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Nodrošināmies pret applūšanu
Klimata pārmaiņu dēļ plūdu
gadījumi visā pasaulē ir
kļuvuši biežāki un postošāki.
Plūdi ir dabas parādība, kas
nav novēršama, taču cilvēka
rīcības un klimata pārmaiņu
ietekmē palielinās plūdu rašanās varbūtība. Jūras uzplūdu
dēļ paaugstinās ūdens līmenis
daudzos lagūnu tipa ezeros
un ar tiem hidrogrāfiski saistītajos ezeros: Papes, Liepājas,
Engures, Babītes un citos.
Polderu sistēmas daudzviet aizsargā apdzīvotas vietas no applūšanas. Latvijā pašreiz ir 58 polderi,
kas aizņem 40 000 hektāru zemes.
Tas ir aptuveni 1,6 procentus no
kopējās lauksaimniecībā izmantojamās zemes.
Babītes poldera sistēma saimniecisko darbību tagadējā veidolā
sāka aptuveni 1963. gadā. Babītes
poldera aizsargdambis ir vairāk
nekā piecus kilometrus garš.
Taču sākuma variantā tas izbūvēts 1938. gadā, līdz ar to Babītes poldera sūkņu stacija ir pirmā
šāda veida sūkņu stacija Latvijā.
Nostāstos dzirdēts, ka par valsts
un apkārtējo zemnieku naudu
sākta sūkņu stacijas celtniecība
pie Neriņas upes ietekas Babītes

Babītes novada vēsture – 1936. gadā izstrādātā Babītes poldera shēma. Zanes Siliņas foto

ezerā. 1956. gadā izstrādāts lielais
Babītes poldera projekts un sākušies lielie meliorācijas darbi. Jaunā
sūkņu stacija izbūvēta 1981. gadā.
2011. gada 27. oktobrī starp
Centrālo finanšu un līgumu
aģentūru un Babītes novada pašvaldību tika parakstīta Vienošanās Nr. 3DP/3.4.1.5.2./11/APIA/
CFLA/001/001 par Eiropas Savie-

nības Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas
2007.–2013. gadam “Infrastruktūra
un pakalpojumi” apakšaktivitātes
Nr. 3.4.1.5.2. “Hidrotehnisko būvju
rekonstrukcija plūdu draudu risku
novēršanai un samazināšanai” projekta Nr. 3DP/3.4.1.5.2./11/APIA/
CFLA/001 “Babītes poldera sūkņu stacijas “Babīte” krājbaseina un

Ģerbonī – rododendra zieds
Vai atceraties pagājušā gada
maiju un jūniju? Tas bija
laiks, kad virmoja idejas –
kādu Babītes novada simbolu
attēlot novada ģerbonī.

2011. gadā no 9. maija līdz 5. jūnijam 104 Babītes novada iedzīvotāji piedalījās pašvaldības organizētajā aptaujā, lai apzinātu
Babītes novada simbolus, ko varētu izmantot ģerboņa izstrādē.
Tika piedāvāts daudz dažādu
ideju, bet uz Valsts Heraldikas
komisiju pašvaldības dome izvirzīja piecus simbolus – šūpuli,
maizi, rododendra ziedu, lāceni
un kliņģeri –, kuru tālāko izstrādi
pilnvaroja veikt jau atzītiem heraldikas māksliniekiem Ilzei Lībietei

un Jurim Ivanovam.
2012. gada 19.
marta ģerboņa varianti tika piedāvāti
izskatīšanai Valsts
Heraldikas komisijai, kura atzina, ka
rododendra zieds ir
vislabākā ideja. Rododendrs kā augs Latvijā
ir samērā eksotisks, tai pašā
laikā tieši Babītes audzētavā, pateicoties Latvijas zinātnieku un
dārznieku pūlēm, tas tika pieradināts Latvijas apstākļiem un selekcionēts, radot tādas šķirnes kā
‘Babītes baltais’, ‘Babītes sarkanais’
un citas.
Rododendra zieds ir pietiekami atpazīstams. Par tā brīnišķīgo

skaistumu jāpriecājas
ziedēšanas laikā, kas ir
tikai vasaras sākumā.
Ar
vairākiem
mēģinājumiem pilnveidotais un izstrādātais rododendra
zieda simbols Babītes
novada ģerbonī tika
apstiprināts 2012. gada
21. jūnijā Valsts Heraldikas
komisijā.
Oficiālais ģerboņa pasniegšanas ceremonijas pasākums paredzēts šā gada septembrī, kad
Valsts prezidents pasniegs Babītes
novadam jauno novada ģerboni.
Zane Siliņa,
pašvaldības sabiedrisko
attiecību speciāliste

maģistrālā kanāla rekonstrukcija”
īstenošanu. Babītes poldera sūkņu
stacijas, krājbaseina un maģistrālā kanāla rekonstrukcija sākās šā
gada maijā.
Rekonstrukcijas darbus plānots pabeigt 2013. gada oktobrī.
Projekta kopējās izmaksas ir
678 851,73 lati.
Plānotie darbi: maģistrālā

kanāla tīrīšana un gultnes padziļināšana aptuveni 2,8 kilometru
garumā, grāvju malu sakārtošana
un attīrīšana no apauguma 1000
kvadrātmetru platībā; triju pašreizējo grāvju caurteku remonts
un jaunas 18 metru caurtekas uzstādīšana; Babītes poldera sūkņu
stacijas rekonstrukcija, pašreizējos
sūkņus nomainot ar trim jauniem
iegremdējamiem sūkņiem un padziļinot krājbaseinu.
Rezultātā samazināsies iespējamo plūdu nelabvēlīgā ietekme uz
aptuveni 4,4 tūkstošu iedzīvotāju
dzīvi 15,4 kvadrātkilometru teritorijā, kas applūšanas gadījumā var
radīt arī nopietnus draudus videi.
Īstenojot rekonstrukcijas projektu, tiks realizēta “Plūdu riska
novērtēšanas un pārvaldības nacionālā programma 2008.–2015.
gadam”, kurā Babītes poldera rekonstrukcija ir iekļauta atbilstoši
1C kritērijam.
Zane Siliņa,
pašvaldības sabiedrisko
attiecību speciāliste

Mazi un lieli Babītes novada iedzīvotāji tiek aicināti piedalīties

BABĪTES NOVADA VASARAS SPORTA SPĒLĒS 2012
Pasākums notiks pie Piņķu ūdenskrātuves
2012. gada 1. septembrī.
Sporta svētku sākums plkst. 11.00.

Programmā: volejbols, strītbols, futbols, sprinta skrējiens, tāllēkšana
no vietas, lodes grūšana, airēšana, svara bumbu celšana, soda metieni florbola vārtos, riteņbraukšana bērniem, šķēršļu josla bērniem,
“zirnekļa tīkls”, komandu stafete, nūjošana, Babītes uzņēmēju kluba
(BUK) jautrības stafete. Sporta svētku programmas atklāšanā velodeja
“Follow You” velotriālista Jāņa Lāča un Evas Vancānes izpildījumā un
15.30 Ielu vingrotāju biedrības paraugdemonstrējumi.
Ar sporta svētku precīzāku programmu varēs iepazīties no 20. augusta
Babītes novada informācijas stendos un vietnē www.babite.lv.

Koris “Atskaņa” uzņem jaunus dalībniekus
Noklausīšanās notiks 3. septembrī Babītes vidusskolas
136. kabinetā no plkst. 19.30 līdz 21.30.
Papildu informācija pa tālruni 29100755.
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Saimnieciskie darbi 2012. gada jūlijā
1. Procesā esošās iepirkumu
procedūras:
1.1. izsludināts iepirkums par
Celtnieku ielas posma Babītē Babītes novadā rekonstrukciju, piedāvājumu iesniegšanas termiņš –
28.08.2012.;
1.2. izsludināts iepirkums par
multimediju tehnikas piegādi Babītes vidusskolai, iesniegti trīs piedāvājumi, notiek vērtēšana;
1.3. izsludināts iepirkums par
mēbeļu piegādi pirmsskolas grupu iekārtošanai, iesniegti astoņi
piedāvājumi, notiek vērtēšana;
1.4. izsludināts iepirkums
par mēbeļu piegādi Babītes vidusskolas mācību kabinetiem,
iesniegti 10 piedāvājumi, notiek
vērtēšana;
1.5. noslēdzies iepirkums par
mēbeļu piegādi Babītes vidusskolas bibliotēkai, pieņemts lēmums
slēgt līgumu ar SIA “Rasa” par
līgumcenu Ls 15 815;
1.6. noslēdzies iepirkums par
datortehnikas iegādi Babītes novada pašvaldības administrācijas
un pašvaldības iestāžu vajadzībām, iesniegti četri piedāvājumi,
iepirkums pārtraukts;
1.7. noslēdzies atkārtots iepirkums par gājēju ietves Meistaru
un Rūpnieku ielā Piņķos, Babītes
novadā, izbūvi, pieņemts lēmums

slēgt līgumu ar SIA “V-Service”
par līgumcenu Ls 65 557;
1.8. noslēdzies iepirkums par
ceļu horizontālo apzīmējumu uzklāšana uz Babītes novada pašvaldības ielām un laukumiem, notiek
vērtēšana;
1.9. noslēdzies iepirkums par
Babītes vidusskolas skolēnu pārvadāšanu, notiek vērtēšana;
1.10. noslēdzies iepirkums
par profesionāla āra futbola laukuma teritorijas labiekārtošanas
būvdarbiem, pieņemts lēmums
slēgt līgumu ar SIA “Liktenis”
par līgumcenu Ls 74 941;
1.11. noslēdzies atkārtots iepirkums par sabiedriskā transporta apgriešanās laukuma un
pieturas Rīgas ielā un pieturvietas
“Pagrieziens uz Piņķiem” Babītes
novadā izbūvi, iesniegti divi piedāvājumi, iepirkums pārtraukts;
1.12. noslēdzies iepirkums par
būvuzraudzību Pīlādžu ielas Piņķos rekonstrukcijas būvdarbiem,
pieņemts lēmums slēgt līgumu ar
SIA “Raucut” par līgumcenu Ls
1392;
1.13. noslēdzies iepirkums par
būvuzraudzību Viršu ielas Piņķos
rekonstrukcijas būvdarbiem, pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA
“Raucut” par līgumcenu Ls 1634;
1.14. noslēdzies iepirkums

par būvuzraudzību gājēju ietves
Meistaru-Rūpnieku ielā Piņķos
būvdarbiem, pieņemts lēmums
slēgt līgumu ar SIA “Ceļu un Tiltu būvuzraugs” par līgumcenu Ls
1089.
2. Iepirkuma procedūru rezultātā noslēgti līgumi ar:
2.1. SIA “LMT” par mobilo
sakaru pakalpojuma iegādi Babītes
novada pašvaldībai, termiņš – divi
gadi;
2.2. SIA “Mārupes ceļinieks”
par bruģēšanas darbiem pie Babītes vidusskolas un pašvaldības
administrācijas ēkas Centra ielā 4
Piņķos, līgumcena Ls 2820, līgums izpildīts;
2.3. SIA “Bilibaba” par divu
reklāmas stendu izgatavošanu,
piegādi un uzstādīšanu Beberos
Babītes pagastā un Spuņciemā Salas pagastā, līgumcena Ls 1428,
termiņš – 15.08.2012.;
2.4. SIA “IGL” par tehnisko
apsekošanu nekustamam īpašumam “Kļavas” Spuņciemā,
līgumcena Ls 424, termiņš –
10.09.2012.;
2.5. SIA “Belss” par tehnisko
projektu izstrādi Ezermalas, Atpūtas, Pūpolu, Vītolu ielu rekonstrukcijai Piņķos Babītes novadā,
līgumcena Ls 3182, termiņš –
22.11.2012.;

Aktualitātes Babītes izglītības iestādēs jūlijā

Vidusskolēni “Comenius” programmā
10. jūlijā Babītes vidusskolas absolventiem tika izsniegti Valsts
pārbaudes darbu Centralizēto eksāmenu sertifikāti un atestāti par
vispārējo vidējo izglītību. Šos dokumentus saņēma visi absolventi.
Skolēni kārtoja centralizētos
eksāmenus: obligātie eksāmeni
bija latviešu valodā, matemātikā,
svešvalodā (angļu valoda vai krievu valoda), bet izvēles eksāmeni –
ķīmijā, fizikā, bioloģijā. Rezultāti
tiks analizēti augustā, kad Izglītības
un zinātnes ministrija būs apkopojusi un publicējusi rezultātus pa
mācību priekšmetiem valsts līmenī.
11. jūlijā sākās Babītes vidusskolas izbūve.
Valsts izglītības attīstības

aģentūra ir apstiprinājusi Babītes
vidusskolas dalību Mūžizglītības
programmas “Comenius” apakšprogrammā. Partnerības projekta
tēma – “Water: The Life of my River my Life”. Projekta īstenošanas
laiks ir no 2012. gada 1. augusta
līdz 2014. gada 31. jūlijam. Piešķirtais finansējums – 21 000
eiro. Projekta partnerības valstis
ir Rumānija (divas skolas), Latvija, Lietuva, Zviedrija, Portugāle,
Itālija un Spānija.
Babītes vidusskola ir ieguvusi 9. vietu mazo skolu grupā,
Latvijas skolu reitingā darbā ar
talantīgajiem skolēniem un viņu
izglītības sekmēšanā. Šo reitingu
veido Ata Kronvalda fonds. Tā

ir sabiedriska organizācija, kuras
uzdevums ir Latvijas talantīgāko
skolēnu apzināšana un viņu izglītības sekmēšana. Ar savu darbību fonds vēlas palīdzēt valstij un
sabiedrībai izaudzināt talantīgos
skolēnus, kas nākotnē būs valsts
intelektuālais balsts.
Norit sagatavošanās, lai jau
3. septembrī skolā atvērtu divas
pirmsskolas izglītības grupiņas
34 sešgadīgo bērnu apmācībai.
Sadarbojoties ar Zemessardzes
17. pretgaisa aizsardzības bataljona Kājnieku rotu, no septembra
Babītes vidusskolā notiks Jaunsargu nodarbības.
Ilze Rozenberga,
Babītes vidusskolas direktore

PII “Saimīte” notiek remonts
Babītes novada pirmsskolas izglītības iestādē “Saimīte” jūlijā
notiek intensīva būvniecība un
remonts, lai sagatavotu iestādi
jaunajam mācību gadam, kā arī
telpu un rotaļu laukumu pielāgo-

šana, lai iestāde varētu nodrošināt kvalitatīvu un drošu jaunākā
pirmsskolas vecuma bērnu uzturēšanos iestādē.
Pārejai uz bērnu apmācību no
pusotra gada vecuma tiek pārstrā-

dātas mācību apakšprogrammas,
sagatavoti jauni mācību un uzskates līdzekļi.
Evita Vinceviča,
PII “Saimīte” vadītāja

2.6. SIA “Riga Rent” par caurteku remontu Babītes novadā,
līgumcena Ls 17 940, termiņš –
četras nedēļas no līguma noslēgšanas;
2.7. SIA “Doma būve” par Babītes vidusskolas mācību un administrācijas kabinetu remontu,
līgumcena – Ls 41 036;
2.8. SIA “IKO” par Pīlādžu
ielas Piņķos rekonstrukciju, līgumcena – Ls 78 139;
2.9. SIA “IKO” par Viršu ielas
Piņķos rekonstrukciju, līgumcena –
Ls 85 630.
3. Noslēgta vienošanas par
līguma termiņa pagarinājumu
līdz 30.10.2012. ar SIA “Hidro
Standarts” par tehniskā projekta
“Spuņciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu dūņu lauka rekonstrukcija” izstrādi.
4. Noslēgtas vienošanās par
līgumu termiņa pagarinājumiem
līdz 1.08.2012. ar SIA “Belss” par
Upes ielas apgaismojuma izbūves,
Kļavu ielas apgaismojuma izbūves
un Meistaru un Rūpnieku ielas
apgaismojuma izbūves tehnisko
projektu izstrādi.
5. Noslēgts līgums ar SIA “PK
serviss” par gaisa atsūces kanāla
ventilatora ar darbības laika releju
uzstādīšanu pašvaldības administrācijas ēkas Centra ielā 4 Piņķos

pirmā un otrā stāva tualetēs un
dušas telpā, līgumcena Ls 465,
līgums izpildīts.
6. Noslēgts līgums ar SIA “PK
serviss” par stacionārā kondicioniera uzstādīšanu pašvaldības
administrācijas ēkas Centra ielā
4 Piņķos otrā stāva koridorā,
līgumcena Ls 1846, termiņš –
10.08.2012.
7. Noslēgts līgums ar Ingu
Sarmu par atzinuma sagatavošanu par ēkas “Kļavas”, Spuņciemā,
Salas pagastā, kultūrvēsturisko
novērtējumu un tālākās izmantošanas un saglabāšanas iespējām,
līgumcena Ls 135, līgums izpildīts.
8. Noslēgts līgums ar SIA
“Studio LV” par sabiedriskā transporta pieturvietas nojumes ar solu
izgatavošanu, piegādi un uzstādīšanu pieturā “Mežāres” virzienā
uz Rīgu, Mežārēs Babītes pagastā Babītes novadā, līgumcena
Ls 2419, termiņš – 15.09.2012.
9. Noslēgts līgums ar Raimondu Jansonu par objekta “Ūdenstorņa būve (kad. nr. 80480040487)
Babītē, Babītes pagastā, Babītes
novadā” nojaukšanas būvdarbu
uzraudzību, līgumcena Ls 225,
termiņš – 22.08.2012.
Elfa Sloceniece,
pašvaldības izpilddirektore

Par nesakoptajiem
īpašumiem – sods!
Babītes novada pašvaldības
Sabiedriskās kārtības daļa informē, ka sabiedriskās kārtības
sargi sadarbībā ar Olaines iecirkņa policijas darbiniekiem,
uzraugot sabiedrisko kārtību
Babītes novadā jūlijā, devušies
37 izbraukumos.
Mēneša laikā Valsts policijā
nogādātas septiņas personas, no
kurām piecas par administratīvo
pārkāpumu izdarīšanu, bet divas –
aizdomās par noziedzīgiem nodarījumiem. Jūnijā saņemts un
izskatīts 21 iedzīvotāja iesniegums
un sūdzība, sešos gadījumos personas nogādātas mājās. Ar 21
personu notikušas preventīva
rakstura pārrunas un pieņemti
paskaidrojumi.
Sastādīti deviņi protokoli/
paziņojumi par apstāšanās un
stāvēšanas noteikumu neievērošanu, savukārt par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu
lietošanu sabiedriskās vietās vai
par atrašanos sabiedriskās vietās
tādā reibumā, kas aizskar cilvēka

cieņu, sastādīti trīs administratīvo
pārkāpumu protokoli. Sadarbībā
ar Valsts policijas darbiniekiem
tika aizturētas un nogādātas administratīvā aresta izciešanai divas personas – par automašīnas
vadīšanu alkoholisko dzērienu
ietekmē.
Atbilstoši Babītes novada
pašvaldības 2010. gada 30. jūnija saistošajiem noteikumiem
Nr. 26 “Par nekustamo īpašumu un tiem piegulošo teritoriju
uzturēšanu Babītes novadā” par
nesakoptajiem īpašumiem sastādīti septiņi administratīvo pārkāpumu protokoli, kas tiks nosūtīti izskatīšanai Babītes novada
pašvaldības Administratīvajai
komisijai.
Lūgums ziņot sabiedriskās
kārtības daļai par konstatētiem
sabiedriskās kārtības un citiem
likumpārkāpumiem pa diennakts
tālruni 29466001.
Ainārs Skudris,
sabiedriskās kārtības sargs
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Babītes novada pašvaldības domes sēdē
2012. gada 25. augusta Domes
sēdes darba kārtībā 37 punkti.
Babītes novada pašvaldības domes sēde lēma:
• noteikt, ka nek. īp. “Vērdiņi”, kad. apz. 8048 008 0090,
platība 0,61 ha, sadalīšanai nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības
projektu. Apstiprināt nosacījumus
Nr. 11-2012 zemes ierīcības projekta izstrādei;
• noteikt, ka nek. īp. “Zemnieki”, kad. apz. 8048 015 0025,
platība 22,1 ha, sadalīšanai divās
daļās nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu. Apstiprināt nosacījumus Nr. 12-2012
zemes ierīcības projekta izstrādei;
• noteikt, ka nek. īp. “Remontdarbnīca “Beberbeķi””, kad.
apz. 8048 009 0036, platība 1 ha,
sadalīšanai divās daļās nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības
projektu. Apstiprināt nosacījumus Nr. 13 – 2012 zemes ierīcības
projekta izstrādei;
• apstiprināt zemes ierīcības
projektu nek. īp. “Katlu māja” zemes
vienībai, kad. apz. 8088 005 0260;
• apstiprināt zemes ierīcības
projektu nek. īp. “Melderi” zemes
vienībām, kad. apz. 8048 010 0224,
8048 010 0409 un 8048 010 0391;
• noteikt, ka nek. īp. “Burkānnieki”, kad. apz. 8088 005 0209,
platība 0,273 ha, sadalīšanai ir
nepieciešams izstrādāt zemes
ierīcības projektu. Apstiprināt
nosacījumus Nr. 15-2012 zemes
ierīcības projekta izstrādei;
• noteikt, ka nek. īp. “Skalbes”,
kad. apz. 8048 003 0818, platība
3,26 ha, sadalīšanai divās daļās
ir nepieciešams izstrādāt zemes
ierīcības projektu. Apstiprināt
nosacījumus Nr. 14-2012 zemes
ierīcības projekta izstrādei;
• atlikt lietas ““Beberu ciema
detālplānojuma” teritorijas daļas
grozījumu apstiprināšanu un sais-

tošo noteikumu izdošanu nekustamo īpašumu “Beberi 2”, “Beberu
parks”, Aleksandra Čaka iela 1 un
Aspazijas iela 1A robežās” izskatīšanu līdz nākamajai domes sēdei,
lai varētu pārbaudīt un izvērtēt
iesniegumā minēto informāciju;
• atdalīt no nek. īp. “Sēnītes”,
kad. apz. 8048 007 0108, zemes
vienību ar kad. apz. 8048 007
0109, platība 0,83 ha, jauna nek.
īp. izveidošanai, piešķirot nek. īp.
nosaukumu “Mazās sēnītes”;
• precizēt ar Babītes novada
pašvaldības domes 2011. gada
23. februāra lēmumu “Par zemes
ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem nekustamā īpašuma “Grāvīši”, kad. apz.
8088 006 0040, sadalīšanai” apstiprinātos nosacījumus Nr. 04-2011
zemes ierīcības projekta izstrādei,
nosakot, ka: “Nosacījumu zemes
ierīcības projektam derīguma termiņš ir 2013. gada 1. augusts”;
• precizēt Rīgas rajona Salas pagasta padomes 2006. gada
25. janvāra lēmumu “Par nek. īp.
“Indras” sadalīšanu trīs atsevišķos
īpašumos un īp. nosaukuma “Vēji”
un “Dūjas” piešķiršanu”, nosakot,
ka nek. īp. “Dūjas”, 0,33 ha, kad.
apz. 8088 007 0031, nek. īp. lietošanas mērķi atbilstoši pašreizējai
izmantošanai – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība (kods 0201);
• nodot nomā pašvaldībai piekrītošo zemes starpgabalu 0,02 ha
platībā, kad. apz. 8048 004 0788,
kā papildu platību pie dzīvojamās ēkas Liepu alejā 38, Babītē,
Babītes pagastā, Babītes novadā;
noteikt, ka zemesgabala nomas
termiņš ir 2022. gada 31. jūlijs,
un zemesgabals iznomājams bez
apbūves tiesībām, ar tiesībām aplikt vieglas konstrukcijas žogu un
labiekārtot teritoriju;
• noslēgt ar vienu pers. zemes

nomas līgumu par pašvaldībai
piederošā nek. īp. “Dārzi” zemes
vienības daļas iznomāšanu ģimenes dārza uzturēšanai;
• nodot sabiedriskajai apspriešanai Babītes novada Babītes pagasta teritorijas plānojuma
2008.–2020. gadam un Salas
pagasta teritorijas plānojuma
2005.–2017. gadam grozījumu
3. redakciju. Organizēt sabiedrisko apspriešanu ar termiņu
no 2012. gada 20. augusta līdz
2012. gada 30. septembrim.
• piešķirt zemes vienībai, kad.
apz. 80480040417, adresi: Sila iela
14, Babīte, Babītes pag., Babītes
nov., LV-2101, un likvidēt īp. nos.
“Sakņu dārzi”;
• mainīt adresi un īpašuma
nosaukumu nek. īp. “Ceļmalas”,
kad. apz. 80480101084, no “Ceļmalas” uz “Ūdensrozes”;
• noteikt ēku (būvju) “Viļņi”, zemes vienības kad. apz.
80480120035, īpašuma tiesību nostiprināšanai nepieciešamo zemes
platību – 0,2 ha;
• izsniegt izziņu vienai juridiskai personai, piecām ārvalstu
fiziskām personām un diviem nepilsoņiem par atļauju iegūt īpašu-

Paziņojums par Babītes novada Babītes pagasta teritorijas
plānojuma 2008.–2020. gadam un Salas pagasta
teritorijas plānojuma 2005.–2017. gadam grozījumu
3. redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai
Saskaņā ar Babītes novada pašvaldības domes 25.07.2012. lēmumu
(sēdes protokols Nr. 9, 14.§) no
20.08.2012. līdz 30.09.2012. tiek
organizēta Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008.–2020. gadam un Salas pagasta teritorijas
plānojuma 2005.–2017. gadam
grozījumu 3. redakcijas sabiedriskā apspriešana. Ar teritorijas
plānojumu grozījumu 3. redakciju
iespējams iepazīties:

• Babītes novada pašvaldības
administrācijas ēkā Centra ielā 4
Piņķos administrācijas darba laikā;
• Babītes novada pašvaldības administrācijā “Pīlādzīšos”
Spuņciemā administrācijas darba
laikā;
• pašvaldības interneta vietnē
www.babite.lv.
Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 12.09.2012. plkst.
17.00 Babītes novada pašvaldī-

bas administrācijas ēkā Centra
ielā 4 Piņķos.
Rakstiskus priekšlikumus līdz
30.09.2012. var iesniegt Babītes
novada pašvaldības administrācijas kancelejā Centra ielā 4 Piņķos
Babītes pagastā Babītes novadā, LV2107, vai administrācijā “Pīlādzīšos”
Spuņciemā Salas pagastā Babītes
novadā, LV-2105, vai sūtīt pa pastu.
Dace Ansena,
teritorijas plānotāja

mā apbūves zemi Babītes novadā;
• piešķirt trīs personām un
atteikt vienai personai pabalstu
sociālās rehabilitācijas mērķu
sasniegšanai – medicīnisko procedūru, manipulāciju un medikamentu apmaksai;
• apstiprināt Babītes novada
pašvaldības saistošos noteikumus
Nr. 15 “Par pašvaldības palīdzību
dzīvokļu jautājumu risināšanā Babītes novadā”;
• atcelt Babītes novada pašvaldības domes 28.03.2012. lēmumu
“Par dzīvokļa “Virsaiši-2” iegādi”
(protokols Nr. 5, 21. §);
• lauzt vienpusējā kārtā zemesgabala nomas līgumu ar individuālo komersantu “Žvurkļi”, ja
netiek nokārtotas parādsaistības
ar Babītes novada pašvaldību;
• neatbrīvot divas personas
no kavējumu naudas nomaksas
par laikus nenomaksāto nek. īp.
nodokli. Slēgt vienošanos par nekustamā īpašuma nodokļa parāda
un kavējumu naudas nomaksu
līdz 2013. gada 1. septembrim,
maksājumus veicot no 2012. gada
1. septembra, katru mēnesi maksājot 1/12 no kopējā parāda;
• veikt izmaiņas pašvaldības

25.01.2012. noteikumos Nr. 3
“Par amatiem, to klasificēšanu un
mēnešalgām pašvaldības iestādēs
2012. gadā”;
• apstiprināt Babītes novada
pašvaldības noteikumus Nr. 5
“Babītes novada pašvaldības iekšējie datu aizsardzības noteikumi”;
• apstiprināt Babītes novada
pašvaldības saistošos noteikumus
Nr. 16 “Par grozījumiem Babītes
novada pašvaldības 2012. gada
budžetā”;
• atbrīvot Inu Čudarāni no
Babītes novada bāriņtiesas locekļa
amata ar 2012. gada 6.augustu;
• papildināt Babītes novada
pašvaldības domes 22.02.2012. lēmuma “Par Babītes novada pašvaldības īpašumā vai lietojumā esošo
automašīnu degvielas limitiem”;
• piekrist nek. īp. “Jaunlēģeri”, kad. apz. 8088 005 0005, meža
zemes transformācijai par zemi
zem ēkām un pagalmiem 0,24 ha
platībā;
• noteikt platību 0,7662
ha nek. īp. Priežu ielā 1, Babītē, Babītes pagastā, kad. apz.
80480040505.
Andrejs Ence,
pašvaldības domes priekšsēdētājs

Paziņojums par detālplānojumu
Ar Babītes novada pašvaldības
domes 6.08.2012. lēmumu (prot.
Nr. 10., 1.§) apstiprināti “Beberu
ciema detālplānojuma” teritorijas daļas grozījumi nekustamo
īpašumu “Beberi 2”, zemes vienības kadastra apzīmējums 8048
010 0419, “Beberu parks”, zemes
vienības kadastra apzīmējums
8048 010 0413, Aleksandra Čaka
iela 1, zemes vienības kadastra
apzīmējums 8048 010 0411, Aspazijas iela 1a, zemes vienības
kadastra apzīmējums 8048 010
0412, robežās. Izdoti kā pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 17

detālplānojuma teritorijas daļas
grozījumu grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi.
Ar izstrādātiem detālplānojuma teritorijas daļas grozījumiem
un saistošajiem noteikumiem Nr.
17 var iepazīties Babītes novada
pašvaldībā Centra ielā 4 Piņķos
Babītes pagastā. Apmeklētāju
pieņemšanas laiks pirmdienās
un ceturtdienās no plkst. 8.15
līdz 12.15 un no plkst. 13.00 līdz
18.00.
Dzirkstīte Paņko,
teritorijas plānotāja
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Jauna rotaļu vieta Salas pagastā
Jaunais rotaļu laukums atrodas
Salas pagastā, Spuņciemā, īpašumā “Krēsliņi”, daudzdzīvokļu māju dzīvojamajā teritorijā.
Laukumā ir sešas jaunas rotaļu
iekārtas, izveidots segums, izvietoti soliņi un atkritumu urnas,
pārvietoti vecie masīvkoka soliņi
un atjaunots zāliens. Rotaļu laukums paredzēts bērniem no divu
līdz 15 gadu vecumam. Vismazākajiem bērniem paredzētas divas
atsperu šūpoles un viens rotaļu
komplekss. Skolas vecuma bērniem – trīs staru virvju piramīda,
trošu ceļš, un šūpoles, ko var izmantot arī no divu gadu vecuma.
Rotaļu laukuma tehnisko projektu
izstrādāja SIA “JLD”, būvniecības
darbus veica SIA “Capitel BK”,
būvuzraudzību nodrošināja Uģis
Broža. Rit noslēdzošie darbi, lai
bērnu rotaļu laukumu nodotu
ekspluatācijā.
Projekts tiek īstenots saskaņā

Projekta kopējās izmaksas –
22 949,46 lati. Publiskais finansējums – 17 114,55 lati. Pašvaldības
finansējums – 5834,91 lats.
Projekta mērķis – sekmēt aktīvās atpūtas, vides sakopšanas un
pieejamības aktivitāšu dažādošanu Salas pagasta iedzīvotājiem,
izveidojot bērnu rotaļu laukumu
ar drošības un kvalitātes prasībām
atbilstošu aprīkojumu, tā veicinot
un dažādojot bērnu brīvā laika
pavadīšanu ārpus dzīvojamām
telpām.
Jolanta Pupkeviča
pašvaldības projektu vadītāja
Jaunais rotaļu laukums Salas pagastā. Zanes Siliņas foto

ar Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas
Reģionālās lauksaimniecības pārvaldes 2012. gada 16. februāra
lēmumu Nr. 04.3/2-11/375 “Par
projekta iesnieguma apstiprināša-

nu LEM2” Babītes novada pašvaldības projekta iesniegums Nr.1104-L32100-000189 “Bērnu rotaļu
laukuma izveide Salas pagastā,
Babītes novadā”, kas tika iesniegts

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstības programmas
2007.–2013. gadam pasākuma
“Pamatpakalpojumi ekonomikai
un iedzīvotājiem” ietvaros.

Arī pie mums var šķirot atkritumus

Stikla atkritumu konteiners laukumā pie Babītes vidusskolas.
Zanes Siliņas foto

Babītes novada pašvaldība ir radusi iespēju novada teritorijā izvietot
atkritumu šķirošanas konteinerus,
kas paredzēti stiklam. Pašvaldības
e-pastā saņemti vairāki ierosinājumi šķirot atkritumus, un jau jūlija beigās astoņās dažādās vietās
Babītes novadā bija novietoti atkritumu konteineri, kas paredzēti
stiklam, – zaļā krāsā. Atkritumu
šķirošanas konteineri ir izvietoti:
1. Piņķos:
• Laimdotas ielā pie daudzdzīvokļu mājām – pie līdzšinējiem
konteineriem;

• centrā – stāvvietā pie “Elvi”
veikala;
• Centra ielā 3 – ielu tirdzniecības vietā;
• Jūrmalas ielā 17 – stāvlaukumā pie Babītes vidusskolas;
2. Babītē:
• pie “Elvi” veikala – pie
līdzšinējiem atkritumu konteineriem;
• Sila ielā – pie daudzdzīvokļu māju atkritumu konteineriem;
• Rožu ielā 6 – pie līdzšinējiem daudzdzīvokļu māju atkritumu konteineriem

3. Salas pagastā:
• Spuņciema ielā – pie līdzšinējiem daudzdzīvokļu māju atkritumu konteineriem.
Liels paldies visiem iedzīvotājiem, kas raduši laiku un iespēju,
ar ieteikumiem iesaistījušies pašvaldības darbā un piedalījušies
novada attīstības veicināšanā.
Gaidīsim jūsu ieteikumus par
stikla atkritumu konteineru izvietošanas vietām.
Zane Siliņa,
pašvaldības sabiedrisko
attiecību speciāliste

Paziņojums par projekta “Bērnu rotaļu laukuma izveide Babītē, Babītes novadā” sākšanu
Saskaņā ar Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas Reģionālās lauksaimniecības pārvaldes 2012. gada
16. jūlija lēmumu Nr. 04.6/211/1482 “Lēmums par projekta
iesnieguma apstiprināšanu”, Babītes novada pašvaldības projekta iesniegums Nr.12-04-LL37L413201-000004-000189 “Bērnu
rotaļu laukuma izveide Babītē,
Babītes novadā”, kas iesniegts
Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai Lauku attīstības

Numura
pielikumi

programmas pasākuma “Lauku
ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo
attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros, ir apstiprināts.
Projekts tiek īstenots saskaņā ar
Vietējās rīcības grupas “Pierīgas
partnerība” stratēģiju.
Projekta kopējās izmaksas –
17 751 lats. Publiskais finansējums – 13 095 lati. Pašvaldības
finansējums – 4656 lati.
Projekta īstenošanas laiks: no

2. lpp. – Saistošie noteikumi nr. 10
Par grozījumu saistošajos noteikumos Nr. 5 “Par
sociālo palīdzību trūcīgām un maznodrošinātām
ģimenēm (personām) Babītes novadā”

2012. gada 11. jūnija līdz 2013.
gada 15. februārim.
Projekta mērķis: Sekmēt aktīvās atpūtas, vides sakopšanas un
pieejamības aktivitāšu dažādošanu
Babītes novadā, Babītes iedzīvotājiem, izveidojot bērnu rotaļu laukumu ar drošības un kvalitātes
prasībām atbilstošu aprīkojumu,
tā veicinot un dažādojot bērnu
brīvā laika pavadīšanu ārpus dzīvojamām telpām.
Projekta īstenošanas uzraudzī-

bu un kontroli nodrošina: Lauku
atbalsta dienesta Lielrīgas Reģionālā lauksaimniecības pārvalde.
Jolanta Pupkeviča,
pašvaldības projektu vadītāja

4. lpp. – Saistošie noteikumi nr. 11
Par grozījumiem Babītes novada pašvaldības
23.02.2012. saistošajos noteikumos Nr. 6
“Par maznodrošinātas ģimenes (personas)

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

Kultūras afiša
Kapu svētki

Beberbeķu kapos
2. septembrī plkst. 14.00
(Babītes novada daļā).

19. augustā –
sadraudzības diena
“Tu neesi vientuļa sala”
Salas Sv. Jāņa baznīcā.
Plkst. 11.00 –

dievkalpojums

(mācītāja Vaira Bitēna)
Plkst. 12.30 – sadraudzība
Cienasta baudīšana, aktivitātes bērniem un pieaugušajiem, diskusija par tēmu “Kā
krīzes radīto depresiju vērst
iniciatīvā un priekā, balstoties uz kristīgajām vērtībām”
Plkst. 16.00 – koncerts

“Ja es būtu...”

Piedalās operdziedātāja
Kristīne Zadovska un
komponists Jānis Lūsēns.
Vakara turpinājums pie
ugunskura.
Koncerts notiek ar Babītes
novada pašvaldības
finansiālu atbalstu.

statusa noteikšanu Babītes novadā”
6.  lpp. – Saistošie noteikumi nr. 12
Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr. 7
“Par Babītes novada pašvaldības pabalstiem”

Par avīzes sagatavošanu atbild sabiedrisko
attiecību speciāliste Zane Siliņa.
Tālrunis: 67914650, fakss: 67914435,
e-pasta adrese: dome@babite.lv

Avīze internetā: www.babite.lv
Iznāk vienu reizi mēnesī.
Tirāža: 3000 eksemplāru.
Izdevējs: SIA “Rīgas Apriņķa Avīze”.

