai;

22) noslēgt zemes nomas līgumu ar 12 malkas 
šķūņu īpašniekiem par pašvaldībai piede-
rošā nekustamā īpašuma „Krēsliņi” zemes 
vienības daļas iznomāšanu malkas novieto-
šanai un uzturēšanai;

23) atsavināt dzīvoklim piekrītošās apbūvētās 
zemes vienības 539/67152 domājamās da-
ļas, kas sastāda 90 m² no zemes vienības 
Rīgas ielā 2A, Piņķos, Babītes pagastā, Ba-
bītes novadā, par nosacīto cenu 609,30 eiro 
apmērā;

24) atsavināt dzīvojamās ēkas nedzīvojamām 
telpām piekrītošās apbūvētās zemes vienī-
bas 522/1799 domājamās daļas, kas sastā-
da 87 m² no zemes vienības Rīgas ielā 2A, 
Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, 
par nosacīto cenu 588,99 eiro apmērā. At-
savināt SIA „Komandor” dzīvojamās ēkas 
nedzīvojamām telpām piekrītošās apbū-
vētās zemes vienības 1277/1799 domāja-
mās daļas, kas sastāda 212,8 m² no zemes 
vienības Rīgas ielā 2A, Piņķos, Babītes pa-
gastā, Babītes novadā, par nosacīto cenu 
1440,66 eiro apmērā;

25) noslēgt zemes nomas līgumu ar vienu per-
sonu par pašvaldībai piederošā nekustamā 
īpašuma „Dārzi” zemes vienības ar nosacīto 
nosaukumu „Piņķi” daļas iznomāšanu perso-
nīgās palīgsaimniecības vajadzībām – ģime-
nes dārza ierīkošanai un uzturēšanai;

26) izsniegt izziņu piecām personām par piekri-
šanu iegūt īpašumā nekustamos īpašumus 
Babītes pagastā, Babītes novadā;

27) apstiprināt nomas tiesību mutiskai iz-
solei nodotā Babītes novada pašvaldības 
īpašuma, ar kadastra apzīmējumu 8088 
005 0397, telpu Nr. 7 un Nr. 8 ar kopplatī-
bu 30 m2 un tām piekrītošu zemes vienības 
daļu ar platību 243 m2 nosacīto nomas mak-
su 60 eiro/mēnesī plus PVN; 

28) apstiprināt atsavināmajam nekustamajam 
īpašumam „Starpgabals”, kadastra numurs 
80880090101, nosacīto cenu 620  eiro ap-
mērā. Apstiprināt atsavināmajam nekus-
tamajam īpašumam „Starpgabals Nr. 8”, ka-
dastra numurs 80880070675, nosacīto cenu 
1480 eiro apmērā;

29) apstiprināt Babītes novada pašvaldībai 
piederošā nekustamā īpašuma neapbūvētas 
zemes vienības 318 m2 platībā ar kadastra 
apzīmējumu 80880010201  – Starpgabala 
Nr. 4 izsoles ar pretendentu atlasi rezultātus. 
Atbilstoši izsoles komisijas lēmumam izsoles 
uzvarētājam pārdot īpašumu par 1118 eiro; 

30) apstiprināt izsoles noteikumus „Babītes 
novada pašvaldībai piederoša nekustamā 
īpašuma ar kadastra Nr. 80880090002 Sa-
las pagastā, Babītes novadā, neapbūvētas 
zemes vienības 403 m2 platībā ar kadastra 

apzīmējumu 8088 007 0101, izsoles ar pre-
tendentu atlasi noteikumi”;

31) apstiprināt izsoles noteikumus „Babītes 
novada pašvaldības īpašuma „Doktorāts”, 
Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā, 
nedzīvojamo telpu un zemes nomas tiesību 
mutiskas izsoles noteikumi”; 

32) apstiprināt Babītes novada pašvaldībai 
piederošā nekustamā īpašuma, kadastra 
Nr. 80880090002, neapbūvētas zemes vie-
nības 635 m2 platībā, kadastra apzīmējums 
80880070206, izsoles ar pretendentu atlasi 
rezultātus. Atbilstoši izsoles komisijas lēmu-
mam izsoles uzvarētājam pārdot īpašumu 
par 510 eiro;

33) noteikt, ka, sākot ar 2017.  gada 21.  de-
cembri, pastāvīgi darbojošos pašvaldības 
īpašuma novērtēšanas un pašvaldības 
īpašuma izsoles komisiju sekretāres pienā-
kumus veiks sekretāre Santa Ozoliņa. No 
2017. gada 21. decembra atbrīvot Būvnie-
cības un kontroles daļas vadītāju Ievu Orbi-
dāni no īpašuma izsoles komisijas locekļa 
amata un ar minēto datumu īpašuma izsoles 
komisijas sastāvā iekļaut pašvaldības pro-
jektu vadītāju Jolantu Ivanovu;

34) apstiprināt precizējumus Babītes nova-
da pašvaldības saistošajiem noteikumiem 
Nr. 15 „Par trūcīgas un maznodrošinātas ģi-
menes (personas) statusa noteikšanu Babī-
tes novadā” (pielikumā);

35) apstiprināt precizējumus Babītes nova-
da pašvaldības saistošajiem noteikumiem 
Nr. 16 „Par Babītes novada pašvaldības pa-
balstiem ar materiālā stāvokļa izvērtēšanu” 
(pielikumā);

36) apstiprināt precizējumus Babītes nova-
da pašvaldības saistošajiem noteikumiem 
Nr.  17 „Par Babītes novada pašvaldības 
pabalstiem iedzīvotājiem bez materiālā stā-
vokļa izvērtēšanas” (pielikumā);

37) apstiprināt precizējumus Babītes nova-
da pašvaldības saistošajiem noteikumiem 
Nr. 18 „Babītes novada pašvaldības sociālie 
pakalpojumi” (pielikumā);

38) nodrošināt pakalpojuma „Zupas virtuve” 
darbību 2018. gadā;

39) divām personām piešķirt finansiālu atbal-
stu Portidžas mācībsistēmas nodrošināšanai;

40) vienai personai piešķirt pakalpojuma ap-
maksu dienas aprūpes centrā, nosakot ap-
maksu 15,38 eiro dienā apmeklējumam ne 
vairāk kā trīs reizes nedēļā;

41) divām personām piešķirt pabalstus 
150  eiro apmērā sociālās rehabilitācijas 
mērķu sasniegšanai;

42) apstiprināt Babītes novada pašvaldības 
domes 25.01.2017. lēmuma „Par pašvaldī-
bas izglītības iestāžu 2017. gada izdevumu 
tāmes apstiprināšanu” (protokols Nr. 1, 42.§) 
pielikumu jaunā redakcijā;

43) veikt izmaiņas Babītes novada pašval-
dības 25.01.2017. noteikumos Nr.  1 „Par 
amatiem, to klasificēšanu un mēnešalgām 
pašvaldības iestādēs 2017. gadā” (protokols 
Nr. 1, 44.§), izsakot pielikumus Nr. 2 un Nr. 6 
jaunā redakcijā;

44) izteikt Babītes novada pašvaldības 
22.04.2015. noteikumu Nr. 5 „Par transport-
līdzekļu izmantošanu Babītes novada paš-
valdībā” 13.3. apakšpunktu jaunā redakcijā; 

45) izteikt Babītes novada pašvaldības domes 
25.10.2017. lēmuma „Par grozījumiem atkri-
tumu apsaimniekošanas maksā” (protokols 
Nr. 14, 40.§) 1. punktu jaunā redakcijā:

Turpinājums 3. lpp.

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDĒ 2017. GADA 20. DECEMBRĪ IZSKATĪTI 53 LĒMUMPROJEKTI. SĒDĒ PIEDALĪJĀS 13 DOMES DEPUTĀTI. 
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            BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES PIEŅEMTIE LĒMUMI DECEMBRĪ

 „1.  Noteikt, ka Babītes novada 
administratīvajā teritorijā, at-
kritumu savākšanas zonā Nr.  2 
„Babītes pagastā valsts auto-
ceļa A10 Rīga–Ventspils kreisā 
puse virzienā uz Ventspili” un 
atkritumu savākšanas zonā 
Nr.  3 „Babītes pagastā valsts 
autoceļa A10 Rīga–Ventspils 
labā puse virzienā uz Ventspi-
li”, viena kubikmetra sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanas 
maksa 2018. gadā ir 7,71 eiro/
m³ bez PVN, kas sastāv no:

 1.1. pašvaldības apstiprinātās 
maksas par atkritumu apsaimnie-
košanu – 1,91 eiro/m³;

  1.2. Sabiedrisko pakalpojumu re-
gulēšanas komisijas apstiprinātā 
tarifa par sadzīves atkritumu ap-
glabāšanas izdevumiem Getliņu 

poligonā, t.sk. dabas resursu no-
doklis – 5,80 eiro/m³.”;

46) izteikt Babītes novada pašvaldī-
bas domes 22.11.2017. lēmuma 
„Par grozījumiem atkritumu ap-
saimniekošanas maksā” (proto-
kols Nr. 16, 18.§) 1. punktu jaunā 
redakcijā:

 „1. Noteikt, ka Babītes novada ad-
ministratīvajā teritorijā, atkritumu 
savākšanas zonā Nr. 1 „Salas pa-
gasta teritorija”, viena kubikmetra 
sadzīves atkritumu apsaimnieko-
šanas maksa 2018. gadā ir 8,44 
eiro/m³ bez PVN, kas sastāv no:

  1.3. pašvaldības apstiprinātās 
maksas par atkritumu apsaimnie-
košanu – 2,30 eiro/m³;

  1.4. Sabiedrisko pakalpojumu re-
gulēšanas komisijas apstiprinātā 
tarifa par sadzīves atkritumu ap-

glabāšanas izdevumiem Getliņu 
poligonā, t.sk. dabas resursu no-
doklis – 6,14 EUR/m³.”;

47) precizēt instrukciju Nr.  1 „Par 
Babītes novada pašvaldības 
gada pārskata sagatavošanu”;  

48) papildināt „Rokasgrāmata ener-
gopārvaldības sistēmas izveidei 
un ieviešanai Babītes novada 
pašvaldībā” procedūras  02 „Me-
todoloģija enerģijas patēriņa un 
pasākumu identificēšanai un no-
vērtēšanai” 6.1.  apakšpunktu ar 
ceturto sadaļu šādā redakcijā: 
„Pašvaldības ielu apgaismojuma 
automatizētā vadības sistēma – 
Citylight strādā pēc noteikta gra-
fika, un tai ir atsevišķi dienas un 
nakts režīmi, kas darbojas auto-
nomos režīmos. Nakts režīmā ielu 
apgaismojuma intensitāte tiek 

samazināta. Režīmu maiņu no-
drošina krēslas sensora darbība. 
Tas nozīmē, ka krēslas sensors 
ieslēdz ielu apgaismojumu, sa-
sniedzot noteiktu apgaismojuma 
intensitāti. No plkst.  24.00 līdz 
plkst. 1.00 apgaismojuma līmenis 
tiek samazināts par 40%, bet laika 
posmā no plkst. 1.00 līdz 4.30 – 
par 60%. No plkst.  4.30 apgais-
mojuma līmenis tiek paaugstināts 
un no plkst. 5.00 līdz 24.00 darbo-
jas pilnā režīmā. Apgaismojuma 
atslēgšanās notiek arī ar krēslas 
sensora palīdzību.”;

49) iestāties juridiskas personas 
statusā biedrībā „Latvijas Futbola 
federācija”;

50) apstiprināt Babītes novada 
pašvaldības saistošos noteiku-
mus Nr.  21 „Par grozījumiem 

Babītes novada pašvaldības 
2017. gada budžetā”; 

51) piešķirt Babītes novada pašval-
dības iestāžu darbiniekiem un 
vadītājiem vienreizēju prēmiju par 
ieguldījumu 2017.  gada Babītes 
novada pašvaldības budžeta sek-
mīgā izpildē un labiem 2017. gada 
darba izpildes rādītājiem;

52) piešķirt naudas balvu 1000 eiro 
apmērā elektriķim Andim Dičma-
nim pateicībā par nozīmīgu iegul-
dījumu pašvaldības ielu apgais-
mojuma infrastruktūras attīstībā; 

53) noteikt Salas sākumskolas klases 
telpām nomas maksu 4,27  eiro/
dienā plus PVN.

Andrejs Ence,
Babītes novada pašvaldības 

domes priekšsēdētājs

Turpinājums. Sākums 3. lpp.

Nekustamais īpašums
• Turpinās būvdarbi ēkā Liepu 

alejā 17 un nekustamajā īpašu-
mā „Mildas” Babītē. 

• Novērtēti trīs nekustamie īpa-
šumi, lai veiktu izsoles par divu 
īpašumu atsavināšanu un viena 
īpašuma nomas tiesībām.

Ceļi, meliorācija 
un apgaismojums 
• Izvērtēti trīs piedāvājumi iepir-

kumam par Babītes novada paš-
valdības ielu un autoceļu grants, 
šķembu un uzlabotās grunts se-
gumu uzturēšanas darbiem va-
saras sezonā, pieņemts lēmums 
slēgt līgumu uz diviem gadiem 
ar SIA „Roadeks” par līgumcenu 
157 675 eiro. 

• Izsludināts iepirkums par paš-
valdībai piederošo ielu apgais-
mojuma sistēmu uzturēšanas 
darbiem.

Pašvaldības iestādes
• Atkārtoti izsludināts iepirkums 

par PII „Saimīte” ēkas jumta kon-
servācijas darbiem, iesniegti trīs 
piedāvājumi, pieņemts lēmums 
slēgt līgumu ar SIA „Nejss”  
par līgumcenu 12 184 eiro.   

• Izvērtēti septiņi piedāvājumi 
iepirkumam par divu strītbola 
laukumu izveidi nekustamajā 
īpašumā „Loki” Piņķos, pie-
ņemts lēmums slēgt līgumu ar 
SIA „D Būve” par līgumcenu 
24 905 eiro.  

• Salas sākumskolā uzšūti tērpi 
izglītības iestādes ansambļiem 
„Ķekariņš” un „Odziņas”, uzstā-
dīta aizkaru sistēma skolas aktu 
zālei un izgatavoti jauni telpu uz-
raksti – norādes.

Elfa Sloceniece, 
Babītes novada pašvaldības 

izpilddirektore

Gada nogalē tika izstrādāti un pašval-
dības domē apstiprināti jauni saistošie 
noteikumi par sociālo palīdzību un so-
ciālajiem pakalpojumiem, lai uzlabotu 
ikdienas dzīvi tiem novada iedzīvotā-
jiem, kuriem tas ir visvairāk nepiecie-
šams. Jaunie saistošie noteikumi no-
teiks pabalstu un pakalpojumu veidus, 
saņemšanas kārtību un nepieciešamo 
dokumentu iesniegšanu.

Būtiskākās izmaiņas:
• tiek ieviests jauns pabalsts ceļa 

izdevumiem, kas paredzēts nestrā-

dājošām personām, kuras sasnie-
gušas valstī noteikto pensijas ve-
cumu, un nestrādājošiem trešās 
grupas invalīdiem;

• mainās apmērs tādiem pabalstiem 
kā: pabalsts audžuģimenēm, pa-
balsts noteiktu vecumu sasnie-
gušajām personām, pabalsts per-
sonām pēc atbrīvošanās no soda 
izciešanas vietām, pabalsts apbe-
dīšanai un pabalsts pārtikai.
Mainās arī nosacījumi statu-

sa iegūšanai, ko nosaka Ministru  

kabineta 2018. gada 1. janvāra no-
teikumu Nr.  299 „Noteikumi par 
ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas 
personas atzīšanu par trūcīgu” gro-
zījumi.

Ar sociālās palīdzības un pakal-
pojumu jaunajiem noteikumiem var 
iepazīties Babītes novada pašvaldī-
bas interneta vietnē www.babite.lv  
un pašvaldības informatīvā izdevu-
ma „Babītes Ziņas” šā numura pie-
likumā.

Sociālais dienests arī turpmāk uz-
klausīs novada iedzīvotāju priekšli-
kumus un turpinās rast risinājumu 
samilzušām problēmām.

Lai veiksmīgs, veselīgs un bagātīgs 
jaunais 2018. gads!

Kristīne Kalote, 
Babītes novada pašvaldības 

Sociālā dienesta vadītāja 

Par detālplānojuma grozījumu apstiprināšanu 
nekustamā īpašuma „Smilgu pļava”, kadastra Nr. 80480010788, 
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80480010033, Mežārēs, 

Babītes pagastā, Babītes novadā

Ar Babītes novada pašvaldības domes 20.12.2017. lēmumu, protokols 
Nr.  18,  17.§, ir apstiprināti detālplānojuma grozījumi nekustamā īpašuma 
„Smilgu pļava”, kadastra Nr. 80480010788, zemes vienībai ar kadastra apzī-
mējumu 80480010033, Mežārēs, Babītes pagastā, Babītes novadā.
Ar detālplānojuma dokumentāciju var iepazīties Babītes novada pašvaldības 
Administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, 
Babītes novada pašvaldības interneta vietnē www.babite.lv, kā arī ģeoportālā 
www.geolatvija.lv.

Inga Griezne,
Babītes novada pašvaldības 

Plānošanas un būvniecības daļas 
teritorijas plānotāja

            PAZIŅOJUMS
Par detālplānojuma izstrādes apturēšanu teritorijai, 

ko ietver nekustamo īpašumu Bezdelīgu iela 1A, Cīruļu iela 1A, Bezdelīgu iela 19, 
Bezdelīgu iela 20, Cīruļu iela 20, Cīruļu iela 22 zemes vienības, 

Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā

Ar Babītes novada pašvaldības domes 20.12.2017. lēmumu, protokols Nr. 18,18.§, ir atcelts Babītes novada paš-
valdības domes 22.03.2017. lēmums „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai, ko ietver nekustamā īpa-
šuma Bezdelīgu iela 1A, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 80480030881, nekustamā īpašuma Cīruļu iela 1A 
zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 80480030476, nekustamā īpašuma Bezdelīgu iela 19 zemes vienība ar ka-
dastra apzīmējumu 80480030662, nekustamā īpašuma Bezdelīgu iela 20 zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 
80480030672, nekustamā īpašuma Cīruļu iela 20 zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 80480030703 un nekusta-
mā īpašuma Cīruļu iela 22 zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 80480030693, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes 
novadā” (protokols Nr. 5,15.§)

Inga Griezne,
Babītes novada pašvaldības 

Plānošanas un būvniecības daļas 
teritorijas plānotāja

            PAZIŅOJUMS

Stājas spēkā jauni saistošie noteikumi 
par sociālo palīdzību un pakalpojumiem
Babītes novada pašvaldības Sociālais dienests 
aizvadījis darbpilnu 2017. gadu. Ir ieviesti veiksmīgi 
funkcionējoši pakalpojumi – fizioterapija un 
ergoterapija, ir atbalstīti novada iedzīvotāji gan 
materiāli, gan psiholoģiski. Gads ir bijis bagāts 
ar daudziem pasākumiem, tostarp arī gada nogalē, 
kad ar ziedotāju atbalstu tika iepriecināti novada 
seniori un bērni.

Saimnieciskie darbi 2017. gada decembrī
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• Sabiedriskās kārtības uzraudzībā 
veikti 39 izbraukumi;

• Valsts policijā nogādātas astoņas 
personas:
• par administratīvā pārkāpuma 

izdarīšanu – septiņas;
• aizdomās par noziedzīga noda-

rījuma izdarīšanu – viena;
• saņemti un izskatīti 28 iedzīvotāju 

iesniegumi un sūdzības;
• četros gadījumos personas nogā-

dātas savā dzīvesvietā;
• ar 27 personām veiktas preventīva 

rakstura pārrunas un pieņemti pa-
skaidrojumi;

• par apstāšanās un stāvēšanas no-
teikumu neievērošanu sastādīti 
pieci protokoli – paziņojumi;

• par alkoholisko dzērienu vai citu 
apreibinošo vielu lietošanu sa-
biedriskā vietā vai par atrašanos 
sabiedriskā vietā tādā reibuma 
stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu, 
sastādīti pieci administratīvā pār-
kāpuma protokoli;

• Babītes novadā veikti divi reidi, 
kuru laikā pārbaudītas automa-
šīnas un to vadītāji ar mērķi no-
vērst likumpārkāpumus un nozie-
dzīgus nodarījumus, kā arī veikta 
preventīva rakstura patrulēšana 
pa Babītes novadu, pārbaudītas 
agrāk tiesātas personas un mā-
jas numuru esamība uz ēkām un 
celtnēm un to atbilstība Babītes 
novada pašvaldības saistošajiem 
noteikumiem;

• sadarbībā ar Valsts policijas dar-
biniekiem viena persona aizturēta 
un nogādāta administratīvā aresta 
izciešanai par automašīnas vadīša-
nu alkoholisko dzērienu ietekmē.

Par sabiedriskās kārtības u.c. li-
kumpārkāpumiem lūgums ziņot 
Sabiedriskās kārtības daļai, zva-
not uz diennakts tālruņa numuru 
29466001.

Ainārs Skudris,
sabiedriskās kārtības sargs

Decembrī veiktie darbi 
sabiedriskās kārtības uzraudzībā
Babītes novada pašvaldības Administrācijas 
Sabiedriskās kārtības daļas sargu darbības rezultāti 
sadarbībā ar Olaines iecirkņa policijas darbiniekiem, 
veicot sabiedriskās kārtības uzraudzību Babītes 
novadā decembrī.

            JAUNĀKIE SPORTA SACENSĪBU REZULTĀTI

Galda spēļu daudzcīņa
Babītes novada sporta spēles
16.  decembrī Babītes sporta kom-
pleksā notika galda spēļu daudzcīņas 
sacensības individuālajā vērtējumā. 
Sacensībās piedalījās 15 dalībnieki 
no Babītes, Ķekavas, Mārupes un  
Iecavas novada un Rīgas pilsētas. Pie-
cu veidu sacensību kopvērtējumā pir-
mās divas vietas izcīnīja novadnieki 
Raivis Jansons (18 punkti) un Kristaps 
Zariņš (arī 18 punkti). Trešajā vietā 
Juris Firsts no Ķekavas (21 punkts). 
Sacensībās piedalījās arī Laila Bērziņa 
no Ķekavas novada, kura atsevišķās 
disciplīnās izcīnīja otro vietu galda 
tenisā. Rezultātu tabula aplūkojama 
interneta vietnē www.babite.lv.

Novuss
„Ziemassvētku balvas”
23. un 30. decembrī Babītes sporta 
kompleksā notika tradicionālās no-
vusa sacensības „Ziemassvētku bal-
vas”, kurās piedalījās 44 dalībnieki no 
astoņiem novadiem, kā arī Rīgas un 
Jelgavas pilsētas.
Labākie Babītes novada pār-
stāvju rezultāti. Babītes novada 
sportistam Aināram Grosenam pārī 
ar Ivetu Nasteviču (Bauska) jaukto 
dubultspēļu grupā trešā vieta. Vīriešu 
dubultspēlēs mūsu sportistu labākie 
rezultāti: ceturtā vieta Jānim Sauki-
tēnam un Staņislavam Kojalovičam, 
piektā vieta Sergejam Varšam un 
Andrim Gailim, sestā vieta Aināram 
Grosenam un Gaidim Čoderam.

Rezultātu tabula aplūkojama interne-
ta vietnē www.babite.lv. 

Latvijas komandu čempionāts
6.  janvārī sākās Latvijas komandu 
čempionāts novusā visās līgās. Šo-
gad SK „Babīte” pārstāvēta ar di-
vām komandām, kuras spēlē virslīgā 
un otrajā līgā. Virslīgas pirmās trīs 
spēles notika Liepājā. Tika izcīnītas 
divas uzvaras – 28:22 pret „Mēme-
li” (Bauskas novads) un 31:29 pa-
garinājumā pret „Liepājas AP/LNK” 
komandām – un zaudējums „Rīgas 
satiksme” komandai ar rezultātu 
24:26. Otrās līgas komanda pirmās 
spēles aizvadīja mājās un guva divas 
uzvaras pret Mālpili (27:23) un Rīgas 
SVK (28:22), bet zaudēja komandai 
no Jaunpils (22:28). 

Dambrete
23.  decembrī Babītes vidusskolā 
notika sacensības dambretē sā-
kumskolas vecuma bērniem. Pirmo 
vietu absolūtajā vērtējumā ieņē-
ma Krišjānis Orbidāns, otrā vieta 
Henrijam Upeniekam, trešā – Alinai  
Batanovai.

Volejbols
Latvijas kauss
16.  decembrī Rīgā, sporta namā 
„Daugava”, notika Latvijas kausa iz-
cīņas finālsacensības. Sieviešu kon-
kurencē finālā tikās pagājušā gada 
kausa ieguvējas SK „Babīte” volejbo-
listes un Murjāņu Sporta ģimnāzijas 

komanda. Izšķirošajā spēlē sīvā cīņā 
ar rezultātu 3:1 (20, -20, 25, 26) uz-
varēja Babītes novada pārstāves un 
otro reizi kļuva par Latvijas kausa 
īpašniecēm.

Latvijas Nacionālas līgas 
čempionāts sievietēm
SK„ Babīte” sieviešu volejbola ko-
manda ar divām uzvarām atsāka 
Nacionālās līgas čempionātu. 6. jan-
vārī Piņķos ar rezultātu 3:0 tika uz-
varēta sacensību līdere Latvijas Uni-
versitātes komanda un ar tādu pašu 
rezultātu – VK „Līvāni”. Patlaban 
„Babītes” meitenes turnīra tabulā ir 
izvirzījušās vadībā. 

Florbols
Latvijas 1. līgas čempionāts.
17. decembrī Spuņciemā: SK „Babī-
te”/RSU – FK „Roja Rauda Print” 3:5. 
7.  janvārī SK „Babīte/RSU” – FBK 
„Rīga Rockets” (14:5).

Teniss
Gada labāko spēlētāju reitings
Latvijas Tenisa savienības gada labā-
ko spēlētāju reitingā mūsu novadnie-
ce Daniela Vismane ieņem trešo vietu 
aiz Jeļenas Ostapenko un Anastasijas 
Sevastovas. Savukārt 11.  vietu šajā 
sarakstā ieņem mūsu novadniece 
Kristiāna Linda Zahare.

Sergejs Varša,
Babītes sporta kompleksa 

metodiķis

Jāšanas sports
„Latvijas labākais jātnieks”
6. janvārī kultūras namā „Berģi” 
Garkalnē notika Latvijas Jātnieku 
federācijas (LJF) gada noslēguma 
pasākums, kurā tika godināti Gada 
balvas ieguvēji un jāšanas disciplīnu 

nominanti. Balvas pasniedza LJF pre-
zidents Agris Blaus un ģenerālsekre-
tāre Kristīne Lisovska. Gada balvas 
tika pasniegtas šķēršļu pārvarēša-
nā, iejādē, poniju jāšanā, paralim-
piskajā iejādē un pajūgu braukšanā. 
Konkursā „Latvijas Republikas labā-

kais jātnieks” 2017. gada kopvēr-
tējumā iejādes disciplīnā junioriem 
sīvā cīņā trešo vietu ieguva Sintija 
Ģīle (JSK „Temperaments”). Vēl no 
šā sporta kluba trešo vietu amatieru 
konkurences iejādē ieguva jātniece 
Dina Endziņa. 

Balvu Sintijai Ģīlei pasniedz Latvijas Jātnieku federācijas prezidents Agris Blaus.
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2017.  gadā tika izsludinātas četras 
projektu iesniegšanas kārtas par ko-
pējo finansējumu 1 455 993,34 eiro. 
Iesniegti 60 uzņēmējdarbības un 
26  sabiedriskā labuma projekti. Šo-
brīd jau īstenoti 15 projekti. Ar vi-
siem īstenotajiem projektiem iespē-
jams iepazīties biedrības interneta 
vietnē. Projekti īstenoti Lauku attīs-
tības programmas 2014.–2020.  ga-
dam 19.2.  pasākumā „Darbību 
īstenošana saskaņā ar sabiedrības 
virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

Papildus biedrība ir īstenojusi 
dažādas aktivitātes, lai veicinātu 
tūrisma un mājražošanas attīstību, 
sniegtu atbalstu jauniešiem un ne-
valstiskajām organizācijām.

Tūrisms. Sadarbībā ar lauku 
partnerību „Lielupe”, biedrību 
„Partnerība „Daugavkrasts”” un 
novadu pašvaldībām uzsākta pro-
jekta „Tūrisms kopā” īstenošana. 
Projektā tiks veicināta Babītes, 
Olaines, Mārupes, Ķekavas, Ozol-
nieku un Jelgavas novada tūrisma 
attīstība un savstarpējā sadarbība. 
Izstrādāti kopīgi maršruti, veici-
not Pierīgas reģiona tūrisma at-
pazīstamību. Projekts uzsākts jau 
2017. gadā, organizējot apmācības 
visu trīs novadu tūrisma pakalpo-
jumu sniedzējiem.

2018.  gadā uzsāksim projekta 
„Lielupes atveseļošanas pasāku-
mi  – pakalpojumu un infrastruk-
tūras izveide ūdens tūristiem” 

(„Iekustini Lielupi!”) īstenošanu. 
Projektā kopā ar novadu pašvaldī-
bām un tūrisma pakalpojuma snie-
dzējiem attīstīsim ūdens tūrisma 
pakalpojumus Lielupē. Babītes no-
vadā tiks izvietoti gan informatīvie 
stendi, gan pontoni, lai veicinātu 
piekļuvi Lielupei. Projekti tiek īs-
tenoti Lauku attīstības program-
mas 2014.–2020. gadam pasākumā 
„Starpteritoriālā un starpvalstu sa-
darbība”. 

Uzņēmējdarbības atbalsts. Pa-
gājušā gada pavasarī un rudenī bied-
rība organizēja seminārus par atbal-
stu uzņēmējdarbības uzsākšanai un 
attīstīšanai, par ceļu no idejas līdz 
pelnošam biznesam. Pasākumos 
piedalījās finanšu institūcija „Al-
tum”, Jūrmalas reģionālais biznesa 
inkubators un SIA  „Latvijas Lauku 
konsultāciju un izglītības centrs”  – 
organizācijas, kas ikdienā sniedz 
atbalstu vietējiem uzņēmējiem. 
Sadarbībā ar vietējām pašvaldībām 
organizēti semināri, kas pilnveido-
ja mājražotāju zināšanas, veicināja 
viņu attīstību un konkurētspēju. 
Vietējie uzņēmēji ieguva zināša-
nas par produkcijas fotografēšanu, 
iepakojumu, digitālo mārketingu. 
Ziemassvētku laikā biedrība kopā 
ar sadarbības partneriem organizēja 
vietējo mājražotāju un amatnieku 
darbu tirdziņus Olaines un Mār-
upes novadā, 2018. gadā to plānots 
organizēt arī Babītes novadā.

Pilsoniskās sabiedrības stipri-
nāšanas aktivitātes. 

Jaunieši. Gatavojoties valsts simt-
gadei, sadarbībā ar Latvijas valsts 
simtgades biroju un Jaunatnes starp-
tautisko programmu aģentūru pa-
vasarī organizēti pasākumi „Idejas. 
Iespējas. Izaicinājumi”. Organizēti 
dažādi pasākumi jaunatnes jomā, 
piemēram, velobrauciens, ar mērķi 
jauniešiem pašiem piedalīties sava 
novada pilnveidošanā, pasākumi un 
„Eurodesk” konsultācijas par nefor-
mālās izglītības iespējām program-
mā „Erasmus+”. Šajā programmā 
biedrība uzsākusi projekta „Local 
Action Youth” īstenošanu. Kopā ar 
partneriem – Olaines novada paš-
valdību un Somijas vietējās rīcības 
grupu „Ravakka” – tiek uzlabota 
jaunatnes darba kvalitāte, veicinot 
sadarbību un metožu apmaiņu starp 
jaunatnes darbiniekiem un vietējās 
rīcības grupām trijās jomās: jauniešu 
iesaiste lēmumu pieņemšanā, uzņē-
mējdarbības veicināšana, komunikā-
cija. Mārupes novadā uzsākts darbs 
ar jauniešu uzņēmējdarbību, tostarp 
radošo un sociālo.

Nevalstiskās organizācijas. Sa-
biedrības integrācijas fonda projekta 
„NVO atbalsta nodrošināšana Babī-
tes, Mārupes un Olaines novadā” pro-
jektā izstrādāts NVO atbalsta punkta 
rīcības plāns. Visos trīs novados orga-
nizēti NVO gadatirgi, kā arī izveidoti 
video par organizācijām un vispārējo 

nevalstisko sektoru, kas ļauj iepazīt 
tuvāk un arī atrast sev saistošo.

Seko līdzi aktuālākajai informā-
cijai biedrības interneta vietnē un 
sociālajos tīklos! Ja tev ir idejas, ko 
jaunajā gadā vēlies īstenot, vai arī 

vēlies iesaistīties biedrības darbībā, 
sazinies ar mums, rakstot uz e-pasta 
adresi info@pierigaspartneriba.lv!

Brigita Medne, 
biedrības „Pierīgas partnerība” pārstāve
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Sadarbības projekta ietvaros tiks vei-
dots jauns tūrisma maršruts, sekmē-
ta jaunu tūrisma piedāvājumu vei-
došana, veicināta uzņēmējdarbība 
un vietējo uzņēmēju un pašvaldības 
sadarbība. Projekta aktivitātes sniegs 
būtisku ieguldījumu Lielupes ūdens 
„iekustināšanai” (attīrīšanai). 

Lielupe ir viena no Latvijas lielā-
kajām upēm, tās garums ir 119 kilo-
metru. Lielupe ir Zemgales līdzenu-
ma upe ar vairāk nekā 250 pietekām, 
kuras, plūstot caur plašajām lauk-
saimniecības zemēm, nes uz Liel-
upi lauksaimniecības notekūdeņus. 
Lielupes apgabals ir pakļauts ievēro-

jamiem pārrobežu piesārņojuma ris-
kiem, jo Lietuvas teritorijā to šķērso 
zemē ieguldītie naftas vadi no Balt-
krievijas uz Klaipēdu. Tomēr lielākās 
problēmas sagādā Lietuvas intensīvi 
izmantotās lauksaimniecības zemes. 
Lielupes kritums ir vien 0,1 metrs 
uz kilometru, kas nozīmē, ka upei ir 
augsts piesārņošanās un aizaugšanas 
risks, savukārt upes nestais piesār-
ņojums ilgtermiņā ietekmē arī Bal-
tijas jūras veselību. Ilgstoši netīrot 
ūdensobjektus, veidojas eitroficēti 
ūdeņi, kam raksturīgs duļķainums 
un skābekļa trūkums. Šis ir viens no 
visnopietnākajiem vides draudiem 

virszemes ūdeņiem un arī Baltijas 
jūrai, jo ūdens kļūst nederīgs ne tikai 
cilvēku vajadzībām, bet arī daudzu 
augu un zivju eksistencei, skaidro 
hidrobiologi. Upes veselību ietekmē 
ne vien piesārņojums, bet arī nesa-
kārtotie krasti. Upes veselību labvē-
līgi var ietekmēt krastu sakārtošana 
un ūdens aerācija.

Līdz 2019.  gada jūlijam projekta 
ietvaros sadarbībā ar Lielupes pie-
krastes zemju īpašniekiem plānotas 
šādas aktivitātes: 

1)  saskaņā ar hidrobiologa ietei-
kumiem iztīrīt upes krastus (pašu 
spēkiem), aprīkot tos ar ūdens tūris-

mam nepieciešamo infrastruktūru: 
pārvietojamas pontonu laipas, pie-
stātnes un norādes; 

2) izveidot ūdenstūrisma maršru-
tu un kartes; 

3) veicināt partnerību, pašvaldību 
un Lielupes krastu īpašnieku sadar-
bību un izpratni par Lielupes atve-
seļošanas nozīmību, organizējot ko-
pīgus seminārus un veidojot kopīgu 
sadarbības formu; 

4) sekmēt uzņēmējdarbības attīs-
tību reģionā, veicinot jaunu tūrisma 
pakalpojumu vietu izveidi un esošo 
attīstīšanu; 

5)  izveidot interaktīvu vides ob-
jektu, kas simbolizē Lielupes sāku-
mu un ietver informāciju par Lielupi. 

Īstenojot projektu, kura rezultātā 
iecerēts veicināt Lielupes un Balti-
jas jūras atveseļošanos, ieguvēji būs 
gan piekrastes zemju īpašnieki, gan 
pašvaldības, gan ūdens tūristi, gan 
sabiedrība kopumā.

Projekts „Lielupes atveseļošanas 
pasākumi – pakalpojumu un infra-
struktūras izveide ūdens tūristiem” 
(17-00-A019.332-000006) tiek īs-
tenots Lauku attīstības program-
mas 2014.–2020. gadam pasākumā 
„Starpteritoriālā un starpvalstu sa-
darbība”. 

Inese Baumane,
Babītes novada

projekta vadītāja

Piešķirts finansējums projekta „Lielupes atveseļošanas pasākumi – 
pakalpojumu un infrastruktūras izveide ūdens tūristiem” īstenošanai
Lai iesaistītu Lielupei piegulošās pašvaldības un privātās personas (fiziskas 
un juridiskas) upes atveseļošanas pasākumos, attīstot ūdens tūrisma pakalpojumu 
infrastruktūru un tādējādi veicinot upes izmantošanu, ūdens aerāciju un upes 
atveseļošanos, trīs lauku partnerības – „Lielupe”, biedrība „Pierīgas partnerība” 
un „Bauskas rajona lauku partnerība” – apvienojušās kopēja projekta īstenošanā.

Vieta, kur augt tavām idejām, – 2017. gadā un turpmāk
Biedrība „Pierīgas partnerība” ir vietējā rīcības grupa, kas darbojas Mārupes, 
Babītes un Olaines novada teritorijā. 2017. gads ir bijis ļoti aktīvs, izsludināti 
projektu konkursi un veiktas dažādas aktivitātes teritorijas attīstībai saskaņā 
ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju.



• 20. decembrī Rīgas Sv. Jāņa baz-
nīcā skolai bija iespēja rīkot Zie-
massvētku koncertu, kur galvenais 
akcents tika likts uz kopīgu muzi-
cēšanu – uzstājās ansambļi, koris 
un orķestris (attēlā).

• No 5. līdz 7.  janvārim skolotā-
jas Elita Kolča un Anita Roze ar 
saviem ansambļiem piedalījās 
atbalsta fonda „Muzicējam kopā 
ar draugiem” rīkotajos ziemas 
meistarkursos kameransambļu 
skolotājiem. 

• 19.  janvārī mūsu pianisti pieda-
līsies Jūrmalas reģiona skolu tra-

dicionālajā klavierspēles festivālā 
Jūrmalas Mūzikas vidusskolā, kur 
par godu Lietuvas un Igaunijas 
valstu simtgadei programmā būs 
lietuviešu un igauņu komponistu 
skaņdarbi.

• Stīgu instrumentu spēles meis-
tari turpina mēroties spēkiem 
valsts konkursā – nu jau otrajā 
kārtā, kas 23.–24. janvārī notiks 
Jūrmalas Mūzikas vidusskolā. 
Babītes mūzikas skolu pārstāvēs 
četri audzēkņi: vijolnieces Emīli-
ja Ekbauma un Elīza Bērziņa, kā 
arī čellisti Maksims Skibickis un 

Paula Lasmanoviča. Turēsim par 
viņiem īkšķus!

• No 26. līdz 28.  janvārim J.  Vī-
tola Latvijas Mūzikas akadēmijā 
jau 23. reizi norisināsies Latvijas 
mūzikas skolu pūšaminstrumen-
tu un sitaminstrumentu izpildī-
tāju konkurss, kurā piedalīsies 
arī mūsu flautisti un sitamins-
trumentālisti.

Česlavs Grods,
 Babītes mūzikas skolas 

direktores vietnieks 
izglītības darbā

Salas sākumskolā no 2. līdz 5. janvā-
rim norisinājās bērnu dienas nomet-
ne „Ziemas sapnis”, ko vadīja biedrība 
„Kompetences māksla”, ar kuru skolai 
sadarbība jau ir izveidojusies ikdie-
nā – gan „Lego” robotikas pulciņa no-
darbībās skolēniem, gan pirmsskolas 
„ABC” grupas audzēkņiem.

Nometnei gatavojāmies visi – gan 
Salas sākumskolas kolektīvs, gan 
nometnes vadītāji. Pirms nomet-
nes skolā ieradās gan Veselības in-
spekcijas, gan Valsts ugunsdzēsības 

un glābšanas dienesta pārstāvji, lai 
veiktu pārbaudes un pārliecinātos, 
ka izvēlētā norises vieta ir droša un 
nometnes rīkošanai piemērota.

Nometnes organizatori cītīgi 
veidoja programmu, lai tēmas un 
radošās nodarbības būtu intere-
santas un saistošas un nometnes 
dalībniekiem nebūtu garlaicīgi. Un 
tā arī bija! Kas tik pie mums neno-
tika: „Lego” robotikas nodarbības, 
stāsti par un ap eņģeļiem, sportis-
kas aktivitātes, zīmēšana ar hennu, 

„sapņu ķērāja” veidošana, „Escape 
Room” noslēpumu atrisināšana, 
kur tika meklēti apslēptie dārgumi, 
garšas, maņas un intuīcijas attīstī-
šanas spēles, aktivitātes ārā – mūsu 
skolas mežā, radošo vēlmju kolāžas 
veidošana, ziemas pasaku un teiku 
stāstīšana, meditācija, papīra tilta 
būvniecība un daudz kas cits. Četru 

dienu nodarbību cikls noslēdzās ar 
kapoeiras nodarbību un diskotēku 
ar īstām spoguļbumbām. 

Nometni apmeklēja gan Babītes 
novada bērni, gan arī bērni no Rīgas, 
Liepājas un Tukuma. 

Cerētais tika sasniegts: prieks 
bērnu acīs, jauni draugi, emocijas, 
zināšanas, labi, patiesi pārdomāti un 

saturīgi pavadīts laiks kopā! Būsim 
draugi arī turpmāk!

Plašāka informācija un fotogale-
rija – Salas sākumskolas interneta 
vietnē un skolas „Facebook” profilā.

Nensija Priedīte,
Babītes novada pašvaldības 
Salas sākumskolas direktore
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Babītes novada pašvaldības Babītes vidusskola
izsludina reģistrāciju izglītojamo uzņemšanai 
2018./2019. mācību gada 1. klasē 

Pieteikumu reģistrācija Babītes vidusskolas kancelejā
• no 2018. gada 15. janvāra plkst. 9.00
    līdz 2018. gada 29. marta plkst. 15.00
• katru darbdienu no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 15.00.

Plašāka informācija: www.babitesvidusskola.lv
Tālruņa numurs uzziņām: 67914834

            PAZIŅOJUMS

Babītes novada pašvaldības 
Salas sākumskola 
izsludina reģistrāciju izglītojamo uzņemšanai 
2018./2019. mācību gada 1. klasē 

Informējam, ka 2018. gada 15. janvārī ir uzsākta pieteikumu reģistrācija mācī-
bām Salas sākumskolas 2018./2019. mācību gada 1. klasē. Pieteikumu reģis-
trācija notiks līdz 31. maijam.
Pieteikumu reģistrējot, nepieciešami šādi dokumenti:
• iesniegums (veidlapa tā izdrukāšanai pieejama interneta vietnē  

www.salassakumskola.lv, sadaļā „Vecākiem”, vai jau izdrukāta saņemama 
skolas administrācijā);

• dzimšanas apliecības kopija.
Aizpildītu iesniegumu var iesniegt gan personīgi Salas sākumskolas lietvedībā, 
gan arī sūtīt parakstītu un ieskenētu uz e-pasta adresi salasskola@babite.lv, 
pievienojot ieskenētu dzimšanas apliecību, oriģinālo iesniegumu iesniedzot 
vēlāk klātienē.
Izglītības iestāde pēc 31. maija rakstiski vai elektroniski paziņos vecākiem 
(aizbildņiem) par bērna uzņemšanu izglītības iestādē vai par atteikumu uz-
ņemt izglītības iestādē. 
Salas sākumskolas Atvērto durvju diena un iepazīšanās ar izglītības iestādi 
notiks 1. februārī, bet ar lielāko prieku tiksimies un par skolu jums pastāstīsim 
arī jebkurā citā dienā, iepriekš telefoniski saskaņojot datumu un laiku. 

Tālruņa numurs uzziņām: 20395011 vai 67934165; 
e-pasta adrese salasskola@babite.lv. 

Vienmēr priecājamies paplašināt mūsu izglītojamo pulku!

            PAZIŅOJUMSBabītes mūzikas skolas aktualitātes
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Salas sākumskolā – 
pirmā bērnu 
ziemas nometne 
Babītes novadā
Ierasts, ka nometnes parasti notiek vasarā, 
bet šogad pirmo reizi Babītes novadā bērniem tika 
dota iespēja radoši pavadīt četras brīvdienas 
arī ziemas brīvlaikā.

Ziemas nometnes dalībnieki Salas sākumskolā. 
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KULTŪRIZGLĪTĪBAS CENTRĀ 
SALAS PAGASTĀ „VIETVALŽI”
(„Vietvalži”, Spuņciems, Salas pagasts)
• Sestdien, 20. janvārī, Barikāžu 

atceres pasākumi: 
• plkst. 14.00 bezmaksas kino- 

seanss – dokumentālā filma 
„Vēsture aiz kadra” (režisors 
R.  Pipars, mūzikas autors 
M. Brauns, 2017); 

• plkst. 16.00 pasākumu cikls 
„Sarunas pie Eida” – sarunas 
ar Salas pagasta iedzīvotājiem, 
kuri piedalījās 1991. gada ba-
rikādēs, viņu atmiņas par šo 
laiku; 

• plkst. 17.00 Ievas Akurates 
akustiskais koncerts. 

Ieeja bez maksas. Bezmaksas ielū-
gumus uz kinoseansu un/vai kon-
certu līdz 19. janvārim var saņemt  
pie dežuranta:
• Kultūrizglītības centrā Piņķos: 

darbdienās no plkst. 8.00 līdz 
2.00, sestdienās no plkst. 10.00 
līdz 16.00 (tālr. nr. 67914450); 

• Kultūrizglītības centra filiālē 
Salas pagastā „Vietvalži”: no 
otrdienas līdz piektdienai no 
plkst. 10.00 līdz 18.00, sestdie-
nās no plkst. 11.00 līdz 17.00 
(tālr. nr. 20387272).

• 16. februārī plkst. 17.00 Pierī-
gas pašvaldību kultūras iestāžu 
amatierteātru iestudējumu reģio-
nālā skate, kurā piedalīsies trīs 
novadu amatiermākslas kolektīvi, 
tostarp – amatierteātris „Kalam-
būrs”, kas nominēts kā inovatī-
vākais jauniešu teātra kolektīvs. 
Vairāk informācijas 2. lpp. 
Uzmanību! Biļešu skaits ir iero-
bežots! Aktuālākā informācija par 

biļešu pieejamību – pašvaldības 
interneta vietnē www.babite.lv un  
www.facebook.com/Babitesnovads 
pie attiecīgā pasākuma. 

BIBLIOTĒKĀ
(Jūrmalas iela 14A, Piņķi)
• Visu janvāri aplūkojama Salaspils 

bibliotēkas ceļojošā izstāde „Bērni 
lasa”.

• No 16. janvāra aplūkojama Ivetas 
Budes un Dairas Lāces izstāde „Ra-
došiem brīžiem”.

SOCIĀLAJĀ DIENESTĀ
(Centra iela 3, Piņķi)
• Līdz 12. februārim aplūkojama 

zīmējumu izstāde „Ziemassvētku 
noskaņas”.

 
BABĪTES VIDUSSKOLĀ
(Jūrmalas iela 17, Piņķi)
• 10. februārī plkst. 17.00 aktu 

zālē Babītes novada pašvaldības 
Kultūrizglītības centrs un vidējās 
paaudzes deju kolektīvs „Dār-
ta” aicina uz Latvijas simtgades 
Dziesmu un Deju svētku ieskaņas 
koncertu „Mēs dejosim no visas 
sirds”. Vairāk informācijas 2. lpp.

• 25. janvārī no plkst. 10.00 līdz 
17.00 pie Babītes vidusskolas – 
mobilā diagnostika. Mamogrāfija: 
ar Nacionālā veselības dienesta 
uzaicinājuma vēstuli – bez mak-
sas, ar ģimenes ārsta nosūtīju-
mu – 2,85 eiro, bez nosūtījuma  – 
20 eiro. 

Plašāka informācija par pasāku-
miem – pašvaldības interneta vietnē 
www.babite.lv un „Facebook” profilā 
www.facebook.com/Babitesnovads.
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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”

2017. GADA DECEMBRĪ
 Babītes novadā piedzimuši deviņi bērni:

 sešas meitenes un trīs zēni

Iedzīvotāju skaits 
2018. gada 1. janvārī: 

11 008 

            PASĀKUMI BABĪTES NOVADĀ

  NUMURA PIELIKUMS
Saistošie noteikumi Nr. 15
Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes 
(personas) statusa noteikšanu Babītes novadā
Saistošie noteikumi Nr. 16
Par Babītes novada pašvaldības pabalstiem 
ar materiālā stāvokļa izvērtēšanu
Saistošie noteikumi Nr. 17
Par Babītes novada pašvaldības pabalstiem 
iedzīvotājiem bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas
Saistošie noteikumi Nr. 18
Babītes novada pašvaldības sociālie pakalpojumi

Babītes novada pašvaldības avīzes „Babītes Ziņas”2018. gada 16. janvāra (93.) numura pielikums

Numura pielikumā
1.–6. lpp. Saistošie noteikumi Nr. 15 Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Babītes novadā
7.–11. lpp. Saistošie noteikumi Nr. 16 Par Babītes novada pašvaldības pabalstiem ar materiālā stāvokļa izvērtēšanu 
12.–15. lpp. Saistošie noteikumi Nr. 17 Par Babītes novada pašvaldības pabalstiem iedzīvotājiem bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas
16.–20. lpp. Saistošie noteikumi Nr. 18 Babītes novada pašvaldības sociālie pakalpojumi

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME
Reģ. Nr. 90000028870Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107Tālr. 26120706, 67914650, fakss 67914435, e-pasts dome@babite.lv, www.babite.lv

Babītes novada Babītes pagastā

APSTIPRINĀTIar Babītes novada pašvaldības domes2017. gada 25. oktobra lēmumu
(protokols Nr. 14, 22. §)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
2017. gada 25. oktobrī, 

Nr. 15
Babītes pagastā, Babītes novadā

Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Babītes novadā 

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33. panta otro daļu un likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 
14. panta sesto daļu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, kuru nepārsniedzot ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona (turp-

māk – ģimene (persona)) tiek atzīta par trūcīgu vai maznodrošinātu, un kārtību, kādā ģimene (persona) tiek atzīta par trūcīgu 
vai maznodrošinātu Babītes novadā.

Babītes novada pašvaldības avīzes „Babītes Ziņas” 2018. gada 16. janvāra (93.) numura pielikums  1

2017.  gada nogalē Babītes novadā 
bija 11  008  iedzīvotāji. Salīdzinot 
ar 2016.  gada nogales rādītājiem, 
iedzīvotāju skaits ir palielinājies 
par 297. Jaundzimušo skaits pērn 
bija 136, kas ir par 16 mazāk nekā 
2016.  gadā un par diviem ma-
zāk nekā 2015.  gadā. Līdzīgi kā 
2016.  gadā, arī 2017.  gadā zēnu 
bija vairāk nekā meiteņu. Salīdzi-
nājumā ar 2016.  gadu pieaudzis 
dvīņu pāru skaits: 2016. gadā – trīs, 
2017.  gadā  – septiņi. Turklāt pērn 
Babītes novadā reģistrēti arī trīnīši. 

Pārlūkojot reģistrēto jaundzi-
mušo vārdus, pērn populārākie 
vārdi meitenēm bija Elza, Maija 
un Paula, savukārt zēniem – Kār-
lis, Markuss un Roberts. Salīdzinot 
ar 2016.  gada topu, līderpozīcijas 
turpina saglabāt vārdi Kārlis un 
Roberts. 

Līdzīgi kā 2016. gadā, pērn jaun-
dzimušo skaits bija gandrīz divas 
reizes lielāks nekā mirušo skaits. 

Aizvadītajā gadā novadā miruši 
74  iedzīvotāji, kas ir par trim ma-
zāk nekā 2016. gadā. 

Tāpat kā 2016. gadā, arī 2017. gadā 
visvairāk iedzīvotāju Babītes novadā 
ir vecuma grupā 31–40 (1859), kam 
seko četrdesmitgadnieki, bērni līdz 
septiņu gadu vecumam un divdesmit-
gadnieki. Salīdzinot ar 2016.  gadu, 
divdesmitgadnieku grupa apmainīju-
sies vietām ar bērnu līdz septiņu gadu 
vecumam grupu. Vecākajam Babītes 
novada iedzīvotājam ir 100 gadu.  

Iedzīvotāju nacionālais sadalī-
jums 2017.  gadā ir teju identisks 
2016. gada rādītājiem – pašvaldības 
Dzimtsarakstu nodaļas dati lieci-
na, ka 68% (samazinājums par 1%) 
novada iedzīvotāju ir latvieši, 21% 
krievi, bet atlikušos 12% dala dažādu 
tautību pārstāvji, piemēram, ukraiņi, 
poļi, baltkrievi, lietuvieši, igauņi u.c.

2017.  gadā Babītes novadā no-
slēgtas 100 laulības, no kurām 72  – 
Dzimtsarakstu nodaļā (sešas no 

tām – ārpus Dzimtsarakstu nodaļas 
telpām), kā arī 28 baznīcā. Salīdzinot 
ar 2016. gadu, laulību skaits ir pieau-
dzis par desmit. 

Jau vēstījām, ka 2018.  gadā dzi-
mušie bērniņi, kuri tiks reģistrēti 
Babītes novada pašvaldības Dzimt-
sarakstu nodaļā, tiks sveikti ar īpašu 
Latvijas valsts simtgadei veltītu dā-
vanu komplektu – sudraba monē-
tas tipa medaļu ozolkoka kastītē ar 
projekta „Simtgades bērni” logo, vēs-
tuli un Babītes novada pašvaldības 
domes novēlējumu. Pirmo dāvanu 
komplektu Babītes novadā saņēma 
3. janvārī dzimušais Ferdinands Ger-
hards. Apsveicam pirmo simtgades 
bērniņu Babītes novadā! Babītes 
novada pašvaldības dome nolēma 
piedalīties projektā „Simtgades bēr-
ni”, atbalstot 200 dāvanu komplektu 
iegādi.

Informācija arī pašvaldības inter-
neta vietnē, sadaļas „Novads” apakš-
sadaļā „Apraksts”. 

Informāciju sagatavoja 
Lelde Drozdova-Auzāne,
Babītes novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Demogrāfiskie rādītāji 
Babītes novadā 2017. gadā
2017. gada demogrāfiskie rādītāji Babītes novadā 
liecina, ka iedzīvotāju skaits turpina vienmērīgi pieaugt. 
Lai gan nedaudz samazinājies, ir stabili augsts 
jaundzimušo skaits, palielinājies noslēgto laulību skaits.

DATI: BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DZIMTSARAKSTU NODAĻA (2018. GADA JANVĀRA SĀKUMS)


