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2011. gadā
 2011. gads mūsu novadā bijis ražens un notikumiem bagāts. Tas 
lielā mērā bijis atkarīgs gan no pašvaldības darbinieku, gan pašval-
dības iestāžu vadītāju un sadarbības partneru ieguldījuma, tomēr no-
vada veiksmes un panākumu atslēgu turētāji, kuri ik mēnesi tiekas, 
lai kopīgi diskutētu, vērtētu un pieņemtu pareizākos lēmumus vis-
dažādākajās jomās un lietās, ir iedzīvotāju ievēlētā Babītes novada 
pašvaldības dome – 15 deputātu.
 2011. gada noslēgumā viņi sniedz savu skatījumu par paveikto un 
nozīmīgāko, kas veicinājis dzīves kvalitātes uzlabošanos novadā.

Foto no domes sēdes 26. novembrī Piņķos. No kreisās: pašvaldības domes priekšsēdētājs Andrejs Ence 
un deputāti Gatis Senkāns, Inese Liepa, Armands Ēvalds, Tadeušs Tračums, Darja Kuzņecova, Ritvars 
Auziņš, Jānis Bērziņš, Gunārs Osis, Vitālijs Andrejevs, Regīna Bērziņa, Astra Lukstiņa, Evita Vinceviča un 
Dzidra Dūšele

Nav vairs tālu Ziemassvētki...
Salasās zvaigznītes pēc saules rieta.
Enģeļi izspraudī, kur kurai vieta.
Dūmi no skursteņiem debesīs sniedzas,
Līkradzi mēnesi apsildīt miedzas.
Egles kā svētmeitas paceltām svecēm
Notur vēl dziesnu uz vingrajiem pleciem...

(B. Martuževa)

Lai ikvienu māju ar mīlestību,Lai ikvienu māju ar mīlestību,
gaišumu un svētku smaržāmgaišumu un svētku smaržām

svinīgi pārņem Ziemassvētki unsvinīgi pārņem Ziemassvētki un
lai jaunais 2012. gads ir veiksmes unlai jaunais 2012. gads ir veiksmes un

laimes mirkļiem piepildīts!laimes mirkļiem piepildīts!

Babītes novada pašvaldība

Andrejs Ence, 
Babītes novada pašvaldības 
domes priekšsēdētājs 
 2011. gadā Babītes novadā 
paveikts daudz labu darbu, par 
ko regulāri sniegta informācija 
Babītes Ziņās. Uzskatu, ka sva-
rīgākie ir tie uzsāktie projekti, 
pēc kuru īstenošanas uzlabosies 
vides kvalitāte un iedzīvotāji 
saņems kvalitatīvus pakalpoju-
mus, piemēram, ūdenssaimnie-
cības at tīs tības projekts Babītes 
un Piņķu ciemā un panāktais, ka 
2012. gadā Satiksmes ministrija 
fi nansēs gājēju tilta būvniecību 
pāri Rīgas – Jūrmalas autoceļam 
pie Priežciema.

Nikolajs Antipenko,
deputāts, Babītes novada paš-
valdības domes priekšsēdētāja 
vietnieks, Sociālo lietu komite-
jas priekšsēdētājs 
 Pašvaldība turpinājusi ie-
guldīt fi nanses, lai sakārtotu 
infrastruktūru Salas pagastā. 
Patīkami nolūkoties uz sakārtoto 
Babītes vidusskolas teritoriju, jo 
izbūvētā un apzaļumotā stāv-
vieta Piņķos, skolas priekšā, ir 
atrisinājusi transporta novie-
tošanas problēmas gan skolas, 
gan sporta kompleksa apmeklē-
tājiem un vizuāli labi izskatās.
 Šogad sākti nopietni teri-
toriālā plāna grozījumi, kas 
nosaka visa novada teritorijas 
tālāku attīstību. Pašlaik plā-
nošanas process turpinās, un ir 
prieks, ka līdz šim izdevies ap-

turēt apbūvi mežos. Gribētos, 
lai iedzīvotāji aktīvāk piedalās 
teritoriālā plāna grozījumu ap-
spriešanā un aktīvāk iesaistās 
šajā procesā. Gribas ar labiem 
vārdiem atzīmēt pašvaldības So-
ciālā dienesta un Sociālā dienas 
centra darbu, jo šajā cilvēkiem 
grūtajā laikā ļoti liela slodze 
gulstas tieši uz viņu pleciem. 
Neskatoties uz lielo noslogotību, 
Sociālā dienesta darbs arvien 
uzlabojas un pilnveidojas.

Tadeušs Tračums,
deputāts, Izglītības, kultūras un 
sporta lietu komitejas priekšsē-
dētājs, Administratīvās komisi-
jas priekšsēdētāja vietnieks
 Babītes novadā šogad aktīvi 
norisinājusies kultūras un spor-
ta dzīve. Ir ieviestas jaunas un 
atdzīvinātas senas tradīcijas 
un pasākumi - Mākslas dienas, 
festivāls Babītes novada talants, 
Salas pagasta svētki, Pierīgas 
mūzikas un mākslas skolu festi-
vāls, turpinās koncertcikls Mūzi-
ka Piņķu Jāņa baznīcā, īstenots 
līdz šim nebijis performanču 
projekts Vides deja, kā arī veido-
tas aktivitātes sadarbībā ar sko-
lām Meža dienas 2011, konkurss 
jauniešiem Dzejolis dzimtenei.
 Vidusskolas iesaistīšanās pro-
grammā Comenius un piedalīša-
nās Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda projektā Kvalitatīvai da-
baszinātņu apguvei atbilstošās 
materiālās bāzes nodrošināšana 
Babītes vidusskolā ļāvusi strādāt 

pie skolēnu mācību procesa 
uzlabošanas un pieredzes ap-
maiņas starptautiskā līmenī. 
Savukārt ar pašvaldības atbalstu 
un skolu sadarbības rezultātā, sā-
kot ar šo gadu, vairākiem Babī-
tes vidusskolas audzēkņiem kon-
kursa kārtībā ir iespēja mācīties 
Latvijas Starptautiskajā skolā.
 Apsveicami ir arī pašvaldības 
atbalstīto amatiermākslas ko-
lektīvu un sportistu vietējā un 
starptautiskā mēroga panāku-
mi, kas arī šogad pašvaldības 
vārdu godam nesuši pasaulē.

Armands Ēvalds,
deputāts, Finanšu komitejas lo-
ceklis, Dzīvojamo māju privati-
zācijas komisijas priekšsēdētājs
 Ik dienu pavadot sporta un 
kultūras centrā Pīlādzīši Spuņ-
ciemā, vēroju notiekošo un 
dzirdu vietējo Salas pagasta ie-
dzīvotāju atsauksmes, kas arī ve-
dina domāt par šī gada labajiem 
darbiem pagasta dzīvē:  
- īstenota apgaismojuma izbū-
ve Spuņciemā. Tagad autova-
dītāji un gājēji arī tumšajā 
diennakts laikā var justies 
drošāk, jo iebraucamie ceļi ir 
labi redzami jau no tālienes; 
- Salas sākumskolas ēdnīcas 
izbūve ir patīkamas pārmaiņas 
skolēnu un skolas darbinieku 
ikdienā.
 Jāmin arī tas, ka savu mūžu 
nokalpojušais rotaļu laukums 
Spuņciemā ir noņemts. Tas nozī-
mē, ka teritorijas labiekārtošana 

nav beigusies. Ir jaunas ieceres, 
plāni, veicamie darbi un izaici-
nājumi, pie kuriem turpināsim 
stādāt nākotnē. 

Jānis Bērziņš,
deputāts, Finanšu komitejas 
loceklis, Pašvaldības iepirku-
ma komisijas priekšsēdētāja 
vietnieks 
  Babītes novadā šogad pa-
veikts daudz, tomēr svarīgi ir 
ne tikai apzināt tikko paveikto, 
bet palūkoties uz agrāk veikta-
jiem darbiem, – kā iedzīvotāji 
tos pieņēmuši, kā uztver jaunās 
pārmaiņas, kas ietekmē sadzīvi. 
 Mani priecē autostāvlaukums 
pie Babītes vidusskolas. Sākot-
nēji pret šo projektu bija liela sa-
biedrības pretestība, taču šobrīd 
iebildumi vairs nav dzirdami, 
turklāt var novērot, ka stāvlau-
kumu aktīvi izmanto.
 Tāpat jāmin pašvaldības iz-
glītības iestāžu labiekārtošana 
– moduļu tipa bērnudārza uz-
stādīšana Babītē, jaunbūve pie 
bērnudārza Saimīte un ēdnīcas 
remonts vidusskolā.
 Tumšajā laikā, iebraucot Piņ-
ķos, kā skaista vizītkarte sveic 
izgaismotā Piņķu Jāņa baznīca 
un piemineklis Piņķu centrā.

Astra Lukstiņa,
deputāte, Finanšu komitejas un 
Dzīvojamo māju privatizācijas 
komisijas locekle
 Patīkamākais šī gada noti-
kums ir tas, ka mums sakārtots 
Sociālā dienesta darbs un die-
nesta darbinieki ar lielu atbildī-
bas sajūtu sniedz atbalstu krīzes 
situācijā nonākušajām novada 
ģimenēm, lai apmierinātu to pa-
matvajadzības.
 Patīkams pārsteigums ir tas, 
ka ar Sociālā dienesta palīdzību 
divas reizes nedēļā gada auksta-
jā periodā gan Piņķos, gan Spuņ-
ciemā novada iedzīvotājiem, ku-
riem trūkst iztikas līdzekļu vai 
kuri nonākuši dzīves grūtībās, ir 
iespējams saņemt siltu zupu.
 Cerams, ka turpmāk vēl vai-
rāk varēsim atbalstīt un palīdzēt 
grūtībās nonākušajiem Babītes 
novada iedzīvotājiem.

Regīna Bērziņa,
deputāte, Sociālo lietu komite-
jas un Dzīvojamo māju privati-
zācijas komisijas locekle
 Ņemot vērā 2011. gada noti-
kumus, saistībā ar ģimenes vēr-
tībām, novadu un nākotni uzreiz 
prātā nāk trīs lietas:
mūsu pamatvērtība - ģimenes:

- bērnudārza moduļi Babītes 
PII atrisina šobrīd visaktuālāko 
jautājumu ģimenēm ar maziem 
bērniem un arī nākotnes problē-
mu, kad atkal veidosies rindas, 
jo risinājums ir salīdzinoši ātri 
īstenojams. Arī rezultāts ir pie-
tiekami estētisks, lai gan pats no-
saukums “moduļi” varbūt rada 
bažas, cik tas dzīvotspējīgs. Jau 
darbojoties pierādījies, ka šāda 
projekta īstenošanai moduļi ir 
piemēroti gan laika patēriņa, gan 
fi nansējuma ziņā;
- Starptautiskās skolas dibināša-
na, kas varbūt šobrīd nav aktuā-
la vairākumam Babītes novada 
ģimeņu, tomēr ir piemērs, uz ko 
tiekties. Jācer, ka kopumā mūsu 
valsts izglītības sistēma ies uz 
kvalitatīvo pusi; 
novada attīstībai šis gads ir 
veiksmīgs saistībā ar aktīvu ES 
fondu apguvi:
- sākot jau ar futbola laukumu 
Piņķos, Dzintara ceļa rekons-
trukciju Salas pagastā, sadarbī-
bas projektu kultūrā ar igauņiem, 
meliorācijas projektu un citiem, 
kas jau saplānoti. Nevienu citu 
gadu Babītes novads nav tik ak-
tīvi iesaistījies ES fi nansējuma 
apguvē kā šogad. Tas ir ļoti ap-
sveicami, jo pašvaldībai diemžēl 
nekad nebūs tik daudz līdzekļu, 
lai apmierinātu visu iedzīvotāju 
grupu vēlmes, bet ES fondu fi -
nanses tomēr ļauj izdarīt vairāk;
- kā trešo, bet īstenībā vissvarī-
gāko, gribu uzsvērt, ka ļoti nozī-
mīgs ir komandas darbs. Šogad 
mainījusies izpilddirektore, bet 
jūtams, ka nav pasliktinājies ko-
mandas gars. Gan deputāti, gan 
darbinieki tic mērķim saticīgi 
dzīvot, strādāt un attīstīt Babītes 
novadu. Lai to panāktu, visiem 
jāsadarbojas un jāstrādā kopā.
 Ir ielikts labs pamats attīstībai 
nākotnē! Skaistus svētkus!

Evita Vinceviča,
deputāte, Izglītības, kultūras un 
sporta lietu komitejas locekle
 Runājot par šajā gadā pa-
veikto, negribu uzsvērt kā no-
zīmīgāko ne uzbūvētos ceļus, 
ne jaunatvērtās bērnudārzu gru-
piņas, topošo mūzikas skolu, 
ūdenssaimniecības rekonstruk-
ciju, futbola laukumu un dau-
dzus citus īstenotus un iesāktus 
projektus vai sociālās palīdzības 
un citus darbus, kas vērsti uz 
novada iedzīvotāju labklājības 
nodrošināšanu. Tie ir darbi, ko 
mums kā ievēlētiem iedzīvotāju 
pārstāvjiem ir pienākums veikt.

→ 2.lpp. 
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 Tomēr, manuprāt, mūsu lie-
lākais veikums ir prasme šīs 
vajadzības saskatīt, operatīvi 
uz tām reaģēt, precīzi izvēlē-
ties prioritātes un racionāli 
iz mantot tos resursus, kas 
mums pieejami. Protams, vi-
sas vajadzības vienlaikus ap-
mierināt nav iespējams. Lai arī 
piederam pie labi nodrošinātas 
pašvaldības, tomēr fi nanses nav 
neierobežotas. 
 Mūsu lielākā vērtība no-
vadā ir cilvēks, tādēļ šajā gadā 
īpaša uzmanība veltīta iedzīvo-
tāju sociālajai aizsardzībai un 
izglītībai. Par to liecina arī tas, 
ka gandrīz 47% no pašvaldības 
budžeta tika atvēlēti tieši šīm jo-
mām. 

Inese Liepa, 
deputāte, Izglītības, kultūras un 
sporta lietu komitejas priekšsē-
dētāja vietniece
 Tā kā esmu Salas pagasta 
iedzīvotāja, vēlos minēt svarī-
gākos šī gada notikumus Salas 
pagastā. Tie bijuši Dzintaru 
ceļa rekonstrukcija, Salas bib-
liotēkas uzbrauktuves rekons-
trukcija, ielu apgaismojuma 
rekonstrukcija un jau par tra-
dīciju kļuvušie Salas pagasta 
svētki Mēs savam novadam, 
kas šogad svētku dalībniekus 
pārsteidza ar igauņu tautas deju 
kolektīvu piedalīšanos.

Gunārs Osis,
deputāts, Izglītības, kultūras 
un sporta lietu komitejas un 
Dzīvojamo māju privatizācijas 
komisijas loceklis
 Manā skatījumā vieni no sva-
rīgākajiem notikumiem Babītes 
novadā šajā gadā bija modu-
ļu ēkas uzstādīšana Babītes 
pirmsskolas izglītības iestādes 
vajadzībām, kas ļāva samazi-
nāt bērnu rindu uz vietām paš-
valdības pirmsskolas izglītības 
iestādē, kā arī veiksmīgi izvei-
dotais stāvlaukums pie Babītes 
vidusskolas un Babītes sporta 
kompleksa. Tas ne tikai ainavis-
ki iekļāvies apkārtējā vidē, bet 
arī pierādījis savu lietderību gan 
ikdienā, gan pašvaldības pasā-
kumu laikā.

Darja Kuzņecova,
deputāte, Sociālo lietu ko-
mitejas, Politiski represēto 
personu statusa noteikšanas un 
nacionālās pretošanās kustības 
dalībnieka statusa noteikšanas 
komisijas locekle 
 Uzskatu, ka nozīmīgais noti-
kums šajā gadā bija jaunā mo-
duļu tipa bērnudārza atklāša-
na Babītē un infrastruktūras 
uzlabošana blakus bērnudār-
zam Saimīte. Šie abi notikumi 
spēja uz laiku atrisināt problē-
mas ar vietām pašvaldību bēr-
nudārzos un palīdzēt vecākiem 

ātrāk socializēties pēc bērna 
kopšanas atvaļinājuma. Turklāt 
abi notikumi parādīja, ka pašval-
dība ir gatava nākt pretī un pa-
līdzēt iedzīvotājiem, piedāvājot 
jaunus risinājumus, kā tas bija 
gadījumā ar Latvijā pirmā mo-
duļu bērnudārza uzstādīšanu.

Ritvars Auziņš,
deputāts, Finanšu komitejas 
loceklis 
 Ļoti svarīgs ir pašvaldības at-
balsts bērnu izglītībai. Man liels 
prieks, ka skolēni katru dienu 
pusdienas var ieturēt skaistā, 
izremontētā skolas ēdnīcā. 
Savukārt mazie futbolisti jau 
nākamajā sezonā varēs trenēties 
un sacensties jaunajā futbola 
laukumā. Jācer, ka tas motivēs 
bērnus pievērsties sportam un 
veselīgam dzīvesveidam. Tāpat 
daudzi vecāki noteikti pamanīs, 
ka pašvaldība, pateicoties jaunu 
bērnudārza telpu izbūvei, spēj 
nodrošināt ar vietu bērnudārzā 
visus novada mazākos iedzī-
votājus, kas sasnieguši 3 gadu 
vecumu. Ieguldījumi mūsu 
bērnos noteikti jāatbalsta arī 
turpmāk.

Dzidra Dūšele,
deputāte, Sociālo lietu komite-
jas priekšsēdētāja vietniece
 Uzskatu, ka viens no nova-
da pašvaldības domes labajiem 

darbiem ir lēmums fi nansiāli 
atbalstīt koncertus Piņķu Jāņa 
ev. lut. baznīcā. Tie ir kupli 
apmeklēti un vienmēr sniedz 
lielu garīgu baudījumu. Iedzī-
votāji ļoti pozitīvi vērtē to, ka 
var apmeklēt šos koncertus bez 
maksas (ja nu vienīgi kāds vēlas 
ziedot kādu latu baznīcai). Tas ir 
ļoti svarīgi arī trūcīgiem un maz-
nodrošinātiem cilvēkiem.
 Prieks, ka arī novada pen-
sionāri un politiski represētās 
personas izsaka lielu pateicību 
un augsti novērtē domes pie-
šķirto fi nansējumu dažādiem pa-
sākumiem un ekskursijām, kas 
rada prieku šīs iedzīvotāju daļas 
pelēkajā ikdienā. 
 Tā kā novada iedzīvotājiem 
ļoti patīk ar pašvaldības domes 
atbalstu organizētie Lieldienu, 
Ziemassvētku pasākumi un Zie-
massvētku tirdziņš, arī turpmāk 
jāņem vērā cilvēku vēlme kup-
lināt pasākumus, kas vairo ko-
pābūšanas prieku.

Gatis Senkāns, 
deputāts, Izglītības, kultūras un 
sporta lietu komitejas loceklis 
 Izglītība. Divu Babītes no-
vada vidusskolēnu uzņemšana 
jaunuzceltajā Latvijas Starp-
tautiskajā skolā, kurā mācības 
noris angļu valodā, ir vērā ņe-
mams notikums, kas veicinās 
izglītības kvalitātes uzlabošanos 

mūsu novadā. Turpmāk katru 
gadu pašvaldība sadarbībā ar 
Latvijas Starptautisko skolu pie-
dāvās bezmaksas mācības šīs 
skolas 11. un 12. klasē Babītes 
novada 4 skolēniem. Tas veici-
nās jauniešu motivāciju mācīties 
uzcītīgāk, apgūt svešvalodas un 
iegūt izglītību. Šādas zināšanas 
absolventiem pavērs iespēju tur-
pināt mācības praktiski jebkurā 
pasaules augstskolā.
 Kultūra. Ēkas iegāde mūzi-
kas skolas un bibliotēkas izbū-
vēšanai un tās projekta izstrāde 
ir būtisks pavērsiens novada kul-
tūras dzīvē. Šī jaunā ēka faktiski 
kalpos kā jauns kultūras centrs 
novadā.
 Sports. Jauna un kvalita-
tīva futbola stadiona izbūve 
ir vērā ņemams ieguvums dau-
dziem mūsu bērniem un pieau-
gušajiem, kas nodarbojas ar šo 
sporta veidu.
 Kā vēl vienu ļoti nozīmīgu 
notikumu vēlos izcelt to, ka ir 
sākta novada vīzijas un sim-
bolikas izstrāde. Kopēja vīzija 
atklās, kādu savu novadu mēs 
vēlamies redzēt nākotnē, tā būs 
orientieris lēmumu pieņemša-
nai, kā arī vienos un iedvesmos. 
Vēlos pateikties visiem tiem, kas 
līdz šim piedalījušies aptaujās, 
iesūtījuši savas idejas. Aicinu 
visus arī turpmāk atbalstīt šos 
pasākumus!

Saimnieciskie darbi 2011. gada novembrī
! Izpildīti līgumi ar:
o SIA Studio LV par sabiedris-
kā transporta pieturvietas noju-
mes izgatavošanu, piegādi un 
uzstādīšanu pieturā Liepezers 
virzienā uz Rīgu, Mežārēs, Ba-
bītes pagastā;
o SIA R20 par grāvja tīrīša-
nu posmā no Atpūtas ielas līdz 
Skolas ielai Piņķos;
o SIA Mārupes ceļinieks par 
nomaļu mehanizētu uzpildīšanu 
ar nesaistītu minerālmateriālu 
pašvaldības Kleistu ielas pos-
mam (3,70 km) Babītes pagas-
tā.
! Iepirkuma procedūru re-
zultātā noslēgti līgumi ar:
o SIA R20 par Babītes novada 
pašvaldības teritoriju apsaim-
niekošanu, līguma termiņš – 
3 gadi, līgumcena pirmajā gadā 
– Ls 109 453;

o SIA Preiss Būve par žoga un 
vārtu izbūvi profesionāla āra 
futbola laukumam Rīgas ielā 1c 
Piņķos, līgumcena Ls 11 646;
o SIA KG Celtnieks par teri-
torijas labiekārtošanas darbiem 
sporta un kultūras centra ēkā 
Pīlādzīši Spuņciemā, Salas pa-
gastā, līgumcena Ls 5508;
o SIA Jūrmalas ATU noslēgti 
2 līgumi par Babītes novada paš-
valdības valdījumā esošo ielu, 
autoceļu brauktuvju attīrīšanu 
no sniega un slīdamības sama-
zināšanu ar smilts-sāls maisīju-
mu Babītes un Salas pagastā; 
o SIA Mellers par Babītes no-
vada teritorijā klaiņojošo dzīv-
nieku izķeršanu un uzturēšanu 
patversmē;
o SIA JLD par tehniskā projek-
ta izstrādi bērnu rotaļu laukuma 
izveidei nekustamajā īpašumā 

Krēsliņi Salas pagastā, līgum-
cena Ls 609;
o SIA Jūrmalas ATU noslēgti 
3 līgumi par atkritumu apsaim-
niekošanu Babītes novadā, līgu-
ma termiņš - 3 gadi. 
! Veikti pašvaldības ceļu un 
ielu ar grants-šķembu segumu 
planēšanas darbi Babītes un 
Salas pagastā, iztīrīta caurteka 
Vizbuļu ceļam.
! Nobeigumam tuvojas āra 
futbola laukuma Rīgas ielā 1c 
Piņķos izbūves 2. kārta (ar ES 
līdzfi nansējumu).
! Noslēgts līgums ar SIA 
Geoterm par ūdensapgādes 
urbuma ierīkošanu nekus-
tamajā īpašumā ar kadastra 
Nr. 80480170071, adrese: Brīv-
nieki, Babītes pagasts, līgumce-
na Ls 1452, termiņš 20.12.2011.
! Noslēgts līgums ar SIA Būv-

projektu vadība par tehniskā 
projekta izstrādi PII Saimīte 
ēkas rekonstrukcijai, termiņš 
30.12.2011., līgumcena Ls 3624. 
! Noslēgts līgums ar SIA Kak-
tiņš par sadarbību zupas virtuves 
pakalpojuma sniegšanā ārkārtas 
situācijā nonākušām Babītes no-
vadā deklarētām personām, lī-
guma termiņš līdz 31.12.2011., 
līgumcena līdz Ls 3000.
! Noslēgts līgums ar SIA 
Baltline Globe par Babītes 
novada Salas pagasta Spuņ-
ciema ūdenssaimniecības at-
tīstības tehniski ekonomiskā 
pamatojuma un būvdarbu teh-
niskā projekta aktualizāciju, 
termiņš 31.01.2012., līgumcena 
Ls 3599.
! Noslēgts līgums ar SIA Glo-
bāls Serviss par Babītes pirms-
skolas izglītības iestādes tuale-

tes un dušas telpas remontu, 
termiņš 16.12.2011., līgumcena 
Ls 1741.
! Sagatavots līgums parakstī-
ša nai ar SIA Jūrmalas elektro-
montāža par projekta Novad-
grāvja ierīkošana gar pašvaldī-
bas autoceļu C-106 Griķu ceļš 
(no Sila ielas) Salas pagasts, 
Babītes novads; elektromontā-
žas daļa būvdarbiem, līgumce-
na Ls 5400.
! Sagatavots līgums parakstī-
šanai ar SIA Mārupīte RR par 
projekta Novadgrāvja ierīko-
šana gar pašvaldības autoceļu 
C-106 Griķu ceļš (no Sila ielas) 
Salas pagasts, Babītes novads; 
novadgrāvja ierīkošanas daļa 
būv darbiem, līgumcena Ls 9884.

Elfa Sloceniece, 
pašvaldības izpilddirektore

Novembrī 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 no-
vembrī:
! veikti 32 izbraukumi sabied-
riskās kārtības uzraudzībā;
! Valsts policijā (VP) nogādā-
tas 6 personas:
o par administratīvo pārkāpu-
mu izdarīšanu - 3;
o aizdomās par noziedzīgu no-
darījumu izdarīšanu - 3;
! saņemti un izskatīti 11 iedzī-
votāju iesniegumi un sūdzības;
! 1 gadījumā sniegta palīdzība 
ātrās medicīniskās palīdzības 
darbiniekiem nogādāt personu 
slimnīcā;
! ar 15 personām veiktas pre-
ventīvas pārrunas un pieņemti 
paskaidrojumi;
! par apstāšanās un stāvēšanas 
noteikumu neievērošanu sastā-

dīti 5 protokoli-paziņojumi;
! par nesakoptajiem īpašu-
miem saskaņā ar Babītes novada 
pašvaldības 30.06.2010. saisto-
šiem noteikumiem Nr. 26 sastā-
dīti 4 administratīvo pārkāpumu 
protokoli un nosūtīti izskatīša-
nai Babītes novada pašvaldības 
administratīvajai komisijai;
! par alkoholisko dzērienu vai 
citu apreibinošo vielu lietošanu 
sabiedriskās vietās vai par atra-
šanos sabiedriskās vietās tādā 
reibuma stāvoklī, kas aizskar 
cil vēka cieņu, sastādīti 2 admi-
nistratīvo pārkāpumu protokoli;
! Babītes novadā veikti 2 reidi, 
kuru laikā pārbaudītas perso-
nas, kurām piespriests papild-
sods - policijas kontrole -, kā arī 
jāveic preventīvais darbs;
! sadarbībā ar VP darbinie-
kiem aizturētas un administra-
tīvā aresta izciešanai nogādā-
tas 2 personas par automašīnas 
vadīšanu alkoholisko dzērienu 
ietekmē.

Uzmanību – zagļi!
 Pēdējā laikā bieži tiek apzag-
tas mājas, tālab VP, sadarbojo-
ties ar sabiedriskās kārtības die-
nestu, brīdina, ka jārūpējas par 
sava mājokļa drošību. Proti, ja 
iespējams, to vajag apdrošināt, 
aprīkot ar signalizāciju. 1., 2. un 
pēdējā stāva logiem var pielikt 
gaumīgas restes, durvīm vēlams 
izvēlēties nestandarta atslēgas, 
bet pašas durvis – dubultās (nav 
droši atslēgas turēt zem paklāja 
vai pastkastītē – tā ir lieliska iz-
devība kādam to ļaunprātīgi iz-
mantot). Drošības līdzekļi zagli 
aizkavē arī tad, ja viņu neaptur. 
Šādos gadījumos katra minūte ir 
svarīga – jo ilgāks laiks zaglim 
vajadzīgs, lai ielauztos, jo ner-
vozāks viņš kļūst, un pastāv lie-
lāka iespēja, ka viņš atteiksies 
no sava nodoma vai arī kāds ies 
garām un zagli aizbiedēs. Arī 
mājdzīvnieki var pārsteigt zagli 
un tā viņu aizkavēt. Piemēram, 

suns ar riešanu var pievērst ne 
tikai saimnieka, bet arī kaimiņu 
uzmanību. 
 Ja cilvēks zina, ka viņam 
mājās ir vērtīgas lietas, prātīgi 
ieguldīt naudu mājokļa drošī-
bai, piemēram, uzstādīt novē-
rošanas kameras (pietiekami 
ir uzstādīt pāris kameru – pie 
iebrauktuves un pie durvīm). 
Nevajadzētu lielīties ar jauniem 
pirkumiem vai remontu mājās. 
Būtiski ir pazīt bērna draugus, 
kuri nāk ciemos. Bērniem būtu 
jāievēro noteikumi, ka ar drau-
giem viņš var uzturēties kon-
krētā istabā, nestaigājot pa visu 
māju (vismaz tik ilgi, kamēr 
draugi nav pietiekami iepazīti).
 Lūgums ziņot Sabiedriskās 
kārtības daļai par konstatētiem 
sabiedriskās kārtības u.c. li-
kumpārkāpumiem pa diennakts 
tālruni 29466001.

Ainārs Skudris,
sabiedriskās kārtības sargs

 Ar Babītes novada pašval-
dības domes 23.11.2011. lē-
mumu (prot. Nr. 17, 12.§) ap-
stiprināti nekustamā īpašuma 
Dūdas Babītes pagastā, zemes 
vienības kadastra apzīmējums 
80480030330, detālplānojuma 
grozījumi. Tie izdoti kā pašval-
dības saistošie noteikumi Nr. 24 
Detālplānojuma grozījumu gra-
fi skā daļa un apbūves noteiku-
mi.
  Ar detālplānojuma grozīju-
miem un saistošajiem noteiku-
miem Nr. 24 var iepazīties Ba-
bītes novada pašvaldībā Centra 
ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā. 
Apmeklētāju pieņemšanas laiks 
pirmdienās un ceturtdienās no 
8.15 līdz 12.15 un no 13.00 līdz 
18.00.

Dzirkstīte Paņko,
teritorijas plānotāja

Paziņojums 
par detāl-
plānojumu
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 Domes sēdes darba kārtībā 
40 punkti. Babītes novada paš-
valdības dome lēma:
! anulēt ziņas par 8 personu 
deklarēto dzīvesvietu Babītes 
novadā;
! SIA Tele2 bāzes stacijai Var-
kaļi Nr. 3352/1 piešķirt adresi 
Bāzes stacija, Varkaļi, Salas 
pag., Babītes nov.; 
! noteikt, ka zemes gabala 
atdalīšanai apm. 0,02 ha platī-
bā no nek. īpaš. Meistaru iela 
9, zemes vienības kad. apz. 
80480030622, nepieciešams iz-
strādāt zemes ierīcības projek-
tu. Apstiprināt nosacījumus 
Nr.23-2011 zemes ierīcības 
projekta izstrādei;
! noteikt, ka nek. īpaš. Pa-
sāti zemes vienības ar kad. 
apz. 8048 003 0323 un platību 
0,5 ha sadalīšanai divās daļās 
nepieciešams izstrādāt zemes 
ierīcības projektu. Apstiprināt 
nosacījumus Nr.24-2011 ze-
mes ierīcības projekta izstrādei;
! atdalīt no nek. īpaš. Sār-
ti, zemes vienības kad. apz. 
80480030618, zemes gabalu 
0,21 ha platībā, piešķirt tam 
adresi Meistaru iela 3, Piņķi, 
Babītes pagasts, Babītes novads 
un noteikt nek. īpaš. lietošanas 
mērķi - inženiertehniskās ap-
gādes tīklu un objektu apbūves 
zeme (NĪLMK - 1201).
Mainīt nek. īpaš. nosaukumu 
Sārti, piešķirot zemes vienī-
bai 0,2417 ha platībā adresi 
Meistaru iela 3a, Piņķi, Babī-
tes pag., Babītes nov. un no-
teikt nek. īpaš. lietošanas mēr-
ķi - inženiertehniskās apgādes 
tīklu un objektu apbūves zeme 
(NĪLMK- 1201);
! apstiprināt detālplānoju-
ma grozījumus nek. īpaš. Dū-
das, kad. Nr. 80480030330, pla-
tība 1,01 ha. Izdot kā Babītes 
novada pašvaldības 23.11.2011. 
saistošos noteikumus Nr. 24 
nekustamā īpašuma Dūdas , ka-
dastra Nr. 80480030330, detāl-
plānojuma grozījumu grafi sko 
daļu un teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumus. Papil-
dināt Babītes novada teritorijā 

spēkā esošo detālplānojumu sa-
rakstu ar ierakstu:

! apstiprināt izstrādāto ze-
mes ierīcības projektu nek. 
īpaš. Kauliņi, Vīkuļos, Babītes 
pag.,zemes vienības kad. apz. 
80480080052. Plānotajai zemes 
vienībai „1”, platība 0,3264 
ha, piešķirt adresi Baltrozes, 
Vīkuļi, Babītes pag., Babītes 
nov. un saglabāt noteikto nek. 
īpaš. lietošanas mērķi - zeme, 
uz kuras galvenā saimniecis-
kā darbība ir lauksaimnie-
cība (NĪLMK-0101). Plānota-
jai zemes vienībai „2”, platība 
0,3264 ha, piešķirt adresi Rida-
ļi, Vīkuļi, Babītes pag., Babītes 
nov. un saglabāt noteikto nek. 
īpaš. lietošanas mērķi - zeme, 
uz kuras galvenā saimniecis-
kā darbība ir lauksaimniecība 
(NĪLMK-0101). Zemes vienī-
bai „3”, platība 0,4 ha, saglabāt 
adresi Kauliņi, Vīkuļi, Babītes 
pag., Babītes nov. un saglabāt 
noteikto nek. īpaš. lietošanas 
mērķi - zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauk-
saimniecība (NĪLMK-0101). 
! neiebilst meža zemes trans-
formācijai 0,2937 ha platībā ap-
būvei nek. īpaš. Liedagi, Salas 
pag., Babītes nov., zemes vienī-
bas kad. apz. 80880050387;
! neiebilst meža zemes trans-
formācijai 0,1256 ha platībā 
nek. īpaš. Tilti, Babītes pag., 
Babītes nov., zemes vienības 
kad. apz. 80480100183;
! izbeigt nomas tiesības ar 
personu I.Z. un noslēgt zemes 
nomas līgumu ar personu I.G. 
par pašvaldībai piederoša nek. 
īpašuma Dārzi ar kad. apz. 
80480090057 daļas (Virsai-
ši-98; 0,06 ha) iznomāšanu ģi-
menes dārza uzturēšanai. No-
teikt, ka zemes nomas līgums 
spēkā līdz 31.12.2013.;
! izsniegt 9 izziņas fi ziskām 

un juridiskām personām (pilso-
nim, 2 nepilsoņiem, 4 ārvalstu 

pilsoņiem un 1 juridiskai perso-
nai) par atļauju iegūt īpašumā 
zemi;
! atļaut turpināt būvniecību 
nek. īpaš. Sauleskrasti, Vīkuļos, 
Babītes pag. pēc norādīto nosa-
cījumu izpildes;
! atļaut turpināt būvdarbus 
nek. īpaš. Dzeņi, Salas pag. pēc 
norādīto nosacījumu izpildes;
! neatcelt Babītes novada paš-
valdības 24.08.2011. saistošos 
noteikumus Nr. 18 Par ceļu 
aizsardzību un kārtību, kādā 
veicami darbi uz pašvaldības 
ceļiem Babītes novadā;
! apstiprināt 29.09.2011. no-
teikumus Nr. 7 Par bērnu reģis-
trācijas kārtību Babītes novada 
pašvaldības pirmsskolas izglītī-
bas iestādēs un uzņemšanu ta-
jās ar grozījumiem 18. punkta 
redakcijā:
„18. Pirmsskolas izglītības 
iestādi bērns sāk apmeklēt tajā 
kalendārā gadā, kad:
18.1. bērnam aprit pilni 2 (divi) 
gadi - Babītes pirmskolas izglī-
tības iestādi;
18.2. bērnam aprit pilni 3 (trīs) 
gadi - pirmsskolas izglītības 
iestādi Saimīte.”;
! atcelt administratīvo lēmu-
mu – 28.10.2011. administra-
tīvā pārkāpuma protokolu-pa-
ziņojumu Nr. 120013663 par 
CSN pārkāpšanu;
! piešķirt 4 personām pabal-
stus sociālās rehabilitācijas 
mēr ķu sasniegšanai - medicī-
nisko manipulāciju, medika-
mentu apmaksai, kā arī pabalstu 
ārkārtas situācijā;
! atzīt U.G. par tiesīgu saņemt 
pašvaldības palīdzību dzīvokļa 
jautājuma risināšanā un reģis-
trēt dzīvokļa jautājumu risi-
nāšanā sniedzamās palīdzības 
reģistrā;

! apstiprināt Babītes novada 
pašvaldības saistošos noteiku-
mus Nr. 25 Par grozījumiem 
Babītes novada pašvaldības 
2011. gada budžetā;
! apstiprināt kustamai mantai 
- vieglajai automašīnai Merce-
des Benz 208, valsts reģistrāci-
jas Nr. DJ2033 nosacīto cenu 
Ls 1100, PVN 22% Ls 242, kas 
kopā ir Ls 1342;
! noteikt daļēju mācību 
maksu kā līdzfi nansējumu par 
viena 1. - 9. klases audzēkņa 
izglītības ieguvi Babītes mū-
zikas skolā I mācību semestrī 
Ls 20,00, II mācību semestrī 
Ls 50,00. Babītes novada dek-
larēto daudzbērnu ģimeņu bēr-
niem noteikt daļēju mācību 
maksu kā līdzfi nansējumu par 
viena audzēkņa uzturēšanu Ba-
bītes mūzikas skolā I mācību se-
mestrī Ls 10, II mācību semestrī 
Ls 25. Babītes novadā deklarē-
to trūcīgo un maznodrošināto 
ģimeņu bērniem noteikt daļēju 
mācību maksu kā līdzfi nansē-
jumu par viena audzēkņa uztu-
rēšanu Babītes mūzikas skolā 
I mācību semestrī Ls 6, II mācī-
bu semestrī Ls 15;
! piekrist ar 31.12.2011. lauzt 
zemes nomas līgumu ar SIA 
CEL;
! apstiprināt Babītes novada 
pašvaldības 27.10.2010. notei-
kumu Nr. 18 Par autotranspor-
ta izmantošanu Babītes novada 
pašvaldībā 6. un 20. punktu 
jaunā redakcijā;
! noteikt Salas pagasta biblio-
tēkai fi liālbibliotēkas statusu. 
Apstiprināt Bibliotēkas noli-
kumu jaunā redakcijā;
! ar 02.01.2012. veikt izmai-
ņas pašvaldības 16.02.2011. 
noteikumu Nr. 2 Par amatiem, 
to klasifi cēšanu un mēnešalgām 
pašvaldības iestādēs 2011. gadā 
pielikumā Nr. 8 Babītes novada 
pašvaldības bibliotēkas amatu 
klasifi cēšanas rezultātu apkopo-
jums un mēnešalgas, izveidojot 
jaunu amata vietu - fi liālbiblio-
tēkas vadītājs (1 slodze);
! piešķirt naudas balvas par 
ieguldījumu Bāriņtiesas mērķu 
sasniegšanā Babītes novada Bā-
riņtiesas locekļiem: priekšsēdē-
tājai I. Barisai, priekšsēdētājas 
vietniecei V. Kaņepei, loceklei 

I. Čudarānei, loceklim M. Ku-
kainim, loceklei I. Budei; 
! ņemot vērā pašvaldības So-
ciālā dienesta sekmīgo darbī-
bu sociālo pakalpojumu uz-
labošanā, sociālās palīdzības 
sniegšanā un pakalpojumu ad-
ministrēšanā Babītes novada 
iedzīvotājiem, kā arī ievērojot 
darbinieku personīgo ieguldīju-
mu un iniciatīvu, piešķirt nau-
das balvas: vadītājai K. Kalotei, 
sociālajām darbiniecēm I. Ļe-
bedekai, I. Zīvertei, J. Širinai-
Šalmai, D. Šveicerei, R. Par-
šovai, I. Upmanei un Dienas 
centra vadītājai B. Zvērai;
! ar 23.11.2011atbrīvot no da-
lības Babītes novada Attīstības 
programmas izstrādes vadības 
grupā deputāti E. Vinceviču;
! deleģēt par Babītes nova-
da pašvaldības pārstāvi dalībai 
Ķemeru nacionālā parka kon-
sultatīvajā padomē Babītes no-
vada pašvaldības izpilddirektori 
E. Slocenieci;
! sniegt pašvaldības galvoju-
mu studiju kredītam SEB bankā 
K.M. par 10% no aizdevuma 
pamatsummas Ls 2846,37 ap-
mērā un ar to saistītiem blakus 
maksājumiem;
! pieņemt no biedrības Latvi-
jas Pašvaldību savienība 150 
dāvanu kartes Elektrības norē-
ķinu kartes – Ls 53,70 un slēgt 
līgumu par dāvinājuma (ziedo-
juma) pieņemšanu;
! sadalīt piešķirtos valsts bu-
džeta līdzekļus 1. klases bēr-
nu ēdināšanas apmaksai (no 
2011.g. septembra līdz de-
cembrim) iz  glītības iestādēm 
atbilstoši bērnu skaitam: Babī-
tes vidusskolai (85 skolēni) – 
Ls 5100; Salas sākumskolai 
(6 skolēni) – Ls 360; PPII Vin-
nijs (3 skolēni) – Ls 180;
! noteikt, ka SIA Babītes sil-
tums ir tiesīga organizēt ūdens 
attīrīšanas iekārtu projektēšanu 
un izbūvi Babītes novada paš-
valdībai piederošajos nek. īpaš. 
ar kadastra apzīmējumiem: 
80480030295; 80480030296; 
80480030169; 80480040485; 
80480040486; 80480040497; 
80480040480; 80480040484.

Andrejs Ence, 
Babītes novada pašvaldības 

domes priekšsēdētājs

Domes sēdē 23. novembrī
Nr. 
p.k.

Nekustamais 
īpašums, kam

izstrādāts 
detālplānojums

Kadastra Nr. Detālplānojuma 
apstiprināšanas 

datums

Saistošie 
noteikumi 

Nr.

157. Dūdas 80480030330 23.11.2011. 24

AIZPILDI APTAUJAS ANKETU
Babītes novada nākotne ir arī tavās rokās!
 Aicinām Jūs no 12. decem-
bra līdz 22. janvārim pieda-
līties Babītes novada attīstības 
programmas izstrādē, aizpildot 
aptaujas anketas, kuru mērķis ir 
noskaidrot:
! Babītes novada iedzīvotāju 
viedokli par problēmām un nā-
kotnes attīstības iespējām nova-
dā;
! Babītes novada uzņēmēju 
viedokli par sadarbības iespē-
jām ar pašvaldību un uzņēmēj-
darbības nākotnes attīstības ie-
spējām novadā.
 Anketas ir anonīmas, jūsu 
sniegtās atbildes ir konfi denci-
ālas un tiks izmantotas attīstības 
programmas izstrādē. Aptaujas 
anketas pieejamas:
! elektroniskā formātā mā-
jaslapā www.babitesnovads.lv; 
www.babite.lv;
! drukātā veidā: 
# Babītes novada pašvaldības 
administrācijā Centra ielā 4, 
Piņķos;
# bibliotēkās Piņķos, Babītē, 
Spuņciemā;
# Babītes sporta kompleksā 
Piņķos;

# sporta un kultūras centrā Pī-
lādzīši Spuņciemā;
# dienas centrā Piņķos;
# doktorātos Piņķos, Babītē, 
Spuņciemā.
 Aptauju rezultāti būs pie-
ejami pašvaldības mājaslapas 
www.babite.lv sadaļā Norma-
tīvie akti un attīstības plāno-
šanas dokumenti – Attīstības 
programma.

 Par Babītes novada attīstī-
bas programmas izstrādi at-
bildīga Babītes novada paš-
valdības telpiskās attīstības 
plānotāja Ingūna Mārcēna 
(tālrunis 67511292, e-pasts 
inguna.marcena@babite.lv).

Ingūna Mārcēna, 
telpiskās attīstības

plānotāja

Projekts Babītes poldera 
sūkņu stacijas «Babīte» 
krājbaseina un maģistrālā 
kanāla rekonstrukcija
 2011. gada 27. oktobrī Rīgā, Centrālajā fi nanšu un līgumu aģen-
tūrā starp aģentūru un Babītes novada pašvaldību parakstīta vieno-
šanās Nr. 3DP/3.4.1.5.2./11/APIA/CFLA/001/001 par Eiropas Sa-
vienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas 
2007. - 2013. gadam Infrastruktūra un pakalpojumi apakšaktivitā-
tes 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” krājba-
seina un maģistrālā kanāla rekonstrukcija īstenošanu.
 Projekta kopējās izmaksas - Ls 678 851,73. No tām kopējās 
attiecināmās izmaksas - Ls 678 851,73.
 Eiropas Reģionālā attīstības fonda fi nansējums veido 100% 
no kopējām attiecināmajām izmaksām.
 Projekta īstenošanas laiks - no 27.10.2011. līdz 27.11.2013.
 Projekta mērķis - samazināt plūdu riska draudus Babītes no-
vada teritorijā, kas atbilst plūdu risku novērtēšanas un pārvaldības 
nacionālās programmas pirmā plūdu riska ārkārtas scenārija 1C 
kritērijam, kas raksturo draudus pilsētām, kuras apdraud vairāku 
plūdu cēloņu kombinācija. 
 Atbildīgā iestāde - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrija.
 Sadarbības iestāde - Centrālā fi nanšu un līgumu aģentūra.

Sagatavoja Babītes novada pašvaldības projektu koordinatore 
Jolanta Pupkeviča
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Par avīzes sagatavošanu atbild sabiedrisko attiecību speciāliste Ilze Aizsila
Tālrunis: 67914650, fakss 67914435, e-pasts: dome@babite.lv
Avīze internetā: www.babite.lv
Iznāk vienu reizi mēnesī. Tirāža - 2880 eksemplāru.
Izdevējs - SIA «Izdevniecība Auseklis».

 Šogad pirmo reizi Babītes novada pašvaldī-
ba kā veltījumu Latvijas 93. gadadienai rīkoja 
konkursu Dzejolis Dzimtenei. Tajā savus dar-
bus tika aicināti iesūtīt Babītes novada jaunie-
ši vecumā no 11 līdz 18 gadiem. 
 Konkurss norisinājās no 10. oktobra līdz 10. no-
vembrim, un kopumā konkursa komisija saņēma 
9 autoru darbus: 
! dzejolis Mājas, Kate Irbe Kazaka;
! dzejolis Mana Dzimtene, Krista Evelīna Drille;
! dzejolis Dzejolis Dzimtenei, Roberts Gudkovs;
! dzejolis Tu – mana, Helēna Ulpe;
! dzejolis Ar Latviju dvēselē, Liāna Sjakste;
! dzejolis Manai Dzimtenei, Alise Belcāne;
! dzejolis Vai zini?, Adrians Resars;
! dzejolis Tev, Latvija, Inga Savicka;
! dzejolis Manai Dzimtenei, Alise Peniķe; 
 Izvērtējot dzejoļus pēc to labskanīguma, daiļ-
vārdu lietošanas un vēstījuma, 1. vieta piešķirta 
Katei Irbei Kazakai, 2. – Kristai Evelīnai Drillei, 
3.– Robertam Gudkovam. 
 Konkursa komisija atzina, ka darbu vērtēša-
na nepavisam nebija viegla, arī pārējie iesūtītie 
dzejoļi bija interesanti, ar oriģinālu pieeju, tāpēc 
pašvaldība visus konkursantus iepriecināja ar 
balvām un diplomiem. 

 Paldies konkursa dalībniekiem, mūsu Lat-
vija kļuvusi par 9 dzejoļiem bagātāka!

Mājas
Vislabākā izjūta no visām -
Būt mājās.
Ar mani ģimene.
Ar mani visi.
Ar mani jūrmalas koki sarunājas.
Vissiltākais mirklis -
Būtu būt mājās.
Lapas krīt.
Esmu uz ielas.
Ko tu darītam
Vari padarīt.
Klaiņojošs suns
Uz mani cerīgi paraugās.
Jo katrai būtnei Latvijā
Ir savas mājas.
   (Kate Irbe Kazaka)
 Atgādinām, ka ar visiem konkursam iesūtīta-
jiem dzejoļiem iespējams iepazīties Babītes no-
vada pašvaldības mājaslapā www.babite.lv.

Ilze Aizsila,
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Ņemot vērā lielo atsaucību un interesi par bērnu vasaras no-
metnēm novadā, Babītes novada pašvaldība, plānojot nākamā 
gada DIENAS SPORTA NOMETNES BĒRNIEM, aicina 
vecākus, kuru bērni ir deklarēti Babītes novadā un kuri vēlē-
tos pieteikt savu bērnu nometnei 2012. gada vasarā, piedalīties 
aptaujā. Tās rezultāti ļaus izvērtēt pašvaldības budžeta iespē-
jas nometnes līdzfi nansēšanā un izvēlēties piemērotāko laiku, 
nometņu daudzumu un bērnu skaitu katrā nometnes grupā un 
bērnu sadalījumā pēc vecuma.
 Aptauja pieejama pašvaldības mājaslapas www.babite.lv 
sadaļā Sports no 12. decembra līdz 30. janvārim. 

Cien. Babītes novada
bērnu vecāki!

Babītes biedrība palīdz
ar vēzi slimajiem cilvēkiem

 Līdz šim mūsu valstī nebija 
neviena darba grupa, kas pār-
stāvētu onkoloģisko pacientu 
intereses. Turklāt Latvijā ne-
tiek nodrošināta psihosociālā 
rehabilitācija ar vēzi slimajiem 
cilvēkiem un viņu tuviniekiem. 
Šādu inovāciju ar Eiropas Soci-
ālā fonda (ESF) atbalstu Latvijā 
ievieš Babītes novada onkolo-
ģisko pacientu atbalsta biedrība 
Dzīvības koks. 
 Biedrība šogad Rīgā orga-
nizē dažādas aktivitātes, lai at-
tīstītu publiskos pakalpojumus 
Latvijas onkoloģiskajiem pa-
cientiem un viņu tuviniekiem. 
Biedrība organizējusi konferen-
ci par iesaisti politisko lēmumu 
pieņemšanas procesā. Tajā ap-
mācīti NVO pārstāvji, kuri dar-

bojas veselības jomā. Tā bijusi 
viena no pirmajām reizēm, kad 
atklātā dialogā iesaistījās vese-
lības jomu pārstāvošās NVO un 
valsts institūcijas. 
 Biedrība tuvākajā laikā iz-
veidos arī starpinstitucionālu 
darba grupu, kas aktīvi pār-
stāvēs onkoloģisko pacientu 
intereses politisko lēmumu 
pieņemšanas procesos. Tāpat 
Dzīvības koks onkoloģiskajiem 
pacientiem izstrādājis psiho-
sociālās rehabilitācijas kursa 
ciklu, lai pēc pārciestās slimī-
bas šie cilvēki spētu pilnvērtī-
gi atgriezties sabiedrībā. Cikls 
tiks ieviests no 2012. gada un 
tam varēs pieteikties mājaslapā 
www.dzivibaskoks.lv. 
 Dzīvības koka vadītāja Daina 

Mezīte uzskata: - Projekta galve-
nais uzdevums ir īstenots, jo iz-
de vies aktivizēt dialogu starp 
valsts pārvaldes institūcijām un 
nevalstisko sektoru par smagi 
slimo pacientu tiesību aizstāvību. 
Pozitīvais rezultāts būs vērojams 
ne tikai pēc projekta beigām de-
cembrī, bet arī ilgtermiņā.
 Minēto projektu īsteno Valsts 
kancelejas administrētajā ESF 
aktivitātē NVO administratīvās 
kapacitātes stiprināšana. 2010. 
un 2011. gadā Valsts kancelejas 
un Sabiedrības integrācijas fon-
da organizēto projektu konkur-
su rezultātā ESF atbalstu līdz 
šim saņēmušas 52 biedrības un 
nodibinājumi. 

Līga Ivanova,
«Eko Media» projektu vadītāja

17.XII 18.00 koncerts Miera zvaigzne Piņķu Jāņa baznīcā.
   Piedalās Žoržs Siksna un Jelgavas tirkīza kora 
   ansamblis, ērģelniece Edīte Alpe
24.XII 16.00 Salas Sv. Jāņa baznīcā
   koncertu sniedz tenors Jānis Kurševs,
   Ingmars Zemzaris (komponists, pianists)
  17.00 Ziemassvētku dievkalpojums Salas Sv. Jāņa 
   banzīcā
  18.00  Ziemassvētku vakara dievkalpojums Piņķu Jāņa 
   baznīcā
25.XII 10.00 Ziemassvētku dievkalpojums Piņķu Jāņa baznīcā 

Pasākumi Babītes
novadā decembrī

 Babītes novada pašvaldība pārdod par brīvu cenu transporta 
līdzekli MERCEDES BENZ 208 (izlaiduma gads – 1998.).
 Transporta līdzekļa atrašanās vieta: Rīgas iela 20, Piņķi, Babītes 
pagasts, Babītes novads.
 Transporta līdzekļa apskate iespējama no 13. līdz 19. decem-
brim darbdienās no plkst. 9 līdz 15, iepriekš savu ierašanos sa-
skaņojot ar Babītes novada pašvaldības administrācijas vadītā-
ju Aināru Kravalu (tālr. 67913139, mob. tālr. 26144699, e-pasts 
ainars.kravals@babite.lv).
 Transporta līdzekļa MERCEDES BENZ 208 (izlaiduma gads – 
1998.) nosacītā cena Ls 1342 (viens tūkstotis trīs simti četrdesmit 
divi lati), t.sk. pievienotās vērtības nodoklis.
 Personas, kuras vēlas iegādāties minēto transporta līdzekli, ie-
sniedz pieteikumu par iegādi Babītes novada pašvaldības adminis-
trācijas kancelejā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes 
novadā līdz 19. decembra plkst. 18.
 Ja pieteiksies vairāk nekā 1 persona, tiks rīkota izsole.

Par transporta līdzekļa 
pārdošanu par brīvu cenu

Babītes novada jaunieši
dāvina dzejoļus Latvijai

Aicinām ģimenes 
ar bērniem

piedalīties novada
Ziemassvētku 

pasākumos
Rūķu ciems 

Ziemassvētku 
gaidās

Kopā ar Ziemassvētku vecīti, rūķiem un novada
amatiermākslas kolektīviem ieskandināsim gaišākos gada 

svētkus. Bērniem īpaša dāvana - vizināšanās ar poniju. 

Pasākumi notiks:
22.XII 17.00 Spuņciemā, sporta un kultūras centrā Pīlādzīši.
23.decembrī:
  17.00 Ziemassvētku gadatirgus Piņķos,
   Babītes vidusskolas stāvlaukumā 
  18.00 mūzikas skolas audzēkņu koncerts
   Babītes vidusskolas zālē
  19.15 Ziemassvētku programma bērniem
   Babītes vidusskolas stāvlaukumā. 

 Ievērojot Babītes novada pašvaldības 
27.04.2011. saistošos noteikumus Nr. 10 Sadzī-
ves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi un 
saskaņā ar Babītes novada pašvaldības un SIA 
Jūrmalas ATU 22.11.2011. savstarpēji noslēgta-
jiem 3 līgumiem (Babītes novada administratīvā 
teritorija sadalīta 3 atkritumu apsaimniekošanas 
zonās) par atkritumu apsaimniekošanas pakal-
pojumu sniegšanu Babītes novada administratī-
vajā teritorijā, aicinām visus novada iedzīvo-
tājus noslēgt līgumus ar SIA Jūrmalas ATU 
par sadzīves atkritumu izvešanu, jo iepriekš 
ar citiem komersantiem noslēgto līgumu par 

atkritumu apsaimniekošanu darbība tiks pār-
traukta.   
 Līgumus varēs noslēgt ar nākamā gada 6. jan-
vāri pie SIA Jūrmalas ATU pārstāvja katru piekt-
dienu Babītes novada pašvaldības administrācijas 
ēkas 1. stāva vestibilā Centra ielā 4, Piņķos, Ba-
bītes pagastā, Babītes novadā no plkst. 9 līdz 16.
 Papildu informāciju par līgumu, tā noslēg-
šanas iespējām, atkritumu šķirošanu un ap-
saimniekošanu var uzzināt, zvanot pa tālruni 
67760049 vai rakstot vēstuli uz e-pasta adresi 
e-inara.ignatjeva@jurmalasatu.lv.
 Vairāk informācijas - www.babite.lv.

Informācija iedzīvotājiem par atkritumu 
apsaimniekošanas fi rmas maiņu

 Svētku laikā arvien aktuālāka kļūst problēma 
par noklīdušiem suņiem. Gadījumā, ja jūsu suns 
noklīst,  aicinām pārliecināties, vai viņš nav no-
gādāts dzīvnieku patversmē.

 Babītes novada pašvaldība sadarbojas ar Slo-
kas dzīvnieku patversmi, kas atrodas Dzirna-
vu ielā 8, Jūrmalā. Tālr. 26134093, 26352774, 
www.slokaspatversme.lv.

Ko darīt, ja noklīdis suns...


