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Babītes novada
pašvaldības budžets
2018. gadam sastādīts saskaņā
ar likumiem „Par pašvaldību
budžetiem” un „Par valsts budžetu
2018. gadam” un Ministru kabineta
2017. gada 19. decembra noteikumiem
Nr. 760 „Noteikumi par pašvaldību
finanšu izlīdzināšanas fonda
ieņēmumiem un to sadales
kārtību 2018. gadā”.

Ziņojums par Babītes novada pašvaldības

budžetu 2018. gadam
2017. GADS

• Līdz 2017. gada 31. decembrim
Babītes novadā savu dzīvesvietu
deklarējuši 11 008 iedzīvotāji, tomēr šis rādītājs objektīvi neatspoguļo novadā faktiski dzīvojošo iedzīvotāju skaitu, jo pēdējos gados
uzceltajās savrupmājās cilvēki dzīvo, bet viņu dzīvesvieta deklarēta
citā novadā, un tas nozīmē, ka šajās
mājās dzīvojošo cilvēku maksātie
nodokļi nenonāk Babītes novada
pašvaldības budžetā.
• 2017. gadā Babītes novadā deklarēti 136 jaundzimušie, reģistrēti
74 mirušie, pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 72 laulības, vēl 28 laulības reģistrētas
baznīcā.
• 2018. gada 1. janvārī Valsts nodarbinātības dienestā kā darba meklētāji reģistrējušies 189 iedzīvotāji, kas ir par 21 cilvēku mazāk nekā
2017. gada 1. janvārī.
• Ekonomisko
aktivitāšu
ziņā
2017. gads Babītes novadā bijis
veiksmīgs, jo iepriekšējos gados uz-

sāktie būvniecības tempi turpinājās,
pašvaldības institūcijas realizēja plānotos investīciju projektus, kā arī
uzsāka jaunus projektus.
• Par privātā kapitāla līdzekļiem uzbūvēta un darbu uzsākusi jau trešā
skola ar starptautisku apmācības
programmu – King's College (The
British School of Latvia). Uzsākta
arī Latvijas Starptautiskās skolas
piebūves būvniecība, daudzdzīvokļu māju, pakalpojumu objektu,
rūpnīcu un tirdzniecības centra
būvniecība, kā arī turpinās savrupmāju būvniecība.
• Darījumi ar nekustamajiem īpašumiem 2017. gadā Babītes novada
teritorijā notika 15 682 000 eiro apmērā, bet, izvērtējot un salīdzinot
ar darījumu apjomu 2016. gadā,
secināms, ka nekustamā īpašuma
tirgū ikdienas darījumu apjoms ir
samazinājies.
• Plānošanas
un
būvniecības
daļā akceptēts 461 būvniecības
projekts, veikta 271 atzīme pa-

PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMI
2017. GADĀ, EIRO
Iestādes ieņēmumi
266 232

Nenodokļu ieņēmumi
108 879

Pašvaldību
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Ieņēmumi no iedzīvotāju
ienākuma nodokļa
10 469 448

9591
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skaidrojuma rakstos vai apliecinājuma kartēs par būvniecības ieceri, izsniegtas 190, bet pagarinātas
246 būvatļaujas un pieņemtas
ekspluatācijā 150 būves, no tām
106 dzīvojamās ēkas. 2017. gadā
apstiprināti seši detālplānojumi
un 37 zemes ierīcības projekti, izsniegtas atļaujas 10 detālplānojumu izstrādei un 46 zemes ierīcības
projektu izstrādei.
PAMATBUDŽETA
IZDEVUMI ATBILSTOŠI
FUNKCIONĀLAJĀM
KATEGORIJĀM
2017. GADĀ, EIRO
Atpūta,
kultūra un sports
1 433 803

Valsts budžeta transferti
1 496 142
Nekustamā
īpašuma nodoklis
1 760 188

DEMOGRĀFISKĀS SITUĀCIJAS DINAMIKA UZ KATRA GADA 1. JANVĀRI

Sociālā aizsardzība
541 261

Vispārējie
valdības dienesti
3 572 590

9828

2014. gads

10131

2015. gads

10711

10339

2016. gads

• 2017. gada izlīdzinātie ieņēmumi (iedzīvotāju ienākuma nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis) pašvaldības budžetā bija par 1 225 410 eiro
lielāki nekā 2016. gada izlīdzinātie
ieņēmumi.
• 2017. gadā pašvaldības budžeta ieņēmumu sadaļās ieņēmumi pārsniedza iepriekšējā gada ieņēmumus:
nekustamā īpašuma nodoklis – par
12 891 eiro, iedzīvotāju ienākuma

2017. gads

Naudas sodi un sankcijas
7184

Turpinājums 2. lpp.

IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKAJĀM
KATEGORIJĀM 2017. GADĀ, EIRO
Sociālie pabalsti
184 656
Pamatkapitāla
veidošana
1 817 510

Pašvaldību uzturēšanas
izdevumu transferti
2 727 873
Atlīdzība
5 600 751

Subsīdijas un dotācijas
72 877
Procentu izdevumi 70

Pakalpojumi un preces
3 344 226
KOPĀ: 13 747 963

NENODOKĻU IEŅĒMUMI
2017. GADĀ, EIRO

Ieņēmumi no valsts
(pašvaldību)
īpašuma iznomāšanas,
pārdošanas un no
nodokļu pamatparāda
kapitalizācijas
36 977

2018. gads

nodoklis – par 1 212 519 eiro, valsts
budžeta transfertu ieņēmumi – par
44 727 eiro. Pašvaldības iestāžu ieņēmumi un citi nenodokļu ieņēmumi
samazinājušies par 7738 eiro, bet
kopumā ieņēmumi pamatbudžetā sasniedza 14 334 090 eiro, kas
ir par 1 262 399 eiro vairāk nekā
2016. gadā.

KOPĀ: 14 334 089

Pārējie nenodokļu ieņēmumi
4979

11008

VALDĪBAS DIENESTU IZDEVUMI
2017. GADĀ, EIRO
Vēlēšanu organizēšana
21 283

Ieņēmumi
no uzņēmējdarbības
un īpašuma
11 348
Izglītība
6 285 553

Sabiedriskā kārtība
200 202

Ekonomiskā darbība
695 516
Valsts (pašvaldību)
nodevas un kancelejas nodevas
48 391
KOPĀ: 108 879

Teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana
1 219 239

Maksājumi PFIF
2 170 235
KOPĀ: 13 747 963

Administrācija
1 176 537

Aizņēmumu
procentu maksājumi
4333
KOPĀ: 3 572 590

2|

www.babite.lv

2018. gada 20. februāris, nr. 94

Ziņojums par Babītes novada pašvaldības

budžetu 2018. gadam
Turpinājums. Sākums 1. lpp.

• Ieņēmumi speciālajā budžetā
no valsts budžeta mērķdotācijas
autoceļu fondam bija līdzīgi kā
2016. gadā – 238 858 eiro apmērā, bet ieņēmumi no dabas resursu
nodokļa – 28 606 eiro apmērā, kas
kopumā ir par 6447 eiro vairāk nekā
2016. gadā. 2017. gadā, kā ik gadu,
pašvaldības budžeta līdzekļi tika novirzīti investīcijām pašvaldības izglītības iestāžu renovācijas projektos,
kā rezultātā Babītes vidusskolā veikts
gaiteņu, tualešu un kāpņu remonts,
izveidotas jaunas klašu telpas; kopējās izmaksas – 190 610 eiro.
2017. gadā uzsākta Babītes vidusskolas piebūves būvniecība, kuras
finansēšanai saņemts Valsts kases
aizdevums 4 000 000 eiro apmērā.
• Lai uzlabotu piekļuves kontroli iestādēs, pirmsskolas izglītības iestāžu

ēku ieejas durvis un vārti aprīkoti
ar kodu slēdzenēm, kuru ierīkošana
izmaksāja 16 991 eiro. Babītes PII
teritorijā izbūvēts apgaismojums
par 19 469 eiro, savukārt PII „Saimīte” uzstādīts jauns rotaļu laukums
un veikti telpu remontdarbi par
30 735 eiro. Babītes pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā izbūvēts
apgaismojums, ieguldot 19 469 eiro.
• Lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju kvalitatīvāku izpildi, 2017. gadā tika uzsākti vairāki
pašvaldībai piederošu ēku pārbūves darbi. Babītes ciemā, pārbūvējot ēku Liepu alejā 17, tika izveidotas plašākas telpas bibliotēkai
un telpas Sociālajam dienestam;
kopējā būvdarbu līguma summa – 542 355 eiro. Salas pagasta
Spuņciemā nodota ekspluatācijā
ēka „Vietvalži”, veikta ēkas pilnīga
pārbūve, izveidojot telpas dažā-

dām kultūras dzīves norisēm un
pasākumiem; pārbūves kopējās
izmaksas – 743 802 eiro. Lai nodrošinātu sociālos dzīvokļus likumā noteiktajām personām, uzsākta bijušās telefonu centrāles ēkas
pārbūve Babītē, kuras finansēšanai
saņemts Valsts kases aizdevums
1 000 000 eiro apmērā.
• Aktīvās atpūtas un sporta aktivitāšu veicināšanai 2017. gadā izbūvēts
jauns skeitparks Babītē, ieguldot
13 532 eiro, tika izstrādāti vairāki
velomaršruti, kuru iezīmēšana jāturpina 2018. gadā.
• 2017. gadā no autoceļu fonda
pašvaldības ielu un ceļu ikdienas
uzturēšanā ieguldīti 278 794 eiro,
pārbūvējot Bērzu ielas posmu Babītē, veicot grants ceļu apstrādi pret
putekļiem, vairāku ceļu šķembu
seguma atjaunošanu, kā arī citus
vasaras un ziemas uzturēšanas dar-

bus. No pašvaldības pamatbudžeta
ielu un ceļu uzturēšanā un pārbūvē
ieguldīti 367 367 eiro: Meža ielas
posma asfaltbetona seguma izbūvei
Babītē, piebraucamās ielas pārbūvei pie ēkas Rīgas ielā 15, Piņķos,
apgaismotas gājēju ietves un autostāvvietas izbūvei pie rododendru
audzētavas Babītē.
• 2017. gadā veikta ielu apgaismojuma
izbūve Kleistu ielas posmā Mežāres
ciemā, Vārpu ceļa posmā Dzilnuciemā, Atpūtas un Skolas ielas pārbūve
Piņķos, kā arī veikta ielu apgaismojuma vadības iekārtu modernizācija;
kopējās izmaksas – 66 487 eiro.
• 2017. gadā veikta caurteku pārbūve
maģistrālajos meliorācijas grāvjos
Piņķos un Mežāres ciemā, veikta Babītes, Dzilnupes un Trenču polderu
aizsargdambju sakopšana un pašvaldības meliorācijas sistēmu uzturēšana, ieguldot 134 357 eiro.

• 2017. gadā pieauga izdevumi savstarpējos norēķinos ar Rīgas un Jūrmalas pilsētu pašvaldībām par Babītes novadā dzīvojošiem bērniem,
kuri mācās šo pašvaldību skolās, –
506 868 eiro, kas ir par 84 035 eiro
vairāk nekā 2016. gadā, bet finansējums privātajām pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēm sasniedza
1 231 165 eiro.
• 2017. gadā nedaudz samazinājās
izmaksāto pabalstu apmērs pašvaldības Sociālajā dienestā un
par pakalpojumiem pansionātos
un bērnunamos; kopā samaksāts
188 965 eiro.
• 2017. gadā no pašvaldības budžeta turpinājās daļēja ēdināšanas izmaksu kompensācija daudzbērnu
ģimeņu bērniem, kā arī „zupas virtuves” izdevumu apmaksa trūcīgajiem iedzīvotājiem Piņķu ciemā un
Spuņciemā.

mam Gātciemā, Augļu un Ziedu
ielas posmiem Priežciemā.
• Paredzēts izstrādāt tehniskos projektus Vītolu ielas Piņķos, Alstu
ceļa Spilvē, autoceļa Annas–Vīkuļi
posma, Kļavu ceļa posma Spuņciemā un piebraucamā ceļa pie ēkas
Piņķos, Centra ielā 2, pārbūvei.
Autoceļa Annas–Vīkuļi pārbūvei
paredzēts Eiropas Savienības (ES)
līdzfinansējums.
• 2018. gadā paredzēts izbūvēt ielu
apgaismojumu Skolas ielas posmā gar Piņķu kapsētu, no Sila ielas
līdz ēkām „Jaunmētras” un Rožu
ielā 2, Babītē, Spuņciema ielas posmā Spuņciemā, no autoceļa A10
Rīga–Ventspils līdz kultūrizglītības
centram „Vietvalži” Spuņciemā, kā
arī Mēness ielas un Kleistu ielas posmos, jo patlaban šajos ielu posmos
gaismas ķermeņi izvietoti uzņēmumam „Centrālie elektrotīkli” piederošajos elektroapgādes balstos,
kurus paredzēts demontēt.
• 2018. gadā paredzēta Dzilnupes
poldera sūkņu stacijas pārbūve, lai
nodrošinātu ūdens atsūknēšanu no
lauksaimniecības zemēm Dzilnupes
poldera teritorijā. 2018. gadā paredzēts realizēt ES līdzfinansētu projektu „Dabas takas izveide pie Babītes ezera”, saremontējot Dzilnupes
un Trenču polderu dambju virsmu,
lai nodrošinātu iespēju pārvietoties
ar velosipēdiem, kā arī uzbūvēt divus
putnu vērošanas torņus.

• 2018. gadā no pašvaldības budžeta
sociālajai palīdzībai dažādu pabalstu
izmaksai un pakalpojumu apmaksai
paredzēti finanšu līdzekļi 364 530 eiro
apmērā. Lai nodrošinātu kvalitatīvākus pakalpojumus pašvaldības Sociālā
dienesta klientiem Babītē un Spilves
ciemā, 2018. gadā Sociālā dienesta
darbiniekiem būs pastāvīgas telpas
ēkā Liepu alejā 17, Babītē.
• 2017./2018. mācību gadā par
642 novadā deklarētiem bērniem
tiek veikti maksājumi citām pašvaldībām savstarpējo norēķinu veidā
par to, ka šie bērni apmeklē attiecīgo pašvaldību izglītības iestādes, par
416 novadā deklarētiem bērniem
tiek sniegts līdzfinansējums privāto
pirmsskolas izglītības iestāžu apmeklējumam, par 156 bērniem tiek
sniegts līdzfinansējums privāto vispārizglītojošo skolu apmeklējumam,
230 bērni no daudzbērnu ģimenēm
saņem ēdināšanas maksas atvieglojumus izglītības iestādēs (50% no kopējās summas pirmsskolas izglītības
iestādēs un 1 eiro dienā vispārizglītojošajās skolās), bet līdzfinansējums
50% apmērā mācībām Rīgas pilsētas
pašvaldības profesionālās ievirzes
skolās tiek sniegts par 24 bērniem.
• Ņemot vērā pozitīvu ikgadējo demogrāfisko situāciju un mehānisku
iedzīvotāju pieaugumu migrācijas
rezultātā, jāizvērtē jaunas pirmsskolas izglītības iestādes ēkas būvniecības nepieciešamība Piņķos.

• Pašvaldības kapitālsabiedrība SIA
„Babītes siltums” pasūtījusi tehnisko projektu un 2018. gadā plāno Piņķos uzbūvēt jaunu, modernu katlumāju un Administrācijas
telpas, kā arī telpas tehniskajam
personālam, bet par to, ko darīt ar
veco katlumājas ēku, lems pašvaldības dome.
• Atbilstoši projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība
Babītē” ilgtermiņa programmai,
2018. gadā jāizprojektē ūdensapgādes un kanalizācijas notekūdeņu savākšanas tīkli Spilves ciema
Spilves, Stropu un Silmaču ielā un
Kleistu ceļā, lai 2019.–2020. gadā
projektu realizētu.
• Jāizstrādā projekts 2018.–2019. gadam notekūdeņu attīrīšanas ietaišu
pārbūvei Piņķos, jo attīrāmo notekūdeņu apjoms tuvākajā laikā sasniegs attīrīšanas ietaišu maksimāli
pieļaujamo apjomu.
• Kopumā ar finanšu līdzekļiem Babītes novada pašvaldības budžetā
2018. gadam iespējams nodrošināt pašvaldības autonomo funkciju izpildi.

2018. GADS
• 2018. gadā kopējie ieņēmumi pašvaldības pamatbudžetā plānoti
14 503 147 eiro apmērā, to skaitā
nodokļu ieņēmumi, valsts budžeta
mērķdotācijas pedagogu algām līdz
2018. gada 31. augustam, mācību
maksa Babītes mūzikas skolā, ieņēmumi no pašvaldības institūciju
sniegtajiem pakalpojumiem un pašvaldības īpašuma izmantošanas, bet
izdevumi plānoti 21 103 703 eiro
apmērā. Ņemot vērā to, ka
2017. gadā ieņēmumi pašvaldības
budžetā pārsniedza izdevumus,
budžeta līdzekļu uzkrājums no iepriekšējā gada ir 2 199 378 eiro, bet
no 2017. gadā piešķirtā Valsts kases
aizdevuma būvniecības projektiem
tiks apmaksāti būvniecības darbi
2018. gadā.
• 2018. gadā pašvaldības pamatbudžetā plānoti 12 718 243 eiro
ienākumi no nodokļiem, kas ir
par 1 035 272 eiro vairāk nekā
2017. gadā, no tiem 11 031 316 eiro
ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis,
bet 1 514 108 eiro – nekustamā
īpašuma nodoklis. Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā jāiemaksā
2 107 453 eiro, kas ir par 62 781 eiro
mazāk nekā faktiski 2017. gadā, un
tas veido 19,1% no iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem.
• Pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi plānoti 273 800 eiro apmērā, no tiem 245 800 eiro – valsts
budžeta mērķdotācija pašvaldības

•

•

•

•

autoceļu fondā, 28 000 eiro – dabas
resursu nodoklis.
2018. gadā turpināsies investīciju
projekts „Babītes vidusskolas ēkas
pārbūve”, izbūvējot četru stāvu piebūvi ar kopējo platību 4000 kvadrātmetru, lai no 2019. gada 1. janvāra
nodrošinātu izglītojamos ar klašu
telpām. Tāpat turpinās nekustamā
īpašuma „Mildas” pārbūve Babītes
ciemā, pārbūvējot bijušās telefonu
centrāles ēku par pašvaldības dzīvokļu ēku sociālajām vajadzībām.
2016. gadā pašvaldības īpašumā
tika iegādāts nekustamais īpašums
„Salve” Spuņciemā, Salas pagastā,
un 2018. gadā paredzēts uzsākt projektēšanas darbus ēkas pārbūvei, bet
2019. gadā plānots īstenot ēkas „Salve” pārbūves projektu, izbūvējot jaunas telpas pašvaldības bibliotēkas,
Sociālā dienesta, dienas centra un
pašvaldības Administrācijas vajadzībām, tādējādi atbrīvojot telpas Salas
sākumskolas ēkā „Pīlādzīši”.
No autoceļu fonda līdzekļiem paredzēts finansēt pašvaldības ielu un
autoceļu ikdienas un sezonas uzturēšanas darbus, kā arī brauktuvju seguma atjaunošanas darbus, tam atvēlot
301 668 eiro.
2018. gadā paredzēts īstenot pārbūves projektus, veicot asfaltbetona
seguma izbūvi Meža ielai Babītē,
Vārpu ceļam Dzilnuciemā, Spuņciema ielai Spuņciemā, Skolas ielas
posmam Piņķos, Straupes ceļa pos-

Babītes novada pašvaldības
2018. gada budžetu
skatiet šā numura pielikumā.
		
Andrejs Ence,
Babītes novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs
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BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES PIEŅEMTIE LĒMUMI JANVĀRĪ
BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDĒ 2018. GADA 24. JANVĀRĪ IZSKATĪTI 39 LĒMUMPROJEKTI. SĒDĒ PIEDALĪJĀS 12 DOMES DEPUTĀTI.
Domes lēmumi īsumā:
1) mainīt adresi „Strazdi”, Babīte, Babītes pagasts,
Babītes novads, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80480040415 un daudzdzīvokļu mājai
ar kadastra apzīmējumu 80480040415001 uz
Liepu aleja 21, Babīte, Babītes pagasts, Babītes
novads;
2) mainīt adresi un īpašuma nosaukumu Liepu
aleja 21, Babīte, Babītes pagasts, Babītes novads, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
80480040496 uz Liepu aleja 23, Babīte, Babītes
pagasts, Babītes novads. Mainīt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā uz pagaidu atļautā zemes
izmantošana sakņu dārziem;
3) atļaut apvienot nekustamā īpašuma „Vīndolas”, kadastra Nr. 80480040365, zemes vienību 0,0386 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
80480040482 un zemes vienību 0,1048 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 80480040365.
Apvienotajai zemes vienībai ar kopējo platību
0,1434 ha noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju
apbūve. Apvienotajai zemes vienībai noteikt
adresi Kleistu iela 2, Spilve, Babītes pagasts,
Babītes novads;
4) atļaut apvienot nekustamā īpašuma „Kūdra-36”, kadastra Nr. 80880010060, zemes
vienību 0,0410 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 80880010060 un nekustamā īpašuma
„Kūdra-37”, kadastra Nr. 80880010061, zemes
vienību 0,0460 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 80880010061. Apvienotajai zemes vienībai
noteikt adresi Ogu iela 1, Kūdra, Salas pagasts,
Babītes novads. Apvienotajai zemes vienībai ar
kopējo platību 0,087 ha noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo
māju apbūve;
5) atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Vecvagari”, kadastra Nr. 80880030050, un reģistrēt jaunā
nekustamajā īpašumā zemes vienību 5,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 80880030058, visā
platībā saglabājot nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi – īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kurās saimnieciskā darbība ir aizliegta ar normatīvo
aktu, un piešķirt tai nosaukumu „Mākoņpļavas”;
6) noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība, plānotajai zemes vienības daļai,
kas plānota nekustamā īpašuma „Ķemeru Nacionālais parks” zemes vienībā;
7) atlikt lēmuma pieņemšanu par nekustamā
īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamajā
īpašumā Jaunā iela 8, Piņķos, Babītes pagastā,

Babītes novadā, kadastra numurs 80480030649,
ietilpstošajai zemes vienībai;
8) atlikt lēmuma pieņemšanu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamajā īpašumā Turaidas iela 1, Piņķos, Babītes pagastā,
Babītes novadā, kadastra numurs 80480031174,
ietilpstošajai zemes vienībai;
9) nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu
saņemšanai izstrādāto detālplānojuma projektu nekustamā īpašuma „Puķulejas”, kadastra
Nr. 80480010537, zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 80480010537, Mežārēs, Babītes pagastā, Babītes novadā;
10) apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu
nekustamajā īpašumā „Dinas”, Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā, kadastra numurs
80880050218, ietilpstošās zemes vienības sadalīšanai;
11) atzīt par spēku zaudējušu detālplānojumu nekustamā īpašuma „Smilgu pļava”, kadastra
Nr. 80480010788, zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 80480010033, kas apstiprināts ar
Babītes novada pašvaldības domes 22.04.2015.
lēmumu (protokols Nr. 6, 8.§);
12) atzīt par spēku zaudējušu Babītes novada pašvaldības domes 26.03.2014. lēmumu (protokols
Nr. 4, 1.§) „Par būvniecības turpināšanu nekustamajā īpašumā Gravu ielā 58, Spilvē, Babītes
pagastā, Babītes novadā”;
13) noslēgt zemes nomas līgumu ar vienu personu
par garāžai piekrītošām apbūvētas zemes vienības domājamām daļām, kas sastāda 120 m² no
zemes vienības 0,4989 ha platībā Rīgas ielā 2B,
Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā;
14) noslēgt zemes nomas līgumu ar vienu personu
par garāžai piekrītošām zemes vienības domājamām daļām, kas sastāda 120 m² no zemes
vienības 0,4989 ha platībā Rīgas ielā 2B, Piņķos,
Babītes pagastā, Babītes novadā;
15) slēgt zemes nomas līgumu ar trim personām
par apbūvētas zemes vienības domājamās daļas iznomāšanu mājīpašuma uzturēšanai Smilšu
ielā 19, Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā,
kadastra apzīmējums 80480040421;
16) noslēgt zemes nomas līgumu par pašvaldībai
piederošā nekustamā īpašuma „Cielavas masīvs”
zemes vienības daļas iznomāšanu bez apbūves
tiesībām personīgās palīgsaimniecības vajadzībām – ģimenes dārza ierīkošanai un uzturēšanai;
17) ar 01.02.2018. slēgt vienošanos ar vienu personu par grozījumiem 01.10.2013. noslēgtajā „Lauku apvidus zemes nomas līgumā” par nekustamā
īpašuma Rīgas iela 2B, Piņķos, Babītes pagastā,
Babītes novadā, zemes vienības, kadastra apzīmējums 80480031263, domājamo daļu nomu

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)
26)

27)

28)

garāžas uzturēšanai, izsakot līguma apakšpunktu jaunā redakcijā;
ar 01.02.2018. slēgt vienošanos ar vienu personu par grozījumiem 01.03.2013. noslēgtajā „Lauku apvidus zemes nomas līgumā” par nekustamā
īpašuma Rīgas iela 2B, Piņķos, Babītes pagastā,
Babītes novadā, zemes vienības, kadastra apzīmējums 80480031263, domājamo daļu nomu
četru garāžu uzturēšanai, izsakot līguma apakšpunktu jaunā redakcijā;
atsavināt vienai personai dzīvojamās ēkas Rīgas
ielā 2A dzīvoklim piekrītošās apbūvētās zemes
vienības domājamās daļas, kas sastāda 87,5 m²
no zemes vienības Rīgas ielā 2A, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, par nosacīto cenu
592,38 eiro;
noslēgt zemes vienības nomas līgumu ar vienu
personu par pašvaldībai piederošā nekustamā
īpašuma zemes vienības (starpgabala) 0,0188 ha
platībā, kadastra apzīmējums Nr. 80480040778,
iznomāšanu bez apbūves tiesībām teritorijas sakopšanai un uzturēšanai;
noteikt, ka Babītes novada Salas pagasta teritorijā piecas zemes vienības ir starpgabali un piekrīt Babītes novada pašvaldībai;
atsavināt vienai personai dzīvojamās ēkas Rīgas
ielā 2A dzīvoklim piekrītošās apbūvētās zemes
vienības domājamās daļas, kas sastāda 180,3 m²
no zemes vienības Rīgas ielā 2A, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, par nosacīto cenu
1220,63 eiro;
izsniegt izziņu četrām personām par piekrišanu
iegūt īpašumā trīs nekustamos īpašumus Babītes
pagastā un vienu Salas pagastā;
deleģēt Babītes novada pašvaldības Administrācijas Plānošanas un būvniecības daļas vadītāju
Veldzi Liepu saziņai ar Rīgas plānošanas reģiona
Attīstības plānotāju konsultatīvo darba grupu;
pagarināt sociālā dzīvokļa īres līguma ar vienu
personu;
deleģēt Babītes novada pašvaldības domes deputātus Aivaru Osīti – darbam Babītes vidusskolas padomē, Ilzi Bērziņu – darbam PII „Saimīte”
un Babītes PII padomē, Kristapu Vilciņu – darbam
Babītes mūzikas skolas padomē;
apstiprināt izsoles noteikumus „Babītes novada
pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma „Starpgabals Nr. 8”, kadastra Nr. 80880050675, Salas
pagastā, Babītes novadā, neapbūvētas zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 80880020367
izsoles ar pretendentu atlasi noteikumi”;
atzīt par nesekmīgu garāžas Nr. 7 Rīgas ielā 2B,
Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā,
kadastra apzīmējums 80480030132001005,
nomas tiesību izsoli;

29) apstiprināt Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma „Doktorāts”, Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā, kadastra
Nr. 80880050397, ēkas nedzīvojamo telpu Nr. 7
un Nr. 8 nomas tiesību izsoles rezultātus un izsoles uzvarētājam telpas iznomāt par 60 eiro mēnesī plus PVN;
30) noraidīt vienas personas iesniegumā izteikto lūgumu un neatjaunot iesnieguma par zaudējuma
atlīdzinājumu iesniegšanas termiņu.
31) apstiprināt grozījumus Babītes novada pašvaldības 23.01.2013. saistošajos noteikumos
Nr. 3 „Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība atsevišķām nodokļa maksātāju kategorijām Babītes novadā”
(pielikumā);
32) nodot Babītes novada pašvaldības Sociālā dienesta valdījumā pašvaldības īpašumā esošo ēku
nekustamajā īpašumā Liepu aleja 17, Babītē,
Babītes pagastā, Babītes novadā, un uzdot veikt
tās apsaimniekošanu;
33) veikt izmaiņas pašvaldības 27.04.2011. lēmuma „Par Babītes novada pašvaldības iestāžu
amatu noteikšanu, kurus ieņemošās amatpersonas (darbinieki) ir pakļautas reālam dzīvības vai
veselības apdraudējumam (riskam)” (protokols
Nr. 6, 27.§) 1. punktā;
34) veikt izmaiņas Babītes novada pašvaldības
domes 22.04.2015. lēmumā „Par mobilo tālruņu izmantošanas limitu noteikšanu” (protokols
Nr. 6, 22.§);
35) apstiprināt Babītes novada pašvaldības izglītības iestāžu 2018. gada izdevumu tāmi uz vienu
audzēkni atbilstoši iepriekšējā gada naudas plūsmas izdevumiem, lai veiktu savstarpējos norēķinus ar citām pašvaldībām;
36) apstiprināt „Babītes novada pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestāžu 2018. gada izdevumu tāmi uz vienu izglītojamo atbilstoši iepriekšējā gada naudas plūsmas izdevumiem”,
nosakot atbalsta apmēru 2018. gadā norēķiniem ar izglītības iestāžu reģistrā reģistrētu
privāto pirmsskolas izglītības iestādi;
37) apstiprināt noteikumus Nr. 1 „Par amatiem, to
klasificēšanu un mēnešalgām pašvaldības iestādēs 2018. gadā”;
38) noteikt Babītes novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja mēnešalgu 2018. gadā;
39) izdot Babītes novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 1 „Par Babītes novada pašvaldības
budžetu 2018. gadā” (pielikumā).
Andrejs Ence,
Babītes novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs

Par Babītes novada pašvaldības līdzfinansējumu
privāto pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem 2018. gadā
Saskaņā ar 2016. gada nogalē veiktajiem grozījumiem
Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumos Nr. 709
„Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību,
kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām
izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas
izmaksas privātai izglītības iestādei” Babītes novada
pašvaldības dome, ievērojot pašvaldības pirmsskolas
izglītības iestāžu naudas plūsmas izdevumus 2017. gadā,
ir noteikusi atbilstošās vecuma grupas viena audzēkņa
vidējās izmaksas pašvaldības pirmsskolas izglītības
iestādēs. Aprēķinātās vidējās izmaksas nosaka
pašvaldības līdzfinansējuma apmēru vienam audzēknim
privātajā pirmsskolas izglītības iestādē.

Ievērojot
iepriekš
minēto,
2018. gada 24. janvāra pašvaldības
domes sēdē tika apstiprināts Babītes
novada pašvaldības līdzfinansējums
privāto pirmsskolas izglītības iestāžu
audzēkņiem 2018. gadā:
• bērniem no pusotra gada līdz
četru gadu vecumam pašvaldības
līdzfinansējums vienam bērnam ir
ne vairāk kā 298 eiro mēnesī;
• bērniem, kuriem nepieciešama
obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei (piecgadīgie un seš-

gadīgie bērni), pašvaldības līdzfinansējums vienam bērnam ir ne
vairāk kā 232 eiro mēnesī.
Salīdzinot ar 2017. gadu, šogad
pašvaldības līdzfinansējums par
20 eiro mēnesī pieaug bērniem no
pusotra gada līdz četru gadu vecumam un par 23 eiro mēnesī – bērniem, kuriem nepieciešama obligātā sagatavošana pamatizglītības
ieguvei.
Lai vecāki būtu informēti par
to, kādas ir izmaksas izvēlētajās

privātajās pirmsskolas izglītības
iestādēs, atbilstoši jau iepriekš
minētajiem Ministru kabineta noteikumiem pašvaldības interneta
vietnē tiek publicētas privāto izglītības iestāžu, ar kurām pašvaldība
ir noslēgusi sadarbības līgumus,
izdevumu tāmes.
Informāciju apkopoja
Lelde Drozdova-Auzāne,
Babītes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Zemesgrāmata piedāvā jaunu bezmaksas pakalpojumu
visiem nekustamā īpašuma īpašniekiem
Pēc Latvijas Pašvaldību savienības ierosinājuma Tiesu
aģentūra, kas nodrošina zemesgrāmatu elektronisko
funkcionalitāti, ir izveidojusi jaunu bezmaksas
pakalpojumu visiem nekustamā īpašuma īpašniekiem –
iespēju klātienē uzrakstīt iesniegumu vai elektroniski
interneta vietnē www.zemesgamata.lv piereģistrēt
savu e-pasta adresi, uz kuru tiks nosūtīta informācija
par katru iesniegto nostiprinājuma lūgumu par
īpašumā esošu nekustamo īpašumu.
Šis elektroniskais pakalpojums ir būtisks krāpniecības novēršanai gadījumos, kad Zemesgrāmatā tiek iesnieg-

ti viltoti nostiprinājuma lūgumi, jo
nodrošinās, ka esošais īpašnieks, ja
vien būs piereģistrējis sava e-pasta

adresi, saņems ziņu par iesniegto nostiprinājuma lūgumu nekavējoties,
tādējādi ļaujot nekustamā īpašuma
īpašniekam nekavējoties informēt
Zemesgrāmatu, kā arī iespējami ātri
vērsties kompetentajās izmeklēšanas
iestādēs, lai novērstu turpmāku prettiesisku darījumu ķēdi.
Vēršam uzmanību, ka pakalpojums
ir pieejams arī gadījumos, ja nekustamā īpašuma īpašniekam nav e-pasta
adreses, bet ir kāds uzticams cilvēks,
kuram ir e-pasts, jo nekustamā īpa-

Par remontdarbiem PII „Saimīte”
Patlaban pirmsskolas izglītības iestādē „Saimīte” (Rīgas iela 7, Piņķi) norit jumta konstrukciju konservācijas
darbi. Lai nepārtrauktu bērnudārza
darbību, šos remontdarbus nav ie-

spējams veikt dienas laikā, tāpēc būvdarbu veicēji ir saņēmuši atļauju to
darīt darbdienās no plkst. 19.00 līdz
23.00, kā arī sestdienās. Paredzēts, ka
remontdarbi ilgs līdz 7. martam.

Atvainojamies tuvējo māju iedzīvotājiem par sagādātajām neērtībām!
Inga Erdmane-Hermane,
PII „Saimīte” vadītāja

PAZIŅOJUMS
Par detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai
un atzinumu saņemšanai nekustamā īpašuma „Puķulejas” zemes vienībai Mežārēs

šuma īpašnieks, klātienē uzrakstot
iesniegumu jebkurā Zemesgrāmatas
nodaļā vai Tiesu administrācijā Antonijas ielā 6, Rīgā, var norādīt jebkuru
e-pastu, uz kuru turpmāk tiks nosūtīta informācija par katru iesniegtu
nostiprinājuma lūgumu par īpašumā
esošu nekustamo īpašumu, tiklīdz
konkrētais nostiprinājuma lūgums
tiks iesniegts Zemesgrāmatā.
Pakalpojums elektroniski pieejams portālā „Zemesgrāmata.lv”
(www.zemesgaramata.lv), autorizējoties

ar banku autorizācijas līdzekļiem, e-parakstu vai eID karti, sadaļas „Mani dati”
apakšsadaļā „Pieteikt manu īpašuma
uzraudzību”, izvēlnē „Paziņojumi par iesniegtajiem nostiprinājuma lūgumiem”.
Ar Tiesu administrācijas sagatavoto bukletu – pamācību pakalpojuma
izmantošanai vari iepazīties interneta vietnē www.babite.lv.
Pēc Valsts vienotās
datorizētās zemesgrāmatas
sniegtās informācijas

Saimnieciskie darbi 2018. gada janvārī
Nekustamais īpašums
• Ekspluatācijā pieņemta ēka
Liepu alejā 17, Babītē, turpinās
būvdarbi nekustamajā īpašumā
„Mildas” Babītē.
Ceļi, meliorācija
un apgaismojums
• Noslēgts līgums ar SIA „Vesta
AD” par pašvaldībai piederošo
ielu apgaismojuma sistēmu uzturēšanas darbiem nākamajiem
trim gadiem par līgumcenu līdz
40 639 eiro.
• Izsludināts iepirkums par pašvaldības ielu un autoceļu asfaltbetona seguma bedrīšu remontu.
• Izsludināti zemsliekšņa iepirkumi par būvprojektu izstrādi:
• Skolas ielas posma pārbūvei
Piņķos;
• autoceļa C-108 Straupes ceļa
posma pārbūvei Gātciemā;
• Alstu ielas Spilvē, Augļu ielas
Priežciemā un Ziedu ielas Priežciemā atjaunošanai.

Pašvaldības iestādes
• SIA „Nejss” veic PII „Saimīte”
ēkas jumta konstrukciju konservācijas darbus. Termiņš – līdz
šā gada 7. martam; līgumcena –
12 184 eiro.
• Pabeigta Babītes vidusskolas piebūves kontrolpāļu statiskā slogošana, pārcelti elektroapgādes kabeļi, sakārtotas kanalizācijas bedru
akas un uzsākta pāļu betonēšana.
Noslēgta vienošanās pie būvdarbu līguma par izmaiņām būvdarbu apjomos un tāmēs. Būvniecības valsts kontroles birojs ir veicis
būvobjekta pārbaudi, būtiskas neatbilstības nav konstatētas.
• Uz diviem gadiem noslēgts līgums ar SIA „Rīgas Apriņķa Avīze” par pašvaldības informatīvā
izdevuma „Babītes Ziņas” izdošanu; līgumcena 26 343 eiro.
Elfa Sloceniece,
Babītes novada pašvaldības
izpilddirektore

PAZIŅOJUMS
Ar Babītes novada pašvaldības domes 24.01.2018. lēmumu „Par detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai
apspriešanai un atzinumu saņemšanai nekustamā īpašuma „Puķulejas” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
80480010537 Mežārēs, Babītes pagastā Babītes novadā” (prot. Nr. 1, 9.§) detālplānojuma projekts ir nodots publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 20.02.2018. līdz 14.03.2018.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 05.03.2018. plkst. 17.00 Babītes novada pašvaldības Administrācijas ēkā
Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā.
Publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sapulce notiks 29.03.2018.
plkst. 17.00 Babītes novada pašvaldības Administrācijas ēkā 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 novadā. Tāpat ar detālplānojuma grozījumu materiāliem būs iespējams iepazīties interneta vietnē www.geolatvija.lv un Babītes novada
pašvaldības interneta vietnē www.babite.lv.
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Babītes novada pašvaldības Administrācijā Centra ielā 4,
Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107, vai elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi dome@babite.lv. Ja priekšlikuma iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, personas kods un
dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese. Apmeklētāju pieņemšanas
laiks Babītes novada pašvaldības Administrācijā pirmdienās un ceturtdienās plkst. 8.15–12.15 un 13.00–18.00.
Veldze Liepa,
Babītes novada pašvaldības
Plānošanas un būvniecības daļas teritorijas plānotāja

Par nekustamā īpašuma „Smilgu pļava” zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 80480010033 detālplānojuma,
kas apstiprināts ar Babītes novada
pašvaldības domes 22.04.2015. lēmumu, protokols Nr. 6, 8.§,
atzīšanu par spēku zaudējušu
Ņemot vērā to, ka ar Babītes novada pašvaldības domes 20.12.2017. lēmumu, protokols Nr. 18, 17.§, ir apstiprināti detālplānojuma grozījumi nekustamā īpašuma „Smilgu pļava” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
80480010033, kas skar visu detālplānojuma teritoriju, spēku zaudējis detālplānojums šai pašai teritorijai, kas tika apstiprināts ar Babītes novada
pašvaldības domes 22.04.2015. lēmumu, protokols Nr. 6, 8.§.
Ar nekustamā īpašuma „Smilgu pļava” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80480010033 spēkā esošā detālplānojuma grozījumu 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 interneta vietnē www.geolatvija.lv.
Inga Griezne,
Babītes novada pašvaldības
Plānošanas un būvniecības daļas
teritorijas plānotāja
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Parakstīts sadarbības līgums
par kopīgām aktivitātēm tūrismā
Pirms pasākuma svarīgākās daļas –
līguma parakstīšanas –, uzstāties ar
savām prezentācijām tika aicināti dažādi tūrisma nozares speciālisti. Par
starpteritoriālo sadarbību tūrisma
un atpūtas resursu attīstībai stāstīja
un skaidroja Vidzemes Augstskolas
un HESPI institūta docents, pētnieks un šā pasākuma moderators
Dr. geogr. Andris Klepers. Tieši viņa
vadībā tiks īstenota viena no projekta aktivitātēm – tūrisma stratēģijas izstrāde. Pēc prezentācijas kļuva
skaidrs – katrā novadā var atrast
ko tādu, kas kopējo piedāvājumu
var tikai papildināt un dažādot. Savukārt SIA „Karšu izdevniecības
„Jāņa sēta”” IT pārdošanas vadītājs
Visvaldis Gercāns iepazīstināja ar

jaunumiem telpisko datu izmantošanai tūrismā un jaunākajām tendencēm tūristu paradumos. Attīstoties
tehnoloģijām, neizbēgami mainās
arī ceļotāju paradumi un populārāki kļūst risinājumi, kas nekavējoties
spēj dot atbildi tūristu vēlmēm. Nobeigumā savā pieredzē un tūrisma
reģiona „Daugavas lejtece” veiksmes
stāstā dalījās tās dibinātājs un viens
no idejas autoriem, patlaban arī Ķekavas novada domes deputāts Juris
Žilko. Viņš ir pārliecināts, ka tikai
sadarbojoties var sasniegt daudz
vairāk. Par to, ka šim projektam būs
tikai pozitīva ietekme uz nozares
kopējo attīstību, bija arī vienisprātis
novadu vadītāji, kuriem vārdu deva
īsi pirms līgumu parakstīšanas.

FOTO: ILZE AIZSILA

19. janvāris kļuvis par atskaites punktu un vēsturisku mirkli
sešiem Pierīgas novadiem. Svinīgā pasākumā Ķekavas,
Mārupes, Babītes, Olaines, Ozolnieku un Jelgavas novadu
vadītāji un trīs vietējās rīcības grupas – biedrības „Pierīgas
partnerība”, „Lauku partnerība „Lielupe”” un „Partnerība
„Daugavkrasts”” – parakstīja sadarbības līgumu par
kopīgām aktivitātēm tūrisma nozares stiprināšanai.

Par pamatu sadarbības līguma slēgšanai ir Lauku atbalsta dienesta apstiprināts projekts „Tūrisms kopā”, Nr.1700-A019.332-000005, kas tiks īstenots
Lauku attīstības programmas 2014.–
2020. gadam programmas pasākumā
„Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” LEADER sadaļā. Projekts paredz
ne tikai mārketinga aktivitātes, bet arī

vienotas infrastruktūras uzlabošanu un
vides objektu uzstādīšanu. Piemēram,
tā ietvaros līdz 2019. gada beigām tiks
izstrādāta tūrisma stratēģija, organizētas gidu apmācības un konkurss skolēniem, plānoti jauni maršruti, veidoti
video, apvienotas interaktīvās kartes,
uzstādīti lielformāta fotorāmji un vides
objekti. Iecerēts, ka šīs aktivitātes dos

papildu impulsu tūrisma attīstībai šajā
reģionā, un tas ir ļoti svarīgi tieši tiem
novadiem, kuri ģeogrāfiski atrodas vistuvāk galvaspilsētai.
Aiva Veršiņina,
Ķekavas novada
Tūrisma informācijas centra
direktora pienākumu izpildītāja

Janvārī veiktie darbi sabiedriskās kārtības uzraudzībā
• Valsts policijā nogādātas sešas persoBabītes novada pašvaldības
Administrācijas Sabiedriskās
nas: par administratīvā pārkāpuma izkārtības daļas sargu darbības
darīšanu – četras; aizdomās par nozierezultāti sadarbībā ar Olaines
dzīga nodarījuma izdarīšanu – divas;
iecirkņa policijas darbiniekiem, • saņemti un izskatīti 52 iedzīvotāju
iesniegumi un sūdzības;
veicot sabiedriskās kārtības
• ar 57 personām veiktas preventīva
uzraudzību Babītes novadā
rakstura pārrunas un pieņemti pa2018. gada janvārī.
skaidrojumi;
• Sabiedriskās kārtības uzraudzībā • par alkoholisko dzērienu vai citu
apreibinošo vielu lietošanu saveikts 71 izbraukums;

biedriskā vietā vai par atrašanos
sabiedriskā vietā tādā reibuma
stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu,
sastādīti astoņi administratīvā pārkāpuma protokoli;
• par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu sastādīti
astoņi protokoli – paziņojumi;
• par nesakoptiem īpašumiem sastādīti trīs administratīvā pārkāpuma protokoli;

• Babītes novadā veikti divi reidi,
kuru laikā pārbaudītas automašīnas un to vadītāji ar mērķi novērst
likumpārkāpumus un noziedzīgus
nodarījumus, kā arī veikta preventīva rakstura patrulēšana pa Babītes novadu, pārbaudītas agrāk tiesātas personas un mājas numuru
esamība uz ēkām un celtnēm un to
atbilstība Babītes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem.

Pārbaudītas arī tirdzniecības vietas un autoservisi, personas, kuras
veic tirdzniecību autoceļa malā
(neatļautās vietās). Visas konstatētās personas ir brīdinātas, kā
arī divas personas par atkārtota
pārkāpuma izdarīšanu sauktas pie
administratīvās atbildības.

Ainārs Skudris,
sabiedriskās kārtības sargs

Piņķu kapu un Annas kapu administrācijas informācija
Piņķu un Annas kapu administrācija
2018. gadā turpina klientu pieņemšanu maksājumu un līgumu jautājumos Piņķu Sv. Jāņa baznīcas telpās
šādos laikos:
• otrdienās plkst. 12.00–16.00;
• trešdienās, ceturtdienās
un piektdienās plkst. 10.00–14.00;
• sestdienās plkst. 10.00–16.00.
Aicinām visus kapavietu apsaimniekotājus noslēgt līgumus par savā
aprūpē esošajām kapavietām Piņķu
kapos ar kapsētas īpašnieku – Piņķu Sv. Jāņa evaņģēliski luterisko
draudzi. Ir jāpārslēdz vecie, pirms
2016. gada slēgtie līgumi par savu
tuvinieku kapavietām. Annas kapu
apsaimniekotāji tiek laipni aicināti

sniegt ziņas par savā aprūpē esošajām kapavietām. Kapu īpašnieka un
administrācijas mērķis ir sakārtot
visu kapavietu apsaimniekošanas
atbildības jautājumus. Katrai kapavietai ir jābūt zināmam konkrētam
atbildīgajam apsaimniekotājam.
Kapavietu Piņķu un Annas kapos
apsaimniekotāji tiek aicināti savlaicīgi
samaksāt ikgadējo maksu kapsētu uzturēšanai – 10 eiro par kapavietu gadā
(neatkarīgi no apbedījumu skaita kapavietā). To var samaksāt gan skaidrā
naudā, gan Piņķu Sv. Jāņa evaņģēliski
luteriskās draudzes norēķinu kontā
LV39UNLA0003000701117, norādot gadu, par kuru maksāts, kapavietas
numuru vai apbedīto vārdu un uzvārdu.

Piņķu kapos 2017. gada nogalē
ir uzsākta un 2018. gadā tiks turpināta gadiem nekoptu bezsaimnieka kapavietu aktēšana un īpašu
brīdinājuma uzrakstu novietošana
tajās kapavietās, kuru apsaimniekotāji ignorē kapu administrācijas
informatīvos aicinājumus par ikgadējiem maksājumiem un kapavietu
līgumu slēgšanu.
Apsaimniekotāji, kuru apsaimniekotajā kapavietā novietots brīdinājums ar aicinājumu sazināties
ar kapu administrāciju, tiek lūgti
ievērot šo uzaicinājumu. Kapsētas
īpašnieks ir tiesīgs noteiktajā kārtībā
pieņemt lēmumu par bezsaimnieka
kapavietas nodošanu jaunam nom-

niekam. Anonīma apsaimniekošana, kad kapavietas apsaimniekotāji
(apbedīto piederīgie) ignorē kapu
administrācijas informāciju, nekontaktējas, nesniedz ziņas par sevi un
kapavietā apbedītajiem, neizrāda
interesi par līguma slēgšanu, var būt
par iemeslu šādas kapavietas uzskatīšanai par bezsaimnieka kapavietu.
Kontaktinformācija:
• administrators Jānis Amols,
tālr. nr. 29642583 (līgumu un ikgadējo maksājumu jautājumi, ziņas par apbedītajiem);
• kapsētas pārzinis Andris Vismanis,
tālr. nr. 28336033 (apbedīšana,
jaunu kapavietu iegāde, kapsētu
apsaimniekošanas jautājumi).

Kapu administrācijas e-pasta adrese pinkukapi@gmail.com.
Informāciju par Piņķu kapos apbedītajiem var atrast interneta vietnē
www.cemety.lv/cemeteries/14.
Piņķu Sv. Jāņa draudze kā kapsētu īpašnieks, apzinoties uzlabojumu vajadzību kapsētu apsaimniekošanā, vēlas norādīt,
ka nepieciešamie darbi ir veicami kopīgiem spēkiem, ar visu
kapu apsaimniekotāju atbalstu,
arī godprātīgi veicot gadskārtējos
maksājumus.
Jānis Amols,
Piņķu un Annas kapu
administrators
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Gripas epidēmijas laikā
saslimušajam jāpaliek mājās
un jāsazinās ar savu ģimenes ārstu
Ņemot vērā iedzīvotāju pastiprinātu vēršanos
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā saistībā
ar augšējo elpceļu vīrusu saslimšanām, kas norit bez
sarežģījumiem (paaugstināta ķermeņa temperatūra,
klepus, galvassāpes), atgādinām, ka dienesta funkcija
nav nodrošināt medicīnisku palīdzību šādās situācijās.
Gripas un citu akūtu respiratoru vīrusu saslimšanas
gadījumā pacientam jāpaliek mājās un jau pirmajā
saslimšanas dienā jāsazinās ar savu ģimenes ārstu,
lai uzsāktu ārstēšanos.
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta direktore Liene
Cipule uzsver: „Neatliekamās
medicīniskās palīdzības brigāde neveic ārstēšanu gripas vai saaukstēšanās gadījumā. Mūsu uzdevums
ir sniegt palīdzību veselībai un dzīvībai kritiskās situācijās. Lielā daļā
izsaukumu pacientiem ir
bijusi vajadzīga ģimenes
ārsta konsultācija. Akūtas
augšējo elpceļu vīrusu saslimšanas, tajā skaitā gripa,
97% gadījumu ir ārstējamas
ambulatori, mājas apstākļos ģimenes ārsta uzraudzībā. Ārstēšanās ir
jāuzsāk savlaicīgi, lai izvairītos no
komplikācijām, kas var būt bīstamas
veselībai un dzīvībai”.
Lai mazinātu komplikāciju risku
un nepieciešamību ārstēties slimnīcā, nekavējoties telefoniski jāsazinās ar ģimenes ārstu, tiklīdz parādās slimības simptomi. Ar ārstu
jāpārrunā turpmākā ārstēšanās un
mājas aptieciņas saturs. Tāpat jau
laikus jāparūpējas, lai mājās būtu
ziemas vīrusu sezonai nepiecieša-

mie medikamenti arī situācijām,
ja saslimšanas simptomi sākas vēlu
vakarā vai nakts stundās.
Atgādinām, ka gripas epidēmijas
laikā valsts apmaksā ģimenes ārsta mājas vizīti pie gripas slimnieka
un pacienta iemaksa ir 2,85 eiro. Ja
pacients vēršas Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā situācijā, kad nav apdraudēta veselība vai
dzīvība, dienestam ir tiesības izsau-

kumā nenosūtīt neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādi vai par
šādu izsaukumu pieprasīt samaksu
40,14 eiro*.
Vakaros un brīvdienās, kad ģimenes ārsts nestrādā, akūtas saslimšanas gadījumā palīdzību sniedz dežūrārsti (t.sk. izraksta medikamentu receptes, var lemt par mājas vizīti). Savukārt nakts stundās mediķa padomu var saņemt, zvanot uz ģimenes
ārstu konsultatīvo tālruni 66016001
(darbdienās no plkst. 17.00 līdz
8.00, svētkos un brīvdienās visu
diennakti). Noskaidrot sev
tuvākos dežūrārstus un veselības aprūpes iestādes
var Nacionālā veselības
dienesta interneta vietnē
www.vmnvd.gov.lv, sadaļā
„Kur saņemt medicīnisko
palīdzību”.
Aicinām iedzīvotājus
gripas epidēmijas laikā būt
atbildīgiem par savu veselību
un sazināties ar ģimenes ārstu
jau saslimšanas pirmajā dienā, lai
laikus uzsāktu ārstēšanu un mazinātu riskus savai veselībai!
*Saskaņā ar Ministru kabineta
noteikumiem Nr. 746
„Neatliekamās medicīniskās palīdzības
dienesta maksas pakalpojumu cenrādis”.
Informāciju sagatavoja
Ilze Bukša,
Neatliekamās medicīniskās
palīdzības dienesta
Komunikācijas nodaļas vadītāja

Iespēja iesaistīties
veselības veicināšanas
aktivitātēs
Februārī Babītes novadā norit vairākas aktivitātes
Eiropas Sociālā fonda projekta „Slimību profilakses
un kontroles centra organizēti vietēja mēroga pasākumi
sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei
14 pašvaldībās” ietvaros.
7. februārī ikvienam interesentam
bija iespēja apmeklēt ekonomiskas uztura gatavošanas nodarbību
Daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā, 19. februārī Salas sākumskolas 3.–4. klašu skolēni piedalījās veselīga uztura pamatprincipu
olimpiādē, no 15. februāra līdz pat
12. aprīlim Salas sākumskolā reizi
nedēļā notiek vingrošanas nodarbības skolēniem fiziskās sagatavotības
stiprināšanai, savukārt 21. februārī
Daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā ikvienam interesentam ir iespēja apmeklēt lekciju par

psihisko veselību un tās veicināšanu
pieaugušajiem. Viena no projekta
aktivitātēm ir arī „Vingrošana senioriem 54+”, kas norisināsies trīs
ciklos (katrā astoņas nodarbības) –
2018. gada aprīlī un jūnijā, savukārt
trešais plānots 2019. gadā.
Tuvojoties konkrētam pasākumam Babītes novadā, plašāka informācija par to būs pieejama pašvaldības interneta vietnē www.babite.lv.
Jolanta Ivanova,
Babītes novada pašvaldības
projektu vadītāja
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BABĪTES NOVADA
SPORTA SPĒLES

Kāršu spēle „Zolīte”
21. janvārī Babītes sporta kompleksā notika kāršu spēles „Zolīte”
novada sacensību pirmais posms.
Piedalījās 20 „Zolītes” cienītāju.
Labākie pirmajā posmā:
sievietes – 1. vieta Dainai Pedecei,
2. vieta Dzintrai Sviklei, 3. vieta
Ievai Ķelpei;
vīrieši – 1. vieta Jurģim Lapiņam,
2. vieta Jānim Driksnem, 3. vieta
Vladislavam Ribulim.
Svaru stieņa spiešana guļus
4. februārī Babītes sporta kompleksā notika novada sacensības
svaru stieņa spiešanā guļus. Sacensībās piedalījās astoņpadsmit
dalībnieki dažādās vecuma grupās. Katrā vecuma grupā vajadzēja pacelt noteikto svaru pēc iespējas vairāk reižu.
Sacensību uzvarētāji: 1. grupā (līdz
15 gadiem) – Karīna Baranovska
un Ēvalds Felsbergs; 2. grupā (līdz
19 gadiem) – Agnese Ločmele un
Emīls Vite; 3. grupā (līdz 49 gadiem) – Lidija Ločmele un Sandis
Kūms; 4. grupā (līdz 69 gadiem) –
Viesturs Gargurnis; 5. grupā (līdz
79 gadiem) – Edmunds Kēnigsvalds;
6. grupā (līdz 89 gadiem) – Bruno
Liberts; 7. grupā (90 gadi un vecāki) – Pauls Gīlis.
Novuss
27. janvārī Babītes sporta kompleksā notika pirmais posms „Babītes kausa 2018” izcīņā vīriešu
dubultspēlēs novusā. Sacensības
pulcēja dalībniekus no Rīgas, Baldones, Ķekavas, Ogres un Babītes
novada. Babītes novada sportistiem Jānim Saukitēnam un Sergejam Varšam sacensībās 2. vieta.
10. februārī Babītes sporta kompleksā notika otrais posms „Babītes kausa 2018” izcīņā vīriešu
dubultspēlēs novusā. Otrā posma labākie Babītes novada sportistu rezultāti: 2. vietā Gaidis Čoders, Kristaps
Zariņš (15 punkti) un Jānis Saukitēns – Sergejs Varša (15 punkti).

LATVIJAS
PIRMĀS LĪGAS
ČEMPIONĀTS

Florbols
SK „Babīte” spēļu rezultāti:
11.01. „Babīte”/RSU – Lielvārde/
„Fans” 2:7;
19.01. „Babīte”/RSU – „Impar”/
Limbaži 8:7 (PS);
21.01. „Babīte”/RSU – Ķekavas
„Bulldogs” 2:5;
27.01. „Babīte”/RSU – FK „Kuldīga”/KNSS 7:14;
28.01. „Babīte”/RSU – „Rubene-1”
2:7.
3.02. „Babīte”/RSU – FK „Madona”
4:9;
11.02. „Babīte”/RSU – LU 5:4.
Regulārajā čempionātā atlicis izspēlēt vienu spēli, un šogad turpināt spēles izslēgšanas turnīrā „Ba-

bīte”/RSU florbolistiem, izskatās,
ka neizdosies.

LATVIJAS
NACIONĀLĀS LĪGAS
ČEMPIONĀTS
SIEVIETĒM

Volejbols
SK „Babīte” spēļu rezultāti:
16.01. SK „Babīte” – RVS 3:2;
20.01. SK „Babīte” – OC „Limbaži”/
„Zeltaleja” 3:0, SK „Babīte” –
VK „Gulbene” 3:2;
27.01. SK „Babīte” – LLU 3:1,
SK „Babīte” – Mārupes SC 3:2.
Latvijas Nacionālas līgas regulārā čempionāta spēles volejbolā
sievietēm tuvojas finišam. Komandām atlikušas divas spēles.
SK „Babīte” volejbolistes patlaban
ar 45 punktiem atrodas turnīra tabulas augšgalā. Par vienu punktu
atpaliek LU komanda, bet trešo
vietu ar 37 punktiem ieņem Mārupes SC.

Babītes novada pašvaldība
un lidosta „Rīga” svinīgi paraksta
sadarbības memorandu
2018. gada 15. februārī Babītes novada pašvaldība un VAS „Starptautiskā lidosta
„Rīga”” noslēdza sadarbības memorandu, kas apliecina abu pušu turpmāko sadarbību
vides un kopienas attīstības līdzsvarošanai šajā teritorijā.

FOTO: NO LIDOSTAS „RĪGA” ARHĪVA

JAUNĀKIE SPORTA SACENSĪBU REZULTĀTI

LATVIJAS KOMANDU
ČEMPIONĀTS

Novuss
SK „Babīte” spēļu rezultāti virslīgā:
SK „Babīte” – NK „Vidzemnieki”
(Smiltenes novads) 32:18;
SK „Babīte” – MRU „Kursa” (Ventspils novads) 26:14;
SK „Babīte” – „Elvi” (Kuldīga)
29:31;
SK „Babīte” – „Saldus” 28:22;
SK „Babīte” – „Ventspils” 25:35;
SK „Babīte” – „Promieņ” (Daugavpils) 24:26.
Patlaban Babītes novada sportisti ieņem 6. vietu virslīgas turnīra
tabulā.
SK „Babīte” spēļu rezultāti otrajā
līgā:
SK „Babīte” 2 – Druva (Saldus novads) 20:30;
SK „Babīte” – Kolka (Dundagas novads) 28:22;
SK „Babīte” – Olaine (Olaine)
26:24;
SK „Babīte” 2 – „Aloja” 26:14;
SK „Babīte” 2 – „Tukums-2” 29:31;
SK „Babīte” 2 – „Rīdzene” 11:29
Patlaban SK „Babīte-2” ar 16 punktiem ieņem 7. vietu turnīra tabulā.

PIERĪGAS NOVADU
SPORTA SPĒLES

Dambrete
Tradicionāli ar sacensībām dambretē sākās Pierīgas novadu
2018. gada sporta spēles.
28. janvārī Salaspilī pulcējas astoņu novadu komandas. Babītes
novada komanda izcīnīja 3. vietu
kopvērtējumā.
Komandas dalībnieku sasniegumi:
Beno Butulis – 2. vieta, Romāns Viļums – 3. vieta, Indulis Paņko – 6. vieta un Zoja Uvačana – 2. vieta.
Sergejs Varša,
Babītes sporta kompleksa
metodiķis
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Babītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andrejs Ence un VAS „Starptautiskā lidosta
„Rīga”” valdes priekšsēdētāja Ilona Līce paraksta sadarbības memorandu.

Lai svinīgi parakstītu sadarbības
memorandu, kas paredz dažādu
pasākumu īstenošanu novada iedzīvotājiem, 15. februārī Piņķos tikās
Babītes novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs Andrejs Ence un VAS
„Starptautiskā lidosta „Rīga”” valdes
priekšsēdētāja Ilona Līce.
Jau 2017. gadā lidosta „Rīga” uzsāka sadarbību ar vairākām Babītes
novada pašvaldības institūcijām, organizējot pasākumus, ekskursijas un
koncertu novada senioriem un klātienes tikšanās par darba iespējām
lidostā. VAS „Starptautiskā lidosta
„Rīga” valdes priekšsēdētāja Ilona
Līce uzsver: „Lidostai kā sociāli atbildīgam uzņēmumam sadarbība ar
vietējo kopienu ir ļoti nozīmīga, jo
mēs apzināmies, ka ar savu saimnie-

cisko darbību ietekmējam to cilvēku
dzīves kvalitāti, kuri dzīvo lidostas
tuvumā. Esmu gandarīta, ka pagājušajā gadā jau esam uzsākuši sadarbību ar Babītes novadu, kopīgi īstenojot vairākus projektus, kas ne tikai
snieguši atbalstu tiem novada iedzīvotājiem, kam vajadzīga palīdzība,
bet arī iedvesmojuši un saliedējuši
lidostas kolektīvu. Esmu pārliecināta, ka šodien parakstītais memorands veicinās vēl ciešāku sadarbību,
kas nesīs labumu gan novadam, gan
arī lidostai.”
Babītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andrejs Ence
lidostas iniciatīvu vērtē ļoti pozitīvi:
„Šāda sadarbība sniedz jaunas iespējas, rada jaunus pasākumus un aktivitātes novada iedzīvotājiem, turklāt

ir labās prakses piemērs citiem augošiem uzņēmumiem. Ekonomiskā
attīstība izraisa dažādas ietekmes uz
apkārtējo vidi un dzīves kvalitāti, tāpēc īpaši svarīga ir iedzīvotāju attieksme un atbalsts.”
2018. gadā lidosta „Rīga” plāno
īstenot pasākumus kopā ar sešām
Babītes novada pašvaldības iestādēm. Konkrētām mērķgrupām plānotas ekskursijas uz lidostu, tematiski pasākumi par darba iespējām
lidostā, dāvanas vientuļiem senioriem, karjeras stundas skolēniem,
ekspozīcija par aviāciju bibliotēkā
un citi pasākumi.
Ilze Aizsila,
Babītes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

„Saimīte” atbalsta jauniešus Edinburgas hercoga
starptautiskā jauniešu pašaudzināšanas programmā „Award”
Babītes vidusskolas
10. klases audzēkņi
piedalās Edinburgas
hercoga starptautiskā
jauniešu pašaudzināšanas
programmā „Award”.
Programmas koncepcija paredz, ka
jaunietis izvirza sev mērķus konkrētā jomā un izstrādā individuālo

programmu, lai šos mērķus sasniegtu. Brīvprātīgais darbs ir joma, kuras
mērķis ir sniegt palīdzību citiem
cilvēkiem un darīt sabiedrībai lietderīgu darbu. Tāpēc četri Babītes
vidusskolas jaunieši Diāna, Mareks,
Reinis un Kristaps šo programmu
īstenos pirmsskolas izglītības iestādē „Saimītē”. Sākot ar februāri, reizi
nedēļā trīs mēnešu laikā jaunieši

darbosies grupās „Knīpas un Knauķi”, „Skudriņas”, „Bitītes” un „Cālēni”. „Saimītes” bērniem būs lieliska
iespēja ar aktīviem jauniešiem jautri
pavadīt laiku, spēlējot dažādas galda
spēles, lasot grāmatas un apgūstot
citas interesantas lietas.
Inga Erdmane-Hermane,
PII „Saimīte” vadītāja

www.babite.lv
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Aplūkojama izstāde
par Baltijas piekrastes
kūrortpilsētām
Izstāžu zāles otrajā stāvā līdz 10. martam ir apskatāma daļa no starptautiskās kultūrvēsturiskās izstādes „Cilvēki. Ielas. Mājas”, kas veltīta Baltijas
piekrastes kūrortu kultūrvēsturiskajam mantojumam.
Izstādē var iepazīties ar trīs Baltijas piekrastes kūrortu – Jūrmalas
(Latvija), Sopotas (Polija) un Hanko (Somija) mantojumu. Izstāde
tapusi ar Ziemeļvalstu un Baltijas
valstu Mobilitātes programmas
„Kultūra” finansiālu atbalstu. Projekta vadītāja ir Salas pagasta iedzīvotāja, Jūrmalas pilsētas muzeja
vēsturniece Inga Sarma.

„KarnevĀLĒŠANĀS
svētki”
24. februārī plkst. 13.00 karnevāla
atmosfēra „KarnevĀLĒŠANĀS svētkos” lieliem un maziem.
Lielajā zālē gaidīsim maskās tērptos viesus uz koncertuzvedumu
„Superstāri”. Muzikālais koncertuzvedums stāstīs par meža zvēriem,
kuri ļoti vēlas kļūt par īstām zvaigznēm, viņi dziedās, repos un dejos.
Karnevāla laikā visi varēs kārtīgi
izdejoties un izpriecāties kopā ar pasaku tēliem.
Visi karnevāla apmeklētāji varēs
reģistrēt savu masku konkursam „Labākā karnevāla maska 2018 „Vietvalži””, un pasākuma izskaņā labākās maskas īpašnieks tiks apbalvots.
Labāko masku noteiks apmeklētāju
balsojums (katrs pasākuma viesis
varēs balsot tikai vienu reizi un par
vienu masku).
Eduarda Pāvula memoriālās izstādes telpās notiks viktorīna, spēles un
atjautības uzdevumi tiem karnevāla
apmeklētājiem, kuri vēlas ne tikai no
sirds izdejoties, bet arī uzspodrināt
un pārbaudīt savas zināšanas.
Pasākuma dienā bez maksas būs iespēja gida pavadībā apskatīt Eduarda
Pāvula memoriālo izstādi.
Par pasākuma noskaņu rūpēsies
amatierteātris „Kalambūrs” (režisors Māris Zabarovskis) kopā ar
deju grupu „Platīns” (pedagoģe Aija
Meikšāne) un Salas sākumskolas ansambļiem „Ķekariņš” un „Odziņas”
(pedagoģe Evita Kapče).
Lai karnevāls izdotos, ieeja ar maskām un bezmaksas ieejas kartēm.
Ieejas kartes jāizņem vai jārezervē iepriekš, zvanot uz tālr. nr. 20001958,
jo apmeklētāju skaits ir ierobežots.
Izklaides vakars
pieaugušajiem
„Tieši tāpēc, ka...”
9. martā plkst. 20.00 Babītes novada
pašvaldības Kultūrizglītības centra

filiālē Salas pagastā „Vietvalži” aicinām uz Starptautiskajai sieviešu
dienai veltītu izklaides vakaru „Tieši
tāpēc, ka…”.
Pasākums būs gan muzikāls, gan
pārsteigumiem un apsveikumiem
bagāts. Klausīsimies Ivetas Baumanes
un Roberta Pētersona akustisko koncertu „Esi man tā”. Dueta izpildījumā
dzirdēsiet populāras latviešu un ārzemju dziesmas romantiskā noskaņā,
kā arī Ivetas un Roberta oriģinālkompozīcijas ģitāras, vijoles un perkusiju
pavadījumā. Programmā piedalīsies
perkusionists Viesturs Samts.
Par humora devu rūpēsies Babītes
novada amatierteātra „Kalambūrs”
aktieri, kuri gaumīgā veidā ar humoristiskām etīdēm izspēlēs dažādas
anekdotes, kas ļaus sievietēm un
vīriešiem paironizēt par sevi un no
sirds izsmieties.
Vakaru vadīs Mārtiņš Kagainis,
bet muzikālo atmosfēru un deju
mūziku radīs dīdžejs sieviete Alee
Tree, kura savu programmu radījusi
tieši šim vakaram.
Biļetes cena 10 eiro, no 12. februāra
pieejamas Kultūrizglītības centrā Piņķos un filiālē Salas pagastā „Vietvalži”
pie dežuranta. Galdiņus iespējams
rezervēt līdz 7. martam, zvanot uz
tālr. nr. 20001958 vai rakstot uz e-pasta
adresi sabine.upeniece@babite.lv.
Ieeja pasākumā no plkst. 19.00,
līdzi ņemot „groziņu”.
Konkurss
„Babītes novada
Cālis 2018”
14. aprīlī plkst. 11.00 norisināsies
konkurss „Babītes novada Cālis
2018”. Konkursā piedalīties aicināti
Babītes novada pirmsskolas vecuma
solisti no divu līdz septiņu gadu vecumam (ieskaitot). Konkursa dalībniekiem būs jāizpilda viena dziesma
pēc brīvas izvēles, to izvēloties atbilstoši izpildītāja vecumam un balss
spējām. Sagatavoto dziesmu varēs izpildīt a capella, mūzikas instrumentu vai fonogrammas pavadījumā.
Vokālistu sniegumu vērtēs žūrija.
Konkursā tiks noteikti divi labākie
solisti katrā vecuma grupā (2–4 gadi
un 5–7 gadi). Visi konkursa dalībnieki tiks apbalvoti ar diplomiem
un bezmaksas ieejas kartēm Leļļu
teātra izrādes apmeklējumam, kas
notiks pēc dalībnieku konkursa –
žūrijas apspriedes laikā. Dalībnieku
pieteikumu iesniegšanas termiņš ir
2018. gada 29. marts.
Ar konkursa „Babītes novada Cālis 2018” nolikumu aicinām iepazīties Babītes novada pašvaldības interneta vietnē www.babite.lv.
Informāciju sagatavoja
Helēna Ulpe, Sabīne Upeniece

Barikāžu laika atcerei

FOTO: REINIS ULPS

Kultūrizglītības centra
filiālē „Vietvalži”

20. janvārī Babītes
novada pašvaldības
Kultūrizglītības centra
filiālē Salas pagastā
„Vietvalži” notika
Barikāžu laika atcerei
veltīts pasākums. Viesiem
bija iespēja bez maksas
noskatīties dokumentālo
filmu „Vēsture aiz kadra”,
kas jau savā būtībā
pasaka visu – Atmoda,
kas bija jānofilmē.
Aiz katra leģendāra
kinokadra stāv cilvēki
un viņu atmiņas.
Pēc kinoseansa viesi pulcējās uz pirmo
pasākumu cikla „Sarunas pie Eida”
tikšanos, kas tika veltīta Barikāžu aizstāvjiem no Babītes novada – viņi dalījās savās atmiņās, priekā, skumjās un
ļāva vēlreiz sajust to kopības sajūtu, kas
valdīja pirms 26 gadiem (augšējā attēlā). Pasākumu noslēdza par Atmodas
laika simbolu dēvētā Barikāžu aizstā-

FOTO: REINIS ULPS
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ve un grupas „Pērkons” soliste – Ieva
Akuratere (apakšējā attēlā), kura ne
tikai dziedāja tolaik spēlētās dziesmas,
bet arī stāstīja savus atmiņu stāstus par
barikādēm, cilvēkiem, emocijām. Ieva
Akuratere ļāva klātesošajiem, dziedot līdzi dziesmām, sajust vienotību
domās, emocijās, kas varbūt ikdienā
mums piemirstas.

Paldies visiem, kuri ieradās un dalījās
savās atmiņās un emocijās!
Sabīne Upeniece,
Babītes novada pašvaldības
Kultūrizglītības centra
filiāles „Vietvalži”
kultūras pasākumu organizatore

Atmiņu klade ir vaļā!
Tie, kuri apskatījuši
Salas pagasta vēstures
ekspozīciju „Vietvalžos”,
ir redzējuši tajā izstādīto
atmiņu kladi – pavisam
necilu burtnīciņu,
kas reiz piederējusi
Mārai Ratniecei.

Tajā lasāms ieraksts: „Koks atstāj
celmu, akmens vietu. Cilvēks – tikai
atmiņas.” Gribētos to palabot – nez
vai par atmiņām varam teikt „tikai”.
Tāpēc „Vietvalži” ver vaļā savu „Atmiņu kladi”, lai pierakstītu un ierak-

stītu atmiņas un liecības par dzīvi,
sadzīvi, priekiem, grūtiem un labiem
laikiem šeit, Salas pagastā. Aicināti
atsaukties it visi, kuri vēlas dalīties
stāstos par kolhozu „Padomju Latvija”, par Latvijā pirmajiem čipsiem,
par Spuņupes aizbēršanu, par prāmi
uz Sloku, par zvejošanu, kartupeļu,
sīpolu un burkānu audzēšanu, par
ballēm un kāzām, par cilvēkiem un
viņu likteņiem, par skolām, teātra
spēlēšanu, koriem un ansambļiem –
par visu. Izpētei un ekspozīcijas papildināšanai gaidām arī fotogrāfijas,
dokumentus un priekšmetus, kas

noderētu, veidojot muzeja krājumu
„Vietvalžos”.
Savus atmiņu stāstus varat iesūtīt rakstiski, varam tos arī veidot kā
balss ierakstu, iepriekš vienojoties
par laiku un vietu, kur to veikt. Sīkāka informācija, zvanot uz tālr. nr.
67914921 vai rakstot uz e-pasta adresi dace.ulpe@babite.lv.
Dace Ulpe,
Babītes novada pašvaldības
Kultūrizglītības centra
filiāles Salas pagastā „Vietvalži”
izstāžu zāles vadītāja

www.babite.lv
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PASĀKUMI BABĪTES NOVADĀ
KULTŪRIZGLĪTĪBAS CENTRĀ
(Jūrmalas iela 14A,
Piņķi, Babītes pagasts)
• 27. februārī plkst. 18.00 Latvijas Leļļu teātra izrāde
„Tuntuļu Jurītis”. Autors Alberts Kronenbergs. Lomās:
Arnita Jaunzeme, Dace Vītola, Pēteris Galviņš. Režisors
Ģirts Šolis, mūzikas autors Mikus Frišfelds, māksliniece
Rūta Briede, scenogrāfs Reinis Pētersons. Ieteicamais
vecums: 5+. Biļetes cena 5 eiro.
• 2. martā plkst. 19.00 Antras Stafeckas un grupas
„Otras puse” koncerts. Biļetes cena 15 eiro.
• 14. martā plkst. 19.00 filmas „Nameja gredzens” pirmizrāde. Līdz 12 gadu vecumam neiesakām (filmā ir daudz
kauju ainu). Biļetes cena 3 eiro.
• 16. martā plkst. 19.00 Latvijas valsts simtgadei veltītās
spēlfilmas „Paradīze’89” pirmizrāde. Biļetes cena 3 eiro.
KULTŪRIZGLĪTĪBAS CENTRA
FILIĀLĒ SALAS PAGASTĀ
„VIETVALŽI”
(„Vietvalži”, Spuņciems,
Salas pagasts)
• 24. februārī plkst. 13.00 „KarnevĀLĒŠANĀS svētki”
lieliem un maziem. Ieeja ar bezmaksas ieejas kartēm.
(Vairāk lasiet 8. lpp.)
• 9. martā plkst. 20.00 atpūtas vakars „Tik dēļ jums...”.
Biļetes cena 10 eiro. (Vairāk lasiet 8. lpp.)
• Līdz 10. martam izstāžu zālē otrajā stāvā aplūkojama
starptautiskā kultūrvēsturiskā izstāde „Cilvēki. Ielas.
Mājas”.
• 17. martā plkst. 14.00 Latvijas valsts simtgadei veltītās
spēlfilmas „Paradīze’89” pirmizrāde. Biļetes cena 3 eiro.
• 14. aprīlī plkst. 11.00 mazo dziedātāju konkurss „Babītes novada Cālis 2018”. (Vairāk lasiet 8. lpp.)

Biļetes un ieejas kartes pieejamas:
Kultūrizglītības centrā Piņķos:
darbdienās no plkst. 8.00 līdz 20.00,
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, sestdienās
no plkst. 11.00 līdz 17.00 (tālr. nr. 20387272).
Uzmanību! Biļešu skaits ir ierobežots!
Aktuālākā informācija par biļešu pieejamību –
pašvaldības interneta vietnē www.babite.lv
un www.facebook.com/Babitesnovads
pie attiecīgā pasākuma.
BIBLIOTĒKĀ
(Jūrmalas iela 14A, Piņķi)
• 22. februārī plkst. 14.00 „Bērnu un jauniešu žūrija
2017” noslēguma pasākums. (Vairāk lasiet 10. lpp.)
• Līdz 28. februārim aplūkojama ceļojošā izstāde „Vaira
Vīķe-Freiberga. Ar Sauli”. (Vairāk lasiet 10. lpp.)
• 7. martā plkst. 16.00 muzikāla tikšanās ar rakstnieci,
dzejnieci un dziesminieci Janu Egli un dziesminieku Jāni
Rūci. Ieeja bez maksas.
• Līdz 9. martam aplūkojama Daiņa Matisona personālizstāde „Dienvidāfrikas foto safari”. (Vairāk lasiet 10. lpp.)
SOCIĀLAJĀ DIENESTĀ
(Centra iela 3, Piņķi)
• 21. februārī no plkst. 14.00 līdz 16.30 lekcija par psihisko veselību un tās veicināšanu pieaugušajiem. Iepriekšēja pieteikšanās (vairāk lasiet 6. lpp.).
• 6. martā plkst. 10.00 notiks Veselības dienas pasākumi veselības veicināšanai un veselības paradumu maiņai: ārstu lekcijas

CIENĪJAMIE BIBLIOTĒKAS
APMEKLĒTĀJI BABĪTES CIEMĀ

un praktiski ieteikumi, holesterīna un glikozes līmeņa noteikšana, ķermeņa masas indeksa noteikšana, komandu spēle,
dabas velšu degustācija, viktorīna „Esi vesels!”, dažādas aktivitātes, balvas. Dalība bez maksas. Vēlams iepriekš pieteikties,
zvanot uz tālruņa numuru 66662859. (Vairāk lasiet 6. lpp.)
• 23. martā plkst. 13.00 Babītes pagasta pensionāru un politiski represēto personu labdarības biedrības
biedru kopsapulce. Kontaktpersonas: Piņķos – Dzintars
(tālr. nr. 26011094), Babītē – Diāna (tālr. nr. 26021092),
Spuņciemā – Zigrīda (tālr. nr. 29237605).
• Līdz 26. martam aplūkojama Ineses Prančas akvareļu
izstāde.
BABĪTES VIDUSSKOLĀ
(aktu zālē)
(Jūrmalas iela 17, Piņķi)
• 1. martā plkst. 18.00 izglītojošs pasākums pirmsskolas un sākumskolas pedagogiem un bērnu vecākiem par
veselīgu digitālo ierīču lietošanas paradumu veidošanu.
(Vairāk lasiet 9. lpp.)
CITVIET
ĶEKAVAS KULTŪRAS NAMĀ
(Ķekava, Gaismas iela 17)
• 4. martā plkst. 17.00, gatavojoties Dziesmu un deju
svētkiem, notiks kokļu mūzikas koncerts „Koklītes koklēja
upītes malā”, kur piedalīsies arī Babītes mūzikas skolas
koklētāju ansamblis „Dzītariņi” un Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības centra koklētāju ansamblis „Balti”
(abu kolektīvu vadītāja Valda Bagāta).
Plašāka informācija par pasākumiem –
pašvaldības interneta vietnē www.babite.lv
un „Facebook” profilā www.facebook.com/Babitesnovads

Gadsimta izaicinājums vecākiem –
kā izaudzināt laimīgu bērnu digitālajā laikmetā
Aicinām pedagogus un vecākus uz bezmaksas lekciju
par atbildīgu tehnoloģiju lietošanas paradumu veidošanu!

1. martā plkst. 18.00 Babītes vidusskolas aktu zālē pirmsskolas un sākumskolas bērnu pedagogiem un
vecākiem izglītojošs pasākums par
veselīgu paradumu veidošanu digitālo ierīču lietošanā.
Lekcijā varēs gūt teorētiskas zināšanas un praktiskus risinājumus par
šodien tik aktuālajiem tehnoloģiju
lietošanas jautājumiem:
• kādi ir veselīgi viedierīču lietošanas paradumi;
• kā novērtēt pašreizējo situāciju
ģimenē;
• kā ieviest jaunos noteikumus;

• kā nepadoties, saskaroties ar pirmajām grūtībām.
Lekcijas ilgums – divas stundas.
Lektore – psiholoģe Judīte Iliško.
Dalība – bez maksas. Pasākums
ir „Amigo” iniciatīvas laimīgām
ģimenēm dāvana, ko Babītes novada pašvaldība 2017. gadā ieguva konkursā „Ģimenēm draudzīga
pašvaldība” kā viena no deviņām
laureātēm.
Ilze Aizsila,
Babītes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Bibliotēkas pasākumi Piņķos

Aplūkojama
ceļojošā izstāde
„Vaira Vīķe-Freiberga.
Ar Sauli”
Atzīmējot Latvijas Valsts prezidentes (1999.–2007.), dainu pētnieces,
psiholoģijas profesores Vairas VīķesFreibergas jubileju un Latvijas valsts
simtgadi, Salaspils novada bibliotēka ir izveidojusi izstādi „Vaira Vīķe
Freiberga. Ar Sauli”. Mūsu eksprezi-

dentes dzimtas saknes rodamas Doles
salā. Tas bija viens no izstādes veidošanas motīviem. Izstādes apmeklētājam tiek dota iespēja ielūkoties Vairas
Vīķes-Freibergas dzīves gājumā, sākot no bērnības un bēgļu gaitām Otrā
pasaules kara laikā, līdz viņas pēcprezidentūras darbībai šodien. Izstāde
ietver faktu un foto liecības, tematiskās
mapes, grāmatas (biogrāfijas, oriģināldarbi) un periodiskos izdevumus.

Saule, latvietība un latviskās vērtības
ir tikai dažas no tēmām, kuras savos
zinātniskajos darbos pētījusi un publiskajā telpā atspoguļojusi Vaira VīķeFreiberga. 2017. gadā autore saņēma
Latvijas Zinātņu akadēmijas Gada balvu zinātnē kā atzinību un novērtējumu
par ieguldīto latviešu tautasdziesmu
pētniecībā. Izstāde vēstī par spilgtu un
Latvijai nozīmīgu pasaules mēroga personību, kuras veikums ir neaptverams.

Noslēgusies māla un tekstila izstāde „Radošiem brīžiem”

No 15. janvāra līdz 9. februārim bibliotēkā Piņķos bija aplūkojama novadnieču māla un tekstila izstāde „Radošiem brīžiem”. Māla darbu autore ir Babītes vidusskolas skolotāja māksliniece Iveta Bude, tekstila darbu autore – Daira Lāce.

Notiks
„Bērnu un jauniešu
žūrijas 2017”
noslēguma pasākums
22. februārī plkst. 14.00 bibliotēkā
Piņķos notiks lasīšanas veicināšanas konkursa „Bērnu un jauniešu

žūrija 2017” noslēguma pasākums
čaklākajiem lasītājiem. Šogad katrā
vecuma grupā (5–9 gadi, 9–11 gadi,
11–15 gadi un 15+ gadu) lasītājiem
bija iespēja izlasīt un novērtēt sešas
grāmatas. Lai noteiktu populārāko
grāmatu, pēc tās izlasīšanas katrs

dalībnieks īpašā anketā to novērtēja.
Šogad noslēguma pasākumu kuplinās Dubultu bērnu bibliotēkas vadītāja, leļļu meistare un aktrise Inguna
Radziņa ar savām lellēm. Visi „Bērnu
un jauniešu žūrijas” dalībnieki saņems balviņas un diplomus.

Izstāde tapusi ar Salaspils novada
domes finansiālu atbalstu sadarbībā
ar Daugavas muzeju (planšete „Bērnība. Treju radu”). Izstādes satura
īstenošanā savu ieguldījumu sniedza
Imants Freibergs un Vairas VīķesFreibergas sekretāre Daina Lasmane. Izstādes veidošanā piedalījās
māksliniece Daina Zilauce, fotogrāfs
Kaspars Suškevičs, Salaspils 1. vidusskolas skolotāja Daina Tauriņa

un viņas audzēkņi un poligrāfijas
kompānija „Lattims”.
Izstāde sakārtota tematiskajos
stendos: „Bērnība. Treju radu”,
„Emigrācijā”, „Izglītība. Zinātne.
Latvietība”, „Mājup”, „Prezidentūra,
1999.–2007.”, „Latvija. Tauta. Salaspils”, „Pēc prezidentūras”, „Apbalvojumi”, „Informatīvā telpa”, „Saules”.
Izstāde bibliotēkā Piņķos būs aplūkojama līdz 28. februārim.

Aplūkojama novadnieka
Daiņa Matisona personālizstāde
„Dienvidāfrikas foto safari”

Dainim Matisonam patīk medības, taču nepatīk tādas medības, kurās dzīvnieki iet bojā. Foto safari sniedz lielisku iespēju medīt – izsekot dzīvnieku ilgu laiku, lai „nomedītu” tikai
vienu, bet neaizmirstamu kadru. Līdz ar to būtiski piebilst, ka
safari laikā necieta neviens dzīvnieks. Izstāde bibliotēkā būs
apskatāma līdz 9. martam.

Informāciju apkopoja Ināra Pētersone,
Piņķu bibliotēkas bibliotekāre
FOTO: NO BIBLIOTĒKAS ARHĪVA
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Atvērto durvju diena
Salas sākumskolā
Šajā dienā bijām atvēruši visas skolas
durvis ikvienam interesentam! Piedāvājām vērot un, ja bija vēlme, arī
piedalīties īstās mūsu skolas mācību
stundās – matemātikā, dabaszinībās,
angļu valodā, sportā, latviešu valodā,
vizuālajā mākslā utt. Tā bija iespēja tikties ar skolotājiem, kas savu
ikdienas darbu varēja arī komentēt
un paskaidrot, kādi mācību līdzekļi,
darba formas, pieeja tiek pielietota
ikdienā, darbā ar izglītojamo. Skolas komanda rādīja un stāstīja, kāda
ir mūsu skola, ar ko atšķiramies no
lielākas, ar ko esam interesanti un ko
varam piedāvāt topošajiem izglītojamajiem. Un tā visa ir ļoti daudz –
Salas sākumskola ir ar lielu pievienoto vērtību, t.i.:
• individuāla pieeja ikvienam, jo mūsu
skola tiek veidota ar nelielu izglītojamo skaitu klasēs, tātad ar divtik lielu
uzmanību un pedagoga veltītu laiku
un darbu ikvienam bērnam;
• dzīvojam īstas dabas tuvumā
(mums blakus ir mežs, upe, ezers

utt.) un radošu dabu veidojam arī
sev blakus – gan telpās, gan skolai
piegulošajā teritorijā, ejam dabā;
• izteikti ģimeniska skola, jo visi
mūsu skolas pasākumi ir atvērti
arī vecākiem un arī svētkus svinam kopā;
• ļoti progresējoša un uz attīstību
vērsta skola, kas pēdējā gada laikā
ir ļoti mainījusies dažādās jomās
un vērsta uz strauju attīstību.
Pēc radošām nodarbībām – stundām tika organizēta tikšanās ar skolas
administrāciju, kurā tika pārrunāta
precīzāka informācija par pieteikumu pieņemšanu, izskatīšanu un vēl
iepriekš nenoskaidrotās nianses –
interešu izglītības jomā, individuālās
pieejas skaidrojumā.
Mūs patiesi ir vērts iepazīt un
pievienoties! Sekojiet mums pa pēdām arī:
skolas interneta vietnē –
www.salassakumskola.lv;
skolas profilā „Facebook” –
www.facebook.com/salassakumskola.

FOTO: NO SALAS SĀKUMSKOLAS ARHĪVA

1. februārī Salas sākumskolā tika organizēta
Atvērto durvju diena, kas šogad tika nosaukta
„Pa pēdām – dabai, mākslai, draudzībai, saskaņai,
ģimeniskai videi, skolai, pedagogam, mācību
priekšmetiem un to zinātkārai apguvei…”

Atvērto durvju dienā, iepazīstot Salas sākumskolu.

Pieteikumu
reģistrācija 1. klasei
Salas sākumskolā
Informējam, ka 2018. gada 15. janvārī Babītes novada pašvaldības
Salas sākumskola uzsāka pieteikumu reģistrāciju mācībām 1. klasē
2018./2019. mācību gadam. Pieteikumu reģistrācija notiks līdz
31. maijam. Pieteikumu reģistrējot,
nepieciešami šādi dokumenti:
• iesniegums (pieejams interneta
vietnes www.salassakumskola.lv
sadaļā „Vecākiem” vai saņemams

jau izdrukātā veidā skolas administrācijā);
• dzimšanas apliecības kopija.
Aizpildītu iesniegumu var iesniegt
personīgi Salas sākumskolas lietvedībā,
kā arī sūtīt parakstītu un ieskenētu uz
e-pasta adresi salasskola@babite.lv, pievienojot ieskenētu dzimšanas apliecību, un oriģinālo iesniegumu iesniedzot
vēlāk klātienē.
Izglītības iestāde līdz 8. jūnijam
rakstiski vai elektroniski paziņos
vecākiem (aizbildņiem) par bērna
uzņemšanu izglītības iestādē vai

par atteikumu uzņemt izglītības
iestādē. Ar lielāko prieku tiksimies un par skolu un tās ikdienu
jums pastāstīsim jebkurā dienā, iepriekš telefoniski saskaņojot datumu un laiku.
Uzziņām: tālr. nr. 67934165,
e-pasta adrese salasskola@babite.lv.
Vienmēr priecājamies paplašināt
mūsu izglītojamo pulku!
Nensija Priedīte,
Salas sākumskolas
direktore

Babītes mūzikas skolas aktualitātes
un Paula Lasmanoviča ieguva
Atzinības rakstus, bet Maksims
Skibickis ierindojās 3. vietā, izvirzoties fināla kārtai. Fināla trešā
kārta notika 6. februārī A. Dombrovska mūzikas skolā, kur Maksimam izdevās ļoti veiksmīga uzstāšanās – savā grupā viņš ieņēma
pirmo vietu valstī. Apsveicam
Maksimu un viņa skolotājas Anitu
Rozi un Ļubovu Markulāni!
• 26. janvārī kora klases audzēkne
Marta Kravale piedalījās solodziedātāju konkursā „Vidzemes cīrulīši” Cēsīs.
• No 26. līdz 28. janvārim J. Vītola
Latvijas Mūzikas akadēmijā jau
23. reizi norisinājās Latvijas mūzikas skolu pūšaminstrumentu
un sitaminstrumentu izpildītāju
konkurss, kurā piedalījās arī mūsu
flautas spēles klases audzēknes un
sitaminstrumentālists. Lielākos
panākumus guva flautiste Agnese
Ose (skolotāja Zīle Ūdre, koncertmeistare Kristīne Geidmane), ar
78,5 punktiem ierindojoties uzreiz aiz godalgotajām vietām un
iegūstot diplomu.
• Pagājušajā nedēļā, jau no 12. februāra, mūsu skolā viesojās Latvijas

Starptautiskās skolas audzēkņi.
Spraigos mēģinājumos tapa mūzikls „Annie”, ko 15. un 16. februārī varēja apmeklēt arī mūsu skolas audzēkņi.
• Februāris šogad ir sevišķi aktīvs koklētājiem. Kokļu ansamblis „Dzītariņi” 14. februārī piedalījās Dziesmu
svētku kokļu koncerta kopmēģinājumā. 27. februārī koklētāji apmeklēs meistarklases J. Vītola Latvijas
Mūzikas akadēmijā, bet 28. februārī piedalīsies Mūzikas akadēmijas
kokles klases jubilejas svinībās.
• Bērni pamazām sāk kārtot tehniskās
ieskaites un izpaužas radošajos koncertos, jo pavisam drīz pie durvīm
klauvēs pirmais šā gada brīvlaiks.
Informāciju apkopoja
Česlavs Grods,
Babītes mūzikas skolas
direktores vietnieks izglītības darbā

Vijoles klases
audzēknis Kārlis Neilands
ar Sanktpēterburgas
muzikālā lektorija
mākslinieku Vladimiru
Smirnovu.

FOTO: ELITA KOLČA

• No 5. līdz 7. janvārim skolotājas Elita Kolča un Anita Roze ar saviem
ansambļiem piedalījās atbalsta fonda „Muzicējam kopā ar draugiem”
rīkotajos ziemas meistarkursos kameransambļu skolotājiem.
• 19. janvārī mūsu pianisti piedalījās
Jūrmalas reģiona skolu tradicionālajā klavierspēles festivālā „Lietuvai un Igaunijai – 100” Jūrmalas
Mūzikas vidusskolā.
• Vijolnieki un čellisti ar koncertu
20. janvārī viesojās Olaines Mūzikas un mākslas skolā.
• 22. janvārī starptautiskajā vidusskolā „Ekziperī” vijoles spēles
klases audzēknis Kārlis Neilands
(skolotāja Elita Kolča) piedalījās
Sanktpēterburgas muzikālajā lektorijā „Pikolo”.
• Valsts konkurss šogad noris stīgu
instrumentu specialitātēs, uz otro
kārtu, kas notika Jūrmalas Mūzikas vidusskolā 23.–24. janvārī,
tika izvirzīti četri mūsu skolas
audzēkņi: vijolnieces Emīlija Ekbauma un Elīza Bērziņa (skolotāja
Elita Kolča), kā arī čellisti Maksims Skibickis un Paula Lasmanoviča (skolotāja Anita Roze). Par
savu sniegumu Emīlija Ekbauma
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Babītes novada zīmols iekļauts
Valsts preču zīmju reģistrā

Ziema ir pasaku un neparasto stāstu laiks. Arī mūsmājās
esam sarīkojuši mīļus un mierpilnus pasaku svētkus.
Lielie aktieri – mūsu iestādes darbinieki – vienmēr
ir gatavi iepriecināt bērnus ar kādu pašu iniciētu izrādi
vai improvizāciju.

FOTO: NO BABĪTES PII ARHĪVA

2018. gada 20. janvārī Latvijas Republikas Patentu valde Babītes novada zīmolu –
logo ar saukli – iekļāva Valsts preču zīmju reģistrā.

Babītes pirmsskoliņas bērni
un skolotāji rīko pasaku svētkus

Pasaku svētki Babītes pirmsskoliņā.

Šoreiz bērni noskatījās teatralizētu
pasaku „Zaķīšu pirtiņa”. Paši bērni,
kurus nenoliedzami atbalstīja vecāki,
prezentēja savus mīļākos pasaku varoņus. Pie mums ciemojās Vinnijs Pūks
ar draugiem, vairāki zaķi un kaķi, īstie
pirāti, apburošā Šeherazade, kautrīgā
Sarkangalvīte, Runcis zābakos, mazās un lielās peles, lielais sapņu suns,
vilks, lācis, gailis, vāvere un čaklā
skudra. Esam atminējušies daudzas
mīļas pasakas. Bet svētki vēl nav beigušies, jo jau šomēnes mēs atkal sanā-

kam kopā un baudām bērnu teatralizētos uzvedumus. Bet kādus, par ko
un kas tur būs – tas ir liels noslēpums,
ko sargā paši bērni! Tiksimies, un viss
kļūs skaidrs!
Pateicamies bērnu vecākiem par atbalstu – iespēju bērniem ne tikai klausīties un lasīt pasakas, bet arī pašiem kļūt
par pasaku varoņiem!
Karīna Gajevska,
Babītes PII vadītājas vietniece
izglītības jomā

2018. GADA JANVĀRĪ

Babītes novadā piedzimuši 11 bērni:
četras meitenes un septiņi zēni

Reģistrācijas apliecība izsniegta
uz desmit gadiem un apliecina, ka
preču zīmes īpašnieks ir Babītes
novada pašvaldība, kā arī iekļauj
preču un pakalpojumu sarakstu,
norādot uz zīmola izmantošanas
iespējām (saskaņā ar Nicas klasifikācijas 11. redakciju):
12. klase: transportlīdzekļi;
pārvietošanās līdzekļi pa sauszemi,
gaisu vai ūdeni;
16. klase: papīrs un kartons;
iespiedprodukcija; grāmatu iesiešanas materiāli; fotogrāfijas;
rakstāmlietas un biroja piederumi,
izņemot mēbeles; līmvielas kancelejas vai mājturības vajadzībām;
materiāli māksliniekiem un rasēšanai; otas; mācību un uzskates
līdzekļi; sintētisko materiālu loksnes, maisi un maisiņi iesaiņošanai;
iespiedburti, klišejas;
18. klase: ceļasomas un somas;
lietussargi un saulessargi; pātagas,
zirglietas un seglinieku izstrādāju-

mi; kaklasiksnas, pavadas un apģērbi dzīvniekiem;
21. klase: mājturības un virtuves piederumi, ierīces, tilpnes un
trauki; izstrādājumi no stikla, porcelāna, fajansa un keramikas;
25. klase: apģērbi, apavi, galvassegas;
28. klase: spēles, rotaļlietas un
spēļlietas; vingrošanas un sporta
preces; eglīšu rotājumi;
29. klase: konservēti, saldēti,
žāvēti (kaltēti) un termiski apstrādāti augļi un dārzeņi; želejas, ievārījumi, kompoti; piens un piena
produkti; pārtikas eļļas un tauki;
30. klase: kafija, tēja, kakao,
kafijas aizstājēji; milti un labības
produkti; maize, maizes un konditorejas izstrādājumi; saldējums;
cukurs, medus, melases sīrups;
etiķis, garšvielu mērces; garšvielas;
32. klase: minerālūdeņi, gāzēti ūdeņi un citi bezalkoholiskie
dzērieni; augļu dzērieni un augļu

sulas; sīrupi un citas sastāvdaļas
dzērienu pagatavošanai;
35. klase: reklāma; darījumu vadīšana; uzņēmumu pārvaldīšana;
biroja darbi;
41. klase: audzināšana; apmācība; sporta un kultūras pasākumu
rīkošana.
Plašāku informāciju var skatīt
Latvijas Republikas Patentu valdes
mājaslapā, preču zīmju datubāzē.
Novada iedzīvotāji, nevalstiskās
organizācijas un uzņēmumi ir laipni aicināti izmantot Babītes novada
logo atbilstoši Babītes novada pašvaldības 27.09.2017. saistošajiem
noteikumiem Nr. 11. „Par Babītes
novada zīmola izmantošanu”.
Informāciju par Babītes novada zīmolu lasiet interneta vietnes
www.babite.lv sadaļā „Novads” –
„Novada zīmols”.
Ilze Aizsila,
Babītes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Iedzīvotāju skaits
2018. gada 1. februārī:
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Sirsnīgi sveicam
Babītes novada iedzīvotāju

SOLOMIJU DUKU
100. dzimšanas dienā,
kas apritēja janvārī!

NUMURA PIELIKUMS
Saistošie noteikumi Nr. 19
Par grozījumiem Babītes novada pašvaldības
23.01.2013. saistošajos noteikumos Nr. 3
„Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
piešķiršanas kārtība atsevišķām nodokļa
maksātāju kategorijām Babītes novadā”

Babītes novada pašvaldība
s avīzes „Babītes Ziņas”
2018. gada 20. februāra (94.)
numura pielikums

1.–2. lpp.

2.–24. lpp.

Numura pielikumā

Saistošie noteikumi Nr. 19
Par grozījumiem Babītes novada
pašvaldības 23.01.2013. saistošajos
„Nekustamā īpašuma nodokļa
noteikumos Nr. 3
atvieglojumu piešķiršanas
kārtība atsevišķām
nodokļa maksātāju kategorijām
Babītes novadā”
Saistošie noteikumi Nr. 1
Par Babītes novada pašvaldības
budžetu 2018. gadā

BABĪTES NOVADA PAŠVA
LDĪBAS
DOME

Saistošie noteikumi Nr. 1
Par Babītes novada
pašvaldības budžetu 2018. gadā

Reģ. Nr. 90000028870
Centra iela 4, Piņķi, Babītes
pagasts, Babītes novads,
Tālr. 26120706, 67914650,
fakss 67914435, e-pasts dome@babiteLV-2107
.lv, www.babite.lv
Babītes novada Babītes pagastā
APSTIPRINĀTI
ar Babītes novada pašvaldības
domes
2017. gada 22. novembra
lēmumu
(protokols Nr. 16, 21. §)

2017. gada 22. novembrī,
Babītes pagastā, Babītes novadā

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

PRECIZĒTI
ar Babītes novada pašvaldības
domes
2018. gada 24. janvāra lēmumu
(protokols Nr. 1, 31. §)

Nr. 19

PAR GROZĪJUMIEM BABĪTES
NOVADA PAŠVALDĪBAS
23.01.2013. SAISTOŠAJ
„NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA
OS NOTEIKUM
NODOKĻA ATVIEGLOJ
UMU PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA OS NR. 3
ATSEVIŠĶĀM NODOKĻA
MAKSĀTĀJU KATEGORI
JĀM BABĪTES NOVADĀ”

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
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Izdoti saskaņā ar likuma
Par nekustamā īpašuma nodokli

5. panta ceturto daļu
1. Izdarīt šādus grozījumus
Babītes novada pašvaldības
23.01.2013. saistošajos noteikumos
atvieglojumu piešķiršanas
kārtība atsevišķām nodokļa
Nr. 3 „Nekustamā īpašuma
maksātāju kategorijām Babītes
nodokļa
novadā”:
avīzes „Babītes Ziņas” 2018.
gada 20. februāra (94.) numura
pielikums
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