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Ar vēja zirgu
un poniju pie
Ziemassvētku
vecīša
22. un 23. decembrī izskanēja Ziemassvētku pasākumi novadā. Šoreiz svētku viesus un
dalībniekus iepriecināja rotaļas rūķu meiteņu
vadībā, Ziemassvētku briedis Rūdolfs un arī
pats Ziemassvētku vecītis, kas bērniem dāvāja
ne vien dāvanas, bet arī kādu labu padomu. Lai
gan ar sniega segu šogad Ziemassvētki nevarēja izcelties, Piņķos Ziemassvētku vecītim tomēr
izdevās sasaukt sniega pārslu vēju, kas visapkārt raisīja smaidu un prieka kupenas. Salas un
Babītes pagasta bērni vecākiem un citiem klātesošajiem sniedza Ziemassvētku koncertu ar
dziesmām, mūziku, dejām un rotaļām.
Ilze Aizsila,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Babītes mūzikas skolas audzēkņu Ziemassvētku koncerts Babītes vidusskolā

Vai zinājāt, ka piparkūkas var cept arī uz ugunskura un tas ir ļoti, ļoti garšīgi?
Spuņciema bērni iemācījās gan sagatavot piparkūku cepamkociņus, gan gardu muti noēda silto kārumu

Visiem bērniem bija iespēja pavizināties ar vēja
zirgu un poniju

Ziemassvētku vecītis mazajiem bija pieprasīts
sarunu biedrs

Lai tavu acu mirdzums man ir kā dāvana...

Babītes novada
pašvaldība
izsludina
pieteikšanos uz

izglītības
darba
speciālista
vakanci
Dāvanas no SIA Saliena Asset
Management
PII Saimīte mazie dziedātāji
iepriecina Dienas centra
apmeklētājus

Ziemassvētkos lielākā dāvana ir justies mīlētam un būt
kādam vajadzīgam. Katrs no
mums kādreiz ir aizdomājies,
kā jūtas līdzcilvēki, kuri ikdienā
ir vientuļi, kuriem svētku reizes
nozīmē daudz vairāk nekā pārējiem, kuri svinības piedzīvo, cik
bieži vien paši vēlas...
Babītes novada pašvaldība
sirsnīgi pateicas visiem, kuri
radījuši Ziemassvētku prieku,
patīkamas emocijas un uzdāvinājuši jaukas un noderīgas

dāvanas tiem, kuri ikdienā ir
vientuļi vai kuriem klājas grūti,
t.sk. bērniem no maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm un
bērniem ar invaliditāti. Tā kā
dāvanu skaits ir ierobežots, Babītes novada pašvaldības Sociālais dienests izvērtē un cenšas
apzināt tos iedzīvotājus, kuri iepriekšējos svētkos dāvanas nav
saņēmuši.
Pateicamies:
! Babītes vidusskolas 2.d
klasei, tās audzinātājai un

bērnu vecākiem,
! SIA Saliena Asset Management,
! SIA Ozoli eko,
! Latvijas Samariešu apvienībai,
! SIA Lotes Toys un Edijam
Palejam,
! Andrim Kārkliņam un Jurim Lasmanim,
! SIA Forest travel,
! kā arī Annai Olekšai par
svētku pusdienām novada 13
pensionāriem kafejnīcā Lie-

pājas virziens.
Diena ataust gaišāka un cilvēku sirdīs atplaukst prieks arī
tad, ja vienīgā dāvana, ko var
kādam sniegt, ir patīkama saruna. Lai šis gads ir bagāts gaišām
domām, sirsnīgiem vārdiem un
lai labie darbi turpinās – vai tas
būtu sabiedriskajā transportā,
uz ielas, veikalā, darba vietā,
kaimiņu pagalmā vai savās paša
mājās!
Ilze Aizsila,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Prasības izglītības darba
speciālistam:
! akadēmiskā izglītība pedagoģijā vai otrā līmeņa profesionālā izglītība;
! vismaz 3 gadu darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā;
! valsts valodas zināšanas
augstākajā līmenī;
! labas datora (t.sk. MS
Office standartprogrammas)
lietošanas prasmes;
! Latvijas Republikā spēkā
esošo izglītības jautājumu
reglamentējošo normatīvo
aktu pārzināšana.
Motivācijas vēstuli un
dzīves aprakstu (CV)
nosūtīt elektroniski
uz adresi dome@babite.lv
līdz 26.01.2012.
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Domes sēdē 21. decembrī
Domes sēdes darba kārtībā
40 punktu. Babītes novada pašvaldības dome lēma:
! anulēt ziņas par personas
deklarēto dzīvesvietu Babītes
novadā;
! piešķirt adresi telpu grupām
divu ģimeņu dzīvojamā mājā
Dravnieku iela 38, Spilvē, Babītes pagastā:

īp. lietošanas mērķi - individuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪLMK-0601). Plānotajai
zemes vienībai Nr. 2, platība
0,114 ha, piešķirt adresi Celtnieku iela 11a, Babīte, Babītes
pag., Babītes nov., LV-2101 un
noteikt nek. īp. lietošanas mērķi - individuālo dzīvojamo māju
apbūve (NĪLMK-0601);

Telpu grupa Telpu grupas adrese
1.
Dravnieku iela 38-1, Spilve, Babītes pagasts,
Babītes novads, LV-2101
2.
Dravnieku iela 38-2, Spilve, Babītes pagasts,
Babītes novads, LV-2101
! mainīt nek. īp. piešķirto nosaukumu A10, piešķirot nek.
īpaš. un tā sastāvā esošajām zemes vienībām nosaukumu Autoceļš A10, Salas pag., Babītes
nov.
! nek. īp. Dzilnas-1, Dzilnuciemā, Babītes pag., detālplānojumā projektētajai parcelei
Nr. 6 piešķirt adresi Ceplīši,
Dzilnuciems, Babītes pag.,
Babītes nov., LV-2107 un noteikt nek. īp. lietošanas mērķi
- neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods
0600);
! apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu nek.
īp. Kalniņi, Mežārēs, Babītes pag., zemes vienības kad.
apz. 80480010032. Plānotajai
zemes vienībai Nr. 1, platība
2,8453 ha, ar ēkām un būvēm
uz tā saglabāt adresi Kalniņi,
Mežāres, Babītes pag., Babītes
nov., LV-2101 un noteikto nek.
īp. lietošanas mērķi - zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLMK-0101); plānotajai
zemes vienībai Nr. 2, platība
0,5877 ha, piešķirt adresi Mazie mežvidi, Mežāres, Babītes
pag., Babītes nov., LV-2101 un
noteikt nek. īp. lietošanas mērķi
- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLMK-0101).
! apstiprināt izstrādāto zemes
ierīcības projektu nek. īp. Celtnieku ielā 11 Babītē, Babītes
pag., zemes vienības kad. apz.
80480040270. Plānotajai zemes
vienībai Nr. 1, platība 0,114 ha,
ar ēkām un būvēm uz tās saglabāt adresi Celtnieku iela 11,
Babīte, Babītes pag., Babītes
nov., LV-2101 un noteikto nek.

noteikt, ka zemes gabala
apm. 0,0813 ha platībā atdalīšanai no nek. īp. Melderi, Babītes pag., zemes vienības ar
kad. apz. 80480100224 un platību 9,95 ha nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu. Apstiprināt nosacījumus
Nr. 25-2011 zemes ierīcības
projekta izstrādei;
! mainīt nek. īp. Vēja osta,
Salas pag., Babītes nov., zemes vienības, kad. apz.
80880050465, platība 0,8 ha,
noteikto nek. īp. lietošanas mērķi, nosakot šādus nek. īp. lietošanas mērķus:
o zemes vienības daļai 0,46 ha
platībā - individuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪLM kods
0601);
o zemes vienības daļai 0,36 ha
platībā - sportam un atpūtai aprīkotas dabas teritorijas (NĪLM
kods 0503);
! veikt Beberu ciema detālplānojuma daļas grozījumu 1. redakcijas precizēšanu, grozīt
apstiprināto darba uzdevumu
Nr. 2-2011;
! atteikt nek. īp. Meža ielā
Nr. 27; 29; 31; 33; 35; 37; 39;
41; 51 īpašniekiem iegūt īpašumā vai nodošanu nomā pašvaldības Meža ielas daļu. Noteikt,
ka nek. īp. Meža ielā Nr. 27;
29; 31; 33; 35; 37; 39; 41; 51
īpašniekiem līdz 2013. gada
31. martam jāatbrīvo pašvaldībai piederošā Meža ielas daļa
no žogiem un būvēm;
! noslēgt zemes nomas līgumu ar 2 personām par pašvaldībai piederošā nek. īp. Dārzi
zemes vienības ar kad. apz.
80480040354 daļas (MRS-53,
MRS-23) iznomāšanu ģimenes
dārza uzturēšanai. Noteikt, ka
!

zemes nomas līgums spēkā līdz
2012. gada 31. decembrim;
! izsniegt 12 izziņu fiziskām
un juridiskām personām (nepilsoņiem, ārvalstu pilsoņiem un
ārvalstu juridiskai personai) par
atļauju iegūt īpašumā zemi;
! apstiprināt Babītes novada
pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 26 Par grozījumiem
Babītes novada pašvaldības
domes 23.02.2011. saistošajos
noteikumos Nr. 5 «Par sociālo
palīdzību trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām) Babītes novadā»;
! apstiprināt Babītes novada
pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 27 Par grozījumiem
Babītes novada pašvaldības domes 23.02.2011. saistošajos noteikumos Nr. 7 «Par Babītes novada pašvaldības pabalstiem»;
! piešķirt 7 personām pabalstus sociālās rehabilitācijas
mērķu sasniegšanai (medikamentu, medicīnisko procedūru
un manipulāciju apmaksai) un
pabalstu ārkārtas situācijā;
! slēgt līgumu ar Latvijas Portidžas mācībsistēmas asociāciju
par R.K. un S.S. apmācību pēc
Portidžas agrīnās korekcijas
programmas. Līguma termiņu noteikt no 01.01.2012. līdz
31.12.2012.;
! apstiprināt Babītes novada
pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 28 Par grozījumiem
Babītes novada pašvaldības
24.08.2011. saistošajos noteikumos Nr. 16 «Par ielu tirdzniecību Babītes novadā»;
! dzēst no Babītes novada pašvaldības pamatbudžeta debitora SIA Vīķis, reģ.
Nr. 40003180009, jur. adrese
Saules iela 2 - 149, Piņķi, Babītes pag., Babītes nov., zemes
nomas maksas un nokavējuma
soda naudas parādu - Ls 118,76;
! dzēst no Babītes novada pašvaldības pamatbudžeta debitora
- biedrības Dzintara slidas, reģ.
Nr. 40008054533, jur. adrese
Stabu iela 18 - 4, Rīga, nomas
maksas un nokavējuma soda
naudas parādu - Ls 96;
! dzēst no Babītes novada
pašvaldības pamatbudžeta SIA
Multi Consulting Group, reģ.
Nr. 40003650121, veikto avansa maksājumu – Ls 1770;
! nodot ar 01.01.2012. bezatlīdzības lietošanā Valsts po-

licijas Rīgas reģiona pārvaldei
Babītes novada pašvaldībai
piederošu mantu – nek. īp. daļu:
pēc inventarizācijas plāna nedzīvojamās telpas Nr. 1 un Nr. 7
ar kopējo platību 18,8 m² pašvaldības administrācijas ēkas
1. stāvā Centra ielā 4, Piņķos,
Babītes pagastā, Babītes novadā. Telpu izmantošanas mērķis
– Valsts policijas darba nodrošināšana, termiņš – 5 (pieci) gadi;
! piekrist iegādāties par līguma cenu Ls 3000 no V.P. dzīvokļa īpašumu Puķes- 4, Babītes pag., Babītes nov., kad. nr.
80489001194;
! slēgt ar 02.01.2012. pārvaldīšanas līgumu ar SIA Babītes
siltums par Babītes novada pašvaldībai īpašumā vai valdījumā
esošo dzīvojamo telpu pārvaldīšanu;
! noteikt īres maksu par Babītes novada pašvaldībai īpašumā
vai valdījumā esošo dzīvojamo
telpu īri (vairāk lasiet 3. lpp.);
! apstiprināt Babītes novada
pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 29 Par grozījumiem
Babītes novada pašvaldības
2011. gada budžetā.
! apmaksāt pārvadātājam AS
Rīgas taksometru parks zaudējumus maršrutā Nr. 5616 Rīga
– Piņķi – Kalnciema masīvs par
oktobri - Ls 883,90 un par novembri - Ls 759,91;
! līdz 30.06.2012. uzturēt
maršrutu Nr. 5616 Rīga – Piņķi
– Kalnciema masīvs ar pašvaldības līdzfinansējumu un turpināt segt maršruta zaudējumus
pārvadātājam;
! ar 02.01.2012. noteikt pašvaldības darbinieku amatus,
ar kuriem pašvaldība var slēgt
patapinājuma līgumus par personīgā autotransporta izmantošanu amata pienākumu pildīšanai, kā arī konkrētajam amatam
atbilstošo personīgās automašīnas degvielas patēriņa limitu
mēnesī;
! apstiprināt kustamai mantai
– vieglai automašīnai Mercedes
Benz 208 (izlaides gads - 1998.)
– nosacīto cenu Ls 800, PVN
22% Ls 176,00, kas kopā ir
Ls 976;
! no 2011. gada pašvaldības
sporta budžeta finanšu līdzekļiem iedalīt Ls 200 SIA Sāgas
fonds audzēkņa A. Mūrnieka dalībai turnīrā Ziema-2011

Minskā, Baltkrievijā;
! ar 02.01.2012. papildināt
Babītes novada pašvaldības
16.02.2011. noteikumu Nr. 2
Par amatiem, to klasificēšanu
un mēnešalgām pašvaldības
iestādēs 2011. gadā 1. pielikumu Babītes novada pašvaldības
administrācijas amatu klasificēšanas rezultātu apkopojums
un mēnešalgas ar sekretāra
0,50 slodzēm un projektu koordinatora 0,50 slodzēm;
! piekrist apmierināt Babītes
vidusskolas direktora Ingmāra
Purmaļa lūgumu un atbrīvot no
Babītes vidusskolas direktora
amata pienākumu pildīšanas, un
izbeigt darba tiesiskās attiecības ar 23. decembri saskaņā ar
Darba likuma 100. panta piekto
daļu;
! ar 27.12.2011. iecelt Ilzi Rozenbergu par Babītes vidusskolas direktori;
! piešķirt naudas balvas administrācijas darbiniekiem: sabiedrisko attiecību speciālistei
I. Aizsilai, kultūras darba organizatorei B. Grīnfeldei, galvenajai grāmatvedei I. Urbanovičai,
grāmatvedei D. Lācei, ceļu speciālistei A. Parisai, kancelejas
vadītājai Dz. Siliņai, iepirkumu
speciālistei I. Ķemerei par viņu
darba ieguldījumu, amata pienākumus pildot; pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādes
Saimīte skolotājai Rudītei Lapšānei par ieguldījumu grāmatas
Sporta svētki skolā izdošanu
2011. gadā; Babītes sporta kompleksa vadītājam Guntaram Reikam par ieguldījumu projekta
Profesionāla āra futbola laukuma izbūve īstenošanā, sporta infrastruktūras attīstībā un sporta
darba organizēšanā;
! piešķirt Babītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājam
Andrejam Encem ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma neizmantoto daļu – 1 kalendāra nedēļu
- laikā no 2011. gada 27. decembra līdz 2012. gada 4. janvārim.
Domes priekšsēdētāja vietniekam Nikolajam Antipenko par
domes priekšsēdētāja pienākumu pildīšanu noteikt atlīdzību saskaņā ar Babītes novada
pašvaldības domes 2009. gada
22. jūlija noteikumu Nr. 1 Par
atlīdzību novada domes deputātiem 2.,4. un 5. punktu.
Andrejs Ence,
Babītes novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs

Latvijas bāriņtiesām 15 gadu jubileja
2011. gadā apritēja 15 gadu,
kopš pilsētās un pagastos (novados) savu darbību atsākušas
atjaunotās bāriņtiesas. Latvijā
bāriņtiesu darbības pārtraukums ilga 56 gadus. 2011. gada
16. decembrī, 15 gadu jubilejas
svinīgajā sarīkojumā, ko rīkoja
Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācija, Babītes novada
bāriņtiesa saņēma Valsts bērnu
tiesību aizsardzības inspekcijas
atzinības rakstu par nesavtīgu
darbu un ieguldījumu bāriņtiesas
darba nodrošināšanā.
Katrai pilsētas, novada bāriņtiesai ir sava vēsture, savs
stāsts. Babītes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja Ilze Barisa
atklāj: - Babītes novadā saskaņā ar Babītes pagasta padomes
18.04.1996. lēmumu un Salas
pagasta padomes 26.04.1996.
lēmumu darbību sāka Babītes
pagasttiesa un Salas pagasttiesa, kas, sekojot izmaiņām likumos, ar 01.01.2007. pārdēvētas
par pagastu bāriņtiesām. Sa-

skaņā ar Babītes novada domes
22.07.2009. lēmumu 2009. gada
28. jūlijā darbu sāka Babītes
novada bāriņtiesa. Arī Babītes
novada bāriņtiesa ir sava novada
pašvaldības izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde, tās
galvenais uzdevums ir bērnu un
citu rīcībnespējīgu personu tiesību un tiesisko interešu aizsardzība.
Šobrīd Babītes novada bāriņtiesā strādā 5 cilvēki, 2 ar juridisko un 3 ar pedagoģisko izglītību.
Ikdienas rūpes par bāriņtiesas
darbu novadā uzņemas pastāvīgā darbā strādājošās Babītes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja
Ilze Barisa un priekšsēdētājas
vietniece Vanda Kaņepe. Bāriņtiesas funkciju pildīšanu nodrošina arī 3 bāriņtiesas locekļu
- Inas Čudarānes, Māra Kukaiņa
un Ivetas Budes - līdzdalība. Divas darbinieces – Vanda Kaņepe
un Ina Čudarāne - bāriņtiesā
strādā kopš to darbības atjaunošanas valstī 1996. gadā.

Saskaņā ar Babītes novada
bāriņtiesas datiem uz 2012. gada
1. janvāri:
! audžuģimenēs atrodas 4 Babītes novada bērni (no 2 ģimenēm). Bāriņtiesas priekšsēdētāja
ar nožēlu atzīst, ka Babītes novadā nav ģimeņu, kurām būtu
audžuģimenes statusa, tāpēc šie
bērni dzīvo audžuģimenēs citos
Latvijas novados;
! 4 bērni vecākus atraduši
adopcijas ceļā - 3 ģimenes dzīvo Babītes novadā, bet vienu
sešgadīgu bērniņu adoptējuši
cilvēki no ārzemēm. Latvijā visbiežāk tiek adoptēti bērni vecumā līdz 1 - 2 gadiem, tāpēc šis
gadījums var tikt uzskatīts par
īpašu;
! novadā 17 ģimenēm ir aizbildņu statuss, tajās dzīvo
11 Babītes novada bērnu un
10 bērnu no citiem Latvijas novadiem;
! bērnunamā šobrīd uzturas
3 vienas Babītes novada ģimenes bērni;

! novadā dzīvo 3 pilngadīgas
rīcībnespējīgas personas, kurām iecelti aizgādņi.
2011. gadā bāriņtiesā pieņemti 43 lēmumi – par bērna
mantas pārvaldību, aprūpes tiesību atņemšanu vai atjaunošanu
vecākiem, par bērnu ārpusģimenes aprūpi audžuģimenēs un
aizbildnības lietās, adopcijas lietām, kā arī sniegti atzinumi pēc
tiesu pieprasījuma. Bāriņtiesas
priekšsēdētāja atzīst: - Emocionāli visgrūtāk bāriņtiesas darbiniekiem risināt jautājumus, kad
pēc tiesu pieprasījuma jāsniedz
atzinumi ģimenes strīdu lietās,
kur vecāki manipulē ar bērnu,
izmantojot viņu kā ieroci savstarpējo attiecību kārtošanai.
Tāpat bāriņtiesa novada iedzīvotājiem veic notariālos apliecinājumus. Minētais ir tikai daļa no
lietām, ar ko nodarbojas iestāde.
Visi pakalpojumi šobrīd aprakstīti interneta vietnē www.latvija.
lv un atrodami pašvaldības mājaslapā www.babite.lv.

Bāriņtiesa laipni aicina visus,
kuriem ir interese, bet trūkst izpratnes par iespējām adoptēt,
kļūt par audžuvecākiem vai uzzināt atbildi uz kādu citu jautājumu, droši vērsties bāriņtiesā.
15 gadu laikā bāriņtiesa kļuvusi par būtisku bērnu tiesību
aizsardzības instrumentu. Šajos
gados uzkrāta pieredze un veikts
apjomīgs darbs bērnu un citu rīcībnespējīgu personu tiesību nodrošināšanā - tā ir iestādes darbības būtība. Ikvienam jāapzinās,
ka bērns ir sabiedrības vērtība un
viņam jāizjūt sevi kā pilntiesīgu
sabiedrības daļu, jārod ticība labajam un jādāvā kādam arī sava
mīlestību. Ne katra pieaugušā
spēkos ir palīdzēt bērnam šo
pārliecību veidot, saglabāt un
sniegt pretī siltas jūtas, bet tie,
kuriem tas izdodas, ir veselīgas
un labestīgas sabiedrības pastāvēšanas pamats.
Ilze Aizsila,
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Decembrī veiktie darbi
sabiedriskās kārtības
uzraudzībā Babītes novadā Paziņojums par projekta Profesionāla āra
Babītes novada pašvaldī- 2 administratīvo pārkāpumu futbola laukuma izbūve Piņķos noslēgumu
bas administrācijas Sabiedris- protokoli un nosūtīti izskatīšanai

kās kārtības daļas sargu darbības rezultāti sadarbībā ar
Olaines iecirkņa policijas darbiniekiem, uzraugot sabiedrisko kārtību Babītes novadā decembrī:
! veikti 46 izbraukumi sabiedriskās kārtības uzraudzībā;
! Valsts policijā nogādātas
8 personas:
o par administratīvo pārkāpumu izdarīšanu – 6;
o aizdomās par noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu – 2;
! saņemti un izskatīti 17 iedzīvotāju iesniegumi un sūdzības;
! 3 gadījumos sniegta palīdzība ātrās medicīniskās palīdzības
darbiniekiem nogādāt personas
slimnīcā;
! ar 23 personām veiktas preventīvas pārrunas un pieņemti
paskaidrojumi;
! par apstāšanās un stāvēšanas
noteikumu neievērošanu sastādīti 7 protokoli-paziņojumi;
! par nesakoptajiem īpašumiem, saskaņā ar Babītes novada pašvaldības domes saistošiem
noteikumiem Nr. 26, sastādīti

Babītes novada pašvaldības administratīvajai komisijai;
! par alkoholisko dzērienu vai
citu apreibinošo vielu lietošanu
sabiedriskās vietās vai par atrašanos sabiedriskās vietās tādā
reibuma stāvoklī, kas aizskar
cilvēka cieņu, sastādīti 4 administratīvo pārkāpumu protokoli;
! Babītes novadā veikts 1 reids,
kura laikā pārbaudītas personas,
kurām piespriests papildsods –
policijas kontrole, kā arī veikts
preventīvais darbs;
! sadarbībā ar Valsts policijas
darbiniekiem aizturētas un nogādātas administratīvā aresta
izciešanai 2 personas par automašīnas vadīšanu alkoholisko
dzērienu ietekmē;
! 3 gadījumos nodrošināta sabiedriskā kārtība masu pasākumos.
Lūgums ziņot Sabiedriskās
kārtības daļai par konstatētiem
sabiedriskās kārtības u.c. likumpārkāpumiem pa diennakts tālruni 29466001.
Ainārs Skudris,
sabiedriskās kārtības sargs

Saimnieciskie darbi
2011. gada decembrī
! Iepirkuma procedūru rezultātā noslēgti līgumi ar:
o SIA DDBC par jauna auto –
Subaru Forester – nomu, līguma
termiņš 36 mēneši, nomas maksa Ls 14 164;
o SIA DDBC par jauna auto –
Mercedes Sprinter – nomu, līguma termiņš 36 mēneši, nomas
maksa Ls 23 577;
o AS Virši-A par marķētās dīzeļdegvielas piegādi Salas sākumskolas un Sporta un kultūras
centra apkures vajadzībām, līguma termiņš 31.12.2012., cena
dīzeļdegvielai 0,495 Ls/l, atlaide 1%;
o SIA Energo Consult par Babītes novada pašvaldības administratīvās kapacitātes stiprināšanu līdzdalībai ES politikas
instrumentu un citu projektu īstenošanā, līgumcena Ls 18 810,
termiņš 31.03.2012.
! Procesā esošās iepirkumu
procedūras:
o izsludināts iepirkums Veļas
mazgāšanas un tīrīšanas pakalpojuma nodrošināšana pašvaldības pirmsskolas izglītības
iestādēs, piedāvājumu iesniegšanas termiņš - 30.12.2011.;
o izsludināts iepirkums Babītes
poldera sūkņu stacijas «Babīte», krājbaseina un maģistrālā
kanāla rekonstrukcija, piedāvājumu iesniegšanas termiņš 23.01.2012.;
o izsludināts iepirkums Nodokļu maksāšanas paziņojumu
izdruka, sagatavošana un nodošana pasta sūtījumam, piedāvājumu iesniegšanas termiņš
- 12.01.2012.;
o izsludināts iepirkums Sociālo
pakalpojumu (personu aprūpe
mājās, personu pavadonis –
asistents, ģimenes asistents) iegāde, piedāvājumu iesniegšanas
termiņš - 12.01.2012.
! Izpildīts līgums ar Jūrmalas
pilsētas domi un SIA Vides konsultāciju birojs par Lielupes ekspluatācijas (apsaimniekošanas)
noteikumu izstrādi.

! Pabeigti darbi Piņķos pie āra
futbola laukuma Rīgas ielā 1c 1.
un 2. kārtas izbūves ar ES līdzfinansējumu, objekts pieņemts
ekspluatācijā, kopējā līguma
summa Ls 561 383, t.sk. ES
līdzfinansējums Ls 105 000.
! Izpildīti līgumi ar SIA Globāls Serviss par Babītes pirmsskolas izglītības iestādes tualetes
un dušas telpas remontu un 2 kabinetu grīdas seguma remontu.
! Parakstīšanai ar SIA Mārupīte RR sagatavots līgums Novadgrāvja ierīkošana gar pašvaldības autoceļu C-106 Griķu ceļš
(no Sila ielas) Salas pagasts,
Babītes novads; novadgrāvja
ierīkošanas daļa, līgumcena
Ls 9884; noslēgts līgums ar AS
Sadales tīkls par esošās 0,4 kV
kabeļlīnijas iznešanu no būvdarbu teritorijas Griķu ceļa Salas
pagastā, Babītes novadā (līguma termiņš 150 kalendāro dienu,
sākot no 05.12.2011., līgumcena
Ls 4987).
! Izpildīts līgums ar SIA Mehāniskās sistēmas par ventilācijas tehniskā projekta analīzi un
slēdzienu, ventilācijas sistēmas
apsekošanu un slēdziena došanu
ēkai Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pag., līgumcena Ls 122.
! Noslēgts līgums ar SIA
OPEN MIND MANAGEMENT
par Babītes novada vīzijas un
misijas izstrādes procesu, termiņš līdz 30.03.2012., līgumcena Ls 1464.
! Noslēgts līgums ar SIA ĢEODĒZIJA S par zemesgabala Meistari (kadastra Nr. 80480030622)
inženiertopogrāfiskā plāna, zemes ierīcības projekta, 2 jaunu
robežu plānu izstrādi un reģistrāciju Valsts kadastra reģistrā un
par zemesgabala Sārti (kadastra
Nr. 80480030618) 2 jaunu robežu plānu izstrādi un reģistrāciju
Valsts kadastra reģistrā, termiņš
- 3 mēneši, līgumcena Ls 880.

Elfa Sloceniece,
pašvaldības izpilddirektore

2011. gada 5. decembrī nodots ekspluatācijā 6879 m2
liels āra futbola laukums Rīgas
ielā 1c Babītes novada Babītes
pagasta Piņķos. Līdz ar to pabeigta projekta Nr. 10-04-ZL11Z401101-000003 Profesionāla
āra futbola laukuma izbūve Piņķos īstenošana.
Projekta laikā sporta laukumam ir ieklāta JUTA grass/
PERFORMER jaunākās paaudzes mākslīgā zālīte, kas ir maksimāli tuva naturālajai zālei, ar
minimālu rīvēšanās koeficientu
un viszemāko apdeguma rādītāju. Mākslīgā zālīte ir pildīta ar
zaļām sintētiskām granulām un
kvarca smilti. Zāles segums ir
klāts uz Brock un ģeotekstila slāņa, kas nodrošina ūdens noplūšanu no zāles, tā radot labvēlīgu
vidi treniņnodarbībām un sporta
spēlēm. Brock uzņēmuma Performance Bases sistēma absorbē
lielāku enerģijas daļu krišanas
gadījumā un atjaunojas pēc deformācijas brīdī, kad nokritušais
atstāj klājuma virsmu, tādējādi
mazinot traumatisma iespējamību spēles un treniņu laikā par
50% (dati iegūti, veicot testēšanu uzņēmuma laboratorijās).
Sporta laukums atbilstoši
FIFA prasībām piemērots profesionālam futbola treniņu procesam, izmantojot Babītes sporta
kompleksa bāzi (ģērbtuves, dušas, labierīcības), kā arī dažāda
līmeņa sacensībām.
Laukuma paredzamais eks-

(EZF)
zivsaimniecībai nozīmīgo
teritoriju attīstības
stratēģiju. Projekta
kopējās izmaksas
– Ls 561 383,44
(pieci simti sešdesmit viens tūkstotis trīs simti astoņdesmit trīs lati
un 44 santīmi),
EZF finansējums ir
Ls 104 999,99
(viens simts četri tūkstoši deviņi
simti
deviņdesmit deviņi lati un
99 santīmi). Projekta atbalsta saņēmējs ir Babītes
novada pašvaldība, Centra iela 4,
Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads,
LV-2107.
Projekta realizācija bija deleģēta
Babītes
novada
pašvaldības iestāEmocionālais projekta noslēgums. Babītes
dei Babītes sporta
novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
komplekss, JūrmaAndrejs Ence un projektu vadītāja Sanita
las iela 17, Piņķi,
Deksne svinīgi pārgriež simbolisko lentīti
Babītes pagasts,
pluatācijas laiks ir 20 – 25 gadi. Babītes novads, LV-2107, proTuvākie iepriekš aprakstītās jekta vadīja Sanita Deksne, IK
kvalitātes futbola laukumi atro- SĀNĪTĀS ARX.
das Varšavā un Skandināvijā.
Projekts īstenots saskaņā ar
Sanita Deksne,
vietējās rīcības grupas (VRG)
projektu vadītāja
Pierīgas partnerība stratēģiju
Tālr. 26493974
Eiropas Zivsaimniecības fonda
Ilzes Aizsilas foto

Babītes novada pašvaldības domes deputāte Darja
Kuzņecova informē par apmeklētāju pieņemšanu
Jaunais gads atnācis ar pārmaiņām arī domes
darbā - sākot ar 19. janvāri, katra mēneša trešajā ceturtdienā (16. februāris, 15. marts utt.), no
plkst. 16 līdz 18 Babītes novada pašvaldības deputāte Darja Kuzņecova pieņems apmeklētājus Ba-

bītes novada pašvaldības sanāksmju zālē Centra
ielā 4, Piņķos. Visi interesenti laipni gaidīti!
Darja Kuzņecova,
e-pasts dasha_kuznecova@apollo.lv
Tālrunis 29336571

Informācija Babītes novada pašvaldības īpašumā
vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu īrniekiem
Saskaņā ar Babītes novada
pašvaldības domes 2012. gada
21. decembra lēmumu (sēdes
protokols Nr. 18, 29.§):
! Par Babītes novada pašvaldībai īpašumā vai valdījumā
esošo dzīvojamo telpu īri - noteikta īres maksa 0,35 Ls/m2,
t.sk. peļņa 0,05 Ls/m² un pārvaldīšanas izdevumi – 0,07 Ls/m².
(Dzīvojamo telpu sarakstu skat.
Pielikumā Nr. 1)
! Par Babītes novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā
esošo dzīvojamo telpu, kurām noteikts sociālā dzīvokļa statuss, īri - noteikta īres
maksa 0,30 Ls/m², t.sk. pārvaldīšanas izdevumi 0,07 Ls/m².
Sociālā dzīvokļa īrniekam noteikta īres maksa 0,10 Ls/m²
(bet 0,20 Ls/m² tiek apmaksāti
no pašvaldības sociālā dienesta
budžeta līdzekļiem).
! Neizīrēto dzīvojamo telpu,
kurām noteikts sociālā dzīvokļa statuss, apsaimniekošanas maksa tiek apmaksāta no
pašvaldības sociālā dienesta
budžeta finanšu līdzekļiem.
Pašvaldības īpašumā vai
valdījumā esošo dzīvojamo
telpu pārvaldīšanas darbību
veic SIA Babītes siltums (reģ.
Nr. 40003145751, adrese - Jūrmalas iela 13d, Piņķi, Babītes pa-

gasts, Babītes novads, LV-2107),
kas brīdinās īrniekus par izmaiņām īres maksā un slēgs jaunus
īres līgumus. Īres maksas stājas
spēkā ar 2012. gada 1. jūliju.
Ar 2012. gada 1. jūliju spēku
zaudē Babītes pagasta padomes
o 2004. gada 19. maija noteikumi Nr. 7 Par īres maksas noteikšanu pašvaldības dzīvojamām

telpām;
o 2007. gada 19. decembra lēmums Par īres maksas noteikšanu pašvaldības dzīvojamām
telpām Celtnieku iela 1, Centra
iela 3, «Brīvnieki», «Božas-1»,
«Virsaiši» un «Puķes».
Andrejs Ence,
pašvaldības domes
priekšsēdētājs

Pielikums Nr. 1

Babītes novada pašvaldībai īpašumā vai valdījumā
esošo dzīvojamo māju vai dzīvokļu īpašumu māju
(dzīvojamo telpu) saraksts
Nr.
p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Īpašuma kadastra numurs
vai telpu grupas kadastra
apzīmējums
Božas 1 - 1 (dzīvoklis)
80489000327
Celtnieku iela 1 - 2
80480040508001002
Celtnieku iela 1 - 6
80480040508001006
Celtnieku iela 1 - 7
80480040508001007
Celtnieku iela 1 - 8 (dzīvokļi)
80480040508001008
Kalnciema masīvs 2 -1 (dzīvoklis) 80489001306
Puķes - 1
80480140053001001
Puķes - 2
80489000213
Puķes - 3
80480140053001003
Puķes - 4 (dzīvokļi)
80489001194
Virsaiši 1 - 1 (dzīvoklis)
80480090053001001
Rīgas iela 13 - 4 (dzīvoklis)
80489000304
Rīgas iela 12 - 10 (dzīvoklis)
80480030170002010
Brīvnieki - 1, 2 (dzīvokļi)
80480170071
Centra iela 3 - 1
80480030354002
Centra iela 3 - 2 (dzīvokļi)
80480030354003
Cenas - 1 (dzīvojamā māja)
80480150042001
Dzīvojamās telpas nosaukums
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Skolēni viesojas pašvaldībā
2011. gada nogalē visu trīs
Babītes vidusskolas 5. klašu audzēkņi viesojās Babītes novada
pašvaldības administrācijā, kur
tikās ar tās vadību, lai rastu atbildes uz visdažādākajiem jautājumiem.
Tā kā šiem skolēniem sociālajās zinībās jāapgūst tēma
Pašvaldība, jau stundās skolēni
iepazinās ar novada pašvaldības mājaslapā pieejamo informāciju, sagatavoja jautājumus
novada domes priekšsēdētājam
Andrejam Encem un aizpildīja
mācību līdzeklī piedāvāto anketu, kurā bija jāatbild uz 4 jautājumiem: Kas tev novadā patīk vislabāk? Kas tevi novadā uztrauc?
Ko vajadzētu novadā uzlabot?
Ko es varētu darīt sava novada
labā?
Piektklasnieki kopā ar skolotāju Anitu Kalniņu tikās ar
novada domes priekšsēdētāju,
5.b klases skolēni - arī ar izpilddirektori Elfu Slocenieci. Skolotāja iepazīstināja ar katras klases
skolēnu atbildēm uz anketas jautājumiem. Skolēni atzīmējuši,
ka viņiem vislabāk patīk sakoptā
vide, apstādījumi, iespēja nodarboties ar sportu un pašvaldības
rīkotās sporta sacensības, skolas
tuvums dzīvesvietai un iespēja
saņemt labu izglītību, ērta autobusu un vilciena satiksme, Rīgas

AIZPILDI
APTAUJAS
ANKETU
Babītes
novada
nākotne ir
arī tavās
rokās!
Atgādinām visiem novada
iedzīvotājiem un uzņēmējiem,
kuri vēl nav aizpildījuši Babītes
novada attīstības programmas
aptaujas anketas, - jums līdz
22. janvārim vēl ir iespēja piedalīties aptaujā un paust savu
viedokli!
Aptaujas anketas aicinām
aizpildīt elektroniskā formātā mājaslapā www.babite.lv;
www.babitesnovads.lv vai rakstiskā veidā, aizpildot tās:
" Babītes novada pašvaldības
administrācijā Piņķos;
" bibliotēkās Piņķos, Babītē,
Spuņciemā;
" Babītes sporta kompleksā
Piņķos;
" Sporta un kultūras centrā Pīlādzīši Spuņciemā;
" Dienas centrā Piņķos;
" doktorātos Piņķos, Babītē un
Spuņciemā.
Informējam, ka līdz 2. janvārim aizpildīts 120 anketu.
Aptauju rezultāti būs pieejami
mājaslapas www.babite.lv sadaļā Normatīvie akti un attīstības
plānošanas dokumenti – Attīstības programma.
Ingūna Mārcēna,
telpiskās attīstības plānotāja
Tālrunis 67511292,
e-pasts
inguna.marcena@babite.lv

SPORTA ZIŅAS
Babītes novada
sporta spēles
Babītes sporta kompleksā
noslēdzās sacensības zolītē.
Kopvērtējumā 4 posmos sievietēm 1. vietā Dzintra Svikle,
2. - Ginta Sadovska, 3. - Valentīna Baumane; vīriešiem 1. vietā Mairis Kampars, 2. - Raivis
Jansons, 3. - Sergejs Varša.

5.b klase tiekas ar Babītes novada pašvaldības vadību

tuvums, Dienas centrs. Skolēnus
uztrauc nepilngadīgo smēķēšana, brīvībā palaisti suņi, klīstoši
kaķi, mazturīgas ģimenes. Viņi
arī piedāvāja interesantas idejas apkārtnes labiekārtošanai
un objektu celtniecībai novadā
– varētu būt strūklaka, viesnīca,
apģērbu veikals, novada muzejs,
restorāns un pat sava slimnīca.
Uz jautājumu Ko es varētu darīt
sava novada labā? bērni sniedza
šādas atbildes: iestādīt kokus,
piedalīties talkās, nepiemēslot
apkārtni, labi mācīties, piedalīties konkursos, popularizējot
skolas un novada vārdu.
Sarunā ar A. Enci, skolēni ieguva plašu informāciju par viņa
darba pienākumiem, ikdienu,

nākotnes plāniem. Vislielākā
interese bija par jaunā futbola
laukuma celtniecības izmaksām,
plānotajām izmantošanas iespējām, par skolas sporta laukuma
rekonstrukciju un jaunajām mūzikas skolas telpām, ielu apgaismojumu un drošām pārejām pāri
Jūrmalas un Liepājas šosejai.
Bērni pozitīvi vērtēja tikšanos
un interesanto sarunu ar pašvaldības vadību, savukārt pašvaldība priecājas, ka varēja uzzināt
skolēnu viedokli, idejas, priekšlikumus un nostāju jautājumos,
kas saistās ar dzīvi novadā.
Anita Kalniņa,
Babītes vidusskolas direktores
vietniece izglītības jomā
Ineses Amoliņas-Vīgas foto

Mainīts atkritumu
apsaimniekotājs
Godātie SIA L&T klienti!
Informējam, ka Babītes novada
pašvaldība publiskā iepirkuma
rezultātā noslēgusi atkritumu
apsaimniekošanas līgumu ar
SIA Jūrmalas ATU, kas turpmāk būs vienīgais atkritumu
apsaimniekošanas pakalpojuma
sniedzējs Babītes novadā.
Lai pakalpojuma pārņemšanas process būtu iespējami
ērtāks un bez satraukuma varētu paspēt noslēgt līgumus ar
jauno apsaimniekotāju, SIA

L&T turpinās sniegt atkritumu
apsaimniekošanas pakalpojumu pilnā apmērā visiem saviem
klientiem līdz 31. janvārim. Ar
1. februāri pakalpojuma
sniegšanu un atkritumu konteinerus pārņems SIA Jūrmalas ATU.
Lūdzam līdz 2012. gada
31. janvārim (pēdējā izvešanas
diena) veikt visus norēķinus par
saņemtajiem pakalpojumiem.
Ar cieņu,
SIA L&T

21. janvārī plkst. 18
Piņķu Jāņa baznīcā

koncerts
«Kad debess pamale skan...»
Piedalās kamerkoris Vidus
(mākslinieciskā vadītāja Baiba Milzarāja)
un ērģelniece Ilona Birģele.

Par transporta līdzekļa
pārdošanu par brīvu cenu
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. janvārim darbdienās no plkst. 9 līdz 15, iepriekš savu ierašanos
saskaņojot ar Babītes novada pašvaldības administrācijas vadītāju Aināru Kravalu (tālr. 67913139, mob.t. 26144699, e-pasts
ainars.kravals@babite.lv).
Transporta līdzekļa nosacītā cena - Ls 976 (deviņi simti septiņdesmit seši lati), t.sk. pievienotās vērtības nodoklis.
Personas, kuras vēlas iegādāties šo transporta līdzekli, iesniedz pieteikumu Babītes novada pašvaldības administrācijas
kancelejā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā līdz 19. janvāra plkst. 18.
Ja pieteiksies vairāk par 1 personu, tiks rīkota izsole.

Pierīgas novadu
sporta spēles
26. novembrī Mālpilī norisinājās sporta spēles šahā. Piedalījās 7 Pierīgas novadu komandas. Mūsu novada komanda
izcīnīja 6. vietu.
Pierīgas novada 2011.
gada sporta spēļu kopvērtējumā Babītes novads beidzot ir izcīnījis pirmo vietu!
Kopš 2005. gada 6 gadus bijām
2. vietā.
Godalgotās vietas kopvērtējumā: 1. vietā Babītes
novads (191 punkts); 2. vietā Ropažu novads (170 p.);
3. vietā Mārupes novads
(165 p.).
Babītes novads piedalījās un izcīnīja šādas vietas:
1. vieta dambretē, vīriešu florbolā, rudens krosā, peldēšanā,
sieviešu volejbolā, 2. vieta novusā, 3. vieta šautriņu mešanā,
4. vieta galda tenisā, 5. vieta
telpu futbolā, orientēšanās,
pašvaldības darbinieku sporta
spēlēs, 6. vieta šahā, 8. vieta
vīriešu basketbolā, 10. vieta vīriešu volejbolā.

Volejbols
13. un 27. novembrī sporta
un kultūras centrā Spuņciemā
norisinājās pirmā un otrā posma spēles, bet 10. decembrī
Mārupes novada Tīraines sporta centrā – finālspēles volejbolā amatieru komandām Babītes
kauss 2011. Šajās sacensībās
piedalījās 12 komandu. Pirmo
vietu izcīnīja komanda Mārupe-2, 2. vietā atstājot komandu
Babīte-1, bet 3. vietā - Dundagu.
17. decembrī Jelgavas novada Valgundē norisinājās vīriešu
veterānu turnīrs volejbolā Val-

gundes kauss. Sporta kluba Babīte veterānu komanda izcīnīja
4. vietu.

Florbols
Latvijas 1. līgas čempionātā
vīriešiem sporta kluba Babīte
florbola komanda aizvadījusi
15 spēļu, izcīnot 5 uzvaras un
10 spēlēs piedzīvojot zaudējumu. Pēdējo 4 spēļu rezultāti:
23. novembrī Spuņciemā uzvarēta komanda Ķekavas Bulldogs pagarinājumā ar rezultātu
6:5, 3. decembrī Spuņciemā
zaudējums Ādažu komandai
2:8, Daugavpilī zaudējumi
Latgales komandai 6:7 (pagarinājumā) un 5:9. 17. decembrī
Spuņciemā uzvarēta Ķekava 2
ar rezultātu 7:6.
Jaunatnes čempionātā sporta kluba Babīte jaunie florbolisti U-12 vecuma grupā
2. divīzijā nospēlējuši 7 spēles
un no 10 komandām ieņem
6. vietu ar 4 uzvarām un
3 zaudējumiem. U-14 vecuma
grupa 2. divīzijā nospēlējusi
8 spēles un no 15 komandām
ieņem 6. vietu ar 5 uzvarām un
3 zaudējumiem. U-18 vecuma
grupa 1. divīzijā nospēlējusi
2 spēles un no 5 komandām ieņem 4. vietu ar 2 zaudējumiem.

Novuss
4. decembrī Bauskā notika
Republikas kausa izcīņa dubultspēlēs vīriešiem. Juris un Ainārs Groseni izcīnīja 5. vietu.
17. - 18. decembrī Babītes
sporta kompleksā Babītes novada starptautiskajās komandu sacensībās Ziemassvētku
balvas piedalījās 11 komandu
- no Igaunijas, Krievijas, Olaines, Baldones, Babītes novada,
Rīgas un Jelgavas. Individuāli
labākie no Babītes novada:
Igors Ramba (izcīnīja divas
1. vietas), Iveta Nasteviča, Karīna Ķemere, Ainārs Grosens,
Gaidis Čoders un Valdis Āriņš
(izcīnīja 3. vietas).
Komandu vērtējumā 1. vietā sporta klubs Babīte 1, 2. vietā Jelgava, 3. – Rīgas sporta
veterānu klubs.
Guntars Reika,
Babītes sporta kompleksa
vadītājs

Aicinām visus interesentus piedalīties

rotu darbnīcā

25. janvārī plkst. 18 Sporta un kultūras centrā Pīlādzīši
Spuņciemā, Salas pagastā.
Rotu darbnīcā varēs iepazīties ar visā pasaulē populāro polimērmāla materiālu, ko izmanto visdažādāko košu un krāsainu rotiņu, interjera
priekšmetu un pat leļļu pagatavošanā.
Šajā nodarbībā iepazīsimies ar Millefiori pamattehniku, pareizu polimērmāla karsēšanu un pēcapstrādi, kā arī pagatavosim dažādu formu
rotaslietas. Nodarbību vadīs polimērmāla rotu māksliniece Maija SējāneĪle.
No nodarbības mājās iesi jau ar gatavu, pašdarinātu un ekskluzīvu
rotu!
Atbalsta: Babītes novada pašvaldība. Nodarbība – bez maksas.
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