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Ziņojums par Babītes novada
pašvaldības budžetu
Babītes novada pašvaldības
budžets 2017. gadam sa
stādīts saskaņā ar likumiem
„Par pašvaldību budžetiem”,
„Par valsts budžetu 2017. ga
dam” un Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 816 „Notei
kumi par pašvaldību finanšu
izlīdzināšanas fonda ieņēmu
miem un to sadales kārtību
2017. gadā”.

2016. GADĀ

• Līdz 31.12.2016. Babītes novadā savu dzīvesvietu bija deklarējuši 10 711 iedzīvotāji, tomēr
šis rādītājs objektīvi neatspoguļo
Babītes novadā faktiski dzīvojošo
iedzīvotāju skaitu, jo pēdējos gados uzceltajās savrupmājās dzīvo
cilvēki, kas dzīvesvietu deklarējuši citā novadā, un tas nozīmē,
ka šajās mājās dzīvojošo cilvēku
maksātie nodokļi nenonāk Babītes
novada pašvaldības budžetā.
• Babītes novadā deklarēti 152
jaundzimušie, reģistrēti 77 mirušie; pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 54 laulības, vēl 36
laulības reģistrētas baznīcā.
• Valsts nodarbinātības dienestā 2017. gada 1. janvārī kā darba
meklētāji reģistrējušies 207 cilvēki
jeb 3,3 % darbspējīgo iedzīvotāju,
kas ir tikpat cik 2016. gada 1. jan
vārī.
• Ekonomisko aktivitāšu ziņā
2016. gads Babītes novadā bijis
veiksmīgs, jo iepriekšējos gados
uzsāktie būvniecības tempi turpinās, pašvaldības institūcijas
īstenoja plānotos investīciju projektus.
• Par valsts budžeta līdzekļiem
uzbūvēts tilts pār Rīgas–Jūrmalas
autoceļu gājējiem un velosipēdistiem, kā arī ar luksoforu regulējama pāreja pār Rīgas apvedceļu.
Par privātā kapitāla līdzekļiem uzbūvēta un darbu uzsāka Exupéry
International School, bet vēl vienas starptautiskās skolas būvniecība uzsākta un tiks pabeigta
2017. gadā.

Pamatbudžeta ieņēmumi 2016. gadā
Pašvaldību budžetu
transferti
249 828,33 EUR
2%

Iestādes
ieņēmumi
252 428,45
EUR
2%

Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām
kategorijām 2016. gadā
Nenodokļu
ieņēmumi
113 831,09 EUR
1%

Valsts budžeta transferti
1 451 415,58 EUR
11%

Teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana
1 266 866,21 EUR
10%

Nekustamā īpašuma
nodoklis
1 747 296,39 EUR
13%

Izglītība
6 096 128,76 EUR
46%

Atpūta, kultūra un sports
1 392 910,69 EUR
10%
Ieņēmumi no iedzīvotāju
ienākuma nodokļa
9 256 929,23 EUR
71%

Kopā: 13 071 729 EUR

• Darījumi ar nekustamajiem
īpašumiem 2016. gadā Babītes novada teritorijā notika 19 524 645
eiro apmērā, bet, salīdzinot ar
darījumu apjomu 2015. gadā, secināms, ka nekustamā īpašuma
tirgū ikdienas darījumu apjoms
ir pieaudzis par 7 722 507 eiro.
• Plānošanas un būvniecības
daļā akceptēti 224 būvniecības
projekti, par būvniecības ieceri
veiktas 185 atzīmes paskaidrojuma rakstos vai apliecinājuma kartēs, izsniegtas 224 būvatļaujas un
ekspluatācijā pieņemtas 170 būves.
2016. gadā apstiprināti pieci detālplānojumi un 21 zemes ierīcības
projekts.
• Izlīdzinātie ieņēmumi (iedzīvotāju ienākuma nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis) pašvaldības budžetā ir par 132 522
eiro mazāki nekā 2015. gada izlīdzinātie ieņēmumi; te gan jāņem
vērā, ka 2016. gads bija pirmais
gads, kurā pašvaldību finanšu izlīdzināšanas (PFI) aprēķins veikts
atbilstoši jaunajam pašvaldību
finanšu izlīdzināšanas likumam,

Sociālā
aizsardzība
900 704,36
EUR
7%

Ekonomiskā
darbība
704 972,11
EUR
5%

Vispārējie valdības
dienesti
2 977 137,19 EUR
22%
Kopā: 13 338 719 EUR

kura nosacījumi nav labvēlīgi
Babītes novada pašvaldības budžetam.
• Pašvaldības budžeta ieņēmumu sadaļās ieņēmumi pārsniedza
iepriekšējā gada ieņēmumus – nekustamā īpašuma nodoklis par
120 349 eiro, transfertu ieņēmumi
par 192 599 eiro –, jo palielinājās valsts budžeta mērķdotācijas
pedagogu atalgojumam, bet par
252 871 eiro samazinājās iedzīvotāju ienākuma nodoklis, pašvaldības iestāžu ieņēmumi un citi nenodokļu ieņēmumi – par 33 545
eiro, bet kopumā ieņēmumi pamatbudžetā sasniedza 13 071 691
eiro, kas ir par 26 495 eiro vairāk
nekā 2015. gadā.
• Kā ik gadu, pašvaldības budžeta līdzekļi tika novirzīti investīcijām pašvaldības izglītības iestāžu
renovācijas projektos – pievienojot jaunu korpusu, par 40 vietām
paplašināta Babītes pirmsskolas
izglītības iestāde (būvniecības kopējās izmaksas – 386 450 eiro).
Babītes vidusskolā veikts gaiteņu
un vestibilu remonts, pilnībā at-

jaunotas divu klašu telpas un izbūvēta ventilācijas sistēma Lielajā
zālē (kopējās izmaksas – 246 246
eiro). Pirmsskolas izglītības iestādē „Saimīte” atjaunota sporta zāle,
izveidojot bērniem drošu grīdas
segumu un uzstādot jaunus vingrošanas rīkus (kopējās izmaksas –
14 505 eiro). Salas sākumskolas
pirmajā stāvā atjaunota apkures
sistēma. 2016. gadā turpinājās tehniskā projekta izstrāde Babītes vidusskolas piebūvei apmēram 4000
kvadrārmetru platībā, jo demogrāfiskie dati rāda, ka turpmākos gadus Babītes vidusskolā katru gadu
būs jāatver piecas pirmās klases.
• Tika uzsākti vairāki pašvaldībai piederošu ēku pārbūves darbi, lai nodrošinātu pašvaldības
autonomo funkciju kvalitatīvāku
izpildi. Babītes ciemā, pārbūvējot
ēku Liepu alejā 17, tiks izveidotas
plašākas telpas bibliotēkai un telpas Sociālajam dienestam (kopējā
būvdarbu līguma summa 542 355
eiro). Salas pagasta Spuņciemā,
pārbūvējot ēku „Vietvalži”, tiek
veikta zāles pārbūve, telpu izveide

dažādām kultūras dzīves norisēm
un dažādiem pasākumiem (kopējā
būvdarbu līguma summa 697 307
eiro). Lai nodrošinātu vides pieejamību, veikta pašvaldības administrācijas ēkas pārbūve, izbūvējot
liftu un vējtveri, kā arī teritorijas
labiekārtošana (kopējās izmaksas – 183 205 eiro).
• Izbūvēti divi jauni rotaļu laukumi bērniem līdz 12 gadu vecumam Piņķu ciemā un Babītes
ciemā (39 930 eiro). Spuņciemā
izbūvēts jauns skeitparks, bet Babītē laukums strītbolam (kopējā
summa – 19 500 eiro). Uzbūvētas
ģērbtuvju un dušas telpas, kā arī
telpas treneriem, labiekārtota teritorija pie futbola laukuma Piņķos
(kopējās izmaksas – 230 546 eiro).
• No autoceļu fonda pašvaldības ielu un ceļu ikdienas uzturēšanā ieguldīti 216 685 eiro,
izbūvējot Celtnieku ielas posmu
ar asfaltbetona segumu Babītes
ciemā, veicot grants ceļu pretputekļu apstrādi, vairāku ceļu šķembu seguma atjaunošanu un citus
Turpinājums 2. lpp.
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Sākums 1. lpp.
uzturēšanas darbus. No pašvaldības pamatbudžeta ielu un ceļu
pārbūvē un uzturēšanā ieguldīti
548 866 eiro.
• Gātes ceļa posma pārbūve,
izbūvējot asfaltbetona segumu,
1,7 km garumā Gātciemā, Salas
pagastā, Rožu ielas pārbūve Babītes ciemā, gājēju ietves izbūve
Piņķos un Pumpuru ielas posma
pārbūve Priežciemā, izbūvējot asfaltbetona segumu.
• Izbūvēts ielu apgaismojums
Kleistu ielas posmā Mežāres ciemā, Sila ielā Salas pagasta Spuņciemā, gar veco Liepājas autoceļu
Dzilnuciemā, Liberu ielā un gar
izbūvētajām gājēju ietvēm Piņķu
ciemā (kopējā summa – 134 944
eiro).
• Veikta Ratnieku poldera maģistrālā kanāla pārtīrīšana Salas
pagastā, caurteku atjaunošana,
Babītes, Dzilnupes un Trenču polderu aizsargdambju sakopšana un
meliorācijas sistēmu uzturēšana
(ieguldīti 156 105 eiro).
• Pieauga izdevumi savstarpējos
norēķinos ar Rīgas un Jūrmalas
pilsētas pašvaldībām par Babītes
novadā dzīvojošiem bērniem, kuri
mācās šo pašvaldību skolās, un tie
sastādīja 424 533 eiro, bet finansējums privātajām pirmsskolas
un vispārējās izglītības iestādēm
sasniedza 1 011 828 eiro.
• Būtiski samazinājās izmaksāto
pabalstu apmērs pašvaldības Sociālajā dienestā un par pakalpojumiem pansionātos un bērnunamos
(kopā samaksāts 192 779 eiro).
• No pašvaldības budžeta turpinājās daļēja ēdināšanas izmaksu kompensācija (50 % apmērā)
daudzbērnu ģimeņu bērniem, kā
arī „zupas virtuves” izdevumu apmaksa trūcīgajiem iedzīvotājiem
Piņķu ciemā un Spuņciemā.  
• Pašvaldības dome nolēma
likvidēt pašvaldības kapitālsabiedrību Salas pagastā SIA „Komunālie pakalpojumi”, likvidējamā uzņēmuma funkcijas nododot
pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA
„Babītes siltums”.

2017. GADĀ

• Kopējie ieņēmumi pašvaldības
pamatbudžetā plānoti 13 287 834
eiro apmērā, tajā skaitā nodokļu
ieņēmumi, valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu algām līdz
2017. gada 31. augustam, mācību
maksa Babītes mūzikas skolā, ieņēmumi no pašvaldības institūciju sniegtajiem pakalpojumiem un
pašvaldības īpašuma izmantošanas,
bet izdevumi 14 688 232 eiro apmērā, jo uzkrājums no iepriekšējā
gada ir 1 623 374 eiro, savukārt
finanšu saistības (aizņēmuma atmaksa) ir 222 976 eiro apmērā.
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Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām
2016. gadā
Pašvaldību uzturēšanas
izdevumu transferti
1 941 171,41
14,55%

Pamatkapitāla
veidošana
2 825 941,64 EUR
21,19%

Sabiedriskā
kārtība
174 688 EUR
6%

Aizņēmumu procentu
maksājumi
14 605 EUR
1%

Sociālie pabalsti
197 130,34 EUR
1,48%
Subsīdijas un
dotācijas
64 316,41 EUR
0,48%

Pakalpojumi un preces
3 157 920,04 EUR
23,67%
Atlīdzība
5 142 726,33 EUR
38,56%

Procentu
izdevumi
9 513,15 EUR
0,07%

Kopā: 13 338 719 EUR

• Pašvaldības pamatbudžetā
ienākumi no nodokļiem plānoti 11 682 971 eiro, kas ir par
678 746 eiro vairāk nekā ienākumi
2016. gadā, no tiem 10 159 689
eiro – iedzīvotāju ienākuma nodoklis, bet 1 523 282 eiro – nekustamā īpašuma nodoklis. Iemaksas
pašvaldību finanšu izlīdzināšanas
fondā sastāda 2 106 024 eiro, kas
ir par 604 930 eiro jeb 40,3 %
vairāk nekā 2016. gadā, un tas
sastāda 20,73 % no iedzīvotāju
ienākuma nodokļu ieņēmumiem.
• Pašvaldības speciālā budžeta
ieņēmumi plānoti 261 858 eiro
apmērā, no tiem 238 858 eiro –
valsts budžeta mērķdotācija pašvaldības autoceļiem un dabas resursu
nodoklis – 23 000 eiro apmērā.
• Tiks uzsākts vērienīgs investīciju projekts – Babītes vidusskolas ēkas pārbūve, izbūvējot četru
stāvu piebūvi ar kopējo platību
4000 kvadrātmetru, lai 2018. gadā
nodrošinātu izglītojamos ar klašu
telpām. Šā projekta finansēšanai,
aptuveni 3 500 000 eiro apmērā,
paredzēts ņemt aizņēmumu Valsts
kasē. Tāpat paredzēts uzsākt nekustamā īpašuma „Mildas” Babītes ciemā pārbūvi, par pašvaldības
dzīvokļu ēkām sociālajām vajadzībām pārbūvējot bijušās pasta un
telefonu centrāles ēkas. Projekta
kopējās izmaksas plānotas aptuveni
1 109 000 eiro apmērā, un tā finansēšanai paredzēts ņemt aizņēmumu
Valsts kasē vai finansēt no pašvaldības budžeta līdzekļiem. 2017. ga
dā turpināsies un tiks pabeigti
pārbūves darbi ēkām „Vietvalži”
Spuņciemā, Salas pagastā, un Liepu
alejā 17 Babītes ciemā. 2016. gadā
tika iegādāts nekustamais īpašums
„Salve” Spuņciemā, Salas pagastā,
un 2017. gadā plānots izstrādāt
ēkas pārbūves projektu, paredzot
telpas pašvaldības bibliotēkai, Sociālajam dienestam, dienas centram

Vadības dienestu izdevumi 2016. gadā

Administrācija
1 286 749 EUR
43%

Maksājumi PFIF
1 501 094 EUR
50%

Kopā: 2 977 136 EUR

un pašvaldības administrācijai.
• Ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanai un asfaltbetona seguma
atjaunošanai no autoceļu fonda līdzekļiem plānots ieguldīt 334 662
eiro, jo atlikums no 2016. gada
ir 95 804 eiro. No autoceļu fonda līdzekļiem paredzēts finansēt
apgaismotas gājēju ietves būvniecību gar valsts autoceļu V 10 Babīte–Vārnukrogs līdz Gravu ielai
Spilves ciemā.
• Izstrādāti pārbūves projekti
Meža ielai un Bērzu ielai Babītes
ciemā, piebraucamajiem ceļiem
Piņķu ciemā, kā arī Spuņciema
ielai Salas pagastā. Ja dažādu iepirkumu procedūru rezultātā atbrīvosies finanšu līdzekļi un tiks
piešķirts Valsts kases aizņēmums
nekustamā īpašuma „Mildas”
pārbūvei, tad iespēju robežās
2017. gadā tiks realizēta šo pašvaldības ielu un ceļu pārbūve no
pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem. Plānots izstrādāt tehniskos
projektus Vītolu ielas un piebraucamā ceļa pārbūvei pie ēkas Centra
ielā 2 Piņķos, Ķiršu ielas un Mēness ielas posma pārbūvei Babītē,
Vārpu ceļa pārbūvei Dzilnuciemā,
autoceļa Annas–Vīkuļi pārbūvei,
kura pārbūvei paredzēts ES līdzfinansējums, kā arī Kļavu ceļa un
Straupes ceļa posmam Salas pagastā. Ja minētais aizdevums netiks
piešķirts, projektu realizācija tiks
pārcelta uz 2018. un 2019. gadu.
• Paredzēts izbūvēt ielu apgaismojumu Atpūtas un Skolas ielā
Piņķu ciemā, jo patlaban gaismas
ķermeņi izvietoti „Centrālajiem
elektriskajiem tīkliem” piederošajos elektroapgādes balstos, kurus
paredzēts demontēt.
• No pašvaldības budžeta sociālajai palīdzībai dažādu pabalstu izmaksai un pakalpojumu
apmaksai paredzēti finanšu līdzekļi 297 640 eiro apmērā. Lai

nodrošinātu kvalitatīvāku pašvaldības Sociālā dienesta darbu,
paredzēts, ka 2017. gadā Sociālā
dienesta darbiniekiem būs pastāvīgas telpas pārbūvētajā ēkā Liepu
alejā 17, Babītes ciemā.
• Pašvaldības budžetā paredzēts
finansējums 50 000 eiro apmērā
kapsētas teritorijas paplašināšanai
un labiekārtošanai Salas pagastā.
• 2016./2017. mācību gadā
422 novadā deklarētie bērni saņem līdzfinansējumu privāto
pirmsskolas izglītības iestāžu
apmeklējumam, 90 bērni saņem
līdzfinansējumu mācībām privātās vispārizglītojošās skolās, 213
bērni no daudzbērnu ģimenēm
saņem ēdināšanas maksas atvieglojumus izglītības iestādēs (50 %
no kopējās summas pirmsskolas
izglītības iestādēs un 1 eiro dienā vispārizglītojošajās skolās),
25 bērni saņem līdzfinansējumu
50 % apmērā mācībām Rīgas pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes skolās.
• Pašvaldības kapitālsabiedrība
SIA „Babītes siltums” 2017. gadā
Piņķos plāno uzbūvēt jaunu modernu katlumāju un administrācijas telpas, kā arī telpas tehniskajam personālam, bet par rīcību
ar veco katlumājas ēku lems pašvaldības dome.
Kopumā ar finanšu līdzekļiem
Babītes novada pašvaldības budžetā 2017. gadā iespējams nodrošināt pašvaldības autonomo
funkciju izpildi.

TUVĀKAJOS GADOS

• 2018. gadā ekspluatācijā plānots nodot Babītes vidusskolas
ēkas piebūvi un, ja tiks piešķirts
ES līdzfinansējums, uzsākt sporta
stadiona pārbūvi pie Babītes vidusskolas. Tāpat plānots realizēt
ēkas „Salves” Spuņciemā pārbūves projektu, izbūvējot telpas paš-

valdības bibliotēkai, Sociālajam
dienestam, dienas centram un
pašvaldības administrācijai, tādējādi atbrīvojot telpas Salas sākumskolas ēkā „Pīlādzīši”. Ņemot
vērā to, ka 2016. gadā ir izstrādāts tehniskais projekts Dzilnupes
poldera sūkņu stacijas pārbūvei,
2018. gadā veicama šīs sūkņu stacijas pārbūve. 2018. gadā nepieciešams turpināt pašvaldības ielu
un ceļu pārbūves darbus Babītes
ciemā, Piņķu ciemā un Sēbru
ciemā, kā arī pārbūvēt tiltu pār
Neriņu. 2018. gadā nepieciešams
projektēt notekūdeņu attīrīšanas
ietaišu pārbūvi Piņķos, jo attīrāmo notekūdeņu apjoms tuvākajā
laikā sasniegs attīrīšanas ietaišu
maksimāli pieļaujamo apjomu.
• 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.
• 2019. gadā jāturpina pašvaldības ielu un ceļu pārbūve Spuņ
ciemā, Dzilnuciemā un Skārduciemā, izbūvējot asfaltbetona
segumu, kā arī ielu apgaismojuma
izbūve. Atbilstoši projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē” ilgtermiņa programmai
jāizprojektē ūdensapgādes un kanalizācijas notekūdeņu savākšanas
tīkli Spilves ciema Spilves, Stropu
un Silmaču ielā un Kleistu ceļā.
• Ņemot vērā pozitīvu ikgadējo demogrāfisko situāciju un
mehānisku iedzīvotāju pieaugumu
migrācijas rezultātā, jāizvērtē jaunas pirmsskolas izglītības iestādes
ēkas būvniecības nepieciešamība
Piņķos.
Andrejs Ence,
Babītes novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs
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Janvārī pieņemtie lēmumi
Babītes novada pašvaldības
domes sēdē 2017. gada 25. jan
vārī tika izskatīti 48 darba
kārtībā iekļautie punkti. Sēdē
piedalījās 12 domes deputāti.
Domes lēmumi īsumā:

• piešķirt nekustamajā īpašumā „Avotiņi” ietilpstošajai zemes
vienībai, kadastra apzīmējums
80480080214, adresi „Avotiņi”, Vīkuļi, Babītes pagasts;
• piešķirt nekustamajā īpašumā
„Saulstari” ietilpstošajai zemes
vienībai, kadastra apzīmējums
80480080005, adresi „Saulstari”,
Sēbruciems, Babītes pagasts;
• likvidēt adresi „Skābarži”, Babīte,
Babītes pagasts;
• apvienot zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 80880010072
un 80880010161. Apvienotajai zemes vienībai noteikt adresi Aroniju
iela 3, Kūdra, Salas pagasts. Likvidēt nekustamā īpašuma nosaukumu
„Starpgabals Nr. 22”;
• piecās zemes vienībās atļaut sadalīt nekustamā īpašuma „Norītes”
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 80480080028, Sēbruciemā,
Babītes pagastā;
• 100 adresācijas objektiem apstiprināt adrešu maiņu atbilstoši Babītes
pagasta teritorijas plānojuma 2008.–
2020. gadam un Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005.–2017. gadam
ģeogrāfiskajai atrašanās vietai;
• Salas pagastā mainīt desmit ceļu
nosaukumus, piešķirot tiem ielu
nosaukumus; 183 adresācijas objektiem, pie kuriem piekļūst no šīm ielām, precizēt adreses, piesaistot to
adrešu numurus ielu nosaukumiem
un ģeogrāfiskajai atrašanās vietai;  
• projektētajām telpu grupām,
kas izveidotas, sadalot telpu grupu ar kadastra apzīmējumu
80480030131001085, noteikt adreses
Rīgas iela 2A–87 un Rīgas iela 2A–
88, Piņķi, Babītes pagasts. Likvidēt
veikala sekcijai adresi Rīgas iela 2A–
sekcija H, Piņķi, Babītes pagasts;
• atļaut no nekustamā īpašuma
„Ģeriņi” atdalīt un reģistrēt vienā
nekustamajā īpašumā trīs zemes
vienības;
• apstiprināt sertificēta zemes ierīkotāja izstrādāto zemes ierīcības
projektu nekustamajos īpašumos
„Meža rūķi” un „Meža vēji”, Babītes pagastā, ietilpstošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem
80480070915 un 80480070916 robežu pārkārtošanai;
• apstiprināt sertificēta zemes ierīkotāja izstrādāto zemes ierīcības
projektu nekustamajā īpašumā
„Remeslāči”, Kaģos, Salas pagastā,
ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80880100058;
• apstiprināt nekustamā īpašuma
„Lielpauguri” detālplānojuma grozījumus nekustamā īpašuma Čiekuru
iela 1 zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 80480040966, nekus-

tamā īpašuma Čiekuru iela 2 zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu
80480040967, nekustamā īpašuma
Riekstu iela 23 zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 80480040963
un nekustamā īpašuma Riekstu
iela 26 zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 80480040965 teritorijā,
Spilvē, Babītes pagastā;  
• apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 1 „Lokālplānojums grozījumiem Babītes pagasta teritorijas
plānojumā 2008.–2020. gadam un
Salas pagasta teritorijas plānojumā
2005.–2017. gadam, nekustamā
īpašuma „Jaunoši”, Gātciemā, Salas pagastā, Babītes novadā, zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu
80880030227”;
• apstiprināt saistošos noteikumus
Nr. 2 „Babītes novada pašvaldības
23.09.2009. saistošo noteikumu
Nr. 142 „Par detālplānojuma nekustamajam īpašuma „Ozolcelmi”, kad.
Nr. 8088 006 0057, apstiprināšanu”
atzīšana par spēku zaudējušiem”;
• atļaut uzsākt detālplānojuma grozījumu izstrādi nekustamā īpašuma
„Smilgu pļava” zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 80480010033,
Mežārēs, Babītes pagastā;
• apstiprināt izstrādāto Babītes
novada aizsargjoslu, aprobežojumu
un meliorācijas attīstības tematisko
plānojumu un noteikt tā darbības
termiņu līdz 2026. gadam vai līdz
jauna Babītes novada teritorijas plānojuma apstiprināšanai;
• noslēgt zemes nomas līgumu ar
vienu personu par dzīvoklim piekrītošām apbūvētas zemes vienības
1345/67152 domājamām daļām, kas
sastāda 224 m² no 1,1191 ha zemes Rīgas ielā 2A, Piņķos, Babītes
pagastā;
• noslēgt zemes nomas līgumu ar
vienu personu par dzīvoklim piekrītošām apbūvētas zemes vienības
1350/67152 domājamām daļām, kas
sastāda 225 m² no 1,1191 ha zemes Rīgas ielā 2A, Piņķos, Babītes
pagastā;
• noslēgt zemes nomas līgumu ar
vienu personu par dzīvoklim piekrītošām apbūvētas zemes vienības
1132/67152 domājamām daļām, kas
sastāda 189 m² no 1,1191 ha zemes Rīgas ielā 2A, Piņķos, Babītes
pagastā;
• noslēgt lauku apvidus zemes nomas līgumu ar divām personām par
dzīvoklim   piekrītošām apbūvētas
zemes vienības 652/67152 domājamām daļām, kas sastāda 109 m²
no 1,1191 ha zemes Rīgas ielā 2A,
Piņķos, Babītes pagastā;
• noslēgt lauku apvidus zemes nomas līgumu ar vienu personu par
dzīvoklim   piekrītošām apbūvētas
zemes vienības 1502/67152 domājamām daļām, kas sastāda 250 m²
no 1,1191 ha zemes Rīgas ielā 2A,
Piņķos, Babītes pagastā;
• noslēgt lauku apvidus zemes nomas līgumu ar vienu personu par

dzīvoklim piekrītošām apbūvētas
zemes vienības 368/67152 domājamām daļām, kas sastāda 61 m² no
1,1191 ha zemes vienības Rīgas ielā
2A, Piņķos, Babītes pagastā;
• noslēgt lauku apvidus zemes nomas līgumu ar vienu personu par
apbūvētas zemes vienības 378/24677
domājamām daļām, kas sastāda
181 m² no 1,18 ha zemes Rīgas
ielā 2B, Piņķos, Babītes pagastā,
garāžas uzturēšanai;
• slēgt vienošanos ar vienu personu
par grozījumiem nekustamā īpašuma Cidonijas iela 13, Babītē, zemes
nomas līgumā;
• slēgt lauku apvidus zemes nomas
līgumu ar vienu personu par apbūvētas zemes vienības „Vizbulītes”,
Salas pagastā, iznomāšanu ēku un
būvju uzturēšanai;
• noslēgt zemes nomas līgumus ar
divām personām par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Dārzi”
zemes vienības ar nosacīto nosaukumu „MRS” daļas iznomāšanu bez
apbūves tiesībām personīgās palīgsaimniecības vajadzībām – ģimenes
dārzu ierīkošanai un uzturēšanai;
• atsavināt Babītes novada pašvaldībai Salas pagastā piederošā nekustamā īpašuma, kadastra
Nr. 80880090002, sastāvā esošu neapbūvētu zemes vienību 0,0327 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu
80880100100. Uzdot pašvaldības
īpašumu novērtēšanas komisijai iesniegt domei apstiprināšanai nekustamā īpašuma nosacīto cenu. Uzdot
pašvaldības īpašumu izsoles komisijai izstrādāt izsoles noteikumus;
• izsniegt izziņu vienai personai
par piekrišanu iegūt īpašumā 1/2
domājamās daļas no nekustamā
īpašuma „Zaru iela 42”, Spilve, Babītes pagastā. Izsniegt izziņu vienai
personai par piekrišanu iegūt īpašumā nekustamo īpašumu „Alejas
iela 2”, Spilve, Babītes pagastā;
• piešķirt pabalstu 200 EUR apmērā vienai personai sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai;
• ar vienu personu pagarināt sociālā dzīvokļa īres līgumu;
• apstiprināt atsavināmā nekustamā īpašuma Rīgas iela 2A,
Piņķos, Babītes pagastā (kadastra Nr. 80480030131) zemes viena kvadrātmetra nosacīto cenu
6,77 EUR apmērā;
• apstiprināt atsavināmajam nekustamajam īpašumam „Starpgabals Nr. 6” (kadastra apzīmējums 80880050671) nosacīto cenu
1835 EUR apmērā;
• apstiprināt atsavināmajam nekustamajam īpašumam „Starpgabals Nr. 8” (kadastra apzīmējums 80880050352) nosacīto cenu
1585 EUR apmērā;
• apstiprināt Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma „Starpgabals Nr. 6”, kadastra
Nr. 80880050671, Salas pagastā, neapbūvētas zemes vienības ar kadas-

tra apzīmējumu 80880020352 izsoles
ar pretendentu atlasi noteikumus;
• apstiprināt Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma „Starpgabals Nr. 8”, kadastra
Nr. 80880050675, Salas pagastā, neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80880020367 izsoles
ar pretendentu atlasi noteikumus;
• apstiprināt Babītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – neapbūvēta zemes gabala ar
kadastra Nr. 80480030153 sastāvā
esošas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu  80480040777 – starpgabala 130 m2 platībā, Babītē, Babītes pagastā, izsoles rezultātus;
• apstiprināt, ka sešas Babītes novada vēlēšanu komisijas locekles ar
01.02.2017. izbeidz savu darbību
komisijā;
• precizēt ar Babītes novada pašvaldības domes 25.09.2013. lēmumu
izveidotās Babītes novada vēlēšanu komisijas sastāvu, nosakot, ka
Babītes novada vēlēšanu komisija
turpina darbu septiņu komisijas
locekļu sastāvā: Jolanta Ivanova,
Astra Bārbale, Līga Ģīle, Eduards
Harčuks, Aleksandra Iklāva, Astra
Lukstiņa un Dace Šveicere;
• mainīt Babītes vēlēšanu iecirkņa
Nr. 778 atrašanās vietu, nosakot to
Babītes vidusskolā, Jūrmalas ielā 17,
Piņķos, Babītes pagastā. Mainīt
Babītes vēlēšanu iecirkņa Nr. 968
atrašanās vietu, nosakot to Babītes
pirmsskolas izglītības iestādē, Priežu
ielā 1, Babītē;
• apstiprināt Babītes novada pašvaldības piedalīšanos Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai programmā
2014.–2020. gadam, apakšpasākumā
„Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju” 3.1. rīcībā „Atbalsts teritorijai nozīmīgiem projektiem”, 3.1.3.
apakšrīcībā „Dabas takas izveide pie
Babītes ezera” ar projektu „Dabas
takas izveide pie Babītes ezera”;
• apstiprināt saistošos noteikumus
Nr. 3 „Par Babītes novada pašvaldības budžetu 2017. gadā” (pielikumā);
• apstiprināt Babītes nova-

da pašvaldības izglītības iestāžu
2017. gada izdevumu tāmi uz vienu audzēkni atbilstoši iepriekšējās
gada naudas plūsmas izdevumiem;
• noteikt atbalsta apmēru
2017. gadā norēķiniem ar izglītības
iestāžu reģistrā reģistrētu privāto
pirmsskolas izglītības iestādi, kas
nodrošina pirmsskolas izglītības
programmas apguvi darba dienās
(ne mazāk kā 12 stundas dienā) un
īsteno licencētu pirmskolas izglītības programmu:
- bērniem no pusotra gada līdz četru gadu vecumam – ne vairāk kā
278 EUR mēnesī vienam bērnam;
- bērniem, kam nepieciešama obligātā sagatavošana pamatizglītības
ieguvei – ne vairāk kā 209 EUR
mēnesī vienam bērnam.
• apstiprināt noteikumus Nr. 1
„Par amatiem, to klasificēšanu un
mēnešalgām pašvaldības iestādēs
2017. gadā”;
• slēgt sadarbības līgumu ar Mālpils
novada pašvaldību par līdzfinansējumu mācību procesa nodrošināšanai Mālpils internātpamatskolā
2016./2017. mācību gada 2. semestrī
laika periodā no janvāra līdz augustam pieciem Babītes novadā
deklarētiem izglītojamajiem, paredzot līdzfinansējumu kopumā
1575,20 EUR apmērā;
• apstiprināt Pamatlīdzekļu norakstīšanas sarakstu;
• konceptuāli atbalstīt vienas personas lūgumu atļaut izvietot pārvietojamu konteinera tipa būvi velosipēdu un slēpju nomas punkta
vajadzībām pašvaldības nekustamajā
īpašumā „Loki” Piņķos;
• atļaut biedrības „Sporta klubs
„Babīte”” vīriešu futbola komandai
treniņprocesa un   Latvijas virslīgas futbola čempionāta mājas
spēļu nodrošināšanai bez maksas
pēc saskaņota grafika izmantot āra
futbola laukumu un ģērbtuves,  kā
arī Babītes sporta kompleksa Spuņ
ciema sporta halles lielo sporta zāli
un ģērbtuves un Babītes sporta
kompleksa mazo sporta zāli un
ģērbtuves.
Andrejs Ence,
pašvaldības domes priekšsēdētājs

Saimnieciskie darbi janvārī

• Veikti ziemas sezonas ielu un
ceļu uzturēšanas darbi, kā arī
ielu apgaismojuma remontdarbi,
nomainīti 10 ielu apgaismojuma
vadības sistēmas bloki.
• Turpinās ēkas nekustamajā
īpašumā „Vietvalži” Spuņciemā pārbūves darbi. Līguma izpildes termiņš pagarināts līdz
28.04.2017.
• Līdz 06.02.2017. apturēti būvdarbi nekustamajā īpašumā Liepu aleja 17 Babītē. Tiek veiktas
izmaiņas projektā.
• Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš iepirkumam
par būvprojekta „„ATC ēkas”
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pārbūve par daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju, „Administratīvā ēka-pasts” pārbūve par divu
dzīvokļu dzīvojamo māju un
„Garāža” pārbūve par palīgēku
(saimniecības ēka) nekustamajā
īpašumā „Mildas”” realizāciju.
• Saskaņā ar domes lēmumiem
noslēgts 21 zemes nomas līgums,
trīs nekustamo īpašumu atsavināšanai veikti to novērtējumi.
• Pabeigta Babītes vidusskolas
pārbūves un teritorijas labiekārtojuma būvprojekta izstrāde.
Elfa Sloceniece,
Babītes novada pašvaldības
izpilddirektore
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Par Babītes novada pašvaldības
līdzfinansējumu privāto pirmsskolas
izglītības iestāžu audzēkņiem 2017. gadā

Saskaņā ar 2016. gada nogalē veiktajiem grozījumiem Latvijas Republikas 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
2016. gada naudas plūsmas izdevumus, ir noteikusi atbilstošās vecuma grupas viena audzēkņa vidējās
izmaksas pašvaldības pirmsskolas
izglītības iestādēs. Aprēķinātās vidējās izmaksas nosaka pašvaldības
līdzfinansējuma apmēru vienam
audzēknim privātajās pirmsskolas
izglītības iestādēs.
Ievērojot iepriekš minēto,
2017. gada 25. janvāra pašvaldības
domes sēdē tika apstiprināts Babītes novada pašvaldības līdzfinansējums privāto pirmsskolas izglītības
iestāžu audzēkņiem 2017. gadā:
• bērniem no pusotra gada
līdz četru gadu vecumam – pašvaldības līdzfinansējums vienam
bērnam ir ne vairāk kā 278 eiro
mēnesī;

• bērniem, kuriem nepieciešama obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei (piecgadīgie un
sešgadīgie bērni) – pašvaldības
līdzfinansējums vienam bērnam
ir ne vairāk kā 209 eiro mēnesī.
2016. gadā, kad vēl nebija nepieciešamības dalīt izmaksas atbilstoši vecuma grupām, Babītes
novada pašvaldība viena audzēkņa
(neatkarīgi no bērna vecuma) izglītībai privātajā pirmsskolas izglītības iestādē līdzfinansējumu sniedza 249 eiro apmērā mēnesī, kas
bija viens no lielākajiem līdzfinansējumiem visā Latvijā. Ņemot vērā
jaunos dalītos aprēķinus, 2017. ga
dā pašvaldības līdzfinansējums par
29 eiro mēnesī pieaug bērniem no
pusotra līdz četru gadu vecumam,
savukārt par 40 eiro mēnesī samazinās bērniem, kuriem nepieciešama obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei. Pirmsskolas
izglītības iestāžu izmaksas (un līdz
ar to arī pašvaldības sniegtais līdzfinansējums) piecus un sešus gadus
veco bērnu apmācībai ir mazākas,
jo visas pirmsskolas izglītības iestādes Latvijā, kuras apmeklē minētās
vecuma grupas bērni, šo bērnu apmācībai saņem valsts mērķdotāciju

pedagogu algām un finansējumu
mācību līdzekļiem.
Lai vecāki būtu informēti par
to, kādas ir izmaksas izvēlētajās
privātajās pirmsskolas izglītības
iestādēs atbilstoši jau iepriekš
minētajiem Ministru kabineta noteikumiem, pašvaldības interneta
vietnē www.babite.lv tiks publicētas
privāto izglītības iestāžu, ar kurām
pašvaldība ir noslēgusi sadarbības
līgumus, izdevumu tāmes.
Jau informējām, ka 2016. gada
14. decembrī stājās spēkā Babītes
novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 3 „Par pirmsskolas
izglītības programmas īstenošanas
pakalpojumu apmaksu no Babītes novada pašvaldības budžeta
pirmsskolas izglītības ieguvei privātās pirmsskolas izglītības iestādēs” grozījumi, kas papildina un
precizē normatīvo aktu, lai Babītes novada iedzīvotājiem būtu
skaidri saprotamas viņu iespējas
pieteikties līdzfinansējuma (pašvaldības atbalsta) saņemšanai un
izmantot viņiem piešķirtās priekšrocības, dzīvojot Babītes novadā.
Lelde Drozdova-Auzāne,
Babītes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Par Babītes novada aizsargjoslu, aprobežojumu un meliorācijas attīstības
tematiskā plānojuma apstiprināšanu
Ar Babītes novada pašvaldības domes 25.01.2017. teritorijas plānojuma apstiprināšanai.
lēmumu „Par Babītes novada aizsargjoslu, aprobežoAr tematiskā plānojuma materiāliem iespējams
jumu un meliorācijas attīstības tematiskā plānojuma iepazīties Babītes novada pašvaldības interneta vietnē
apstiprināšanu” (prot. Nr. 1, 16. §) ir apstiprināts www.babite.lv un ģeoportālā www.geolatvija.lv.
minētais tematiskais plānojums. Izstrādātajam temaInga Griezne,
tiskajam plānojumam noteikts darbības termiņš –
Babītes novada pašvaldības Plānošanas un
līdz 2026. gadam vai līdz jauna Babītes novada
būvniecības daļas teritorijas plānotāja

Par adrešu precizēšanu Babītes novadā

Ar Babītes novada pašvaldības domes 2017. gada
25. janvāra lēmumiem „Par Babītes novada adrešu
datu sakārtošanu atbilstoši teritorijas plānojumam”
(protokols Nr. 1, 6. §) un „Par ielu nosaukumu piešķiršanu un adrešu precizēšanu Salas pagastā, Babītes
novadā” ir precizētas adreses Babītes novadā esošajiem adresācijas objektiem, kuriem adrešu pierakstā norādītā informācija nesakrīt ar Babītes novada
pašvaldības apstiprinātajiem teritorijas plānošanas
dokumentiem, kā arī adresācijas objektiem ciemu
teritorijās, kuri atrodas pie ielām un kuriem nav piešķirti adrešu numuri ar piesaisti ielas nosaukumam.
Atbilstoši Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr. 698 „Adresācijas noteikumi” (turpmāk
tekstā – Adresācijas noteikumi) 9. punktam pašvaldības domei ir tiesības precizēt adreses pieraksta
formu, ja reģistrētās adreses neatbilst normatīvajā
aktā minētajām prasībām. Saskaņā ar Adresācijas
noteikumu 3. punktu adrese ir noteiktajā secībā sakārtotu nosaukumu un numuru – adreses elementu
– kopa, kas nodrošina adresācijas objekta atrašanās
vietas noteikšanu valstī un ko reģistrē Valsts adrešu
reģistra informācijas sistēmā. Ciemā adreses pierakstā norāda: pirmajā pozīcijā – ielas nosaukumu (ja
tāds ir); otrajā pozīcijā – apbūvei paredzētās zemes

vienības vai ēkas numuru vai nosaukumu; trešajā
pozīcijā – telpu grupas numuru (ja tāds ir), pirms
tā lietojot domuzīmi; ceturtajā pozīcijā – ciema nosaukumu; piektajā pozīcijā – novada pagasta nosaukumu (ja tāds ir), aiz tā lietojot saīsinājumu „pag.”;
sestajā pozīcijā – novada nosaukumu, aiz tā lietojot
saīsinājumu „nov.”. Savukārt Adresācijas noteikumu 15. punkts nosaka, ka apbūvei paredzētai zemes
vienībai, viensētai vai ēkai ārpus ciemiem piešķirt
nosaukumu, neizmantojot ciparus, bet 10. punkts
nosaka, ka ielai pēc tās izbūves piešķir nosaukumu
saskaņā ar teritorijas plānojumu, detālplānojumu vai
zemes ierīcības projektu, savukārt 14. punkts nosaka, ka pilsētu un ciemu teritoriju daļās, kur ir ielas,
apbūvei paredzētai zemes vienībai vai ēkai piešķir
numuru ar piesaisti ielas nosaukumam.
Informējam: ja adresei ir precizēta pieraksta forma
atbilstoši normatīvajiem aktiem, dokumenti, kuros
lietota iepriekšējā adrese, ir spēkā un dokumentu
maiņa nav jāveic! Tas nozīmē, ka iedzīvotājiem, kuru
īpašumiem ir precizēta adrese, nav nepieciešams veikt
kādas darbības.
Sintija Bērziņa,
Babītes novada pašvaldības Plānošanas un
būvniecības daļas teritorijas plānotāja

Paziņojums par nekustamā īpašuma „Ozolcelmi” zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 80880060057, Sīpolciemā, Salas pagastā,
Babītes novadā, detālplānojuma atzīšanu par spēku zaudējušu
Ar Babītes novada pašvaldības domes 25.01.2017. lēmumu „Par saistošo noteikumu Nr. 2 „Babītes novada pašvaldības 23.09.2009. saistošo
noteikumu Nr. 142 „Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam
„Ozolcelmi”, kad. Nr. 8088 006 0057, apstiprināšanu” atzīšanu par spēku
zaudējušiem” apstiprināšanu” (prot. Nr. 1,14. §) ir apstiprināti saistošie
noteikumi, ar kuriem tiek atcelts detālplānojums nekustamā īpašuma
„Ozolcelmi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80880060057,
Sīpolciemā, Salas pagastā, Babītes novadā.
Inga Griezne, Babītes novada pašvaldības
Plānošanas un būvniecības daļas teritorijas plānotāja
Paziņojums par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu
nekustamā īpašuma „Smilgu pļava” zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 80480010033, Mežārēs, Babītes pagastā,
Babītes novadā
Ar Babītes novada pašvaldības domes 25.01.2017. lēmumu „Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma „Smilgu
pļava”, kadastra Nr. 80480010788, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80480010033, Mežārēs, Babītes pagastā, Babītes novadā” (prot. Nr. 1,
15. §) ir uzsākta detālplānojuma grozījumu izstrāde minētajā teritorijā
ar mērķi palielināt plānotos apbūves gabalus no 600 m2 uz 1200 m2,
kā arī mainīt ūdensapgādes un notekūdeņu novadīšanas risinājumus,
ievērojot Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008.–2020. gadam
un Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005.–2017. gadam Teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumu prasības.
Par detālplānojuma grozījumu izstrādes vadītāju apstiprināta Babītes
novada pašvaldības teritorijas plānotāja.
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus līdz 21. martam 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.
Inga Griezne, Babītes novada pašvaldības
Plānošanas un būvniecības daļas teritorijas plānotāja
Paziņojums par nekustamā īpašuma „Jaunoši” zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 80880030227, Gātciemā, Salas pagastā,
Babītes novadā, lokālplānojuma apstiprināšanu
Ar Babītes novada pašvaldības domes 25.01.2017. lēmumu „Par lokālplānojuma apstiprināšanu grozījumiem Babītes pagasta teritorijas
plānojumā 2008.–2020. gadam un Salas pagasta teritorijas plānojumā
2005.–2017. gadam, nekustamā īpašuma „Jaunoši”, Gātciemā, Salas pagastā, Babītes novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
80880030227” (prot. Nr. 1, 13. §) ir izdoti saistošie noteikumi Nr. 1,
ar kuriem apstiprināts lokālplānojums nekustamā īpašuma „Jaunoši”
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80880030227, Gātciemā, Salas
pagastā, Babītes novadā.
Ar lokālplānojuma dokumentāciju var iepazīties Babītes novada
pašvaldības administrācijā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā,
Babītes novadā, kā arī Babītes novada pašvaldības interneta vietnē
www.babite.lv un ģeoportālā www.geolatvija.lv.
Inga Griezne, Babītes novada pašvaldības
Plānošanas un būvniecības daļas teritorijas plānotāja
Paziņojums par nekustamā īpašuma „Lielpauguri” detālplānojuma grozījumu apstiprināšanu nekustamā īpašuma Čiekuru iela 1
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80480040966, nekustamā
īpašuma Čiekuru iela 2 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80480040967, nekustamā īpašuma Riekstu iela 23 zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 80480040963 un nekustamā
īpašuma Riekstu iela 26 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
80480040965 teritorijā Spilvē, Babītes pagastā, Babītes novadā
Ar Babītes novada pašvaldības domes 25.01.2017. lēmumu „Par nekustamā īpašuma „Lielpauguri” detālplānojuma grozījumu apstiprināšanu
nekustamā īpašuma Čiekuru iela 1 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
80480040966, nekustamā īpašuma Čiekuru iela 2 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80480040967, nekustamā īpašuma Riekstu iela 23 zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 80480040963 un nekustamā īpašuma
Riekstu iela 26 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80480040965
teritorijā Spilvē, Babītes pagastā, Babītes novadā” (prot. Nr. 1, 12. §)
apstiprināts detālplānojums iepriekš minētajai teritorijai.
Ar detālplānojuma dokumentāciju var iepazīties Babītes novada
pašvaldības administrācijā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā,
Babītes novadā, kā arī Babītes novada pašvaldības interneta vietnē
www.babite.lv un ģeoportālā www.geolatvija.lv.
Inga Griezne, Babītes novada pašvaldības
Plānošanas un būvniecības daļas teritorijas plānotāja
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Seši novadi tiekas seminārā
par sadarbības iespējām tūrismā
9. februārī Olainē tikās sešu
novadu pašvaldību insti
tūciju pārstāvji un tūrisma
pakalpojumu sniedzēji, lai
kopā ar biedrību „Pierīgas
partnerība”, partnerību „Dau
gavkrasts”, lauku partnerību
„Lielupe” runātu par tūris
ma attīstības problemātiku,
aktualitātēm tūrismā un par
iespējām sadarboties.

Domājot par starpteritoriāla tūrisma projekta īstenošanu Latvijas lauku attīstības programmas
2014.–2020. gadam ietvaros, Babītes, Olaines, Mārupes, Ķekavas,
Ozolnieku un Jelgavas novada
pārstāvji pirmo reizi sanāca kopā
un aktīvi domāja par sadarbības
iespējām, ņemot vērā katra novada
intereses un savdabību. Seminārs
pulcēja aptuveni 60 dalībnieku, tostarp lektorus, kuri klātesošajiem
stāstīja par aktualitātēm tūrisma
nozarē Latvijā.  
Seminārs tika organizēts sadarbībā ar Latvijas Lauku tūrisma
asociāciju „Lauku ceļotājs”. Tās
prezidente Asnāte Ziemele ieskicēja
tendences lauku tūrisma piedāvājumā un pieprasījumā Latvijā, rosināja domāt par inovatīvu ideju īstenošanu, par tūristu aktīvu iesaisti
un viņu uzmanības pievēršanu, izmantojot dažādus informācijas uztveres veidus – maņas. Tas, ka visi
seši novadi atrodas tuvu Rīgai, rada

labvēlīgus apstākļus maksātspējīgu
tūristu piesaistei no galvaspilsētas.
A. Ziemele arī uzsvēra savstarpējo kontaktu nozīmi jaunu tūrisma
produktu veidošanā.
Purvu pazinējs, pētnieks, entuziasts un gids Kristaps Lamsters
stāstīja par jaunu aktīvā tūrisma
produktu ieviešanas iespējām – par
pastaigām, kas ir aizraujošs izaicinājums tiem, kuri vēlas izzināt
Latvijai tipiskas dabas ainavas, purvus un to noslēpumus. K. Lamsters
lauza priekšstatus par aktivitāšu
ierobežojumiem purvā. Pastaigas
purvainās vietās, ja tiek izmantoti
īpaši apavi – sniega kurpes jeb luģes – un tiek stingri ievēroti gida
norādījumi, atklāj cilvēka acij neaizmirstamus skatus. Purvs ir arī
vieta jaunu zināšanu iegūšanai par
neparasto Latvijas dabā. Jāņem
vērā, ka šādas pastaigas pa purviem
ir drošas tikai kompetentu gidu
vadībā. Katra maršruta izstrāde
purvos ir vienlaikus arī zinātniski
pētniecisks darbs. Taču tas ir pierādījums tam, ka tūrisma produkti
var būt ļoti dažādi un pārsteidzoši.
Latvijas apceļotājs Pauls Timrots, kurš veido Latvijas jaunatklāšanas raidījumu „TE”, dalījās
ar paša pieredzes stāstu par tūristu vēlmēm un aktīvā tūrisma
iespējām Latvijā, sniedza padomus
tūrisma pakalpojumu sniedzējiem
un atgādināja, ka jālepojas ar to,
kas novadā jau ir, – jāinformē

vietējā sabiedrība par pašu vērtībām un iespējām tūristiem, lai
informācija tādējādi tiktu nodota
arī tālāk – viesiem un kādreiz arī
nejauši garāmbraucošiem tūristiem. Novada iedzīvotāji ir svarīgs
tūrisma informācijas avots.
Semināra noslēgumā interaktīvā
veidā visu novadu pārstāvji darbojās grupās, iepazīstot situāciju
katrā novadā, domājot par tūrisma attīstības iespējām nākotnē
un meklējot risinājumus kopīgai
sadarbībai projekta ietvaros. Darba rezultātā tapa vairākas idejas,
ko varētu īstenot kopā, viena no
tām – digitālas informācijas platformas, vienotas aplikācijas, maršruta veidotāju un digitālo karšu
izveide, aktīvā tūrisma piedāvājuma veicināšana, kā arī vienota
tūrisma galamērķa izveide un dažādi mārketinga risinājumi tūrisma attīstības veicināšanai novados.
Pateicamies Babītes novada uzņēmējiem un tūrisma entuziastiem, kuri apmeklēja semināru un
sniedza savu artavu starpnovadu
darba grupās! Interesentus, kuri
vēlas uzzināt par turpmākajiem
pasākumiem, aicinām sekot līdzi
informācijai pašvaldības interneta
vietnē www.babite.lv, kā arī biedrības „Pierīgas partnerība” interneta
vietnē www.pierigaspartneriba.lv.
Ilze Aizsila,
Babītes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Atbalsta iespējas uzņēmējdarbības
uzsākšanai un attīstībai
Šā gada 23. janvārī Piņķos
notika uzņēmējdarbības
seminārs, ko organizēja bied
rība „Pierīgas partnerība”
sadarbībā ar Latvijas Inves
tīciju un attīstības aģentūras
Jūrmalas biznesa inkubatoru.
Seminārā piedalījās un par
iespējām stāstīja arī SIA „Lat
vijas Lauku konsultāciju un
izglītības centrs” un finanšu
institūcijas „Altum” pārstāvji.
Katra organizācija ikdienā uzņēmējiem sniedz dažāda veida
atbalstu, līdz ar to šī bija iespēja klātienē uzzināt par katru no
organizācijām, to piedāvātajiem
pakalpojumiem un līdzfinansējuma piesaistes iespējām.
2016. gada 1. septembrī Latvijas
reģionos darbu atsākuši biznesa
inkubatori. Jūrmalas reģionālā biznesa inkubatora pārstāvis R. Zariņš
skaidroja, kā biznesa inkubators
var palīdzēt īstenot ideju, lai izvei-

dotu konkurētspējīgu uzņēmumu,
un kādas atbalsta programmas ir
pieejamas. Biznesa inkubators
piedāvā koprades telpas, mentoru
tīklus un citus pakalpojumus jaunu
uzņēmumu attīstībai.
SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra” pārstāve
I. Krivašonoka skaidroja, kā organizācija veicina Latvijas lauku
attīstību – konsultējot un apmācot
lauksaimniecības uzņēmumus, kā
arī sniedzot atbalstu lauku jauniešu un mazās lauku uzņēmējdarbības veicināšanai, mājražotājiem
produkcijas noietam un kopdarbības sekmēšanai.
Savukārt finanšu institūcijas
„Altum” Rīgas reģionālā centra vadītāja A. Vagoliņa stāstīja, kā sākt
vai attīstīt biznesu ar valsts atbalstu, akcentējot, ka pašlaik iespējas
ir plašākas nekā jebkad iepriekš.
„Altum” piedāvā dažādus finansēšanas risinājumus biznesa uzsācējiem, mikrouzņēmumiem, MVU,

strauji augošiem uzņēmumiem,
lauksaimniekiem u.c., situācijās,
kad līdzekļus biznesa attīstīšanai
tie nevar saņemt privātajā tirgū.
Semināra noslēgumā biedrība
„Pierīgas partnerība” stāstīja par
LEADER programmas atbalsta
iespējām. Esošie un topošie uzņēmēji savas darbības attīstībai
var saņemt ES finansējumu pat
līdz 70 % no investīciju apmēra.
Biedrības „Pierīgas partnerība”
interneta vietnē pieejams semināra videoieraksts un prezentācijas.
Ja arī tev ir interese uzsākt vai
attīstīt uzņēmējdarbību, aicinām
sazināties ar šīm organizācijām,
kas ikdienā sniedz bezmaksas
konsultācijas arī Babītes novada
uzņēmējiem. Organizāciju interneta vietnē un sociālajos tīklos
sekojiet līdzi arī turpmākajiem
pasākumiem!
Alīna Lukjanceva,
biedrības „Pierīgas partnerība”
projektu vadītāja
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Janvārī veiktie darbi sabiedriskās
kārtības uzraudzībā Babītes novadā
Babītes novada pašvaldības
administrācijas Sabiedriskās
kārtības daļas sargu darbības
rezultāti sadarbībā ar Olaines
iecirkņa policijas darbiniekiem,
veicot sabiedriskās kārtības
uzraudzību Babītes novadā
janvārī:

• sabiedriskās kārtības uzraudzībā
veikts 51 izbraukums;
• Valsts policijā nogādātas piecas
personas:
- par administratīvā pārkāpuma
izdarīšanu – četras;
- aizdomās par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu – viena;
• saņemti un izskatīti 17 iedzīvotāju iesniegumi un sūdzības;
• vienā gadījumā persona nogādāta dzīvesvietā;
• ar 24 personām veiktas preventīva rakstura pārrunas un pieņemti paskaidrojumi;
• par apstāšanās un stāvēšanas
noteikumu neievērošanu sastādīti
astoņi protokoli – paziņojumi;
• par alkoholisko dzērienu vai
citu apreibinošo vielu lietošanu
sabiedriskā vietā vai par atrašanos sabiedriskā vietā tādā reibuma
stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu,
sastādīti pieci administratīvā pārkāpuma protokoli;
• Babītes novadā veikts viens
reids, kura laikā pārbaudītas automašīnas un to vadītāji ar mēr-

ķi novērst likumpārkāpumus un
noziedzīgus nodarījumus, kā arī
veikta preventīva rakstura patrulēšana, pārbaudītas agrāk tiesātas
personas, adresācijas noteikumu
ievērošana atbilstoši Babītes novada pašvaldības saistošajiem
noteikumiem, kā arī pārbaudītas
tirdzniecības vietas un autoservisi.

Aicinām būt piesardzīgiem

Lai gan lielais sals jau ir beidzies,
uz ūdenskrātuvēm Latvijā joprojām var būt neliela ledus kārtiņa,
kas vilina gan zemledus makšķerniekus, gan autobraucējus,
gan citus cilvēkus. Tāpēc vēršam
iedzīvotāju uzmanību, ka uz ledus
jābūt ļoti uzmanīgiem. Saskaņā ar
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta ieteikumiem, gadījumā,
kad cilvēks ielūzis ledū, nekavējoties jāzvana uz tālruni 112 un
jāizsauc glābšanas dienests. Lai
palīdzētu ielūzušajam, viņam jātuvojas rāpus, guļus, nepietuvojoties
tuvāk par diviem trim metriem,
lai neielūztu šajā vietā, kur ledus trauslāks. Pa gabalu jāpamet
aukla, sasieti apģērba gabali, garš
koks vai kāds cits priekšmets.
Par sabiedriskās kārtības u.c.
likumpārkāpumiem lūgums ziņot
Sabiedriskās kārtības daļai, zvanot
uz diennakts mob. tālr. 29466001.
Ainārs Skudris,
sabiedriskās kārtības sargs

Babītes novada vēlēšanu komisija
aicina pieteikt vēlēšanu komisijas
locekļa kandidātus darbam Piņķu,
Babītes un Salas iecirkņos

Atbilstoši Republikas pilsētu un
novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma
II nodaļai un Centrālās vēlēšanu
komisijas Pašvaldību vēlēšanu
iecirkņu komisiju izveidošanas
instrukcijai
Tiesības pieteikt un izvirzīt
savus pārstāvjus iecirkņa komisijā ir:
1) reģistrētām partijām vai reģistrētu partiju apvienībām;
2) vēlētāju grupai, ko veido ne
mazāk kā desmit vēlētāju;
3) attiecīgās republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisijas
loceklim.
Par iecirkņa komisijas locekli
var pieteikt ikvienu vēlētāju:
1) kurš prot latviešu valodu;
2) kuram ir vismaz vispārējā
vidējā izglītība;
3) kurš nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav kandidātu
saraksta iesniedzējs;
4) kurš nav Eiropas Parlamenta,
Saeimas vai attiecīgās republikas
pilsētas domes vai novada domes
deputāts;
5) nav citas vēlēšanu komisi-

jas vai vēlēšanu iecirkņu komisijas
loceklis.
Pieteikumā norādāms komisijas
locekļa kandidāta vārds, uzvārds,
personas kods, dzīvesvietas adrese,
tālruņa numurs, ziņas par piedalīšanos vēlēšanu gatavošanā un rīkošanā iepriekš. Parakstot pieteikumu,
kandidāts apliecina, ka piekrīt savu
personas datu apstrādei, apņemas
pildīt savus pienākumus, ievērojot likumus, Centrālās vēlēšanu komisijas
instrukcijas, lēmumus un rīkojumus,
un nodrošinās fizisko personu datu
aizsardzību atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likumam.
Pieteikuma veidlapas saņemamas un līdz 2017. gada 25. martam iesniedzamas Babītes novada
pašvaldības administrācijas ēkās:
• Centra ielā 4, Piņķos, Babītes
pagastā, – pie sekretāres 2. stāvā;
• „Pīlādzīšos”, Spuņciemā, Salas
pagastā, – pie sociālajām darbiniecēm.
Pieteikuma veidlapa pieejama
arī Centrālās vēlēšanu komisijas
interneta vietnē www.cvk.lv.
Jolanta Ivanova, Babītes novada
vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja
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Latvijas valsts simtgades projekti Babītes novadā

Babītes novadā šogad īstenos sešus sabiedriskās
iniciatīvas projektus Latvijas valsts simtgadei
2017. gadā Babītes novadā
tiks īstenoti seši Latvijas
valsts simtgadei veltīti pasā
kumi, kuru projekta autori ir
saņēmuši pašvaldības finan
sējumu konkursa „Es esmu
Latvija” ietvaros.
Turpinām iepazīstināt ar tiem
plašāk.

Radošo plenēru sērija
„Novadu zīmē”

(Projekta autors: biedrība
„Radošais laiks”; finansējums:
1619,96 eiro)
Projekta ietvaros tiks veikta Babītes novada ievērojamāko apskates
vietu un vēstures liecību, tostarp
vēstures pieminekļu, senās un modernās arhitektūras objektu, kā arī
cilvēku, kas glabā zināšanas par
šīm vietām, apzināšana. Babītes
novada iedzīvotāji, ģimenes ar
bērniem, jaunieši un citi interesenti no 2017. gada maija līdz septembrim varēs piedalīties radošās
nodarbībās, fiksējot ievērojamākās
novada vietas mākslas darbos: zīmējumos, grafikās, gleznojumos,
lietišķās mākslas darbos. Paredzē-

tas piecas nodarbības brīvā dabā
un izstāde – projekta noslēgumā.
Projektu vada Elita Vansoviča.

Projekts „Gada danči”

(Projekta autors: SIA „KILI-KILI”;
finansējums 1600 eiro)
2017. gadā tautas garamantu pārzinātāji, mūzikas grupas „Trejdeviņi” dalībnieki, organizēs četrus
danču vakarus Babītes novada
pašvaldības Kultūrizglītības centrā Piņķos. Interesentus priecēs
dzīvā mūzika, danču soļus un ornamentus ierādīs horeogrāfe un
dejotāja Lilija Lipora, muzikālo
pamatu radīs Edgars Lipors (akordeons, dūdas, kokles, stabules,
balss), Zane Stafecka (alts, balss)
vai Arta Lipora (vijole, balss) un
Jānis Sausnītis (sitaminstrumenti,
klarnete, balss). Apmeklētājus sagaida dzīvespriecīga rosība – latvju danči, rotaļas un rotaļdejas.
Projektu vada Edgars Lipors.

Projekts „Katram savu
tautastērpu”

(Projekta autors: biedrība „Vides
Vārds”; finansējums: 1758 eiro)
Projekta ietvaros būs iespēja

SIA „KILI-KILI” – projekts „Gada danči”

Vedam danci novadā!
Dzīvās mūzikas pavadījumā
un tautas garamantu pārzi
nātāju vadībā šogad ikvie
nam būs iespēja apgūt latvju
dančus, rotaļas un rotaļdejas.
Piesakot savu projektu Babītes

novada pašvaldības projektu konkursā „Es esmu Latvija”, tā autori
Latvijas simtgades gaidās Babītes novada iedzīvotājiem vēlas
sniegt iespēju gūt zināšanas un
praktiskas iemaņas par latviešu
dančiem, rotaļām un rotaļdejām,

gūt labāku izpratni par tautastērpiem, izvēlēties savai gaumei
un prasībām atbilstošāko tautastērpu, ko radīt paša rokām
vai iegādāties pie profesionāliem
amatniekiem. Projekta ietvaros
biedrība jau ir uzsākusi nodarbību ciklu „Ceļā uz savu tautastērpu”, kura ietvaros ikviens
interesents var klausīties vēsturnieku un etnogrāfu lekcijas par
vietējo apģērbu, apaviem, rotām
un dažādiem citiem apģērba elementiem dažādos gadsimtos, kā
arī piedalīties praktiskās nodarbībās. Projektu vada Anitra
Tooma.

Gaidot Latvijas valsts simtgadi,
bibliotēka aicina novada iedzīvotājus iepazīstināt ar fotogrāfijām
par Babītes, Piņķu u.c. Babītes
novada teritorijas vietām, cilvēkiem, notikumiem utt., ietverot
neierobežotu laika posmu, tādējādi apzinot novada kultūrvēsturisko mantojumu un atklājot tā
unikalitāti, kā arī kopīgi veidojot
notikumu hroniku.

Tā vienlaikus ir arī vienreizīga iespēja iepazīt citam citu un
pastāstīt savu stāstu par šķietami
zināmo, kā arī citā skatījumā atklāt sava novada brīnumus.
Fotogrāfijai/-jām jāpievieno  
uzņemšanas vieta, gads, fotogrāfs, fotogrāfijas glabātājs un
vēlams – īss apraksts par iemūžināto notikumu, ēku, personu
(personu vārdi un uzvārdi, objektu precīzi nosaukumi) utt.
Ar katru fotogrāfijas glabātāju
tiks noslēgta vienošanās par tālā-

Babītes novada ģimenēm Starptautiskajā Bērnu aizsardzības
dienā. Projektu vada Kristīne
Paņko.

Projekts
„Mana dziesma Latvijai”

(Projekta autors: deju kolektīva
„Dārta” atbalsta biedrība;
finansējums: 2000 eiro)
Projekta aktivitātes vērstas uz
amatiermākslas izaugsmes un
jaunrades procesa attīstības
sekmēšanu, prezentē atsevišķu Latvijas novadu tautastērpu
veidošanās procesu, tautastērpu
raksturīgākās etnogrāfiskās iezīmes, tā nēsāšanas kultūru un

(Projekta autors: pašnodarbinātā
persona Kristīne Paņko;
finansējums: 2000 eiro)
Projekta ietvaros Babītes novada bērnu vokālie ansambļi „Karameles” un „Ledenītes” īstenos
muzikāli interaktīvu koncertuzvedumu ar novadnieces Silvijas
Silavas mūziku un dziesmām
pirmsskolas vecuma bērniem.
Dziesmas būs saistītas vienotā
pasakā, kuras scenārija autores
ir Sandra Krūmiņa un Kristīne
Paņko. Koncertuzvedums tiks
īstenots līdz 2017. gada jūnijam un izskanēs kā veltījums

(Projekta autors: pašnodarbinātā
persona Uģis Pētersons;
finansējums: 2000 eiro)
Komponists, vijolnieks, pianists
un dziedātājs Babītes novada iedzīvotājs Uģis Pētersons darbojas
novadā jau vairāk nekā 30 gadu.
2017. gada vasarā mūziķim aprit
60 gadu. Sagaidot savu jubileju,
Uģis Pētersons retrospektīvi atskatās uz līdz šim radīto muzikālo daiļradi – mūziku bērniem
un filmām, tautasdziesmu apdarēm un oriģināldziesmām – un
apkopo to koncertprogrammā.
Mūziķa 60 gadu jubilejas autorkoncertā būs aplūkojama izstāde,
kurā tiks eksponētas fotogrāfijas,
nošu oriģināli un uzrakstītās skaņu partitūras filmām. Projektu
vada Uģis Pētersons.
Ilze Aizsila,
sabiedrisko attiecību
speciāliste

piedāvājot pavadīt četru ceturtdienu vakarus šā gada laikā brīvā, nepiespiestā atmosfērā dzīvās
mūzikas pavadījumā.
Projekts „Gada danči” varētu
būt kā turpinājums pirms vairākiem gadiem Babītes vidusskolā
notikušajiem arī šā projekta autoru organizētajiem latvju danču
vakariem, kas tematiski tika piesaistīti gadskārtu svētkiem, gūstot

lielu skolēnu un citu interesentu
atsaucību.
Pirmie divi 2017. gada danču vakari notiks 13. aprīlī un
13. maijā. Piedalīties projekta
„Gada danči” pasākumos autori
aicina ikvienu novada iedzīvotāju neatkarīgi no vecuma un
iemaņām, bet jo īpaši – skolas
vecuma bērnus un jauniešus.
Danču vakaru programma ir

tapusi, izmantojot tradicionālo
latvju danču un rotaļu klāstu, –
būs iespēja apgūt dažāda līmeņa
vienkāršus pamatsoļus, gājienus,
satvērienus un dejas elementus.
Savukārt rotaļas un rotaļdejas
būs atbilstošas konkrētām gadskārtām.
Lelde Drozdova-Auzāne,
sabiedrisko attiecību
speciāliste

Projekts
„Pa tautastērpa pēdām”

Bibliotēka aicina piedalīties akcijā
„Pāršķirstot fotoalbumus…”
„Mēs zinām tik daudz, cik glabājam atmiņā” (latīņu teiciens).

nozīmi kultūrvides veicināšanā.
Piņķos un Spuņciemā tiks īstenota divu semināru programma
(divas izzinošas lekcijas – par
tautastērpu attīstības vēsturi un
darināšanu), taps tautastērpu
izstāde, bērnu programma –
interaktīvie pasākumi –, kā arī
tiks organizēta deju kolektīva
„Dārta” tautastērpu prezentācija.
Projektu vada Evelīna Vanaga un
Lauris Siliņš.

ku fotogrāfijas vai tās skenētās kopijas nodošanu bibliotēkas rīcībā.
Fotogrāfijas tiks saglabātas
mapē bibliotēkas novadpētniecības fondā un izmantotas izstādes
veidošanai.
Laika gaitā plānota fotogrāfiju
kolekcijas digitalizācija mūžsaglabāšanai bibliotēkas novadpētniecības datu bāzē.
Iesniegšanas termiņš – līdz
2017. gada maijam.
Kontaktpersona – Ieva Ķēde
(e‑pasta adrese ieva.kede@babite.lv).

Projekts „Mūsu
novadnieki Latvijai”

Peldētapmācības bērniem
Babītes sporta kompleksā
Babītes sporta komplekss Piņķos piedāvā peldētapmācības
7–12 gadus veciem bērniem, kuru dzīvesvieta deklarēta
Babītes novadā un kuri nemācās Babītes novada pašvaldības izglītības iestādēs.
Apmācības notiks, sākot ar 2017. gada 1. martu, trešdienās
un piektdienās no plkst. 17.00 līdz 18.00.
Vieta: Babītes sporta kompleksa lielais peldbaseins.
Adrese: Jūrmalas iela 17, Piņķi.
Maksa par baseina apmeklējumu: 2 eiro.
Vietu skaits ierobežots. Grupā ne vairāk par 20 bērniem.
Pieteikšanās: lai pieteiktos, bērna un viena no bērna vecākiem
dzīvesvietai jābūt deklarētai Babītes novada teritorijā vismaz
pēdējos trīs mēnešus.
Aizpildītu anketu līdz 26. februārim sūtīt uz e-pasta adresi
ilze.jermaka@babite.lv.
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Pedagogi aktieru lomā
Babītes pirmsskolas izglītības
iestādes darbinieki ir īsteno
juši interesantu pasākumu.
Tēmas „Pasaku laiks. Pastāsti un
parādi man!” ietvaros iestādes
darbinieki, iejūtoties galveno varoņu tēlos, bērniem demonstrēja
izrādi „Skudra un Spāre”. Tā kā
izrādes gatavošanas laikā atklājās,

ka mūsu vidū ir arī surdotulki,
izrādē bērniem piedāvājām iepazīties arī ar nedzirdīgo zīmju
valodas elementiem. Pēc izrādes
visi bija ļoti ieinteresēti un apmierināti: skatītāji ar redzēto un
dzirdēto, aktieri – ar paveikto.
Lai būtu vēl saistošāk un ar ko
salīdzināt, kopā noskatījāmies arī
pasakas „Skudra un Spāre” oriģi-

nālo multiplikācijas versiju. Bērni
ar prieku komentēja un skaidroja
pasakas morāli.
Šāda veida integrētās nodarbības, kuru laikā sniedzam dzīves
gudrības, var dēvēt arī par mūsu
iestādes labās prakses piemēru.
Karīna Gajevska,
Babītes PII vadītājas vietniece
izglītības jomā  

Projektu nedēļā ēdam atbildīgi
Februāra sākumā Babītes
vidusskolā norisinājās pro
jektu nedēļa, kuras ietvaros
ikviens izglītojamais tika
aicināts domāt par veselīgu
uzturu. Daudzas klases devās
ekskursijās uz pārtikas ražot
nēm, citi gatavoja veselīgas
maltītes, iepazina pārtikas
produktu sastāvus, skatījās
izglītojošas filmas par cukura
ietekmi uz veselību, kā arī
par ātro uzkodu kaitīgumu
un uzzināja par pārtikas rūp
niecības ietekmi uz pasaules
ekosistēmu. Šogad projektu
nedēļas tēma bija „Ēdam
atbildīgi!”.

Babītes vidusskolā uzņēmām
viesus no Baldones vidusskolas
un Daugmales pamatskolas, lai
kopā ar mūsu jauniešiem aicinātu
piedalīties starptautiskā projekta „Ēdam atbildīgi!” aktivitātēs.
Konditore Laura Kalnroze pasniedza veselīgu našķu gatavošanas
meistarklasi, bet fitnesa trenere
Inga Kazaka stāstīja par sportošanu un veselīgu uzturu. Pasākuma
dalībnieki apmeklēja arī SIA „Rēzeknes gaļas kombināts” ražotni
Piņķos. Pateicamies „Maxima

Latvija” par sagādāto produkciju
veselīgo vakariņu pagatavošanai
viesiem.
Babītes vidusskolas bibliotēkā
norisinājās Latvijas Nacionālās
bibliotēkas lasīšanas veicināšanas
programmas „Bērnu, jauniešu un
vecāku žūrija” noslēguma pasākums, kurā tika apbalvoti projekta
dalībnieki. Programmā kopumā
piedalījās 90 lasītāju no Babītes
vidusskolas.
Latvijas skolu olimpiskajā
ziemas festivālā Ērgļos Babītes
vidusskolas 10.a klases izglītojamā Alina Šardina savā vecuma
grupā ieguva 1. vietu šorttrekā
un 2. vietu 111 m šķēršļu slidojumā. Šorttrekā labus rezultātus
uzrādīja arī Samanta Rozenberga,
iegūstot 4. vietu, Mārcis Bikše –
4. vietu, Jānis Ansons – 5. vietu. Kopā no Babītes vidusskolas
ziemas festivālā piedalījās 18
izglītojamie šādās disciplīnās:
slidošana, šorttreks, snovbords,
kalnu slēpošana, hokejs un lielā
skolas stafete.
Labus rezultātus uzrādījām
Pierīgas novadu apvienības matemātikas olimpiādē, kurā 9.ma
izglītojamie Kristiāna LeidereReine ieguva 3. vietu, Olafs Ka-

ņeps saņēma Atzinību, savukārt
10.b klases izglītojamās Rebeka
Graudiņa un Elizabete Gvendolīna Šuktere ieguva attiecīgi 2. un
3. vietu.
Deviņas komandas no Babītes
vidusskolas (9.b un 10.b. klase)
10. februārī piedalījās Banku
Augstskolas organizētajā biznesa
simulācijas spēļu konkursā „Bizness 24”. Septiņas mūsu komandas
turpina dalību konkursa otrajā
kārtā.
Sākumskolas izglītojamajiem
Babītes vidusskolā ir iespēja piedalīties mācību centra „Alfa” organizētajā pulciņā „Programmēšanas un robottehnikas pamati uz
Lego bāzes”.
Februārī turam īkšķus par
mūsu izglītojamajiem, kuri piedalīsies Pierīgas konkursos: skatuves runas konkursā, vokālo ansambļu konkursā un mūsdienu
dejas konkursā.
Turpinās izglītojamo uzņemšana Babītes vidusskolas 1. klasē
2017./2018. mācību gadam. Vairāk
informācijas meklējiet mūsu mājaslapā www.babitesvidusskola.lv.
Sanita Baginska,
Babītes vidusskolas
sabiedrisko attiecību speciāliste

Atvērto durvju diena Salas sākumskolā
„Braucam pretī pavasarim!”
Babītes novada pašvaldības
Salas sākumskola
2017. gada 9. martā no
plkst. 14.00 līdz 16.40
aicina topošos un esošos
izglītojamos, viņu vecākus
un visus interesentus uz
Atvērto durvju dienu.

Atvērto durvju dienas aktivitātes tiks organizētas kā dažādu
mācību priekšmetu pieturvietas,
kuras, lai nonāktu maršruta galapunktā, ikvienam dalībniekam
būs jāapmeklē un jāizpilda tajās
dotie uzdevumi.
Vairāk nekā divu stundu laikā, aktīvi piedaloties mācību

rotaļnodarbībās, izzinot, pētot
un radoši darbojoties, bērni
un vecāki iepazīs tādus mācību
priekšmetus kā latviešu valoda, matemātika, angļu valoda,
dabaszinības, vizuālā māksla,
sports un mūzika, kā arī varēs
izmēģināt spēkus Salas sākumskolas interešu izglītības pulciņu
plašajā piedāvājumā. Pēc nodarbībām – no plkst. 16.00 līdz
16.40 –, kamēr bērni Spuņciema
sporta hallē piedalīsies dažādās
sportiskās rotaļās un stafetēs,
vecāki laipni aicināti iepazīties
ar skolas vadības un administrācijas sniegto informāciju skolas
Aktu zālē.

Organizatorisku apsvērumu dēļ
lūdzam līdz 8. martam pieteikt
savu dalību, zvanot uz tālruni
26029010 vai sūtot pieteikumu
uz e-pasta adresi salasskola@
babtite.lv.
Sekojiet līdzi Atvērto durvju
dienas informācijai Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas
interneta vietnē salassakumskola.
weebly.com vai „Facebook” profilā
Babītes novada pašvaldības Salas
sākumskola.
Tālrunis uzziņām 67934165.
Aija Vanaga,
Salas sākumskolas
direktores vietniece
audzināšanas darbā
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Aktīvi muzicējam
un gaidām pavasari
Babītes mūzikas skolas
vijolnieki janvārī piedalījās
muzikālā izrādē, janvārī un
februārī aizvadītas valsts
konkursu otrās kārtas Jūr
malā, tikko skolā viesojušies
Nacionālo bruņoto spēku
orķestra mūziķi, martā no
tiks sitaminstrumentu spēles
solistu un ansambļu festi
vāls–konkurss.

15. janvārī Babītes mūzikas skolas
vijolnieki piedalījās Sanktpēterburgas muzikālajā lektorijā „Pikolo”, kas Latvijas Mūzikas akadēmijas Ērģeļu zālē pulcēja 3–8
gadus vecus mūzikas mīļotājus.
18. janvārī Jūrmalas Mūzikas
vidusskolā norisinājās Latvijas profesionālās ievirzes/vidējās mūzikas
izglītības iestāžu izglītības programmas „Vokālā mūzika” kora
klases audzēkņu valsts konkursa
II kārta, kur Babītes mūzikas skolu
pārstāvēja skolas atlases uzvarētāja – 1. klases audzēkne Marta Kravale (skolotāja Lāsma Pommere).
24. janvārī skolā skanēja flautas. Draudzīgā kopspēlē vienojās
J. Mediņa 1. mūzikas skolas pasniedzējas Ingas Grīnvaldes un
mūsu skolas skolotājas Zīles Ūdres audzēkņi.
Lai mērotos spēkiem valsts
konkursa II kārtā, 7. un 8. feb-

ruārī Jūrmalas Mūzikas vidusskolā
pulcējās pianisti no visas Latvijas.
Babītes mūzikas skola pasākumam
bija izvirzījusi piecus audzēkņus:
trīs – pirmajā grupā (1.–3. klase)
un pa vienam – otrajā (4.–5. klase) un trešajā (6.–8. klase) grupā.
Vislabāk, iegūstot 3. vietu, II kārtā
sevi pierādīja 5. klases audzēkne
Nikola Elīna Sauja (skolotāja Svetlana Timerkana).
20. februārī par godu Latvijas
armijas pirmā kara orķestra dibināšanas gadadienai skolā viesojās mūziķi no Nacionālo bruņoto
spēku orķestra – klarnešu kvartets
un klasisko instrumentu kvartets.
Skanot jautriem meldiņiem, karavīri rādīja savu meistarību, kā arī
iepazīstināja klausītājus ar orķestra mūziķu gaitām.
Pavasara brīvlaikā Babītes mūzikas skola vibrēs dažādos ritmos,
jo no 13. līdz 15. martam notiks
II Sitaminstrumentu spēles solistu
un ansambļu festivāls–konkurss
„Amber percussion”. Festivāla gaitā notiks dažādas meistarklases un
koncerti. Koncertus varēs apmeklēt jebkurš interesents. Tuvojoties
festivālam, pašvaldības interneta
vietnē būs pieejama pasākumu
programma.
Česlavs Grods,
Babītes mūzikas skolas direktores
vietnieks izglītības jautājumos

Sākusies pieteikumu
reģistrācija izglītojamo
uzņemšanai Salas sākumskolā
Babītes novada pašvaldības Salas sākumskola ir izsludinājusi
reģistrāciju izglītojamo uzņemšanai 1. klasē 2017./2018. mācību
gadā:
- pamatizglītības pirmā posma (1.–6. klase) programmā
(110111 11);
-  speciālās pamatizglītības
programmā izglītojamajiem ar
garīgās attīstības traucējumiem
(110158 11);
- speciālās pamatizglītības programmā izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (110156 11).
Pieteikumu reģistrācija izglītojamo uzņemšanai 2017./2018.
mācību gada 1. klasē notiek
līdz 28. aprīlim.
Nepieciešamie dokumenti:
• iesniegums;
• dzimšanas apliecības kopija.
Dokumentus var iesniegt personīgi, kā arī sūtot ieskenētus
uz e-pasta adresi salasskola@
babite.lv, oriģinālo iesniegumu

un apliecības kopiju iesniedzot
vēlāk klātienē.
Izglītības iestāde pēc 28. aprīļa
rakstiski paziņos vecākiem (aizbildņiem) par bērna uzņemšanu
izglītības iestādē vai par atteikumu uzņemt izglītības iestādē. Izglītojamais tiek ieskaitīts 1. klasē,
kad vecāks (aizbildnis) pēc rakstiska vai elektroniska paziņojuma
saņemšanas par bērna uzņemšanu
izglītības iestādē līdz 1. augustam
ir iesniedzis šādus dokumentus:
• bērna dzimšanas apliecības
kopija, uzrādot oriģinālu;
• izziņa par iegūto pirmsskolas izglītību (5–6 gadus veco apmācība);
• medicīniskā karte 026/u;
• fotogrāfija 3x4 cm (2 gab.).
Tālrunis uzziņām 67934165.
Vairāk informācijas Salas sākumskolas interneta vietnē salassakumskola.weebly.com.
Nensija Priedīte,
Salas sākumskolas direktore
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Sporta ziņas
FLORBOLS

Turpinās Latvijas pirmās līgas
čempionāts florbolā.
21. janvārī „Babīte”/RSU komanda ar 2:4 zaudēja Kuldīgai,
28. janvārī ar 8:3 uzvarēja FK
„Madona”, 29. janvārī ar 7:3 uzvarēja FK „Ogres vilki” un 13. februārī ar 13:2 uzvarēja „Rubene”.
Pēc aizvadītajām spēlēm „Babīte”/
RSU komanda ieņem otro vietu
pirmās līgas turnīra tabulā.

NOVUSS

Latvijas komandu čempionāts
2. posms
21. janvārī Rīgā virslīgas čempionāta spēles aizvadīja SK „Babīte”,
kur izcīnīja divas uzvaras spēlē
ar Talsu novadu – 28:22 un Rīgas
„Rokādi” – 26:4, kā arī piedzīvoja vienu zaudējumu ar rezultātu
24:26 pagājušā gada čempioniem
„Valmiera”. Otrās līgas komanda
viesojās Mālpilī, kur visas trīs
spēles zaudēja „Mālpils” (Mālpils novads), „Pociems” (Limbažu novads) un „RSVS” (Rīga)
komandām.
3. posms
4. februārī Vaidavā notika kārtējās čempionāta spēles, kur SK
„Babīte” komanda izcīnīja divas
uzvaras spēlē ar „Lejaskurzemes
sports” – 29:21 un Daugavpils
„Promieņ” – 26:4 un ar 23:27
zaudēja NK „Vaidava” komandai.
Patlaban Babītes pārstāvji ieņem
5. vietu virslīgas turnīra tabulā.
2. līgas turnīrs
SK „ Babīte-2” komanda izcīnījusi divas uzvaras pret Madlienu
26:14 un Rīgas „Lettonia” 26:24,
bet ar rezultātu 24:26 zaudēja „Tu-
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kums- 2”. Pagaidām SK „Babīte-2”
turnīra tabulā ieņem 10. vietu.
   

VOLEJBOLS

Baltijas līgas čempionāts sievietēm
SK „Babīte” sieviešu volejbola komanda aizvadījusi kārtējās
izbraukuma spēles. 28. janvārī –
zaudējums ar 1:3 Jelgava/LU komandai, 29. janvārī zaudējums ar
1:3 Kohila, 11. februārī zaudējums
ar 2:3 TLU komandai, 12. februārī
zaudējums ar 2:3 TTU „Tradehouse” komandai. Šogad SK „Babīte”
komanda nav iekļuvusi Baltijas
līgas čempionāta izslēgšanas spēlēs
un ir uzsākusi gatavošanos Latvijas čempionātam.

FUTBOLS

Latvijas čempionāta virslīgas debitante SK „Babīte” komanda pārbauda savus spēkus plašā starptautiskā turnīrā „Ziemas kauss
2017”, kurā piedalās spēcīgākās
Baltijas valstu komandas. Pirmo spēli 17. janvārī SK „Babīte”
aizvadīja pret FK „Liepāja”, piedzīvojot zaudējumu ar rezultātu
0:2. Zaudējums 0:1 SK „Babīte”
komandai arī nākamajā spēlē pret
FK METTA/LU. Savukārt 9. februārī Lietuvā ar rezultātu 1:3 zaudējums FK „Sūduva” komandai.

PIERĪGAS NOVADU
SPORTA SPĒLES

Dambrete
Ar dambretes sacensībām tradicionāli sākas ikgadējās Pierīgas
novadu sporta spēles.
Uz 2017. gadā pirmajām spēlēm 28. janvārī Salaspilī pulcējās
astoņu novadu komandas. Babītes
novada komanda spēlēs guva 10
punktus, izcīnot 2. vietu kopvēr-

tējumā. Komandas dalībnieku
individuālie sasniegumi: Beno
Butulis – 1. vieta, Indulis Paņko –
3. vieta, Staņislavs Kojalovičs –
6. vieta, Zoja Uvačana – 2. vieta.
Galda teniss
4. februārī Ulbrokas sporta kompleksā notika sacensības galda tenisā, kur piedalījās septiņu novadu komandas. Sacensībās Babītes
novada komanda izcīnīja godpilno
3. vietu. Komandas dalībnieki:
Aleksejs Lobakovs, Roberts Vinovskis, Jurijs Stepanovs, Valērijs
Badejevs un Anžela Opincāne.

BABĪTES NOVADA
SPORTA SPĒLES

Svaru stieņa spiešana guļus
11. februārī Babītes sporta kompleksā notika novada sacensības
svaru stieņa spiešanā guļus. Kopumā sacensībās piedalījās 16 dalībnieki dažādās vecuma grupās,
tostarp viena daiļā dzimuma pārstāve. Vecākie sacensību dalībnieki bija 81 un 92 gadus veci.
Lai noteiktu uzvarētājus, katrā vecuma grupā tika vērtēts svaru stieņa
spiešanas guļus reižu skaits. Sacensību uzvarētāji: 1. grupa (līdz 15 gadiem) – Artūrs Juhmanis (stieņa
svars 20 kg, piecas reizes); 2. grupa
(līdz 18 gadiem) – Artūrs Baranovskis (stieņa svars 35 kg, 63 reizes);
3. grupa (līdz 49 gadiem) – Sandis
Kūms (stieņa svars 50 kg, 100 reizes); 4. grupa (līdz 59 gadiem) –
Inese Braže (stieņa svars 20 kg, 15
reizes) un Viesturs Gargurnis (stieņa
svars 40 kg, 130 reizes); 5. grupa
(70 gadi un vecāki) – Pauls Gilis
(stieņa vars 20 kg, 30 reizes).
Sergejs Varša, Babītes sporta
kompleksa metodiķis

Tuvākie pasākumi Babītes novadā
KULTŪRIZGLĪTĪBAS CENTRA LIELAJĀ ZĀLĒ
(Jūrmalas iela 14A, Piņķi)
8. martā plkst. 19.00 svētki sievietēm: teātra izrāde „Mīlestības vēstules”
(piedalās aktieri Mirdza Martinsone un Juris Kalniņš) un Toma Rudzinska
saksofona spēle. Darbosies kafejnīca. Biļetes cena 7 eiro.
10. martā plkst. 19.00 starptautiskā bērnu un jauniešu profesionālo teātru
festivāla „Eju meklēt!” ietvaros notiks klaunu Pīpa un Tūtes koncerts (Igaunija). Biļetes cena 7 eiro.
24. martā plkst. 19.00 džeza mūzikas koncerts „Interpretācija” (vokāls –
Ieva Kerēvica, taustiņinstrumenti – Madars Kalniņš, basģitāra, kontrabass –
Norberts Skraucis, sitaminstrumenti – Artis Orubs). Biļetes cena 10 eiro.
Biļetes uz pasākumiem Kultūrizglītības centrā pie dežuranta var iegādāties
katru darbdienu no plkst. 8.00 līdz 20.00, sestdienās no plkst. 10.00 līdz 16.00.
Uzmanību! Biļešu skaits ir ierobežots! Aktuālākā informācija par biļešu pieejamību – pašvaldības interneta vietnē www.babite.lv un www.facebook.com/
Babitesnovads pie attiecīgā pasākuma.
SPUŅCIEMA SPORTA HALLĒ („Pīlādzīši”, Spuņciems)
25. martā plkst. 18.00 Starptautiskajai Teātra dienai veltīts pasākums.
Ieeja bez maksas.
BIBLIOTĒKĀ (Jūrmalas iela 14A, Piņķi)
Grāmatu izstādes februārī:
• Politiķim, diplomātam, bijušajam Latvijas ārlietu ministram Zigfrīdam
Annam Meierovicam – 130
• Dzejniecei Mirdzai Ķempei – 110
• Aktrisei Elzai Radziņai – 100
• Amerikāņu rakstniekam Sidnijam Šeldonam – 100
• Rakstniecei Astrīdai Beinārei – 80
• Dzejniecei, dramaturģei, sabiedriskajai darbiniecei Mārai Zālītei – 65
• Rakstniecei Skaidrītei Kaldupei – 95
• Rakstniekam Miermīlim Steigam – 90
Pasākumi un citas izstādes:
• 23. februārī plkst. 14.00 Bērnu un jauniešu žūrijas ekspertu noslēguma
pasākums „Dīvaino ausu svētki” – tematiski literārs pasākums ar grāmatu
fragmentu lasījumiem, krustvārdu mīklu minēšanu, interesantiem faktiem
par dzīvniekiem, papīra ausu izgatavošanu, spēlēm un atraktīvām rotaļām
atbilstoši bērnu vecumam;
• līdz 28. februārim apskatāma mākslinieka Jāņa Puriņa gleznu izstāde;
• 3. martā plkst. 15.00 Jāņa Ūdra un Ingunas Grīnbergas literāri muzikālā
pēcpusdiena „Sieviete mūsu izcilāko valstsvīru dzīvē”;
• 4. martā plkst. 13.00 novadnieku – keramiķes Rudītes Jēkabsones un
gleznotāja Jāņa Jēkabsona – izstādes atklāšana; izstāde apskatāma līdz
13. aprīlim.
Plašāka informācija par pasākumiem pašvaldības interneta vietnē
www.babite.lv un „Facebook” profilā www.facebook.com/Babitesnovads

Grāmatas vilina arvien vairāk
Pēdējos gados, kopš bibliotē
ka Piņķos ieguvusi jaunas un
plašas telpas, lasītāju skaits
ik gadu novada pašvaldības
bibliotēkās turpina pieaugt
par vairākiem simtiem.

2015. gadā lasītāju skaits biliotēkās pieaudzis par 30 %, salīdzinot
ar 2014. gadu, savukārt 2016. ga
dā – par 15 %, salīdzinot ar iepriekšējo periodu (2015. gadu).
Līdz ar to kopējais lasītāju skaits
2016. gada nogalē pašvaldības
bibliotēkās Piņķos, Spuņciemā un
Babītē ir par 45 % lielāks nekā
2014. gadā, kad bibliotēka Piņķos
saviem klientiem bija tikko vērusi
durvis uz jaunām, gaišām telpām
Jūrmalas ielā 14A.

Saskaņā ar 2016. gada rādītājiem kopējais lasītāju skaits bibliotēkās sasniedzis 2447, no tiem
38 % ir mazie grāmatu entuziasti
(936 bērni un jaunieši).   
Šobrīd bibliotēka Piņķos ik
mēnesi organizē grāmatu izstādes un aicina interesentus   piedalīties dažādos pasākumos. Tiek
organizētas tikšanās ar sabiedrībā
pazīstamiem cilvēkiem, mākslinieku izstādes, radošās darbnīcas.
Ņemot vērā iespējas, ko sniedz
jaunās telpas, arī kopējais novada
pašvaldības bibliotēku apmeklējumu biežums ik gadu pieaudzis: no
38 840 apmeklētājiem 2014. ga
dā līdz 86 483 apmeklētājiem
2016. gadā.
2016. gada pārskata periodā

Līdz 10. martam Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība aicina lasītājus pieteikt
bibliotekārus balvai „Pagasta
bibliotekārs – gaismas nesējs”,
rakstot uz gaisma@gaisma.lv vai
LNB Atbalsta biedrībai Mūkusalas ielā 3, Rīgā, LV-1048. Vairāk
informācijas www.babite.lv.

bibliotēkas krājumi papildināti
ar 7176 vienībām, no tām 2458 –
grāmatas (no kurām 725 – bērnu
grāmatas), 4711 – seriālizdevumi.
Kopējais krājumu apjoms bibliotēkā sasniedza 35 403 vienības
(31 648 grāmatas un 4711 seriālizdevumi). Pērn bija izsniegtas
90 499 bibliotēkas krājumu vienības. Galvenais finansējuma avots
bibliotēkas krājumu papildināšanai ir Babītes novada pašvaldī-

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

bas budžets, kas 2016. gadā bija
20 571 eiro.
Aicinām sekot līdzi informācijai par bibliotēkām un to organizētajiem pasākumiem pašvaldības
interneta vietnē www.babite.lv,
kā arī www.facebook.com/Babites
novads.
Ilze Aizsila,
sabiedrisko attiecību speciāliste
Statistikas datu avots:
Babītes novada pašvaldības bibliotēka

Par avīzes sagatavošanu atbild sabiedrisko
attiecību speciāliste Lelde Drozdova-Auzāne.
Tālrunis: 67914379, fakss: 67914435
e-pasta adrese: lelde.drozdova-auzane@babite.lv

2017. gada janvārī
Babītes novadā piedzimuši
pieci bērni –
viena meitene un četri zēni.
2017. gada 1. februārī
Babītes novadā deklarēti
10 726 iedzīvotāji.
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Izdevējs: SIA „Rīgas Apriņķa Avīze”

