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Ar zaķiem, dejām un dziesmām
aizrit Lieldienas Babītes novadā

Lieldienu koncerts Piņķos. Zanes Siliņas foto

5. aprīlī Spuņciemā bērnus un
viņu vecākus ar izrādi “Makss
un Morics Lieldienās” priecēja
Liepājas leļļu teātris. Svētku turpinājumā pasākuma dalībnieki kopā
ar zaķu saimi un nebēdnīgajiem
Maksu un Moricu labprāt ļāvās
olu krāsošanas, ripināšanas un
rotaļās iešanas priekiem.
8. aprīlī Piņķos Lieldienu pasākuma viesi varēja vērot jautrus,
košus un muzikālus priekšnesu-

mus, par ko rūpējās atjautīgais
Alsungas etnogrāfiskais ansamblis “Suitu sievas”, enerģijas pārpilnais Babītes novada vidējās
paaudzes deju kolektīvs “Dārta”,
jestrie bērnu tautas deju kolektīvi
“Kaspīne” un “Saimīte”, kā arī neaizmirstamie viesi – Rīgas Franču
liceja deju kolektīvs “Auseklītis”
un Rīgas Domes RKTMC “Mazā
Ģilde” deju ansamblis “Daiļrade”.
Pasākuma laikā bērni iesaistījās

rotaļās un Lieldienu sacensībās,
nebaidoties izmēģināt gan roku,
gan prāta vingrumu.
Lieldienas nu ir izkrāsotas, un
visi svētku varoņi devušies mājās.
Vai visi ir veiksmīgi atraduši paslēptos Lieldienu dārgumus? To
zina vienīgi aizmāršīgie Lieldienu
zaķi...
Ilze Aizsila,
pašvaldības sabiedrisko
attiecību speciāliste

Lieldienu rotaļas Spuņciemā. Birutas Grīnfeldes foto

Dāvināšanas prieks
Sociālā dienesta Dienas centrā
PII “Saimīte”
ar muzikālu
priekšnesumu sveic
novada
vecākos
iedzīvotājus
Lieldienās.
Zanes Siliņas
foto

Klāt atkal jauns pavasaris, atplaukst daba, pasauli piepilda
nebeidzamas putnu čalas, modinot dzīvesprieku un viešot ticību brīnumam. Cilvēkus pārņem
dāvināšanas prieks, un tas rada
īstu brīnumu piepildīšanos...
Īsi pirms Lieldienām, 4. martā, Babītes novada Sociālais dienests organizēja pasākumu, kurā
piedalījās mūsu novada iedzīvotāji, kuri sasnieguši cienījamus
gadus, visu savu mūžu veltījuši
darbam, bet tagad bieži vien ne-

pelnīti atstāti novārtā. Lai radītu
svētku izjūtu un veltītu viņiem
uzmanību, kuras tik bieži pietrūkst vecākās paaudzes līdzcilvēkiem, Sociālā dienesta darbinieki
nolēma sarīkot svētkus.
Svinīgu noskaņu palīdzēja radīt pirmsskolas izglītības iestādes “Saimīte” bērni, kuru sirsnīgi
dziedātās dziesmiņas iepriecināja
un sasildīja pasākuma dalībnieku sirdis. Bērni patiešām prot
dāvināt no visas sirds! Kā jau
svētkos, neizpalika arī nelielas

dāvaniņas, kuras bija sarūpējuši
atsaucīgi Babītes novada uzņēmumi.
Sociālais dienests izsaka lielu
pateicību SIA “Ozoli Eko”, tās vadītājai Lilijai Bērtulsonei, un SIA
“Pērnes”, tās vadītājam Laimonim
Radziņam, par atsaucību dāvanu
sarūpēšanā!
Nikolajs Antipenko,
Domes priekšsēdētāja vietnieks,
sociālo lietu komitejas
priekšsēdētājs
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Pašvaldības
darbiniekus
uzslavē iedzīvotāji
No 1. līdz 31. martam Babītes
novada pašvaldība piedalījās
kampaņā “Uzslavē labu
servisu!”, kuras laikā
iedzīvotāji – pašvaldības
klienti – tika aicināti izteikt
pozitīvas atsauksmes un
uzslavas pašvaldības
darbiniekiem, amata
pienākumus pildot.

Šajā kampaņā Babītes novada pašvaldība iesaistījās pirmo reizi, tāpēc ne vien darbiniekiem, bet arī
apmeklētājiem tas bija interesants
jaunums, kas piesaistīja papildu
uzmanību pašvaldības pakalpojumu sniegšanas kvalitātei.
Pozitīvās atsauksmes ikvienam
bija iespēja izteikt sev vēlamā un
pieejamā veidā: aizpildot aptaujas
anketu pašvaldības ēkā, elektroniski internetā (www.labsserviss.lv)
vai arī izmantojot organizatoru
sniegto papildu iespēju – zvanot
pa informatīvo tālruni 1188.
Kampaņas laikā tika saņemtas vairāk nekā 50 uzslavas, kurās
tika atzīmētas un uzsvērtas gan
konkrētu pašvaldības darbinieku,

gan atsevišķu pašvaldības nodaļu
kompetence, laipnība, apkalpošanas kvalitāte un ātrums. Visvairāk
uzslavu ir saņēmušas projektu vadītāja Jolanta Pupkeviča un Salas filiālbibliotēkas vadītāja Daina
Auziņa, kā arī Babītes novada
pašvaldības Sociālais dienests.
Valsts un pašvaldību iestāžu
vērtējumā Labsserviss.lv sadarbībā ar Latvijas Tirdzniecības un
rūpniecības kameru kampaņas
“Uzslavē labu servisu!” noslēgumā izvērtēja un nominēja
Babītes novada pašvaldību kā
„Uzņēmumiem draudzīgāko pašvaldību iestādi”.
Pateicamies visiem, kas veltīja
laiku, lai priecētu pašvaldības darbiniekus ar labām atsauksmēm!
Labi vārdi vairo prieku!
Ilze Aizsila,
pašvaldības sabiedrisko
attiecību speciāliste

Babītes novadā aizvadīta kārtējā
starptautiskā E-prasmju nedēļa

Ilzes Aizsilas foto

No 26. līdz 30. martam visā
Latvijā norisinājās Eiropas
E-prasmju nedēļa –
informatīva kampaņa ar
mērķi attīstīt informācijas
sabiedrību, veicināt
e-prasmju apgūšanu un
popularizēt IKT profesiju. Pēc
organizatoru apkopotajiem
datiem, Latvija arī
2012. gadā bijusi aktīvākā
E-prasmju nedēļas dalībniece!

Babītes novada pašvaldība
E-prasmju nedēļas aktivitātēs piedāvāja iesaistīties gan bibliotēku,
gan Babītes novada Dienas centra
apmeklētājiem.
Savukārt, lai arī pašvaldības
darbinieki aktīvi līdzdarbotos un
izmantotu šo nedēļu kā iespēju
uzlabot savas e-prasmes, kas lieti noder darba procesa uzlaboša-

Kopumā nedēļas laikā notikuši
890 dažādi pasākumi gandrīz visos Latvijas novados un pilsētās.
Kopā dažādās aktivitātēs iesaistījušies (reģistrēti) 37 263 dalībnieki.

Ilze Aizsila,
pašvaldības sabiedrisko
attiecību speciāliste

Mūsu novads saņem Radošuma balvu
16. martā tika paziņotas
radošākās Latvijas
pašvaldības, kas īstenojušas
oriģinālus risinājumus vietējās
attīstības sekmēšanā, stiprinot
savu identitāti un veicinot
sociālo un ekonomisko
aktivitāti. Radošuma balvas
pasniegšanas ceremonijā
balvu vidējo novadu
kategorijā saņēma arī
Babītes novads, iegūstot
3. vietu, kā pašvaldība, kas
izmantojusi netradicionālu
risinājumu kultūras pasākuma
organizēšanā un īstenošanā.

Saskaņā ar Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas
datiem Radošuma balvai kopumā
tika iesniegti 75 veiksmes stāsti,
ko īstenojuši enerģiski un aizrautīgi cilvēki, aktīvi piedaloties un
ticot sava ciema, pagasta, novada
un reģiona attīstībai.
Babītes novada pašvaldību
Radošuma balvai pieteica Babītes novada Dejas atbalsta fonda “Zvaigžņu AkA” dibinātāja

Par iegūto 3. vietu konkursā “Radošuma balva 2012” Babītes novada pašvaldība saņēma
diplomu un dāvanu – Jāņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolas 4. kursa audzēkņu
veidoto gleznu. Ilzes Aizsilas foto

Lilija Lipora. 2011. gada 2. jūlijā
“Zvaigžņu AkA” kopā ar pašvaldību īstenoja līdz šim novadā

nebijušu projektu “Vides Deja”.
Radošuma balva, ko apbalvošanas pasākumā saņēma Domes

nai ikdienā, Babītes vidusskolas
telpās tika rīkota “Informātikas
stunda”. Tās saturu veidoja darbinieku iepriekš iesūtītie jautājumi, uz kuriem atbildes sagatavoja
pašvaldības datortīklu inženieris
Ilmārs Jermaks.
Izrādījās, ka ar pusotru stundu ir par maz, lai rastu atbildes
uz visiem interesējošiem jautājumiem, tāpēc zināšanas e-jautājumos pašvaldības darbinieki
turpinās uzlabot arī pēc E-prasmju nedēļas.

priekšsēdētājs Andrejs Ence, kā
arī vēl astoņu citu pašvaldību pārstāvji, tapusi neparastā procesā –

Jāņa Rozentāla Rīgas Mākslas
vidusskolas 4. kursa audzēkņi
skolas direktora Jāņa Ziņģīša vadībā gleznojuši darbus, piedaloties
“gleznošanas spēlē” ar noteikumiem, kuros galvenais nosacījums bija sadarbība un inovatīvi
risinājumi. Rezultātā izveidotas
neparastas, abstraktas gleznas –
mākslas vidusskolas audzēkņu
kopdarbs.
Visus interesentus pašvaldība aicina sarosīties jau vasarā:
jūnija beigās plānots turpināt
projektu, piedāvājot jaunas vides performances, veicinot šī
pasākuma iekļaušanu novada
ikgadējo kultūras notikumu
kalendārā. Dejas atbalsta fonda mērķis ir rosināt projekta
izaugsmi līdz starptautiska līmeņa festivālam.
Mēs esam radoši, mēs esam
“Radi!”.
Ilze Aizsila,
pašvaldības sabiedrisko
attiecību speciāliste
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Domes sēdē 28. martā
Domes sēdes darba kārtībā
40 punktu. Babītes novada pašvaldības Dome lēma:
• pieņemt zināšanai SIA
OPEN MIND MANAGEMENT izstrādāto darba semināru rezultātu
apkopojumu un Babītes novada
misijas un vīzijas formulējumu
kā vienotu dokumentu;
• apstiprināt Babītes novada
Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008.–2020. gadam un Salas pagasta teritorijas plānojuma
2005.–2017. gadam grozījumu galīgo redakciju un izdot saistošos
noteikumus Nr. 7 “Grozījumi Babītes pagasta padomes 2008. gada
4. jūnija saistošajos noteikumos
Nr. 10 “Babītes pagasta teritorijas plānojums 2008.–2020. gadam
teritorijas plānojuma grafiskā daļa
un teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumi” un Salas pagasta padomes 2008. gada 5. septembra saistošajos noteikumos
Nr. 84 “Salas pagasta teritorijas
plānojuma 2005.–2017. gadam
teritorijas plānojums, grafiskā
daļa un teritorijas izmantošanas
un apbūves noteikumi”“;
• nodot “Beberu ciema detālplānojuma” teritorijas daļas
grozījumu 1. redakciju nekustamo īpašumu “Beberi 2”, “Beberu
parks”, Aleksandra Čaka iela 1A,
Aspazijas iela 1A, robežās sabiedriskai apspriešanai un atzinumu
saņemšanai;
• apstiprināt izstrādāto zemes
ierīcības projektu nekustamo īpašumu “Lavandas”, “Ķirbīši”, “Kapenieki” zemes vienībām;
• noteikt, ka nekustamā īpašuma “Krūmiņi”, Babītes pagastā,
platība 2,26 ha, sadalīšanai, atdalot no nekustamā īpašuma zemes
gabalu apmēram 1,0 ha platībā,
nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu. Apstiprināt nosacījumus Nr. 05-2012 zemes ierīcības
projekta izstrādei (pielikumā);
• mainīt nekustamā īpašuma
Cidonijas ielā 31, Babītē, Babītes
pagastā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0302
daļai 0,02 ha platībā noteikto
nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi uz “individuālo dzīvojamo
māju apbūves zeme” (kods 0601);
• mainīt nekustamo īpašumu
zemes vienībām Alejas ielā 11,
0,144 ha platībā, un Alejas ielā
17, 0,1636 ha platībā, noteikto
nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi uz “neapgūta individuālo
dzīvojamo māju apbūve” (NĪLM
kods 0600);

• atteikt mainīt nekustamā
īpašuma Alejas ielā 6 zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz “neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūve”
(NĪLM kods 0600), jo zemes vienība ir apbūvēta;
• mainīt nekustamā īpašuma “Neriņas 1” zemes vienībai,
0,34 ha platībā, noteikto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz
“neapgūta individuālo dzīvojamo
māju apbūve” (NĪLM kods 0600);
• mainīt nekustamo īpašumu
13 zemes vienībām nekustamajā
īpašumā “Gulbju ceļš” noteikto
nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi uz “neapgūta individuālo
dzīvojamo māju apbūve” (NĪLM
kods 0600);
• mainīt 11 zemes vienībām
nekustamajā īpašumā “Debess
ceļš”, 51 zemes vienībai nekustamajā īpašumā “Mēness ceļš”,
18 zemes vienībām nekustamajā
īpašumā “Saules ceļš”, 13 zemes
vienībām nekustamajā īpašumā
“Varavīksnes ceļš” un 23 zemes
vienībām nekustamajā īpašumā
“Zvaigžņu ceļš” noteikto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz
“neapgūta individuālo dzīvojamo
māju apbūve” (NĪLM kods 0600);
• mainīt 7 zemes vienībām
nekustamajā īpašumā “Pavasara
iela” noteikto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz “neapgūta individuālo dzīvojamo māju
apbūve” (NĪLM kods 0600);
• atteikt mainīt nekustamā
īpašuma Pavasara ielā 4 zemes
vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz “neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūve”
(NĪLM kods 0600), jo zemes vienība ir apbūvēta;
• noteikt, ka nekustamā īpašuma “Jūrmalnieki 1”, Straupciemā, Salas pagastā, zemes vienības,
sadalīšanai divās daļās ir nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības
projektu. Apstiprināt nosacījumus Nr. 04-2012 zemes ierīcības
projekta izstrādei;
• noteikt, ka nekustamā īpašuma “Rābanti”, Silmalas, Salas
pagasts, zemes vienības 2,75 ha
platībā sadalīšanai ir nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības
projektu. Apstiprināt nosacījumus Nr. 03-2012 zemes ierīcības
projekta izstrādei;
• nodot nomā SIA “Anatolija
Stils” pašvaldībai piederošo nekustamā īpašuma “Kapi”, daļu –
zemesgabalu 1100 m2 platībā, akmens izstrādājumu ekspozīcijas

izvietošanai un tirdzniecībai;
• izbeigt nomas tiesības
ar 2 personām par pašvaldībai
piederošā nekustamā īpašuma
“Dārzi” zemes vienības daļas
(Piņķi-198, Piņķi-214) iznomāšanu personīgo palīgsaimniecību vajadzībām – ģimenes dārza
uzturēšanai. Noslēgt zemes nomas līgumu ar 5 personām par
pašvaldībai piederošā nekustamā
īpašuma “Dārzi” zemes vienības
daļas (Piņķi-194, Piņķi-198,
MRS-30, MRS-69, MRS-78) iznomāšanu, bez apbūves tiesībām,
personīgo palīgsaimniecību vajadzībām – ģimenes dārza uzturēšanai;
• izsniegt izziņu 3 juridiskām
personām, 7 ārvalstu fiziskām
personām un 4 nepilsoņiem par
atļauju iegūt īpašumā zemi Babītes novadā;
• piešķirt nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumu: par ēkām
50 % apmērā SIA ražošanas komercfirmai “SJV”; par nekustamo
īpašumu “Jaunās priedes” Piņķos,
Babītes pagastā; par ēkām (telpu
grupām), inženierbūvēm un zemi
70 % apmērā par nekustamo īpašumu “Ledus halle” Piņķos, Babītes pagastā;
• par Babītes novada attīstības centru noteikt Piņķu ciemu,
par potenciālajiem attīstības centriem – Spuņciemu un Babītes
ciemu;
• atstāt spēkā Babītes novada
pašvaldības 11.03.2010. izpildrīkojumus Nr. 10-4/3-9/532 un
Nr. 10-4/3-8/534;
• neatbrīvot R. T. un G. T. no
kavējuma naudas nomaksas;
• pagarināt līdz 30.03.2017.
savstarpēji 1.09.2007. noslēgto
nedzīvojamo telpu nomas līgumu par pašvaldības valdījumā
esošās nepabeigtās auto garāžas
Nr. 7, Rīgas ielā 2b, Piņķos, Babītes pagastā, nomu auto garāžas
uzturēšanai un apsaimniekošanai;
• piekrist iegādāties dzīvokli
“Virsaiši-2”-6, Sēbruciemā, Babītes pagastā ar nosacījumiem,
ka dzīvokļa pārdošanas cena ir
Ls 3500 un uz pirkuma līguma
noslēgšanas brīdi dzīvoklī nav
deklarētu personu;
• veikt grozījumus Babītes
novada pašvaldības 25.08.2010.
noteikumos Nr. 15 “Nomas
maksas cenrādis Babītes novada
pašvaldības izglītības iestādēs”
(protokols Nr. 12, 44. §);
• atteikties izmantot pirmpirkuma tiesības SIA “Rīgas Apriņķa

Avīze” kapitāldaļu iegādei;
• apstiprināt Babītes novada
pašvaldības filiālbibliotēkas Salas
pagastā nolikumu;
• apstiprināt Babītes novada
pašvaldības arhīva nolikumu un
Babītes novada pašvaldības ekspertu komisijas nolikumu;
• apstiprināt nolikumu “Babītes novada pašvaldības konkursa nolikums par bezmaksas
mācībām Latvijas Starptautiskajā
skolā”;
• administratīvo lēmumu par
CSN pārkāpšanu – 2.02.2012. administratīvā pārkāpuma protokolu/paziņojumu Nr. 120014125 –
atstāt negrozītu un sūdzību
noraidīt;
• piešķirt 5 personām pabalstu sociālās rehabilitācijas mērķu
sasniegšanai – medicīnisko procedūru, manipulāciju, medikamentu
un inkontinences līdzekļu apmaksai – ārkārtas situācijā;
• apstiprināt noteikumus
Nr. 4 “Par stipendiju piešķiršanu
Babītes novada pašvaldības Babītes vidusskolas izglītojamajiem”;
• veikt izmaiņas pašvaldības
25.01.2012. noteikumu Nr. 3
“Par amatiem, to klasificēšanu un mēnešalgām pašvaldības
iestādēs 2012. gadā” pielikumā
Nr. 1 “Babītes novada pašvaldības
Administrācijas amatu klasificēšanas rezultātu apkopojums un
mēnešalgas” un pielikumā Nr. 2
“Babītes novada pašvaldības Babītes vidusskolas amatu klasificēšanas rezultātu apkopojums un
mēnešalgas”;
• atbrīvot ar 30.03.2012.
Zigmundu Pavītolu no Babītes
novada pašvaldības nodokļu administratora amata un iecelt ar
2.04.2012. Babītes novada pašvaldības nodokļu administratora
amatā Santu Činguli;
• ar 1.03.2012. papildināt Babītes novada pašvaldības Domes
22.02.2012. lēmuma “Par Babītes
novada pašvaldības īpašumā vai
lietojumā esošo automašīnu degvielas limitiem” (protokols Nr. 4,
23. §) 1. punktu, nosakot degvielas limitu – 400 litru – mikroautobusam Mercedes Sprinter;
• noteikt vienas dienas maksu
par bērna uzturēšanos pašvaldības organizētajā bērnu atpūtas un
sporta nometnē 2012. gadā: Babītes novadā deklarētiem bērniem
Ls 4; ārpus novada deklarētiem
bērniem Ls 8. 2012. gadā vasaras
periodā paredzētas četras nometnes: “Piedzīvojumu sala Nr. 3” no

4. jūnija līdz 15. jūnijam; “Piedzīvojumu sala Nr. 4” no 2. līdz
13. jūlijam; “Piedzīvojumu sala
Nr. 5” no 16. līdz 27. jūlijam;
“Piedzīvojumu sala Nr. 6” no
30. jūlija līdz 10. augustam;
• apstiprināt izmaiņas masu
informācijas līdzeklī – Babītes
novada pašvaldības informatīvajā
izdevumā “Babītes Ziņas”, nomainot izdevēju SIA “Izdevniecība
Auseklis” pret izdevēju SIA “Rīgas
Apriņķa Avīze”;
• piešķirt finanšu līdzekļus
Ls 5321,50 apmērā nodibinājumam “Babītes radošā darbnīca”,
projekta “Mobilās pārvietojamās
skatuves iegāde brīvdabas kultūras pasākumu organizēšanai un
sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai Babītes novadā” līdzfinansēšanai. Piešķirt finanšu līdzekļus
Ls 678,47 apmērā nodibinājumam
“Babītes radošā darbnīca”, projekta “Gaismas un skaņas aparatūras
iegāde brīvdabas kultūras pasākumu organizēšanai un sabiedrisko
aktivitāšu dažādošanai Babītes
novadā” līdzfinansēšanai;
• piešķirt finanšu līdzekļus
Ls 200 apmērā biedrībai “Latvijas
Senioru deju apvienība” vadītājas Laimdotas Andersones dalībai Starptautiskās Senioru deju
asociācijas (ISDC) Ziemeļvalstu
kongresā Norvēģijā, Alesundā laika posmā no 2012. gada 6. līdz
12. augustam;
• atbrīvot biedrību “ASANO”
no līgumā noteiktās nomas maksas Babītes sporta kompleksā;
• iedalīt Ls 1500 biedrībai
“ASANO” Babītes novadā dzīvojošu bērnu apmācībai karatē
sportā;
• iedalīt 8 individuālajiem
sportistiem, Babītes novada iedzīvotājiem, Ls 2120 sporta aktivitātēm 2012. gadā. Atteikt finanšu
iedalīšanu vienai personai treniņprocesu nodrošināšanai, tehnikas
iegādei un dalībai sacensībās ar
kartingiem;
• noteikt Salas sākumskolas
pirmsskolas grupu darbu vasaras
mēnešos: slēgt pirmsskolas grupas
remontdarbu veikšanai laika posmā no 25.06.2012. līdz 5.08.2012.;
• piešķirt Babītes novada
pašvaldības Domes priekšsēdētājam Andrejam Encem papildatvaļinājuma daļu – 4 darba
dienas – laikā no 10.04.2012. līdz
13.04.2012.
Andrejs Ence,
Domes priekšsēdētājs
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Martā veiktie saimnieciskie darbi novadā
Procesā esošās iepirkumu
procedūras:

• izsludināts atkārtots iepirkums par ielu apgaismojuma izbūvi Spilvē, Babītes novadā, piedāvājumu iesniegšanas termiņš
10.04.2012.;
• iepirkums par būvuzraudzību
ielu apgaismojuma izbūvei Spilvē,
Babītes novadā, iesniegti 3 piedāvājumi;
• noslēdzies iepirkums par
tehnisko projektu izstrādi pašvaldības ielu apgaismojuma izbūvei
un rekonstrukcijai Babītes novadā,
pieņemts lēmums slēgt līgumus ar:
s SIA “ELKO” par tehniskā
projekta izstrādi Aveņu ielas, Piņķos, apgaismošanai par līgumcenu
Ls 1830,
s SIA “Latvijas energoceltnieks” par tehniskā projekta izstrādi Lieknas ielas, Egļuciemā,
apgaismošanai par līgumcenu
Ls 1026;
• izsludināts atkārtots iepirkums par Babītes novada pašvaldības pārvaldījumā esošo ielu un
autoceļu grants, šķembu un uzlabotas grunts segumu uzturēšanas
darbiem, piedāvājumu iesniegšanas
termiņš 10.04.2012.;
• noslēdzies iepirkums par Babītes novada pašvaldības pārvaldījumā esošo ielu un autoceļu asfalta
seguma uzturēšanas darbiem, pie-

ņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA
“BILD” uz 2 gadiem;
• noslēdzies iepirkums par Babītes novada pašvaldības pārvaldījumā esošo ielu un autoceļu planēšanu un profilēšanu, pieņemts
lēmums slēgt līgumu ar SIA “VR
Projekts” uz 2 gadiem;
• noslēdzies iepirkums par tehnisko projektu izstrādi pašvaldības
ielu, ceļu un ceļu infrastruktūras
objektu izbūvei un rekonstrukcijai
Babītes novadā, pieņemts lēmums
slēgt līgumu ar SIA “Projekts – 3”
par:
s rekonstrukcijas tehniskā
projekta Celtnieku ielas posmam,
Babītē, izstrādi, līgumcena Ls 2281,
s rekonstrukcijas tehniskā projekta Pīlādžu ielai, Piņķos, izstrādi,
līgumcena Ls 2013,
s tehnisko projektu izstrāde
gājēju ietves Kleistu ielā, Mežārēs
un gājēju ietves Meistaru–Rūpnieku ielā līdz Priedaines ielai,
Piņķos, būvniecībai, līgumcena
Ls 2818,
s tehnisko projektu izstrāde
sabiedriskā transporta apgriešanās
laukuma un pieturas Rīgas ielā,
Piņķos, būvniecībai un autobusu
pieturvietas “Pagrieziens uz Piņķiem”, Rīgas ielā, Piņķos, būvniecībai, līgumcena Ls 3038;
• izsludināts iepirkums par Babītes novada pašvaldības meliorā-

cijas sistēmu uzturēšanas darbiem,
piedāvājumu iesniegšanas termiņš –
11.04.2012.;
• izsludināts iepirkums par
transporta pakalpojumiem dažādiem skolēnu, sportistu, pašdarbības kolektīvu pārvadājumiem,
piedāvājumu iesniegšanas termiņš –
11.04.2012.;
• izsludināts iepirkums par
rotaļu laukuma izbūvi Spuņciemā, Salas pagastā, piedāvājumu
iesniegšanas termiņš – 19.04.2012.;
• noslēdzies iepirkums par
būvuzraudzības pakalpojumiem
projekta “Babītes poldera sūkņu
stacijas “Babīte”, krājbaseina un
maģistrālā kanāla rekonstrukcija”
realizācijas ietvaros, iesniegts viens
piedāvājums, pieņemts lēmums
slēgt līgumu ar SIA Baltline Globe
par līgumcenu Ls 33 245;
• noslēdzies iepirkums par teritoriju apsaimniekošanu Babītes
novada Salas pagastā, iesniegti trīs
piedāvājumi, pieņemts lēmums
slēgt līgumu ar SIA “R20” līdz
31.10.2014., līgumcena Ls 61 972;
• izsludināts iepirkums par
PII “Saimīte” rekonstrukciju, piedāvājumu iesniegšanas termiņš
19.04.2012.

Iepirkuma procedūru
rezultātā noslēgti līgumi ar:

• SIA Riga rent par Babītes

Pašvaldības sabiedriskās kārtības
darba rezultāti martā
Babītes novada pašvaldības administrācijas Sabiedriskās kārtības
daļa informē, ka sabiedriskās kārtības sargi sadarbībā ar Olaines
iecirkņa policijas darbiniekiem,
veicot sabiedriskās kārtības uzraudzību martā, devušies 43 izbraukumos. To laikā Valsts policijā
nogādātas 7 personas, no kurām
4 par administratīvo pārkāpumu
izdarīšanu, bet 3 – aizdomās par
noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu.
Martā saņemti un izskatīti 17 iedzīvotāju iesniegumi un sūdzības,
divos gadījumos ir sniegta palīdzība ātrās medicīniskās palīdzības
darbiniekiem nogādāt personas
slimnīcā. Ar 18 personām notika
preventīva rakstura pārrunas un
pieņemti paskaidrojumi.
Par apstāšanās un stāvēšanas
noteikumu neievērošanu sastādīti
15 protokoli-paziņojumi, savukārt
par alkoholisko dzērienu vai citu
apreibinošo vielu lietošanu sabiedriskās vietās vai par atrašanos
sabiedriskās vietās tādā reibumā,

kas aizskar cilvēka cieņu, sastādīti 3 administratīvo pārkāpumu
protokoli. Divu veikto reidu laikā
tika pārbaudītas personas, kurām
piespriests papildsods – policijas
kontrole vai preventīva rakstura
darbu veikšana.

Kūlas dedzināšana
apdraud dabu un
cilvēku dzīvību!

Ik pavasari Latviju skar neskaitāmi kūlas dedzināšanas
gadījumi. Dabas aizsardzības
pārvalde un Babītes novada
sabiedriskās kārtības sargi vērš
uzmanību, ka kūlas dedzināšana
ne vien apdraud cilvēku dzīvību
un dzīvojamās platības, bet arī
rada būtisku kaitējumu Latvijas
dabas vērtībām!
17.02.2004. MK noteikumi
Nr. 82 “Ugunsdrošības noteikumi”
paredz, ka ikvienas personas pienākums ir nepieļaut ugunsgrēka
izcelšanos vai darbības, kas var
novest pie ugunsgrēka.

Minēto noteikumu 20. punkts
nosaka, ka objekta teritorija sistemātiski jāattīra no degtspējīgiem
atkritumiem, bet ap ēkām 10 m
plata josla jāattīra no sausās zāles
un nenovākto kultūraugu atliekām. Normatīvā akta 21. punkts
nosaka, ka zemes īpašnieks (valdītājs) veic visus nepieciešamos
pasākumus, lai objekta teritorijā
nenotiktu kūlas dedzināšana.
Atgādinām: par kūlas dedzināšanu fiziskām personām
draud naudas sods Ls 200–
500 apmērā vai pat administratīvais arests uz laiku līdz 15 diennaktīm. Par šiem pārkāpumiem
iedzīvotājus var sodīt gan policija,
gan ugunsdzēsēji.
Sabiedriskās kārtības daļa
aicina iedzīvotājus aktīvi iesaistīties un ziņot par konstatētiem
sabiedriskās kārtības un citiem
likumpārkāpumiem, zvanot pa
diennakts tālruni 29466001.
Ainārs Skudris,
sabiedriskās kārtības sargs

poldera sūkņu stacijas “Babīte”,
krājbaseina un maģistrālā kanāla rekonstrukcijas darbiem,
termiņš 31.08.2013., līgumcena
Ls 561 159;
• SIA “Seldings” par saimniecības preču piegādi Babītes novada pašvaldības administrācijas
un iestāžu darba nodrošināšanai,
termiņš 1.03.2013., līgumcenu līdz
Ls 10 000;
• SIA “Rīgas Apriņķa Avīze”
par pašvaldības informatīvā izdevuma “Babītes Ziņas” ar pielikumu tehnisko izgatavošanu 3000
eksemplāru tirāžā un izplatīšanu
Babītes novada administratīvajā
teritorijā, termiņš – 31.03.2013.,
līgumcena līdz Ls 10 000;
• SIA Metrum par zemesgabala “Robežu iela 4”, Babīte, Babītes
pagasts, zemes ierīcības projekta
izstrādi un divu jaunu zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izstrādi un reģistrāciju
Valsts kadastra reģistrā, termiņš –
80 dienas, līgumcena Ls 219;
• SIA “R20” par liepu vainagu
veidošanu un bojāto liepu izzāģēšanu Bērzu ielā un Liepu alejā,
Babītē, saskaņā ar koku ciršanas
saskaņošanas komisijas lēmumu
un topogrāfisko plānu, līgumcena
Ls 2751;
• SIA “Belss” par:
s “Upes ielas apgaismojuma

izbūves tehniskā projekta izstrādi”,
termiņš – 1.07.2012., līgumcena
Ls 2198,
s “Kļavu ielas apgaismojuma
izbūves tehniskā projekta izstrādi”,
termiņš – 1.07.2012., līgumcena
Ls 1405;
s “Meistaru un Rūpnieku
ielu apgaismojuma izbūves tehniskā projekta izstrādi”, termiņš –
1.07.2012., līgumcena Ls 2028.

Noslēgti pakalpojumu
līgumi ar:

• SIA “SIA 1960” par dzīvnieku līķu savākšanu un to utilizēšanu dzīvnieku kapsētā “Citi
medību lauki” Babītes novada
teritorijā esošajās sabiedriskajās
vietās, termiņš – 28.02.2013.;
• SIA “Evormontāža” par
apsardzes signalizācijas piegādi
un uzstādīšanu ēkā Centra iela
4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, termiņš 21.03.2012.,
līgumcena Ls 1089, līgums
izpildīts;
• SIA “FL BIROJS” par arhīva
metāla mobilo plauktu iegādi un
uzstādīšanu pašvaldības arhīvā
ēkā Centra ielā 4, Piņķos, termiņš
16.04.2012., līgumcena Ls 1805,
līgums izpildīts.
Elfa Sloceniece,
pašvaldības izpilddirektore

Babītes ezera
apkārtnes sakopšana
21. aprīlī no plkst. 9.00
21. aprīlī Babītes novada pašvaldība interesentiem piedāvā sakopt
valsts īpašumā esošā publiskā Babītes ezera krastus!
Babītes novada pašvaldība organizē atkritumu maisu izdali no
plkst. 9.00 līdz 9.30:
• pie Babītes polderu sūkņu
stacijas, Babītes pagastā;
• Skārduciemā, Babītes pagastā: Annas–Vīkuļu ceļa un Dimantu ceļa krustojumā;
• Skārduciemā, Babītes pagastā: Ļutu ceļa un Annas–Vīkuļu
ceļa krustojumā;
• Bražu ceļa galā, Spuņciemā,
Salas pagastā: pie Babītes ezera.
Lai pašvaldība varētu nodrošināt savākto atkritumu aizvešanu
uz atkritumu poligonu, lūdzam
piepildītos maisus novietot pie
dambja pretim ceļam, kur tika
saņemti maisi. Lūgums neatstāt
maisus dažādās vietās!
Aiciniet līdzi ģimenes locekļus

un draugus, kā arī neaizmirstiet
paņemt līdzi darba cimdus, daudz
enerģijas un pozitīvu noskaņojumu! Mums kopā izdosies vairāk
un labāk!
Pēc pavasara sniega segas nokušanas neaizmirstiet apsekot un
sakopt arī savus privātos īpašumus, lai novada ļaudis un viesi
var ne tikai lepoties ar Babītes novada dabas vidi, bet arī izbaudīt
tās skaistumu.
Karte pieejama pašvaldības
vietnē www.babite.lv.
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Dibināta biedrība “Babītes uzņēmēju klubs”
Apvienojoties novada
uzņēmumiem, pavasarīgā
3. aprīļa dienā pie Babītes
vidusskolas jaunradītā
biedrība “Babītes uzņēmēju
klubs” kopā ar novada
iedzīvotājiem atzīmē savu
dibināšanu, rīkojot putnu
būrīšu uzstādīšanu visā
Babītes novadā.
“Putnu būrīšu uzstādīšanu izvēlējāmies, jo pavasara putnu atlidošanas un ligzdu vīšanas simbolisko jēgu sasaistām ar mūsu
biedrības dibināšanu. Pavasaris

dabā iezīmē visa dzīvā atmodu
un mēs – Babītes novada uzņēmēji – esam pārliecināti, ka
mūsu biedrība būs par pamatu
kvalitatīvākai un ilgtspējīgākai
uzņēmējdarbības attīstībai mūsu
novadā,” stāsta biedrības “Babītes
uzņēmēju klubs” valdes priekšsēdētājs un SIA “Gartens” vadītājs
Varis Sprancmanis.
“Pirmkārt, vēlamies biedrībā
apvienot visus ieinteresētos novada
uzņēmējus un veicināt savstarpējo kontaktu veidošanos. Otrkārt,
popularizēt novada uzņēmējus ne
tikai novada, bet arī visas valsts

mērogā,” tā stāsta par biedrības
“Babītes uzņēmēju klubs” darbības mērķiem valdes locekle
un portāla “Babitesnovads.lv”
koordinatore Ilze Bērziņa.
Kopā “Babītes uzņēmēju
klubs” dāvā 35 putnu būrīšus
visām novada skolām un pirmsskolas izglītības iestādēm, kas tiks
izvietoti pa visu Babītes novadu –
Piņķos, Babītē un Salā. Par būrīšu pareizu izvietošanu un piestiprināšanu parūpēsies Babītes
vidusskolas jaunie dabas draugi.
Pasākumā piedalās ne tikai
novada uzņēmēji, bet arī Babītes
Varis Sprancmanis, biedrības “Babītes uzņēmēju klubs” valdes
priekšsēdētājs un SIA “Gartens” vadītājs. Ilzes Aizsilas foto

Babītes vidusskolas Vides pulciņa dalībnieks uzstāda putnu būrīti Piņķos. Ilzes Aizsilas foto

vidusskola, Babītes novada pašvaldības pārstāvji un Domes
priekšsēdētājs Andrejs Ence, kurš
pats personīgi pauž atbalstu šādai uzņēmēju iecerei. Tāpat pasākuma laikā par putnu sugām
Babītes novadā un to īpatnībām
interesentiem stāstīja ornitologs,
skanēja Babītes vidusskolas jauno pašdarbnieku dziesmas un pēc
simboliskā pirmā būrīša uzstādīšanas bērniem tika dāvāti novadā
ražotie gardumi – “Lāču” gardā
maize, “Spilvas” saldais ievārījums
un “Latplantas” tēja.
Biedrības “Babītes uzņēmēju
klubs” biedri un atbalstītāji: dārza
pakalpojumi “Gartens”, Varkaļu
osta, ceptuve “Lāči”, autoserviss
“VRR auto”, Babītes radošā dar-

bnīca, portāls “Babitesnovads.lv”,
vides aizsardzības un ekoloģijas
uzņēmums “Venteko”, kafejnīca
“Liepājas virziens”, IT risinājumi
“Silvita”, reklāmas un suvenīri AD
Promotion, daiļamatniecības uzņēmums “Musturi”, laivu bāze “Ezerkrasti”, dārza un sezonas preču
vairumtirgotājs “Eva dārzam”,
viesu māja “Dālderi”, zemnieku
saimniecība “Upeslejas”, jāšanas
sporta klubs “Temperaments”,
pētnieciskā laboratorija Syntagon
Baltic, ēdienu un ēdienu piedevu
ražotājuzņēmums “Spilva”.
Varis Sprancmanis,
biedrības “Babītes uzņēmēju
klubs” valdes priekšsēdētājs
Tālr.: 29235296, e-pasta adrese:
buk@babitesnovads.lv

Sociālo zinību skolotāji iepazīst Eiropas Parlamenta darbu Briselē
Eiropas Parlaments no
1. līdz 5. aprīlim rīkoja
mācību braucienu Sociālo
zinību skolotāju metodisko
apvienību vadītājiem
uz Eiropas Savienības
“galvaspilsētu” Briseli,
kur Eiropas Parlamenta
Apmeklējumu un semināru
nodaļas komunikācijas
ģenerāldirektorāts rīkoja
semināru par tēmu
“Eiropas Parlamenta darbs
un aktualitātes”.
Semināru vadīja un vispusīgu,
interesantu informāciju par Eiropas Parlamentu sniedza Komunikāciju daļas darbiniece Laura
Zandersone.
Eiropas Parlaments pārstāv
iedzīvotājus, un tas ir kā tilts
starp iedzīvotājiem un Eiropas
Savienību. Eiropas Parlamentā

pieņemtie lēmumi ietekmē mūsu
ikdienas dzīvi. Tikšanās Briselē
lika aizdomāties par to, cik ļoti
svarīgi ir, kādus deputātus mēs
ievēlam šim darbam, kā viņi pārstāv mūsu intereses, cik un kādas svešvalodas viņi pārvalda, lai
varētu komunicēt ar citu valstu
deputātiem, pievēršot uzmanību
Latvijai svarīgiem jautājumiem.
Tika gūta informāciju arī par
Latvijas valsts deputātu darbu un
aktivitātēm Eiropas Parlamentā.
Pēc semināra bija iespēja apmeklēt Parlamenta sēžu zāli, kur
plenārsēdēs tiekas visu 27 dalībvalstu 754 deputāti, to starpā arī
9 mūsu valsts pārstāvji.
Iepazināmies arī ar Parlamenta apmeklētāju centru Parlamentarium. Viena no unikālākajām
centra iezīmēm ir iespēja apmeklētājiem ar interaktīvu multivides
displeju palīdzību saņemt infor-

Skolotāja Anita Kalniņa, apmeklējot Eiropas Parlamenta sēžu zāli

māciju par Eiropas Savienības
vēsturi, šodienu, par dažādiem ar
Eiropas Savienību saistītiem jautājumiem jebkurā no 23 Eiropas

Savienības oficiālajām valodām.
“Braucot ar autobusu cauri
sešām Eiropas Savienības valstīm,
ar interesi vēroju iekoptos augļu

dārzus Polijā, apstrādātos un ar
agroplēvi apklātos laukus Vācijā,
lielās siltumnīcu platības Nīderlandē. Varēju izbaudīt arī jaunos
maksas ceļus Polijā, kur pirmo
reizi pāri lielajām autostrādēm
redzēju speciāli ierīkotās “gaisa
pārejas” meža dzīvniekiem. Atliek
cerēt, ka arī mūsu laukos kādreiz
vairs nebūs kūlas, ko pavasaros
dedzināt, ka arī pie mums būs
tādi ceļi un braukšanas kultūra
kā citās valstīs,” iespaidos dalās
Babītes vidusskolas direktora
vietniece izglītības jomā Anita
Kalniņa.
Mācību brauciena maksu un
iespēju gūt jaunu pieredzi par
Eiropas Parlamenta darbu nodrošināja Eiropas Parlaments.
Anita Kalniņa,
Pierīgas novadu Sociālo
zinību MA vadītāja
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Marts Babītes novada pašvaldības izglītības iestādēs
Babītes vidusskolā

Babītes vidusskolas skolēnu sasniegumi olimpiādēs
Pierīgā, reģionā un valstī 2011./2012. mācību gadā

Sasniegumi konkursos
Vārds, uzvārds

Klase

Sasniegums

Konkurss

Skolotājs

Viktorija Rjumina,
Līva Lote Briede

6.b

1. vieta

Cielavas gudrība

I. Gavare

Gatis Štolcers

12.

3. vieta

Jauno ģeogrāfu skola

I. Gavare

8.b

Izvirzīts uz
valsti

Vides izziņas spēļu konkurss
“Iepazīsti vidi”

I. Gavare

Valstī

Pierīgas novados
Anna Sestule, Elīza Sestule,
Stefānija Dubra,
Inita Stepanoviča
9. klašu ansamblis

I pakāpe

Vokālās mūzikas konkurss “Balsis”

S. Sestule

5.–6. klašu
vokālais ansamblis

II pakāpe

Vokālās mūzikas konkurss “Balsis”

S. Sestule

2.–3. klašu
vokālais ansamblis

II pakāpe

Vokālās mūzikas konkurss “Balsis”

I. Martinsone

Autoru kolektīva darbs
“Vēja stabules”

II pakāpe

Vizuālās un vizuāli plastiskās
mākslas konkurss un izstāde
“Toņi un pustoņi”

I. Bude

Anna Sestule, Elīza Sestule,
Stefānija Dubra

8.b

Atzinība

Jauno vides pētnieku forums
“Skolēni eksperimentē”

R. Bancāne

Vita Korņejeva, Aleksandra
Medina, Simona Valeiko

8.a

Atzinība

Jauno vides pētnieku forums
“Skolēni eksperimentē”

R. Bancāne

Karīna Onukrāne,
6.b
Ieva Kaša, Viktorija Rjumina

Atzinība

Vides izziņas spēļu konkurss
“Iepazīsti vidi”

I. Gavare

Sasniegumi sportā

Pierīgas novadu skolu Olimpiskās dienas stafetēs izcīnītas 2. un
3. vietas, minifutbola sacensībās izcīnīta 3. vieta, Latvijas Olimpiskajā
dienā izcīnīta 2. vieta, sporta spēlēs
peldēšanā izcīnītas 1. un 2. vietas,
Mārupes novada sacensībās peldēšanā 1.–2. klasēm izcīnītas 1. un
3. vietas. Skolēnus sacensībām
gatavoja skolotāji Ruta Jēkabsone,
Agnese Feldmane, Ilze Gajevska,
Edīte Šteinberga, Edgars Vakuļčiks.

Piedalīšanās projektos

Šajā mācību gadā skola iesaistījusies projektā par atkarībām “Esi

brīvs”, kas norisinās sadarbībā ar
Šveici. Projektu vada skolotāja
Daiga Sīpola.
Angļu valodas skolotāja Ruta
Virbule piedalījusies Starptautiskajā projektā Comenius partnerībai Mūžizglītības programmas
ietvaros ar mērķi pilnveidot angļu
valodas mācīšanas metodiku.
10.–12. klašu skolēni un skolotāji pavasara brīvlaikā piedalījās
pieredzes apmaiņas braucienā uz
Itāliju un iepazinās ar izglītības
sistēmu Itālijas skolās.
5.–9. klašu skolēni skolotājas
Svetlanas Volkovas vadībā piedalījās Starptautiskajā konkursā

Ruskij medvežonok.
10.–12. klašu skolēni skolotājas Meritas Meieres vadībā
piedalījās Starptautiskā Dzimtās
valodas dienā, kuru organizēja Ādažu Brīvā Valdorfa skola
sadarbībā ar UNESCO Latvijas
Nacionālo komisiju un Latviešu
valodas aģentūru.
Ilga Stašulāne,
Babītes vidusskolas
direktores vietniece
izglītības jomā,
un Gita Sondore,
Babītes vidusskolas
direktores vietniece izglītības
un audzināšanas jomā

Vārds, uzvārds

Klase Sasniegums

Olimpiāde,
konkurss

Skolotājs

Valstī
12.

Izvirzīts ZPD
uz valsts
konferenci

D. Eglīte

Linda Vinceviča

6.b

3. vieta

I. Krūma

Adrija Deičmane

6.b

Ģirts Dobičinaitis

9.a

Vācu ģimn. atkl.
angļu
Atzinība Vācu ģimn. atkl.
angļu
3. vieta Latvijas atklātā
vācu val.

R. Virbule
M. Meiere
R. Krafte
S. Mogiļnaja
L. Baleviča
L. Baleviča
I. Gavare
B. Sprīvule
R. Bancāne
I. Stašulāne
I. Bude
S. Mogiļnaja
D. Koreņuks
I. Gavare
I. Bude
I. Stašulāne
L. Baleviča
L. Baleviča
R. Bancāne

Laine Bērziņa

Reģionā

I. Krūma
R. Krafte

Pierīgas novados
Armands Goļevs
Liene Onukrāne
Atis Dzilna
Rihards Matrevics
Augusts Kamerovskis
Einārs Koops
Gatis Štolcers
Toms Jurģis Ivanovs
Laura Auliciema
Aleksandra Medina
Ivars Krivjakins
Edvards Vaļickis
Toms Jurģis Ivanovs
Toms Jurģis Ivanovs
Egils Dzenis
Agnija Onukrāne
Marta Bukša
Katalīna Bernāne
Liene Onukrāne

12.
11.
10.
6.b
5.a
10.
12.
11.
10.
8.a
6.a
5.c
11.
11.
9.b
8.b
7.a
7.a
11.

1.
1.
1.
1.
1.
1.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.

vieta
vieta
vieta
vieta
vieta
vieta
vieta
vieta
vieta
vieta
vieta
vieta
vieta
vieta
vieta
vieta
vieta
vieta
vieta

Elīna Dišlere

9.b

3. vieta

Laine Bērziņa
Laura Auliciema

12.
10.

Atzinība
Atzinība

Dārta Smaine

9.a

Atzinība

Sabīne Olehno
Viktorija Batanova
Matīss Jonikāns
Elīna Dišlere
Marta Bukša

11.
11.
11.
9.
7.a

Atzinība
Atzinība
Atzinība
Atzinība
Atzinība

angļu val.
latv. val.
vācu valoda
matemātika
matemātika
matemātika
ģeogrāfija
ķīmija
bioloģija
matemātika
mājturība
matemātika
fizika
ģeogrāfija
mājturība
matemātika
matemātika
matemātika
konkurss “Pazīsti
savu organismu”
konkurss “Pazīsti
savu organismu”
angļu val.
konkurss “Pazīsti
savu organismu”
konkurss “Pazīsti
savu organismu”
vācu val.
krievu val.
ģeogrāfija
bioloģija
mājturība

R. Bancāne
R. Virbule
R. Bancāne
R. Bancāne
R. Krafte
L. Pisenkova
I. Gavare
R. Bancāne
K. Brūdere

Babītes vidusskolas skolēniem būs iespēja saņemt stipendiju
28. martā Babītes novada Dome
apstiprināja noteikumus “Par stipendiju piešķiršanu Babītes novada pašvaldības Babītes vidusskolas
izglītojamajiem”.
Babītes vidusskolas administrācija, izanalizējot izglītojamo
mācību sasniegumus, iesniedza
pašvaldības Domei priekšlikumu
par stipendiju piešķiršanu vidusskolēniem, lai:
• sekmētu skolēnu motivāciju
sasniegt augstākus mācību rezultātus;
• veicinātu skolēnu intelektu-

ālo spēju attīstību un centienus
kvalitatīvas izglītības iegūšanai;
• motivētu esošos skolēnus, kā
arī piesaistītu jaunus audzēkņus
mācību turpināšanai izvēlēties
Babītes vidusskolu.
Stipendija tiks piešķirta 10.–12.
klases skolēniem, sākot ar nākamā mācību gada 1. septembri,
saskaņā ar 2011./2012. mācību
gada noslēguma vērtējumiem 11.,
12. klasēm un saskaņā ar pamatizglītības sekmju izraksta vērtējumiem 10. klasēm.
Stipendija tiks pārskatīta divas

reizes mācību gadā – septembrī
un janvārī, kad tiks ņemti vērā
1. semestra vērtējumi un liecības. Tā tiks ieskaitīta skolēna
bankas kontā līdz nākamā mēneša
15. datumam. Stipendiju skolēnam varēs piešķirt arī atkārtoti.
Stipendiju saņems tie skolēni, kuru mācību sasniegumi nevienā mācību priekšmetā nebūs
novērtēti zemāk par 6 ballēm,
nebūs neattaisnotu kavējumu
un Babītes vidusskolas Iekšējās
kārtības noteikumu pārkāpumu
vai citu administratīvi sodāmu

pārkāpumu ārpus skolas.
Stipendija tiks piešķirta šādā
apmērā mēnesī, ņemot vērā vidējo atzīmi iepriekšējā mācību
semestrī:
• Ls 10 – ja atzīme nebūs
zemāka par 7 ballēm;
• Ls 15 – ja atzīme nebūs
zemāka par 7,5 ballēm;
• Ls 20 – ja atzīme nebūs
zemāka par 8 ballēm;
• Ls 25 – ja atzīme nebūs
zemāka par 8,5 ballēm;
• Ls 30 – ja atzīme nebūs
zemāka par 9 ballēm.

Semestra laikā stipendiju
varēs anulēt, ja skolēnam būs
neattaisnoti kavējumi, Babītes
vidusskolas Iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumi vai citi administratīvi sodāmi pārkāpumi
ārpus skolas.
Babītes vidusskolas direktore
Ilze Rozenberga uzskata: “Šī ideja
ir labs veids, kā motivēt jauniešus vēl rūpīgāk veikt savu darbu.
Stipendija būs palīgs jaunietim
viņa ideju īstenošanai!”
Ilze Rozenberga,
Babītes vidusskolas direktore
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Babītes pirmsskolas
izglītības iestādē
8. martā Babītes PII viesojās Ilga
Reizniece. Koncertā bērni tika
iepazīstināti ar dažādiem netradicionāliem mūzikas instrumentiem. Kā arī bija iespēja pašiem
muzicēt un izmēģināt šo instrumentu skanējumu.
16. martā vecākās grupas bērni kopā ar savām skolotājām –
Zandu Balodi, Kristīni Endzeli
un mūzikas skolotāju Sandru
Sestuli – iepriecināja vecākus ar
pavasara koncertu. Repertuārā
tika iekļautas gan skanīgas bērnu, gan populāras latviešu estrādes dziesmas. Koncertā valdīja
omulīga gaisotne. Bērni savus

vecākus pārsteidza arī ar kulinārijas dotībām – bija pagatavojuši
brīnišķīgu svētku kūku!
Marta pēdējā nedēļa ritējusi
Lieldienu noskaņās. Bērnudārzā
notika radošās darbnīcas, kurās
piedalīties bija aicināti arī vecāki.
Radošajās darbnīcās bērni kopā
ar vecākiem un grupu skolotājām
meistaroja Lieldienu dekorācijas,
kuras izmantotas laukumiņu rotāšanai. Visiem kopā strādājot,
tapa lielas ligzdas ar krāsainām
Lieldienu olām.
Marita Aploka,
Babītes PII vadītājas
vietniece izglītības jomā

Lieldienu dekorācijas Babītes PII pagalmā. Ilzes Aizsilas foto

Pirmsskolas izglītības iestādē “Saimīte”
Mēs esam aktīvi...

Ir teiciens, ka cāļus skaita rudenī, bet bērnudārzs “Saimīte” var
teikt citādi – savus “cāļus” skaitām
pavasarī, jo tas ir laiks, kad bērni
visu mācību gadu ir mācījušies,
darbojušies un ieguvuši daudz
jaunu zināšanu un prasmju ne
tikai mācībās, bet arī interešu
pulciņos.
Apgūtās prasmes tautisko deju
pulciņā “Saimīte” bērni rādīja
14. martā deju kolektīvu “Annele”
10 gadu jubilejas sadancī Ropažu Kultūras un izglītības centrā
un 3. aprīlī pirmsskolas izglītības iestāžu bērnu deju kolektīvu
sadancošanās koncertā Ulbrokā.
Skolotāja Dace Veide varēja lepoties ar saņemto diplomu un
pateicības rakstu.
Mūsdienu deju grupa “Vendija” piedalījās radošā konkursa
1. un 2. atlases kārtā, iegūstot
2. pakāpi mūsdienu deju kolektīvu radošajā konkursā Vidzemes
reģionā pirmsskolu grupā un uz
bērnudārzu atveda diplomu par
2. pakāpes iegūšanu.
Mūzikas skolotājas Lienas
Bernhardes ansamblis “Mazās
pērlītes” piedalījās sadziedāšanās
svētkos “Zem lielās rūķa cepures”
un nopelnīja diplomu par skanīgāko priekšnesumu.
Iespējas apmeklēt daudzos
pulciņus ir katram, jo piedāvājums ir daudzveidīgs: no 3 gadu
vecuma ir iespēja dejot tautiskās (sk. D. Veide) un mūsdienu
(sk. I. Vazne) dejas, no 4 gadu
vecuma lielākais iestādes bērnu skaits apgūst angļu valodas

“Superpuikas” un “Supermeitenes”. Foto no PII “Saimīte” arhīva

prasmes pie Babītes vidusskolas
skolotājas I. Krūmas un arī apmeklē nodarbības futbolā gan
bērnudārza sporta zālē, gan
Babītes sporta kompleksa lielajā
sporta zālē.
Mūsu iestādē bērni tāpat
darbojas arī māla pulciņā (vad.
psiholoģe Dz. Cirse), dzied ansamblī “Mazās pērlītes” (vad.
L. Bernharde), Yamaha populārās mūzikas skolā (vad. S. Silava),
darbojās cīņu kluba “Asano”
nodarbībās (vad. A. Lutkevičs).
Pēcpusdienas cēliens bērnudārzā ir ļoti noslogots gan bērniem,
darbojoties dažādajos pulciņos,
gan grupu skolotājiem, laikus atgādinot katram bērnam par gatavošanos nodarbībām.
Tā, visiem kopīgi strādājot,
varam būt droši, ka pieliekam
visas pūles, lai bērni augtu, veidotos un attīstītos kā personības, kā

vispusīgi, radoši cilvēki ar savām
interesēm un aizrautībām.

Jaunas darba formas sportā

• Pavasara brīvdienās, 2. un
8. martā, visiem sešgadīgajiem bērniem tika noorganizēts sportiska
rakstura pasākums “Supermeitenes” un “Superpuikas”. Pasākumos virmoja pozitīvas emocijas –
prieks, izbrīns, atbildības izjūta
un, protams, jautrība un sacensības gars. Ja bērniem ir prieks un
pozitīvas emocijas, tad skolotāji
izjūt dubultu gandarījumu par paveikto, jo iecere ir devusi plānotos
rezultātus!
• 15. martā organizēts sportisks
pasākums “Jautro bumbu spēles”.
• 16. martā trīsgadīgajiem bērniem “Atvadas no ziemiņas!”.
Ruta Bārzdaine,
PII “Saimīte” vadītājas
vietniece mācību darbā

Babītes novada PII
bērnu Mākslas diena
15. martā Babītē, privātajā sākumskolā “Vinnijs”, notika pagājušajā
gadā aizsāktā novada tradīcija –
pirmsskolas izglītības iestāžu (PII)
bērnu Mākslas diena. Šogad pasākums rosināja bērnos radošu
pašizteikšanos vizuāli plastiskajā
mākslā, izmantojot otrreizējos
pārstrādes materiālus.
Par Mākslas dienas tēmu
tika izvēlēts viens no skaistākajiem bērnu dienu daiļliteratūras
darbiem – brāļu Grimmu pasaka
par Brēmenes muzikantiem, kas
atspoguļoja aizraujošu stāstu par
muzikantu piedzīvojumiem.
Bērnus sagaidīja pasaku tēli:
ēzelis, suns, kaķis un gailis, kas
aicināja pasākuma dalībniekus darboties grupās, lai kopīgi

varētu izgatavot instrumentus muzikantiem. Kad darbiņš bija padarīts, visi draudzīgi gāja rotaļās,
skandinot savus meistardarbus –
instrumentus.
Mākslas dienu noslēgumā
dalībnieki – privātā sākumskola “Vinnijs”, PII “Saimīte”, PPII
“Liesmiņas”, Babītes PII un Salas
sākumskola – saņēma Babītes
novada pašvaldības pateicības
rakstus un dāvaniņas turpmākam
radošam darbam.
Tā bija jauka pieredzes apmaiņas iespēja bērniem un
pedagogiem!
Biruta Grīnfelde,
pašvaldības kultūras darba
organizatore

Bērnu mākslas diena Babītes novada pirmsskolu izglītības iestāžu
audzēkņiem. Zanes Siliņas foto
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Bērnu ansamblis “Mazās pērlītes” Salas sākumskolā
iegūst galveno balvu
Sadziedāšanās svētkos
25. martā Bērnu un jauniešu
centrā “Rīgas skolēnu pils” notika sadziedāšanās svētki “Zem
lielās rūķu cepures”. Pasākumā
piedalījās pirmsskolas izglītības
iestāžu muzikālie kolektīvi no dažādām Latvijas pilsētām. Babītes
novadu svētkos pārstāvēja Lienas
Bernhardes vadītais pirmsskolas
izglītības iestādes “Saimīte” bērnu

ansamblis “Mazās pērlītes”. Mazie
ķipari sacentās ar dziedātājiem no
Rīgas, Ogres, Gulbenes, Liepājas,
Vaivariem, Bauskas un Valles. Neraugoties uz brīnišķīgajiem citu
pilsētu dziedātāju priekšnesumiem, par īpaši jautru un skanīgu
dziedājumu žūrijas galveno balvu
“Skanīgākais priekšnesums” ieguva mūsu “Mazās pērlītes”.

Sadziedāšanās svētki noslēdzās
ar kopīgām rotaļām, ansambļu
vadītāju uzstāšanos un našķošanos ar organizatoru sagādātajiem saldumiem. Babītes novada
dziedošās pērlītes tika uzaicinātas piedalīties jau nākamajos
koncertos!
Kate Ansone,
PII “Saimīte” audzēknes mamma

Konkurss par vietu piešķiršanu
bezmaksas mācībām
Latvijas Starptautiskajā skolā
Babītes novada izglītības iestāžu
vidusskolēni, kuru dzīvesvieta ir
deklarēta Babītes novadā, aicināti
pieteikties bezmaksas divu gadu
mācībām Latvijas Starptautiskās
skolas 11. un 12. klasē.
Konkursa mērķis ir veicināt
skolēnu interesi par izglītības turpināšanu angļu valodā starptautiskā vidē, motivējot un atbalstot
spējīgākos vidusskolēnus, kuri
mācās Babītes novada pašvaldības
izglītības iestādēs, kā arī veicināt
Babītes novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītības kvalitātes
un vidusskolēnu konkurētspēju,

īpaši attiecībā uz studijām angļu
valodā.
Pieteikšanās termiņš: līdz
2012. gada 11. jūnija plkst.
17.00 jāiesniedz Babītes novada
pašvaldības Izglītības, kultūras
un sporta komitejai iesniegums,
sekmju izraksts un izglītības iestādes direktora vai direktora vietnieka, angļu valodas skolotāja un
matemātikas skolotāja aizpildītas
anketas, kuras ievietotas aizzīmogotā aploksnē.
Konkursam var pieteikties:
Babītes novada izglītības iestāžu
vidusskolēni, kuri 2011. un 2012.

gadā beiguši 10. klasi un kuru
dzīvesvieta ir deklarēta Babītes
novadā.
Konkursa rezultātu vērtēšanu
veic Babītes novada pašvaldības
Izglītības, kultūras un sporta komitejas un Latvijas Starptautiskās
skolas pārstāvju izveidota komisija, kas savus lēmumus pieņem ar
vienkāršu balsu vairākumu.
Konkursa nolikumu un anketu veidlapas iespējams aplūkot
pašvaldības vietnē www.babite.lv.
Ilze Aizsila,
pašvaldības sabiedrisko
attiecību speciāliste

No 5. līdz 9. martam skolā notika matemātikas nedēļa, kurā
piedalījās gan pirmsskolas izglītības iestādes (PII) grupas, gan
sākumskolas audzēkņi, nedēļas
noslēgumā iesaistoties konkursā.
8. martā sākumskolas vokālais
ansamblis piedalījās Pierīgas skolu
vokālās mūzikas ansambļu skatē,
kur ieguva II pakāpi.
15. martā PII vokālais ansamblis piedalījās PII bērnu ansambļu sadziedāšanās pasākumā
Baldonē un Mākslas dienās privātajā sākumskolā “Vinnijs”.
22. martā skolā notika Talantu
konkurss.

23. martā Babītes vidusskolas
psiholoģe Daiga Broka konsultēja
PII grupas “ABC” audzēkņus –
nākamos pirmklasniekus –, lai
izvērtētu viņu gatavību skolai.
No 26. līdz 30. martam skolā
bija Valodu nedēļa. Tās ietvaros
notika Teātra dienām veltīta izrāde “Kurš teica ņau?” PII grupā
“Kāpēcīši”. 28. martā tika organizēts konkurss, bet 30. martā –
Pierīgas skolu skatuves runas konkursā piedalījās Salas sākumskolas
3. klases skolniece Ieva Ansena,
kur ieguva 6. vietu.
Daina Krūmiņa,
Salas sākumskolas direktore

Babītes mūzikas skolā martā
Saskaņā ar mācību darba plānu
martā audzēkņi kārtoja tehniskās
ieskaites un notika audzēkņu tematiskie vakari.
8. martā notika radošais koncerts “Pavasara noskaņai”, kurā
audzēkņi rādīja pašu komponētos
skaņdarbus, kā arī izpildīja dziesmas no mūzikliem.
9. martā notika klavierspēles
skolotājas I. Rusovas audzēkņu
koncerts vecākiem.
12. martā koklētāju ansamblis “Dzītariņi” piedalījās koklētāju
zibakcijā Rīgas centrālajā stacijā.
14. martā trīs klavierspēles audzēkņi piedalījās II Starptautiskajā Lūcijas Garūtas jauno pianistu
konkursā Siguldas MMS.
18. martā piecas klavierspēles

audzēknes piedalījās Starptautiskā
konkursa Concours international
de piano atlasē Rīgā. Madara
Blāķe, Maija Bunkovska, Emīlija
Marta Vīga, Kristija Tomsone un
Kristīne Blāķe tika izvirzītas uz
nākamo konkursa kārtu Parīzē.
21. martā notika stīgu instrumentu spēles audzēkņu draudzības koncerts Jūrmalas MVS.
Koncertā piedalījās arī Babītes
mūzikas skolas vecāko klašu
audzēkņu stīgu instrumentu ansamblis.
28. martā notika stīgu instrumentu spēles audzēkņu koncerts
vecākiem.
Inita Pūķe,
Babītes mūzikas skolas
direktore

Bērnu dienas sporta un atpūtas nometnē “Piedzīvojumu sala”
bērnus varēs pieteikt, sākot ar 2. maiju
Ar Babītes novada pašvaldības atbalstu 2012. gada vasarā Babītes
sporta komplekss organizē četras
dienas sporta un atpūtas nometnes
Babītes novada bērniem vecumā
no 7 līdz 12 gadiem. Pateicamies
visiem vecākiem, kuri piedalījās
aptaujā, lai varētu noskaidrot pie-

mērotākos bērnu nometņu organizēšanas datumus. Saskaņā ar aptaujas rezultātiem tika noteikti šādi
nometņu organizēšanas datumi:
• no 4. līdz 15. jūnijam “Piedzīvojumu sala 3”;
• no 2. līdz 13. jūlijam “Piedzīvojumu sala 4”;

Pieteikšanās, dokumentu iesniegšanas un
apmaksas termiņi
Nometnes nosaukums
“Piedzīvojumu sala 3”

Pieteikšanās
termiņš

līdz 25.05.2012.
plkst. 23.00
līdz 22.06.2012.
“Piedzīvojumu sala 4”
no 2.jūlija līdz 13. jūlijam
plkst. 23.00
līdz 6.07.2012.
“Piedzīvojumu sala 5”
no 16. jūlija līdz 27. jūlijam plkst. 23.00
“Piedzīvojumu sala 6”
līdz 20.07.2012.
no 30. jūlija līdz 10. augustam plkst. 23.00
no 4. jūnija līdz 15. jūnijam

Visu dokumentu
iesniegšanas un
maksāšanas termiņš
līdz 1.06.2012.
plkst. 17.00.
līdz 29.06.2012.
plkst. 17.00
līdz 13.07.2012.
plkst. 17.00
līdz 27.07.2012.
plkst. 17.00

• no 16. līdz 27. jūlijam “Piedzīvojumu sala 5”;
• no 30. jūlija līdz 10. augustam “Piedzīvojumu sala 6”.

Pieteikšanās nosacījumi
nometnei

• Pieteikšanās nometnēm
notiek elektroniski, sākot ar
2. maiju.
• Bērnu drīkst pieteikt uz
vienu no četrām organizētajām
nometnēm 2012. gadā.
• Uz nometni var pieteikt tos
bērnus, kur vismaz vienam no vecākiem/aizbildņiem un bērnam
dzīvesvieta ir deklarēta Babītes
novadā vismaz 3 mēnešus no
pieteiktā bērna nometnes datuma sākuma.
• Ja pēc elektroniskās pieteikšanās ir vēl brīvas vietas, tad ir
iespēja nometnei pieteikt bērnus:

1) kuru dzīvesvieta ir deklarēta Babītes novadā un kuri jau ir
pieteikušies kādai no šīs vasaras
“Piedzīvojumu sala” nometnēm;
2) kuri mācās Babītes novadā;
3) pārejos bērnus.
Lai pieteiktu bērnu Babītes
novada pašvaldības organizētajai dienas sporta un atpūtas nometnei, vecākiem nepieciešams
aizpildīt un iesniegt elektroniskā veidā, sūtot uz e-pasta adresi
nometnes@babite.lv, pieteikuma
anketu. Pieteikumi, kas saņemti pirms 2.05.2012. netiks ņemti
vērā.
Vecāku ērtībām uzņemšanas
noteikumi, pieteikuma anketa, kā
arī līguma par nometni sagatave,
kas pēc pieteikuma apstiprināšanas būs jāaizpilda un jāiesniedz
nometnes organizētājam, ir pieejami Babītes novada pašvaldības

interneta vietnē www.babite.lv,
sadaļā “Sports”.

Nometnes maksa

• Ls 4 dienā – bērniem, kuru
dzīvesvieta deklarēta Babītes novadā.
• Ls 8 dienā – pārējiem bērniem.
Nometnes maksa saskaņā ar
līgumu vecākiem būs jāieskaita
Babītes novada pašvaldības kontā
pēc rēķina saņemšanas. Maksājot par nometni, lūdzam norādīt
rēķina numuru, bērna vārdu un
uzvārdu, kā arī nometnes nosaukumu! (Piemērs: Rēķins Nr. 00,
Gunita Pačkajeva “Piedzīvojumu
sala 3”.)
Kontaktpersona: Gunita Pač
kajeva, nometnes vadītāja; mob.
tālr. 26323888; e-pasta adrese:
nometnes@babite.lv
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Pašvaldība iesaista
bezdarbniekus algotajos
pagaidu sabiedriskajos darbos
Jau kopš 2012. gada janvāra Babītes novada pašvaldība iesaistās
ESF projekta “Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās” (Nr.
1DP/1.3.1.5.0./12/IPIA/NVA/001)
īstenošanā, sekmējot nodarbinātības pasākumu veicināšanu
Babītes novadā.
Lai gan oficiālie dati (uz
29.02.2012.) liecina, ka Babītes
novadā bezdarba līmenis ir 5,2 %
(saskaņā ar Centrālās statistikas
pārvaldes datiem par darbspējas
vecuma iedzīvotāju skaitu Babītes
novada administratīvajā teritorijā), tomēr patieso situāciju darba
tirgū novadā raksturot un izpētīt
ir krietni sarežģītāk.
Lai veicinātu iedzīvotāju iesaistīšanos darba tirgū un sniegtu iespēju saņemt kaut vai nelielu
algu par piedalīšanos pagaidu
darbos, Babītes novada pašvaldība sadarbībā ar Nodarbinātības
valsts aģentūras (NVA) Rīgas reģionālo filiāli ESF projektā šobrīd
nodarbina piecus iedzīvotājus,
iesaistot tos darbā vairākās pašvaldības iestādēs Babītes un Salas pagastā: Babītes vidusskolā,
pirmsskolas izglītības iestādē
“Saimīte”, Dienas centrā Piņķos,
kā arī pašvaldības bibliotēkā Piņķos. Nepieciešamības gadījumā
pagaidu darba veikšana tiks nodrošināta arī citās iestādēs.

Algotie pagaidu darbinieki
tiek nodarbināti kā palīgstrādnieki, kas veic gan teritorijas un
ceļmalu tīrīšanas darbus, gan
bibliotēkas grāmatu plauktu kārtošanu, telpu uzkopšanu, kā arī
iesaistās palīdzības sniegšanā ikdienas darbā ar Sociālā dienesta
klientiem Dienas centrā.
“Pašreiz iedzīvotāju atsaucība
un iesaistīšanās šajā programmā ir salīdzinoši maza. Pieredze
rāda, ka no katriem trim cilvēkiem, kuri ir izstāvējuši Nodarbinātības Valsts aģentūras Rīgas
reģionālās filiāles rindu, gatavs
strādāt ir tikai viens cilvēks.
Turklāt piedalās lielākoties sievietes. Izskaidrojums varētu būt
meklējams cilvēku domāšanā un
uzskatos par to, vai atdeve naudas izteiksmē ir salīdzināma un
atbilst plānotajam darba ieguldījumam,” skaidro Edvīns Prančs,
pagaidu algoto darbu koordinators Babītes novadā.
Projekta mērķa grupa ir NVA
bezdarbnieka statusā vismaz
sešus mēnešus reģistrētie bezdarbnieki, kuri nesaņem bezdarbnieka pabalstu. Tā kā darba
veikšana prasa rūpīgu attieksmi,
kārtību, atbildību, turklāt darbs
ir publiskās vietās, katra iesaistītā persona iepriekš tiek pārbaudīta, ņemot vērā tās iespējamo

sodāmības vēsturi un veselības
stāvokli.
Saskaņā ar projektu līgums
tiek noslēgts uz četriem mēnešiem. Darba laiks noteikts astoņu stundu darba diena – piecas
dienas nedēļā.
Stājoties darbā, personai nepieciešama medicīniskā grāmatiņa, kuru līdz Ls 20 apmaksā
NVA, ja tiek iesniegti visi pamatojuma dokumenti.
Uz jautājumu, vai šie cilvēki
vienlaikus var būt aktīvi darba
meklētāji, Edvīns Prančs skaidro: “Divas reizes mēnesī persona
drīkst doties uz darba pārrunām.
Šādā gadījumā intervētājs aizpilda uz speciālas veidlapas veidotu apliecinājumu, ka konkrētais
pagaidu darba veicējs patiešām
ir apmeklējis darba interviju. Ja
viss atbilst patiesībai, šāda prombūtne skaitās kā apmaksāta darba
diena.”
Ilze Aizsila,
pašvaldības sabiedrisko
attiecību speciāliste

Sākts jauns projekts
“Bērnu rotaļu laukuma izveide
Salas pagastā, Babītes novadā”
Saskaņā ar Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas Reģionālās lauksaimniecības pārvaldes 2012.
gada 16. februāra lēmumu Nr.
04.3/2-11/375 “Par projekta iesnieguma apstiprināšanu LEM2”
Babītes novada pašvaldības
projekta iesniegums Nr. 11-04L32100-000189 “Bērnu rotaļu
laukuma izveide Salas pagastā,
Babītes novadā”, kas tika iesniegts
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstības programmas
2007.–2013. gadam pasākuma
“Pamatpakalpojumi ekonomikai
un iedzīvotājiem” ietvaros ir apstiprināts.

Projekta kopējās izmaksas:
Ls 24 354.
Publiskais finansējums:
Ls 17 966,06
Pašvaldības finansējums:
Ls 6387,94
Projekta īstenošanas laiks:
no 5.02.2012. līdz 15.08.2012.
Projekta mērķis: sekmēt aktīvās atpūtas, vides sakopšanas un
pieejamības aktivitāšu dažādošanu Salas pagasta iedzīvotājiem,
izveidojot bērnu rotaļu laukumu
ar drošības un kvalitātes prasībām
atbilstošu aprīkojumu, veicinot un
dažādojot bērnu brīvā laika pavadīšanu ārpus dzīvojamām telpām.

Projekta īstenošanas uzraudzību un kontroli nodrošina Lauku
atbalsta dienests, Lielrīgas Reģionālā lauksaimniecības pārvalde.
Jolanta Pupkeviča,
pašvaldības projektu vadītāja
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Paziņojums par projekta “Dzintaru ceļa posma
rekonstrukcija un apgaismojuma izbūve posmā
no Spuņciema ielas līdz Ventspils šosejai
Babītes novada Salas pagastā” noslēgumu

Rekonstruētais Dzintaru ceļa posms

Ir pabeigts projekts “Dzintaru ceļa
posma rekonstrukcija un apgaismojuma izbūve posmā no Spuņciema ielas līdz Ventspils šosejai
Babītes novada Salas pagastā”,
projekta iesnieguma Nr. 11-04L32100-000090.
Projekta ietvaros ir veikta
Dzintaru ceļa posma rekonstrukcija 750 metru garumā. Rekonstruējamā ceļa posmā veikta
novadgrāvju tīrīšana, ceļa profila
un caurteku nomaiņa, ceļa konstrukcijas pastiprināšana un asfaltbetona seguma izbūve atbilstoši
plānotajam transporta sastāvam
un intensitātei, kas ievērojami uzlabos satiksmes drošības līmeni,
satiksmes dalībnieku un ceļam
blakus esošo nekustamo īpašumu īpašnieku komfortu, optimizēs
minētā ceļa posma uzturēšanu vasarā un pavasara šķīdonī.
Uzlabojot Salas pagasta iedzīvotāju un viesu drošību, projekta
gaitā veikta arī apgaismojuma izbūve 350 metru posmā no Spuņciema ielas līdz Ventspils šosejai,
kas uzlabos gan autobraucēju, gan
gājēju drošību, jo ceļa posms ir
apgaismots. Projekta realizācija
veicina maza mēroga infrastruktūras kvalitātes uzlabošanu, tā
saglabājot un paaugstinot apdzīvotību un teritorijas pievilcību,
labiekārtojot dzīves vidi mājokļu
īpašniekiem tuvākajā apkārtnē, kā
arī plašai sabiedrības daļai pieejamās infrastruktūras drošības līmenis ir paaugstināts un pielāgots
perspektīvai satiksmes intensitātei.
Projekts ir īstenots Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku
attīstības (ELFLA) programmas
2007.–2013. gadam pasākuma
“Pamatpakalpojumi ekonomikai
un iedzīvotājiem” ietvaros.
Projekta kopējās izmaksas ir

Jaunizbūvētais apgaismojums
no Spuņciema ielas līdz
Ventspils šosejai

Ls 149 668,19 (viens simts četrdesmit deviņi tūkstoši seši simti
sešdesmit astoņi lati un 19 santīmi), ELFLA finansējums ir Ls
107 564,44 (viens simts septiņi
tūkstoši pieci simti sešdesmit
četri lati un četrdesmit četri santīmi), pašvaldības finansējums –
Ls 42 103,75 (četrdesmit divi
tūkstoši viens simts trīs lati un
75 santīmi).
Projekta īstenošanas uzraudzību un kontroli nodrošina Lauku
atbalsta dienests, Lielrīgas Reģionālā lauksaimniecības pārvalde.
Jolanta Pupkeviča,
pašvaldības projektu vadītāja

10 | www.babite.lv

2012. gada 17. aprīlis, nr. 24

Pieprasījums pēc valsts atbalsta nemazinās
Juridiskās palīdzības administrācija ir apkopojusi 2011. gada darbības rezultātus, kas norāda, ka
joprojām saglabājas pieprasījuma
pieauguma tendence pēc iestādes
sniegtajiem pakalpojumiem –
valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības un valsts kompensācijas
cietušajiem. Saņemtie pieprasījumi arvien vairāk liecina par to, ka
pēdējo gadu laikā kopumā pieaugusi sabiedrības izpratne par
administrācijas sniegto pakalpojumu saturu. Minētais skaidrojams
ar iestāžu veiksmīgu sadarbību,
nodrošinot iedzīvotājiem iespēju
vērsties pēc nepieciešamās informācijas par pakalpojumu saņemšanas kārtību pie pašvaldību
sociālajiem dienestiem un procesu virzītājiem – amatpersonas vai
tiesas, kas konkrētajā brīdī vada
kriminālprocesu.
Salīdzinājumā ar 2010. gadu
juridiskās palīdzības pieprasījumu skaits palielinājies par 20 %
(saņemti 3288 pieprasījumi), tāpat
par 21 % pieaudzis arī pozitīvo

lēmumu īpatsvars, kad juridiskā
palīdzība tiek piešķirta. Pārsvarā
lēmumi par juridiskās palīdzības
piešķiršanu civilstrīdos, kas saistīti
ar laulības šķiršanu, uzturlīdzekļu
piedziņu un paternitātes noteikšanu, kā arī parādu un zaudējumu
piedziņas jautājumu risināšanai.
Kaut arī Juridiskās palīdzības
administrācijas centrālais birojs
atrodas Rīgā, iedzīvotāji informāciju par juridiskās palīdzības
saņemšanas iespējām var saņemt
pašvaldības sociālajā dienestā, kuras administratīvajā teritorijā ir
to dzīvesvieta vai kur tie tiesiski
uzturas. Līgumus ar administrāciju noslēguši juridiskās palīdzības sniedzēji, kuru prakses
vietas atrodas Latvijas reģionos,
kas nodrošina personai iespēju
saņemt juridisko palīdzību tuvāk
dzīvesvietai.
Personām, kas vēlas saņemt
valsts nodrošināto juridisko palīdzību, jāievēro, ka tā pieprasāma
laikus, lai administrācija varētu
paspēt pieņemt lēmumu par juri-

“Kultūrvēstures
mantojuma saglabāšana
Latvijas novados”
Manuskriptu konkurss
Apgāds “Jumava” sadarbībā ar
Latvijas Pašvaldību savienību izsludina manuskriptu konkursu
“Kultūrvēstures mantojuma saglabāšana Latvijas novados”, lai mūsu
tautas vēsture, mūsu vecvecāku
un vecāku stāsti tiktu saglabāti
nākamajām paaudzēm.
Apgāds “Jumava” 20 darbības
gadu laikā ir bijis aktīvs kultūrvēsturisko stāstu izdevējs, tāpēc,
turpinot grāmatu sēriju par Latvijas kultūrvēsturi, apgāds aicina
pašvaldībās dzīvojošos vēsturniekus, literatūras zinātniekus,
novadpētniekus un citus aktīvus
interesentus, kuri ir pierakstījuši,
veidojuši un saglabājuši informāciju un aprakstus par savu novadu
un tā notikumiem, veidot manuskriptus, rakstīt stāstus un iesniegt
tos konkursa žūrijai izvērtēšanai.
Izveidota profesionāla žūrija
vērtēs iesniegtos manuskriptus, un
konkursa uzvarētāja manuskripts
tiks izdots apgāda “Jumava” grāmatu sērijā par Latvijas kultūrvēsturi. Tiks izvēlēti papildus divi
manuskripti, kurus arī nominēs

žūrija, un tie saņems balvas no
apgāda “Jumava”.
Manuskriptu iesniegšanas termiņš: no 2.04.2012. līdz 2.07.2012.
Darbs komisijai jānosūta elektroniskā veidā uz e-pasta adresi
pasutijums@jumava.lv. Iesniedzot
darbu vai darba koncepciju, obligāti jāpievieno pieteikuma anketa, kas pievienota konkursa
nolikumam un pieejama vietnē
www.babite.lv.
Iesniegto manuskriptu vērtēšana tiek sākta pēc iesniegšanas
termiņa beigām, un konkursa uzvarētāji tiek paziņoti 1.10.2012.
Grāmata tiek izdota 2013. gadā.
Konkursa noslēgumā tiek
noteikti un apbalvoti 3 konkursa
gaitā vislielāko punktu kopsummu
ieguvušie dalībnieki, kuri saņem
šādas balvas:
1. vietas ieguvējs – Ls 500 lielu autorhonorāru;
2. un 3. vietas ieguvēji – saņem balvas no izdevniecības
“Jumava”.
Plašāka informācija par konkursu: www.jumava.lv

diskās palīdzības piešķiršanu un
vienoties ar juridiskās palīdzības
sniedzēju. Valsts vienas lietas ietvaros nodrošina noteiktā apjomā
konsultācijas, procesuālo dokumentu sastādīšanu un pārstāvību tiesā, veicot par to samaksu
juridiskās palīdzības sniedzējam.
2011. gadā nav samazinājies
arī tīšos noziedzīgos nodarījumos cietušo personu skaits, kuri
izmantoja savas tiesības saņemt
valsts kompensāciju, – pieprasījums saglabājies 2010. gada līmenī
(saņemti 456 pieprasījumi).
Salīdzinājumā ar iepriekšējo
gadu 2011. gadā ir samazinājies
atteikumu izmaksāt valsts kompensāciju skaits un par 7 % ir
palielinājies pozitīvo lēmumu
īpatsvars, kad valsts kompensācija cietušajam tika izmaksāta.
Pārsvarā jeb 30 % gadījumos
lēmumi par valsts kompensācijas izmaksu pieņemti sakarā ar
vidēja smaguma miesas bojājumu nodarīšanu cietušajiem, bet
23 % – ar smagu miesas bojājumu

Informācijai
Juridiskās palīdzības administrācijas funkcijās ietilpst jautājumu izlemšana par
valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības piešķiršanu civillietās un administratīvajās
lietās (apelācijas procedūrās patvēruma piešķiršanas procesa ietvaros un lēmuma
par apstrīdēto izbraukšanas rīkojumu vai lēmuma par apstrīdēto lēmumu par
piespiedu izraidīšanu pārsūdzēšanas ietvaros), valsts kompensāciju izmaksāšana,
ja tīša noziedzīgā nodarījuma rezultātā iestājusies personas nāve, nodarīti smagi
vai vidēja smaguma miesas bojājumi, aizskarta personas dzimumneaizskaramība
vai cietušais inficēts ar cilvēka imūndeficīta vīrusu, B vai C hepatītu.
Kontaktinformācija – bezmaksas informatīvais tālrunis: 80001801 (pieejams
no fiksētās tālruņu līnijas), tālrunis: 67514224, fakss: 67514209, e-pasta adrese:
jpa@jpa.gov.lv, vietne: www.jpa.gov.lv.

nodarīšanu. 21 % valsts kompensāciju izmaksātas, kad noziedzīga
nodarījuma rezultātā iestājusies
personas nāve, savukārt 18 % –
sakarā ar personas aizskartu dzimumneaizskaramību.
15 % gadījumos valsts kompensācija izmaksāta noziedzīgos
nodarījumos, kuros cietuši nepilngadīgie. No tiem lielākā daļa jeb
88 % kompensācijas izmaksātas
sakarā ar aizskartu nepilngadīgās
personas dzimumneaizskaramību.
Noziedzīgos nodarījumos cietušie informāciju par valsts kom-

pensācijas saņemšanas iespēju un
kārtību var saņemt ne tikai administrācijā, bet arī vēršoties pie
kriminālprocesa virzītāja. Cietušajiem jāievēro, ka valsts kompensācijas pieprasījums administrācijā
iesniedzams viena gada laikā pēc
dienas, kad persona atzīta par cietušo tīšā noziedzīgā nodarījumā.
Turklāt tiesības pieprasīt valsts
kompensāciju ir, negaidot krimināllietas izskatīšanu tiesā.
Renāte Jonikāne,
Juridiskās palīdzības
administrācija

Paziņojums par detālplānojuma
“Beberu ciems” sabiedrisko apspriešanu
Ar Babītes novada pašvaldības
Domes 28.03.2012. lēmumu “Par
“Beberu ciema detālplānojuma”
teritorijas daļas grozījumu 1. redakcijas nodošanu sabiedriskajai
apspriešanai un atzinumu saņemšanai” detālplānojuma grozījumu
1. redakcija nodota sabiedriskai
apspriešanai un atzinumu saņemšanai (prot. Nr. 5; 3. §). Sabiedriskās
apspriešanas termiņš – trīs nedēļas
no paziņojuma laikrakstā “Latvijas
Vēstnesis”.
Sabiedriskās apspriešanas
laikā detālplānojuma grozījumu

1. redakcija būs izstādīta Babītes
novada pašvaldības administrācijas telpās, adrese: Centra ielā 4,
Piņķos, Babītes pagastā, ar grafisko daļu var iepazīties pašvaldības
interneta vietnē www.babite.lv.
Rakstiskus priekšlikumus un
ierosinājumus var iesniegt Babītes
novada pašvaldībā, Centra ielā 4,
Piņķos, Babītes pagastā, Babītes
novadā, LV-2107. Ja priekšlikumu
iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku
atbildi, fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, personas kods,
dzīvesvietas adrese, juridiskām

personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese.
Apmeklētāju pieņemšanas vieta un laiki: Babītes novada administrācijā pie teritorijas plānotājas
pirmdienās un ceturtdienās no
plkst. 8.15 līdz 12.15 un no plkst.
13.00 līdz 18.00.
Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 26.04.2012. plkst.
17.00 Babītes novada pašvaldības
telpās: Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā.
Dzirkstīte Paņķo,
pašvaldības teritorijas plānotāja

Projektā “Pieslēdzies, Latvija!”
plānots četrkāršot apmācīto senioru skaitu
Lattelecom organizētās senioru
apmācības projektā “Pieslēdzies,
Latvija!” šogad notiks ar vēl lielāku vērienu. Kā palīgi Lattelecom organizētajām apmācībām
pieteikušās jau gandrīz 100 skolu
un to informātikas skolotāji no
visas Latvijas. Plānots četrkāršot
apmācāmo senioru skaitu, bezmaksas datorapmācības piedāvājot
cilvēkiem vecumā pēc 50 gadiem.
2012. gads Eiropā izsludināts
par Aktīvās novecošanas un paaudžu solidaritātes gadu. Novērtējot
Lattelecom projekta “Pieslēdzies,

Latvija!” sociālo nozīmību, mācot
datora prasmes senioriem, projektam šogad atbalstu paudušas arī
Labklājības ministrija un Izglītības
un zinātnes ministrija.
Pērn apmācībās tika iesaistīti vairāk nekā 1500 senioru visā
Latvijā. Lattelecom veiktā pētījuma
dati liecina, ka 81 % no senioriem, kas ir apguvuši datora un
interneta lietošanas pamatprasmes
un izmanto tās ikdienā, atzīst, ka
tas ir uzlabojis viņu ikdienas dzīvi, ļaujot justies mūsdienīgākiem.
Lai pieteiktos projektam, se-

nioriem jāzvana pa bezmaksas
tālruni 80000822 vai arī jāinteresējas savā pensionāru biedrībā,
kas palīdzēs ar grupu komplektēšanu. Apmācības tiks organizētas nelielās grupās – pa 14 dalībniekiem katrā. To ilgums būs
3 dienas (4 astronomiskās stundas
ik dienu). Pateicībā par skolotāju
ieguldīto darbu projektā “Pieslēdzies, Latvija!”, Lattelecom dāvinās
jaudīgu portatīvo datoru.
Līga Bite,
Lattelecom sabiedrisko
attiecību projektu vadītāja
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Mūsu mīlestība ir valoda,
Skaļos vārdos kas neizpauž,
Kādiem maiguma ritmiem pulsējot,
Tā mums mūžīgu vasaru auž.
(K. Apškrūma)

Sirsnīgi sveicam mūsu novada iedzīvotājus

Ritu un Voldemāru Barčevskus
Zelta kāzās
un

Arvīdu un Leokādiju Panderus

55. kāzu jubilejā!

Babītes novada pašvaldība

Aicinām atsaukties Babītes
novada māksliniekus!
12. maijā Babītes novada pašvaldība organizē novada
Mākslas dienu “Cepure sev un māmiņai” Piņķos.
Aicinām atsaukties visus interesentus – vietējos māksliniekus –,
kuri vēlētos piedalīties šajā pasākumā.

Mākslas dienā tiks organizēta izstāde un
radošās darbnīcas.

Piedāvājam iespēju izstādīt savus mākslas darbus un sniegt
praktiskus padomus to veidošanā.
Mākslas diena atspoguļos Babītes novadā pārstāvēto mākslas
nozaru daudzveidību, iepazīstinās ar vietējiem radošo profesiju
pārstāvjiem.
Izmantojiet iespēju un piesakieties līdz 27. aprīlim, rakstot vai
zvanot pašvaldības kultūras darba organizatorei
Birutai Grīnfeldei: e-pasta adrese: biruta.grinfelde@babite.lv,
mob. tālr.: 22020629.

Aicinām piedalīties novada
sporta spēlēs boulingā!
7. maijā aicinām Babītes novadā dzīvesvietu deklarējušos
iedzīvotājus un strādājošos novadā (pamatdarbā) piedalīties
Babītes novada sporta spēlēs 2012 boulingā.
Sacensības notiks:
7. maijā sporta un atpūtas centrā Bowlero, Lielirbes ielā 27, Rīgā.
Sacensību sākums:
plkst. 19.00 (norisināsies līdz plkst. 22.00).
Reģistrēšanās:
sacensību vietā no plkst. 18.30 līdz 18.50.
Sacensību dalībnieku skaits ierobežots:
līdz 60 dalībniekiem.
Iepriekšējā pieteikšanās obligāta! Tā būs vēlreiz jāapstiprina
3. maijā no plkst. 9.00 līdz 16.00. Ja atkārtotais apstiprinājums
netiks saņemts, sacensību organizatori uzskatīs to par atteikšanos
no dalības sacensībās.
Tālruņi: 67914389, 29680882 (Sergejs Varša)
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Babītes novada sporta
spēles 2012

4. martā Babītes sporta kompleksā
notika dubultspēles novusā vīriešiem. Piedalījās 10 pāri. 1. vietu
izcīnīja Gaidis Čoders un Igors
Ramba, 2. vietu – Ainārs Grosens
un Ivars Kampars un 3. vietu – Elmārs Štubis un Mārtiņš Veilands.
11. martā tika organizētas
sacensības svara stieņa spiešanā
guļus. Piedalījās 17 dalībnieku. Pirmās vietas izcīnīja Austra Brauna
(S-30-39), Inese Ansone (S-40+),
Maikls Grants (V-14-16), Kristaps
Lapsiņš (V-17-19), Toms Klāvs
(V-20-49) un Viesturs Gargurnis
(V-50+).
17. martā notika galda spēles
četrcīņā dubultspēlēs. Piedalījās
septiņi dalībnieku pāri. Ļoti sīvās
un spraigās cīņās uzvarēja Sergejs
Varša un Staņislavs Kojalovičs,
2. vietā – Jurijs Polozovs un Jurijs
Stepanovs un 3. vietā – Gaidis
Čoders un Guntars Andersons.
18. martā norisinājās otrais
posms kāršu spēlē “Zolīte”.
Piedalījās 21 dalībnieks. Starp
sievietēm 1. vietu izcīnīja Ginta
Sadovska, 2. vietu – Inita Reika un

3. vietu – Dzintra Svikle. Starp vīriešiem 1. vietu izcīnīja Māris Priedītis, 2. vietu – Andris Streilis un
3. vietu – Māris Kurcišs.

Volejbols

3. martā Jelgavas sporta hallē norisinājās Jelgavas sporta servisa centra balvas izcīņa volejbolā vīriešiem
veterāniem senioriem. Balvas izcīņā
piedalījās Jelgavas, Saldus, Skrundas, Valgundes un Babītes komandas. Pirmo vietu izcīnīja Babītes
komanda, 2. vietā – Skrundas un
3. vietā – Saldus komanda.
17. martā Skrundā norisinājās
Skrundas kausa izcīņa volejbolā
vīriešiem veterāniem. Kausa izcīņā piedalījās Skrundas, Saldus,
Valgundes, Jelgavas un Babītes
komandas. Rezultāti: 1. vietā –
Skrunda, 2. vietā – Jelgava un
3. vietā – Babīte.
18. martā Babītes sporta kompleksā norisinājās augstskolu atklāto sacensību pēdējais piektais sabraukums sieviešu volejbolā. Sporta
kluba “Babīte” komanda divās spēlēs izcīnīja divas uzvaras, pret Kuldīgas NSS komandu ar rezultātu
2:0 (25:13; 25:10) un Aizkraukle

AV 2:0 (25:17; 25:15). Pēc piektā
posma noskaidrotas sešas labākās
visu sabraukumu komandas, kas
piedalīsies finālā, – SK “Babīte”, Rīgas Volejbola skola, SK RTU, LSPA,
LDz Cargo un Kuldīgas NSS.
26. februārī, 11. un 24. martā
Mārupē Tīraines sporta centrā norisinājās amatieru volejbola turnīrs,
kur piedalījās trīspadsmit komandas. Mūsu novadu pārstāvēja divas
komandas: “Babīte-1”, kas izcīnīja
4. vietu, un “Babīte-2”, kas izcīnīja
5. vietu.
24. martā Rīgā norisinājās Latvijas Tautas sporta asociācijas ziemas čempionāta otrā sabraukuma
posms sieviešu volejbolā. Sporta
kluba “Babīte” sieviešu komanda
abās spēlēs izcīnīja uzvaras ar rezultātu 2:0, pārspējot LDz Cargo
un VK-2010 komandas.

Novuss

Latvijas komandu novusa čempionātā sporta kluba “Babīte” virslīgas komanda izcīnīja 5. vietu, bet
pirmās līgas komanda ierindojās
15. vietā, un 2012./2013. gada Latvijas čempionātā spēlēs otrajā līgā.
▶ 12. lpp.

Kultūras afiša
25. aprīlī plkst. 18.30
Sporta un kultūras centrā, “Pīlādzīšos”, Spuņciemā,
Radošo prasmju darbnīca

Deja bērniem no 6 līdz 12 gadu vecumam

Tekstilmozaīku veido, izgriežot un sašujot kopā
dažādas formas auduma gabaliņus, kas var būt
papildināti ar aplikācijām. Izveidoto mākslas
darbu var izmantot kā sienas dekoru, gultas
pārklāju vai galda salveti.
Nodarbību vadīs Aija Rācenāja.

plkst. 14.00–15.30 kopā ar Agnesi Bordjukovu
(Babītes vidusskolas aktu zālē).

“Tekstilmozaīkas pamati”

27. aprīlī plkst. 19.00
Babītes vidusskolas aktu zālē
Starptautiskajai dejas dienai veltīts koncerts

“Riti, dejas kamolīt!”

Piedalās: Babītes vidusskolas deju kolektīvi
(vadītāja Linda Plostniece),
Rīgas 41. vidusskolas deju kolektīvs
(vadītāja Sarmīte Kadiķe),
Babītes novada tautas deju kolektīvs “Kaspīne”
(vadītāja Dace Veide).

plkst. 14.00–15.30 kopā ar Liliju Lipori
(Babītes sporta kompleksā);

Kontaktimprovizācija

29. aprīlī plkst. 19.00
Babītes vidusskolas aktu zālē

Starptautiskajai dejas dienai veltīts koncerts
Piedalās: Babītes vidusskolas deju studija
“Zvaigžņu AkA”.
4. maijā plkst. 16.00
Babītes vidusskolas zālē

Pavasara danči kopā ar “Trejdeviņiem”
12. maijā plkst. 12.00
Piņķu Jāņa baznīcā

Mātes dienai veltīts koncerts

Piedalās Babītes mūzikas skolas audzēkņi.

28. aprīlī plkst. 18.00
Koncertcikls “Mūzika Piņķu baznīcā”

12. maijā plkst. 14.00
Laukumā pie Dienas centra

Koncertā piedalās:
solisti – Ieva Parša, Jānis Ungurs, Ilze Čuibe,
ērģelnieks – Jānis Pelše,
Lielvārdes kultūras nama jauktais koris “Lāčplēsis”.

Izstādes un radošās darbnīcas kopā ar novada
māksliniekiem.
Mākslas dienā būs iespēja vērot Dejas teātra
kompānijas “Zvaigžņu AkA”
dejas izrādes pirmizrādi!

“Trauks spārnotā dvēsle no manis”

29. aprīlī
Starptautiskā Dejas diena novadā

Laikmetīgās dejas meistarklases

plkst. 10.00–11.30 kopā ar Agnesi Bordjukovu,
plkst. 12.00–13.30 kopā ar Liliju Lipori
(Babītes sporta kompleksā).

Mākslas diena “Cepure sev un māmiņai!”

Dalība pasākumos – bez maksas.
Atbalsta: Babītes novada pašvaldība
Biruta Grīnfelde,
pašvaldības kultūras darba organizatore
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Gada lielākais sporta notikums jau maijā!
jaunzirgiem, lai iepazīstinātu visus
interesentus ar topošajiem sporta
zirgiem. Šo maršrutu galvenais atbalstītājs ir a/s “Agrofirma Tērvete”,
kurai piederošā zirgaudzētava ir
vecākā Latvijā.
Latvijas Šķirnes zirgu audzētāju asociācija (LŠZAA) pasniegs
īpašu balvu un Goda lenti Baltic
Cup 2012 sacensību labākajam
Latvijas šķirnes zirgam.

Pagājušā gada 14.–15. maijā Babītē Baltic Cup 2011 jāšanas sporta sacensību laikā tika uzstādīts
rekords – divās dienās startēja
Baltijas valstīs un Krievijā vēl
nebijis dalībnieku skaits vienā
pasākumā – 341 starts dienā!
Jātnieki ieradās kuplā skaitā no
sešām valstīm – Latvijas, Lietuvas,
Igaunijas, Baltkrievijas, Krievijas
un Somijas. Četru valstu sastāvos
bija visi valsts izlašu sportisti.

Ieeja pasākumā
bez maksas!

Sportiski un muzikāli
svētki visai ģimenei

Arī šogad tiek turpināta tradīcija! Ar Babītes novada pašvaldības
Domes, SIA “Ozoli EKO” un Latvijas Jātnieku federācijas atbalstu
Baltic Cup 2012 sacensības notiks
tajā pašā vietā – SIA “Ozoli EKO”
zirgu staļļos no 11. līdz 13. maijam
(no piektdienas pusdienlaika līdz
svētdienas vakaram). Pēc dalībnieku lūguma tika pieņemts izaicinājums pasākumu rīkot trīs dienas,
kā tas parasti notiek augstākajā
jāšanas sporta sacensību līmenī.
Pirmo reizi Baltijas valstīs jāšanas sacensībām būs pasākuma
vadītājs. Par Baltic Cup 2012 vadītāju ir uzaicināts mūziķis Lauris
Reiniks. Šāda izvēle nav nejauša.
Dziedātājs ar zirgiem ir saistīts jau
kopš bērnības – paralēli muzicēšanai cītīgi trenējies, piedalījies sacensībās un pat izcīnījis arī kādu
uzvaru, līdz ar to mūziķim jāšanas sporta sacensību vide ir ļoti
tuva un iemīļota. Arī Baltic Cup
sacensību dalībnieki Lauri Reiniku
ir iemīļojuši – aizvadītā gada sacensībās mākslinieks dalībniekiem
un skatītājiem sniedza azartisku
koncertu, dziedot dziesmas latviešu, angļu, lietuviešu un igauņu
valodā. Klausītāju atsaucība bija
patiešām liela.
Svinīgo uzrunu sacensībās
teiks Babītes novada Domes
priekšsēdētājs Andrejs Ence.
Piektdien, 11. maijā, sacensības tiesās jāšanas sporta treneris
un profesionāls salsas dejotājs,
televīzijas šova “Dejo nost” dalībnieks, Rolands Šteinbergs.

Numura
pielikumi
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▶ 11. lpp.

12. maijā dalībniekus un skatītājus ar dziesmām izklaidēs iemīļotā country grupa (2011. gada
LNT šova “O!Kartes Skatuve” uzvarētāji) “Jātnieki”, kā arī dziedātājs Mārtiņš Balodis. Mātes dienā,
13. maijā, dziedam redzēsim arī
mūziķes Rūtu un Iru Dūdumas
no “Dziedošajām ģimenēm”.
Pasākumā īpaši tiks gaidītas ģimenes ar mazajām atvasēm. Mātes dienā mazie ķipari varēs savām
māmiņām gatavot cukura puķes
Dansukker teltī, kā arī nobaudīt jauno Veselības dzērienu. Brīnišķīgu
priekšnesumu būs sarūpējis Lienas
Bernhardes vadītais Babītes novada
bērnu ansamblis “Mazās pērlītes”.

Zirgi un sportisti

Trīs dienu sacensībās ir paredzēti
13 maršruti dažāda prasmju līme-

1. lpp. – Saistošie noteikumi nr. 4
“Par grozījumiem Babītes novada
Domes 23.02.2011. saistošajos
noteikumos nr. 5
“Par sociālo palīdzību trūcīgām
un maznodrošinātām ģimenēm
(personām) Babītes novadā““

ņa jātniekiem un zirgiem. Visos
maršrutos jātniekiem tiek piešķirti
punkti. Visvairāk punktus ieguvušais jātnieks saņem galveno titulu – “Labākais Baltic Cup 2012
sacensību jātnieks”. Šī titula ieguvējs saņems dāvanu no slavenā
itāļu dziedātāja Al Bano Carrisi
restorāna Felicita Vecrīgā. Al Bano
ir ne tikai lielisks dziedātājs, bet
arī brīnišķīgs vīndaris, līdz ar to
uzvarētājs saņems balvā dziedātāja darinātos vīnus, mūziķa disku
un vakariņas Al Bano restorānā
Vecrīgā. Aizvadītajā gadā par galvenā titula ieguvēju kļuva Lietuvas
sportists Bens Gutkauskis, kurš
šobrīd ir Centrāleiropas zonas
(šajā zonā atrodas arī Latvija)
rezultatīvākais jātnieks.
Vēl sacensībās ir paredzēti
īpaši maršruti maz pieredzējušiem

4. lpp. – Saistošie noteikumi nr. 5
“Par pabalstu sakarā ar bērna
piedzimšanu, par apbedīšanas
pabalstu un svētku pabalstu
politiski represētām personām“
8. lpp. – Saistošie noteikumi nr. 7
“Grozījumi Babītes pagasta padomes

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

Baltic Cup 2012 organizē Jāšanas
sporta klubs Sport De Lux sadarbībā ar SIA “Ozoli EKO”, Babītes novada pašvaldības Domi un
Latvijas Jātnieku federāciju.
SIA “Ozoli EKO” staļļa saimniece Lilija Bērtulsone: “Es ļoti
labprāt atbalstu dažādas sporta
aktivitātes, jo tās rosina cilvēkus
nodoties veselīgam dzīvesveidam,
rada kopības izjūtu un veicina pagasta atpazīstamību. Esmu gandarīta, ka “Ozoli EKO” staļļos ir
sportisti, kuri ne tikai paši aktīvi
sporto, bet arī organizē vērienīgus
jāšanas sporta pasākumus, lai citiem radītu prieku.”
Vairākkārtējs Latvijas Republikas čempions jāšanas sportā un
Baltic Cup sacensību organizators
Ģirts Bricis: “Babītes novadā rīkoju jāšanas sporta sacensības jau
trešo gadu. Tā ir lieliska iespēja
popularizēt šo sporta veidu un
piesaistīt tam aizvien vairāk ģimeņu. Zirgs ir sabiedrotais, ar kuru
kopā esot, bērni mācās rūpēties,
uzņemties atbildību un nepadoties
pie pirmajām neveiksmēm.”
Baltic Cup sacensību idejas autore un organizatore Kate Ansone:
“Babītes novada vide ir tik zaļa
un harmoniska, ka grūti iedomāties labāku vietu, kur vēl nodarboties ar sporta aktivitātēm brīvā
dabā, ja ne šeit! Sportisks azarts,
saskarsme ar dzīvniekiem, lieliski
pavadīts laiks – tas viss jūs gaida
jau maija otrajā nedēļas nogalē!”
Kate Ansone,
RJSK Sport De Lux
prezidente

2008. gada 4. jūnija saistošajos
noteikumos nr. 10
“Babītes pagasta teritorijas plānojums
2008.–2020. gadam teritorijas
plānojuma grafiskā daļa un teritorijas
izmantošanas un
apbūves noteikumi“ un Salas pagasta

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

Pierīgas novadu sporta
spēles 2012

10. martā Rīgā norisinājās sporta spēles galda tenisā. Piedalījās
8 Pierīgas novadu komandas.
Mūsu novada komanda (sastāvā
Ināra Auziņa, Jurijs Polozovs,
Ilgonis Auželis un Jurijs Stepanovs)
kopvērtējumā izcīnīja 3. vietu.
17. martā Baldonē norisinājās
priekšsacīkstes sacensības telpu
futbolā. Mūsu grupā spēlēja arī
Baldones, Ķekavas un Mārupes
novada komandas. Babītes novada komanda uzvarēja Baldoni ar
3:2 un Mārupi ar 7:1, bet zaudēja
Ķekavai – 4:7. Kopvērtējumā spēlē par 6. vietu 31. martā Spuņ
ciemā tika piedzīvots zaudējums
Saulkrastu novadam ar rezultātu
3:4, kā rezultātā izcīnīta 7. vieta.

Latvijas sporta veterānu
sporta spēles

4. martā Jelgavā norisinājās sporta spēles peldēšanā veterāniem.
Piedalījās 15 pašvaldību un sporta klubu komandas. SK “Babīte”
komandu kopvērtējumā izcīnīja
6. vietu. Godalgotās vietas individuāli izcīnīja: Ināra Dūšele (S-60
grupā) – divas 1. vietas (brīvajā
stilā un uz muguras); Ilze Ķiploka (S-35) – 2. vieta uz muguras
un 3. vieta brīvajā stilā; Ieva Siļķe (S-45) – divas 3. vietas brīvajā
stilā un uz muguras; Jānis Šteins
(V-55) – 2. vieta brīvajā stilā
un 3. vieta uz muguras; Viktors
Liepnieks (V-55) – 2. vieta uz
muguras un 3. vieta brīvajā stilā; Indra Pluce (S-25) – 3. vieta
brīvajā stilā.

Svarbumbu celšana

17. martā Rīgā norisinājās Latvijas
meistarsacīkstes veterāniem, kurās
Babītes novadu pārstāvēja trīs dalībnieki: Austra Brauna, Viesturs
Gargurnis un vecākais sacensību
dalībnieks Paulis Gilis. Visi mūsu
novadnieki savās vecuma grupās
izcīnīja pa divām zelta medaļām
un kļuva par čempioniem.
Guntars Reika,
Babītes sporta kompleksa
vadītājs

padomes 2008. gada 5. septembra
saistošajos noteikumos nr. 84 “Salas
pagasta teritorijas
plānojuma 2005.–2017. gadam
teritorijas plānojums, grafiskā daļa un
teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi““
Avīze internetā: www.babite.lv
Iznāk vienu reizi mēnesī.
Tirāža: 3000 eksemplāru.
Izdevējs: SIA “Rīgas Apriņķa Avīze”.

