
Salas pagasta svētki 
aizvadīti jautrās noskaņās
26. maijā noritēja tradicionā-
lie Salas pagasta svētki ar nu 
jau atpazīstamo nosaukumu 
“Mēs savam novadam”. 

Svētku diena iesākās ar Latvijas 
Universitātes pūtēju orķestra uz-
stāšanos pie Salas pagasta dok-
torāta Spuņciemā. Pēc svētku ie-
skandināšanas orķestris un svētku 
dalībnieki devās svētku gājienā uz 
koncerta norises vietu – sporta un 
kultūras centru “Pīlādzīši”. Salas 
pagasta svētku viesus uzrunāja 
Babītes novada pašvaldības domes 
priekšsēdētājs Andrejs Ence un 
Babītes novada pašvaldības kul-
tūras darba organizatore Biruta 
Grīnfelde. Pēc svētku uzrunas se-
koja dienas sportiskā daļa – da-
žādas sporta aktivitātes bērniem 
un viņu vecākiem. 

Kopā ar Pasaku nama puķītēm 
svētku dalībnieki varēja trenēties 
pankūku cepšanā, ķerras stumša-
nā, meklēt lielos tārpus, ķert zivis, 
spēlēt volejbolu ar 16 bumbām 
un darīt vēl daudz citu aktivitā-
šu. Sportiskākie bērni ēda gardas, 
svaigi ceptas lielās pankūkas ar 
upeņu vai aveņu ievārījumu. Ak-
tīvākie svētku dalībnieki piedalī-
jās strītbola turnīrā; kopā –  trīs 
komandas.

Arī šogad Salas pagasta viesus 
priecēja amatierteātra “Kalam-
būrs” dalībnieki ar izrādi “Divi 
forši suņi”, autore Lelde Stumbre, 
režisore Sandra Kaņepe.

Plks. 18.00 sākās Salas pagasta 

svētku koncerts, kurā piedalījās 
Babītes novada dziedošās Matuļu 
un Pūķu ģimenes. Ar deju priekš-
nesumiem uzstājās mūsdienu deju 
grupa “Platīns” (vadītāja Agne-
se Česnovicka) un senioru deju 
kopa “Gāte” (vadītāja Laimdota 
Andersone). Ar vairākkārtīgu 

tērpu maiņu, jautriem atgadīju-
miem no dzīves un tautā mīlētām 
dziesmām Salas pagasta svētku 
dalībniekus priecēja LNT “Latvijas 
dziedošās ģimenes” dalībnieces 
māsas Legzdiņas. 

Koncerta noslēgumā Babī-
tes novada pašvaldības domes 
priekšsēdētājs pasniedza balvu – 
divriteni – Štrambergu ģimenei 
kā sportiskākajai ģimenei šajā 
dienā. Babītes novada pašvaldī-
ba pateicās visiem, kas palīdzēja 
radīt svētku noskaņu, – kolektīvu 
dalībniekiem, lieliem un maziem 
pagasta iedzīvotājiem, kā arī vie-
siem.

Fotogalerija Babītes novada 
pašvaldības vietnē www.babite.lv.

Zane Siliņa,
pašvaldības sabiedrisko attiecību 

speciāliste
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Piesakies projektam 
”Vides deja 2012”  
6. lpp.

Šajā vakarā bagātīgi ziedošu pļavu rasa palīdz ilgi 
saglabāt skaistumu.
Lai visu uzplaukušo puķu un zāļu melodijas 
Un dzimtās puses vasarslaika gaisma dod spēku 
piedzīvot Jāņu nakts idilli!

Babītes novada pašvaldība

Volejbola turnīrs ar 16 bumbām. 

Babītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andrejs Ence 
pasniedz īpašo balvu Štrambergu ģimenei kā sportiskākajai 
ģimenei šajā dienā. Zanes Siliņas foto
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Mazo Babītes novadnieku svētki

Visas dienas garumā saules sta-
ri lauzās cauri pelēkajai mākoņu 
sienai, vēlēdamies sasildīt ma-
zāko Babītes novada iedzīvotā-
ju rociņas, lai varētu applaudēt 
priekšnesumiem. Un tikai kaut 
kur, starp mākoņiem, paspīdēja 
zila debess maliņa. Lietus māko-
ņi slīdēja pāri kā melni, draudīgi 

pirātu kuģi debesu okeānā. Taču 
tajā brīdī, kad nelija lietus, saulīte 
bērnus sildīja tik ļoti, ka, lēkājot 
pa piepūšamajām atrakcijām, ve-
cāki ļāva novilkt cepures. 

Arī lielās peļķes nespēja ap-
turēt traktorvilcieniņu no bēr-
nu vizināšanas. Ar prieku sirdī 
un smaidu sejā tika aizbiedēti 

visi drūmie mākoņi. Mazo no-
vadnieku svētku dienu gaišāku 
padarīja īpašais viesis – Lauris 
Reiniks. 

Koncerta “Es skrienu” izska-
ņā bērni apguva Laura Reinika 
dejas horeogrāfijas pamatus, 
lai vakarā rādītu vecākiem, kā 

pareizi jādejo pie dziesmas “Es 
skrienu”. Ar lielu sajūsmu tika 
aizvadīti Bērnu svētki Babītes 
novadā. 

Dejas izrāde par dzīvi laukos un pilsētā
2001. gadā horeogrāfe Lilija  
Lipora iepazīstināja Babītes no-
vada iedzīvotājus ar neparastu 
mākslas žanru – laikmetīgā deja. 
Bet kopš 2010. gada notiek iespai-
dīgāki laikmetīgās dejas projekti –  
izrādes. 

Viens no šādiem projektiem 
ir dejas izrāde “TURpinĀJUMS”, 
kas bija skatāma 12. maijā Ba-
bītes vidusskolā. Uz šo pasā-
kumu bija ieradušies apmēram  
120 cilvēku.

Šīs dejas izrādes pamatā ir 
sena dzīves gudrība – zeme ir 
apaļa, un vieta, kas varētu atgā-
dināt beigas, var izrādīties, ka ir 
sākums. Tāpat kā visos “Zvaigžņu 
AkAs” projektos, arī šajā izrādē 
vārdam nav primārā nozīme, sva-
rīgas ir kustības. 

Horeogrāfe atklāja, ka šai lu-
gai nav noteikta stāsta, jo katrs 
skatītājs var veidot savu stāstu. 
Izrādē ir apspēlēta “laucinieka” 
un “pilsētnieka” atšķirība un sa-
darbība. Baloni šajā izrādē pil-
dīja simbolisku nozīmi – tā ir 
“laucinieka” vīzija par krāšņo, 
skaļo, jautro pilsētu. Citā brīdī 
baloniem ir “pilsētnieka” svētku 
sajūtas nozīme, vēl citā – naudas 
vai kredīta tēls.

Horeogrāfe dalās savos atklā-

jumos, radot dejas izrādi: “Vei-
dojot šo dejas izrādi, sapratu, 
ka visu lietu un mijiedarbības 
pamatā ir sadarbība. Mūsdie-
nu cilvēkam būtu nepieciešams 

saprast, cik svarīgs ir šis vārds 
mūsu ikdienā.”

Zane Siliņa,
pašvaldības sabiedrisko attiecību 

speciāliste

Dejas un rotaļas ar Pasaku nama draugiem. Zanes Siliņas foto

Vizināšanās ar traktorvilcieniņu. 

Dejas izrādes “TURpinĀJUMS” dalībnieki. Zanes Siliņas foto

Dejas izrāde “TURpinĀJUMS”.
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Novada pašvaldības domes sēdē
2012. gada 23. maijā domes sēdes 
darba kārtībā 15 punkti. 
Babītes novada pašvaldības domes 
sēde lēma:

• piekrist izveidot jaunu ne-
kustamo īpašumu 33,85 ha pla-
tībā, piešķirt nosaukumu “Div-
līmeņu ceļu mezgls A5-A10”, 
saglabājot noteikto nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi – zeme 
dzelzceļa infrastruktūras zemes 
nodalījuma joslā un ceļu zemes 
nodalījuma joslā;

• piešķirt adresi telpu grupām 
divu ģimeņu dzīvojamajā mājā, 
kas atrodas uz zemes vienības 
Briežu ielā  25, Lapsās, Babītes 
pagastā, Babītes novadā, kadastra 
apzīmējums 8048 007 0665;

• izbeigt ar 3 personām no-
mas tiesības par pašvaldībai pie-
derošā nek. īpaš. “Dārzi” zemes 
vienības daļas (Virsaiši – 113A, 
Virsaiši – 103, Piņķi – 155) iz-
nomāšanu ģimenes dārza uztu-
rēšanai. Noslēgt zemes nomas 
līgumu ar 7 personām par pašval-
dībai piederošā nekustamā īpašu-
ma “Dārzi” zemes vienības daļas 
(Piņķi  – 136, Piņķi  – 213, 214, 
Piņķi – 155, MRS-82, MRS-81, 

MRS-2) iznomāšanu, bez apbūves 
tiesībām, personīgo palīgsaimnie-
cību vajadzībām – ģimenes dārza 
uzturēšanai;

• apstiprināt detālplānojumu 
nekustamam īpašumam “Dušeļi”  
Babītes novada Salas pagastā, ka-
dastra nr. 8088 003 0065, platība 
9,81 ha. Izdot kā Babītes novada 
pašvaldības 23.05.2012. saistošos 
noteikumus Nr.9 “Par detālplā-
nojuma grafiskās daļas, teritorijas 
izmantošanas un apbūves notei-
kumu apstiprināšanu Babītes no-
vada Salas pagasta nekustamajam 
īpašumam “Dušeļi””; 

• atļaut turpināt būvniecību 
nekustamajā īpašumā “Mazcie-
lavas”, Babītes pagastā, Babītes 
novadā (kadastra nr. 8048 014 
0036): saņemt plānošanas un ar-
hitektūras uzdevumu; būvniecību 
reglamentējošo normatīvo aktu 
noteiktā kārtībā un atbilstoši Ba-
bītes novada pašvaldības būvvaldē 
izdotajam plānošanas un arhitek-
tūras uzdevumam izstrādāt un ak-
ceptēt tehnisko projektu; saņemt 
būvatļauju būvdarbu veikšanai;

• izsniegt izziņu 4 ārvalstu fi-
ziskām personām un 3 fiziskām 

personām par atļauju iegūt īpa-
šumā zemi Babītes novadā;

• atsavināt SIA Kopingehus, 
reģ. nr. 40003690459, Babītes 
novada pašvaldības nekusta-
mo īpašumu (kadastra nr. 8048 
003 0630) “Vecpagrabs  – 1”  
Piņķos, Babītes pagastā, Babī-
tes novadā, par nosacīto cenu 
Ls 88 215;

• piešķirt pabalstus 6 perso-
nām ārkārtas situācijā sociālās 
rehabilitācijas mērķu sasniegša-
nai – tehniskā palīglīdzekļa iegā-
dei, medikamentu, medicīnisko 
pakalpojumu apmaksai, medicī-
nisko procedūru, manipulāciju 
apmkasai;

• iedalīt Ls 872 sporta aktivi-
tātēm 2012. gadā 4  individuāla-
jiem sportistiem, Babītes novada 
iedzīvotājiem;

• piešķirt naudas balvu Ls 200 
apmērā Babītes novada pašval-
dības bāriņtiesas priekšsēdētājas 
vietniecei Vandai Kaņepei;

• noteikt šādu pašvaldības 
Babītes pirmsskolas izglītības 
iestādes darba režīmu vasaras 

mēnešos: iestāde slēgta remont-
darbu veikšanai no 1.07.2012. 
līdz 31.07.2012.; darbs dežūr-
grupu režīmā no 1.08.2012. līdz 
31.08.2012;

• saskaņot SIA Balt Line 
Globe aktualizēto tehniski eko-
nomisko pamatojumu projektam 
“Ūdenssaimniecības pakalpojumu 
attīstība Babītes novada Spuņ- 
ciemā”; 

• ieguldīt SIA “Komunā-
lie pakalpojumi” pamatkapitālā  
ERAF līdzfinansētā projekta 
“Ūdenssaimniecības pakalpojumu 
attīstība Babītes novada Spuņ-
ciemā” īstenošanai Ls 553 314,82, 
no kuriem Ls 399 674,30 ir pro-
jekta attiecināmās izmaksas un 
Ls  153  640,52 ir projekta neat-
tiecināmās izmaksas. Akceptēt 
SIA “Komunālie pakalpojumi” 
sagatavoto projekta iesniegumu 
ERAF līdzfinansējuma saņem-
šanai;

• piešķirt nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumu par zemi 
25  % apmērā 2012.  gadā – par 
nekustamo īpašumu “Vējiņi” 
Babītes pagastā, Babītes novadā, 
kadastra nr. 8048 002 0055;

• sniegt garantiju, ka Babītes 
novada pašvaldība sniegs finansiā-
lu atbalstu biedrībai “Pūpe”, reģ. 
nr. 40008183567, 10 % apmērā no 
kopējās projekta summas, bet ne 
vairāk kā Ls  2000 (divi tūksto-
ši latu), ja biedrībai “Pūpe” tiks 
piešķirts ES finansējums projekta 
īstenošanai;

• lūgt LR Zemkopības minis-
triju nodot tās tiesiskajā valdījumā 
esošo ēku Liepu alejā 17, Babītē, 
Babītes pagastā, Babītes novadā, 
un tai piekrītošo zemi saskaņā ar 
Publiskas personas mantas atsavi-
nāšanas likuma pārejas noteikumu 
3. punktu Babītes novada pašval-
dībai, lai organizētu pašvaldības 
autonomo funkciju  – publiskas 
bibliotēkas un sociālā dienas cen-
tra iekārtošanu;

• precizēt Babītes novada 
pašvaldības domes 28.03.2012. 
lēmuma “Par līdzfinansējumu 
nodibinājumam “Babītes radošā 
darbnīca”” (protokols nr. 5, 35. §) 
5. punktu un izteikt to jaunā re-
dakcijā. 

Andrejs Ence, 
pašvaldības domes 

priekšsēdētājs

Maijā veiktie saimnieciskie darbi novadā
1. Procesā esošās iepirkumu 

procedūras:
1.1. noslēdzies iepirkums 

par vieglās automašīnas nomu 
operatīvajā līzingā uz 3 gadiem, 
sagatavots līgums parakstīšanai 
ar SIA “Autofavorīts”, termiņš – 
1.08.2012., līgumcena – Ls 17 928;

1.2. atkārtoti izsludināts 
iepirkums “Tehniskā projekta 
izstrāde kapsētas kapu kvartālu 
labiekārtojumam Babītes novada 
pašvaldības nekustamajā īpašumā 
“Kapi””, piedāvājumu iesniegšanas 
termiņš – 5.06.2012.;

1.3. noslēdzies atkārtots ie-
pirkums par Salas sākumskolas 
telpu remontdarbiem, iesniegti 
5 piedāvājumi, notiek vērtēšana;

1.4. noslēdzies iepirkums par 
mobilo sakaru pakalpojuma ie-
gādi Babītes novada pašvaldībai, 
iesniegti 3  piedāvājumi, notiek 
vērtēšana;

1.5. izsludināts iepirkums par 
caurteku remontu Babītes nova-
dā, piedāvājumu iesniegšanas ter-
miņš – 11.06.2012.;

1.6. izsludināts iepirkums par 

Asfaltbetona seguma atjaunoša-
nu Kļavu ielā Piņķos un Cidoniju 
ielā Babītē, Babītes novadā, pie-
dāvājumu iesniegšanas termiņš – 
11.06.2012.;

1.7. izsludināts iepirkums par 
Babītes vidusskolas bibliotēkas iz-
būvi, piedāvājumu iesniegšanas 
termiņš – 11.06.2012.;

2. Iepirkuma procedūru rezul-
tātā noslēgti līgumi ar:

2.1. SIA “Doma būve” par 
ielu apgaismojuma izbūvi Spil-
ves, Kleistu, Stropu un Silmaču 
ielu rajonā, Spilvē, Babītes novadā, 
termiņš – 6.08.2012., līgumcena – 
Ls 48117;

2.2. SIA “Firma L4” par 
būvuzraudzību ielu apgaismojuma 
izbūvei Spilves, Kleistu, Stropu un 
Silmaču ielu rajonā, Spilvē, Babī-
tes novadā, termiņš – 6.08.2012., 
līgumcena – Ls 1745;

2.3. SIA Egmos Service Agency 
par ūdenstorņa būves nojaukšanas 
projekta izstrādi un ūdenstorņa 
būves nojaukšanu Babītē, Babītes 
novadā, termiņš – 16.07.2012., lī-
gumcena – Ls 7902;

2.4. SIA Armostil par PII 
“Saimīte” rekonstrukciju, ter-
miņš – 24.09.2012., līgumcena – 
Ls 104 945;

2.5. SIA Rantzows Sport par 
futbola laukuma sporta aprīkoju-
ma piegādi, termiņš – 18.06.2012., 
līgumcena – Ls 6126;

2.6. SIA “Gora” par Gātes un 
Straupes ceļu Babītes novadā ap-
strādi pret putēšanu, līgums izpil-
dīts, līgumcena – Ls 2098;

2.7. SIA Humus par transporta 
pakalpojamiem dažādiem skolēnu, 
sportistu un pašdarbības kolek-
tīvu pārvadājumiem, termiņš – 
23.05.2013;

2.8. SIA Capital BK par rotaļu 
laukuma izbūvi Spuņciemā, Salas 
pagastā, termiņš – 15.08.2012., lī-
gumcena – Ls 22212;

2.9. Uģi Brožu par objekta  
“Bērnu rotaļu laukuma iz-
veide Salas pagastā, Babītes 
novadā” būvuzraudzību, ter-
miņš – 15.08.2012., līgumcena – 
Ls 310.  

3. Noslēgts pakalpojuma lī-
gums ar SIA “Vertex projekti” par 

satiksmes organizācijas shēmas 
Jūrmalas ielas posmam no Sau-
les ielas līdz Rīgas ielai Piņķos, 
Babītes pagastā, un horizontālo 
apzīmējumu dislokācijas shē-
mas Kleistu ielai Babītes pagastā  
izstrādi, termiņš  – 10.06.2012., 
līgumcena – Ls 1830.

4. Noslēgta vienošanās par 
līguma izpildes termiņa pagari-
nājumu līdz 31.05.2012. ar SIA 
“Būvprojektu vadība” par Babī-
tes mūzikas skolas un bibliotēkas 
būvprojekta izstrādi.

5. Noslēgta papildu vienoša-
nās par līguma izpildes termiņa 
pagarinājumu līdz 31.08.2012. 

ar SIA Baltline Globe par Babītes 
novada Salas pagasta Spuņciema 
ūdenssaimniecības attīstības teh-
niski ekonomiskā pamatojuma 
un būvdarbu tehniskā projekta 
aktualizāciju.

6. Izpildīts līgums ar SIA 
“EDS” par pārsūknēšanas stacijas 
sadaļu remontu.

7. Izpildīts līgums ar Bilibaba 
par informatīvā stenda izgatavo-
šanu un uzstādīšanu pie sūkņu 
stacijas “Babīte” Babītes pagastā, 
Babītes novadā.

E. Sloceniece,
pašvaldības izpilddirektore

Godātie iedzīvotāji!
Vēlos visiem nekustamo īpašumu īpašniekiem atgādināt, ka saskaņā ar Babītes 
novada pašvaldības 30.06.2010. saistošajiem noteikumiem Nr. 26 “Par nekustamo 
īpašumu un tiem piegulošo teritoriju uzturēšanu Babītes novadā” 9.1., 9.2. un 
9.3. punktu katram īpašniekam jānodrošina regulāra teritorijas un īpašumam 
piegulošās teritorijas sakopšana – zāles nopļaušana. 
Aicinu visus tos īpašniekus, kuri līdz šim nav paspējuši izpildīt šo noteikumu 
prasības, to izdarīt vismaz līdz 2011. gada 20. jūnijam.

Andrejs Ence,
pašvaldības domes priekšsēdētājs
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Pasākumi Babītes vidusskolā 
no 25. aprīļa līdz 21. jūnijam
15. maijā Babītes vidusskolā notika 
Starptautiskās ģimenes dienas pasā-
kums. Dažādās izstādēs, prezentāci-
jās un koncertā apmeklētāji varēja 
paskatīties, kā skolēni un pedagogi 
bija strādājuši šajā mācību gadā. 

17. maijā jauno pirmklasnieku  
vecākus iepazīstināja ar skolas 
kārtību. 

18. maijā skolā notika tradi-
cionālais Pēdējā zvana pasākums 
un “Ziedu ceļš” 9. un 12. klašu 
skolēniem, un atceres brīdis pie 
Piņķu kaujām veltītā pieminekļa. 

25. maijā skolas Sporta dienas 
ietvaros tika noskaidrota sportis-
kākā klase katrā klašu grupā. 

31. maijs skolā bija pēdējā 
mācību diena. Šajā dienā notika 
dažādi mācību gada noslēguma 

pasākumi, audzināšanas stundas 
un, protams, liecību izsniegšana. 

1. un 2. jūnijā gan 5.–9. klašu 
meiteņu koris skolotājas Sandras 
Sestules vadībā, gan 2.–4. klašu 
koris skolotājas Ingrīdas Martin-
sones vadībā piedalījās Rīgas bēr-
nu un jauniešu Mūzikas svētkos 
“Mēs – pilsētai ceRīgai”. 

8. jūnijā čaklākie un centī-
gākie skolēni saņēma apbalvoju-
mus “Zelta pūce”, “Sudraba pūce”, 
“Bronzas pūce” un “Pūčulēns”. 

9. jūnijā izlaidumu svinēja  
9. klašu skolēni, bet 21. jūnijā atva-
das skolai teiks 12. klases skolēni.

I. Stašulāne, A. Kalniņa un 
G. Sondore, 

Babītes vidusskolas direktora 
vietnieces

Babītes pirmsskolas izglītības iestādē
Maijs atnāca ar pavasara ziediem, 
siltiem saules stariem un sirsnīgā-
kajiem svētkiem – Mātes dienu. 
Svētku koncerti notika 9. maijā 
“Spārīšu” grupā, 11. maijā savas 
māmiņas iepriecināja pirmsskolas 
paši mazākie – “Mārīšu” grupas 
bērni, kuru koncerts bija īpaši 
sirsnīgs. Mazās “mārītes” bija 
iemācījušās gan dziesmiņas, gan 
dzejolīti un arī jautrus deju solī-
šus, kurus ar lielu prieku rādīja 
savām māmiņām.

12. maijā “Rūķīšu” grupas 
bērni uzstājās māmiņdienai vel-
tītajā koncertā Piņķu Jāņa ev. lut. 
baznīcā. Savukārt 16. maijā savas 

māmiņas ar koncertu iepriecināja 
“Bitīšu” grupas bērni. Visi bērni 
savām māmiņām bija sagatavo-
juši pašdarinātas dāvaniņas – 
krellītes, rokassprādzītes, mazas 
bizbizmārītes vai rūpīgi izšūtus 
apsveikumus.

“Bitīšu” grupas bērni piedalī-
jās “Kolonnas” rīkotajā zīmējumu 
konkursā “Kā mana mamma pu-
cējas” un vairums bērnu dabūja 
pārsteiguma balvas.

10. maijā bērni, kuri nākamajā 
mācību gadā sāks skolas gaitas, 
devās ekskursijā uz Babītes vidus-
skolu, kur tika laipni uzņemti pie 
skolas direktores, kā arī iepazīs-

tināti ar plašajām skolas telpām.
16. maijā viesojās Dzintra  

Duka-Meisaka ar leļļu izrādi bēr-
niem “Pasaka par Diegabiksi”.

Maijā iestādē tika rīkotas ve-
cāku sanāksmes, kurās skolotājas 
vecākus kolektīvi informē par šajā 
mācību gadā paveikto un sasniegto.  
16. maijā vecāku sanāksme notika 
grupā “Spārītes”, 17. maijā – gru-
pā “Mārītes”, 22. maijā – grupā 
“Bitītes”.

30. maijā notika sporta svētki.
Marita Aploka, 

Babītes pirmsskolas izglītības 
iestādes vadītājas vietniece 

izglītības jomā

Salas sākumskolā
Salas sākumskolā bērni apgūst 
zināšanas ne tikai par burtiem 
un cipariem, bet arī par dabu. 7. 
maijā interešu izglītības pulciņa 
“Dzīves skola” audzēkņi skolas 
teritorijā stādīja liepiņu. Pirmās 
klases skolēni 8. maijā devās mā-
cību ekskursijā uz Kaņiera ezeru 
Ķemeru nacionālajā parkā, kur 
cītīgi vēroja putnus. Arī Salas 
sākumskolā tika svinēta Mātes 
diena. 

9. maijā māmiņdienai veltīts 
pasākums notika “Ķiparu” grupā, 
bet nākamajā dienā māmiņdienai 
paredzētu koncertu bija sarūpējuši 
skolēni. 

11. maijs bija svētki mazāka-
jiem dziedātājiem, jo PI grupās 

“Kāpēcīši” un “ABC” notika dzies-
mu konkurss “Cālis 2012”. 

16. maijā Salas sākumskolā 
bija Veselības diena. 

18. maijā ciemos pie audzēk-
ņiem un pedagogiem bija ieradu-
sies Babītes vidusskolas psiholoģe 
D. Broka. Maija pēdējā nedēļa 
tika aizvadīta ļoti radoši, jo au-
dzēkņiem bija projektu nedēļa “Es 
savam pagastam”. 

29. maijā lieliskā atpūtā un 
mācību ekskursijā audzēkņi devās 
uz aviācijas muzeju, kur apskatīja 
helikopterus un lidmašīnas. 

31. maijā pēdējā mācību die-
na – jaukākā diena mācību gadā. 

Daina Krūmiņa, 
Salas sākumskolas direktore

Pašvaldības sabiedriskās kārtības darba rezultāti maijā
Babītes novada pašvaldības 

Sabiedriskās kārtības daļa in-
formē, ka sabiedriskās kārtības 
sargi sadarbībā ar Olaines iecir-
kņa policijas darbiniekiem, veicot 
sabiedriskās kārtības uzraudzību 
Babītes novadā maijā, devušies 
37 izbraukumos. Mēneša laikā 
valsts policijā nogādātas septi-
ņas personas, no kurām piecas 
par administratīvo pārkāpumu 
izdarīšanu, bet divas – aizdomās 
par noziedzīgu nodarījumu izda-
rīšanu. Maijā saņemti un izska-
tīti 19 iedzīvotāju iesniegumi un 
sūdzības, trīs gadījumos sniegta 

palīdzība ātrās medicīniskās palī-
dzības darbiniekiem nogādāt per-
sonu slimnīcā, četros gadījumos 
personas nogādātas uz mājām. Ar 
15 personām veiktas preventīva 
rakstura pārrunas un pieņemti 
paskaidrojumi.

Sastādīti 12 protokoli/pazi-
ņojumi par apstāšanās un stāvē-
šanas noteikumu neievērošanu, 
savukārt par alkoholisko dzē-
rienu vai citu apreibinošo vielu 
lietošanu sabiedriskās vietās vai 
par atrašanos sabiedriskās vietās 
tādā reibumā, kas aizskar cilvēka 
cieņu, sastādīti trīs administratīvo 

pārkāpumu protokoli. Sadarbībā 
ar Valsts policijas darbiniekiem 
aizturēta un nogādāta adminis-
tratīvā aresta izciešanai viena per-
sona – par automašīnas vadīšanu 
alkoholisko dzērienu ietekmē.

Sākoties vasaras brīvlaikam, 
Babītes novada sabiedriskās kār-
tības sargi sadarbībā ar Olaines 
iecirkņa darbiniekiem aicina 
vecākus pastiprināti pievērst uz-
manību bērnu drošībai, lai sa-
mazinātu iespējamo traumu un 
negadījumu risku aktīvās atpūtas 
laikā. Vasara bērniem ir īpaši gai-
dīts laiks – brīvāks no skolas un 

citiem pienākumiem. Savukārt 
vecākiem atbildība palielinās, jo 
jādomā, kā brīvdienas organizēt 
saturīgas un drošas. Vecāki īpa-
ši aicināti padomāt par drošību, 
atpūšoties ūdenstilpju tuvumā, – 
neatstāt bērnus bez uzraudzības, 
kā arī neļaut peldēties nezināmās, 
nepārbaudītās vietās. Statistikas 
dati liecina, ka ik gadu noslīkst 
vidēji desmit bērni. Latvijas ad-
ministratīvo pārkāpuma kodeksa 
172.4. pants paredz atbildību par 
bērna, kas nav sasniedzis septiņu 
gadu vecumu, atstāšanu bez uz-
raudzības, ja to izdarījuši vecāki 

vai personas, kas viņus aizstāj, –  
brīdinājumu vai naudas sodu līdz 
50 latiem. 173. pants paredz at-
bildību par bērna aprūpes pie-
nākumu nepildīšanu vecākiem 
vai personām, kas viņus aizstāj, –  
brīdinājumu vai naudas sodu līdz 
100 latiem. 

Lūgums ziņot sabiedriskās 
kārtības daļai par konstatētiem sa-
biedriskās kārtības u. c. likumpār-
kāpumiem pa diennakts tālruni  
29466001.

Jauku un siltu brīvlaiku!
Ainārs Skudris,

sabiedriskās kārtības sargs

Maijs novada pašvaldības izglītības iestādēs

Salas sākumskolas mazo aktieru apsveikšana. Foto no Salas sākumskolas arhīva
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Aktīvais maijs “Saimītē”

Maijs pirmsskolas izglītības iestādē  
“Saimīte” pagājis Mātes dienas 
noskaņās.

No 7. līdz 11. maijam visās 
gru pās noritēja svētkiem veltīti au-
dzēkņu sagavoti koncerti. 10. maijā 
vecāko grupu audzēkņi ar vecākiem 
piedalījās Sporta svētkos. 

Vecāko grupu audzēkņi pie-
dalījās arī Futbola federācijas 
organizētajā bērnu zīmējumu 
konkursā “Es un Futbols”.

Par piedalīšanos Starptautis-
kajā zīmēšanas konkursā Japānā, 
uz kuru tika iesūtīti 26 000 zī-
mējumu no 71 valsts, esam sa-

ņēmuši uzslavu un iedrošinājumu  
piedalīties arī turpmāk.

25. maijā pirmsskolas izglītības 
iestādē “Saimīte” – izlaidums. Šajā 
mācību gadā iestādi absolvēs 91 
audzēknis, no tiem 27 turpinās 
mācības jaunizveidotajā Babītes 
vidusskolas sagatavošanas grupā, 
bet pārējie uzsāks mācības 1. klasē.

Šajā mēnesī pedagoģiskajā 
praksē piedalījās studente no 
Turcijas, kas mācās LU Pedago-
ģijas un psiholoģijas fakultātes 
apmaiņas programmā. 

Evita Vinceviča,
PII “Saimīte” vadītāja

Mūzikas skolas pasākumi 2012. gada maijā
Saskaņā ar mācību darba plānu 
maijā audzēkņi kārto ieskaites, 
pārcelšanas un beigšanas eksā-
menus.

No 2. līdz 6. maijam piecas 
klavieru klases audzēknes pieda-
lījās Starptautiskajā pianistu kon-
kursā Concours Musical de France 
Francijā, Parīzē.

11. maijā audzēkņi piedalī-
jās II Mazpilsētu un lauku mū-
zikas skolu audzēkņu Pūšam- 
instrumentu spēles konkursā 

un ansambļu festivālā Ozolnie-
ku Mūzikas skolā. Flautas spēles  
3. klases audzēkne Reina Kotlere  
konkursā ieguva III pakāpes 
diplomu.

12. maijā mūzikas skolas 
audzēkņi sniedza Mātes dienas 
koncertu Piņķu Sv. Jāņa baznīcā.

23. maijā stīgu nodaļas au-
dzēkņi piedalījās draudzības 
koncertā Engures Mūzikas skolā.

24. maijā notika mācību gada 
noslēguma pasākums ar diplomu 

izsniegšanu un klinģera ēšanu.  
25. maijā plkst. 18.00 – mūzikas 
skolas izlaidums.

28. maijā notika interešu izglī-
tības audzēkņu koncerts.

29. maijā no plkst. 17.00 līdz 
19.00 notika konsultācijas jauna-
jiem audzēkņiem un 31. maijā –  
Babītes mūzikas skolā jauno au-
dzēkņu uzņemšana.

Inita Pūķe,
mūzikas skolas direktore

Babītes mūzikas skolas audzēkņi un pedagogi. Zanes Siliņas foto

Babītes mūzikas skolas audzēkņu panākumi
Aizvadīts vēl viens mācību 
gads Babītes mūzikas skolā. 
Saņemti vairāki pirmās un 
otrās pakāpes diplomi ne 
tikai Latvijas, bet arī ārzemju 
konkursos. Rezultāti parāda 
bērnu sasniegumus mūzikā-
lajā attīstībā. Mūzikas skolas 
diplomu pasniegšanas dienā 
bērni dalījās savos iespai-
dos par piedzīvoto mūzikas 
konkursos. 

Starptautiskajā akadēmiskās 
mūzikas konkursā Jūrmalā Alisei 
Paulai lielāku uztraukumu radīja 
žūrija, kas bija ieradusies vērtēt 
Latvijas jaunos māksliniekus arī 
no citām valstīm. Bet, par spī-
ti uztraukumam, Alise ieguva  
3. vietu kokles spēlē.

Noras Novikovas VI Starptau-
tiskajā mazās kamermūzikas kon-
kursā Mārupē piedalījās Emīlija 
Kate Dreiska (akordeons), Emīlija 
Pudova (flauta) un Dzintars Li-
pors (kokle). Bērni atzina, ka tur 
esot gājis raibi. Pēc uzstāšanās visi 
gaidīja rājienu no skolotājas, jo li-
kās, ka ne viss ir izdevies. Tā bija 
diena, kad mūzikas instrumenti 
nevēlējās pakļauties mūziķu pirk-
stiņiem. Liels bija pārsteigums, 

kad par 2. vietas ieguvējiem no-
sauca tieši Babītes mūzikas skolas 
audzēkņu ansambli. Bērni bija ļoti 
gandarīti par paveikto darbu, jo 
tas bija devis labus rezultātus.

Ļoti grūti mazajiem mūzi-
ķiem gāja Parīzes Starptautiskajā 
konkursā Concours international 
de piano, jo 40 dalībnieki spēlē-
ja vienu un to pašu skaņdarbu, 
taču katrs ar savu mūzikas ins-
trumentu. Babītes mūzikas skolas 
audzēkne Kristīne Blāķe ieguva  
I pakāpes diplomu. 

II Mazpilsētu un lauku mūzi-
kas skolu audzēkņu Pūšaminstru-
mentu spēles konkursā Ozolnie-
kos Reina Kotlere ar flautas spēli 
ieguva III pakāpes diplomu. 

Šajā mācību gadā viens no 
lielākajiem notikumiem Babītes 
mūzikas skolā bija Starptautiskais 
jauno mūziķu konkurss Viva la 
Musica Daugavpilī, kurā pieda-
lījās divas Babītes mūzikas sko-
las audzēknes. Elīza Sestule par 
uzstāšanos, kurā bijis neparasti 
liels satraukums, ieguva atzinības 
rakstu. Katalīna Bernāne ar kok-
les spēli ieguva Grand Prix, kas ir 
visaugstākais novērtējums mūzi-
kas konkursos Latvijā. Katalīnai 
esot gājis ļoti grūti – viņa atzīst, 

ka kokli spēlē ar emocijām, taču 
šajā konkursā nācās spēlēt Jozefa 
Haidna mūziku, kurā nav vietas 
emocijām un improvizācijai.

Bērni atzīst, ka lielāks satrau-
kums ir konkursos, kas notiek 
ārzemēs, – ir bijušas reizes, kad 

garie pārbraucieni un negulētās 
stundas traucē jaunajiem mūzi-
ķiem iegūt godalgotas vietas.

Babītes mūzikas skolas direk-
tores Initas Pūķes sejā ir manāms 
liels gandarījums par paveikto. Šis 
bijis viens no veiksmīgākajiem 

mācību gadiem, jo audzēkņiem 
ir ļoti augsti rezultāti ne tikai 
Latvijas mēroga konkursos, bet 
arī ārzemēs. 

Zane Siliņa,
pašvaldības sabiedrisko attiecību 

speciāliste

Man bija jauna sirds, gluži jauna, neievainota un stipra, kā tikko iz cepļa ņemta 
krūze, kuras glazūra nevienā vietā vēl nav iedauzīta... Kur piesit, tur skan. Es skatījos 
neaprobežotā tālē un domāju: pasaulei nav gala, un debesīm nav malas. Īstā dzīve ir 
liela kā pasaule un augsta kā debesis. 
(K. Skalbe. “Kā es braucu Ziemeļmeitas lūkoties”)

Apsveicam mazus un lielus
Babītes novada izglītības iestāžu

absolventus!

Babītes novada pašvaldība

PII “Saimīte” izlaidums. Foto no PII “Saimīte” arhīva
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Piesakies projektam “Vides deja 2012”
30. jūnijā Babītes novadā, 
Piņķos, Dejas atbalsta fonds 
“Zvaigžņu Aka” turpinās 
pērn aizsākto dejas perfor-
manču projektu “Vides deja 
2012” un aicina pieteikties 
māksliniekus!

Ar performancēm un savu māks-
liniecisko darbību aicināti pieda-
līties visdažādākie mākslinieki –  
gan dejotāji, gan mūziķi u. c., aiz-
pildot pieteikuma anketu un līdz 
16. jūnijam sūtot to uz e-pasta 
adresi starswell7@gmail.com.

“Vides deja” projekta idejas 
pamatā ir performanču veidoša-
na āra apstākļos, dažādās vides 
vietās, apspēlējot un apdejojot 
visādus vides objektus un teri-
torijas, piemēram, parkus, ale-
jas, dzīvokļus, kokus un jumtus  
u. tml., laužot stereotipu, ka deja 
ir ieslodzīta tikai telpās. Ķermeņa 
kustību saspēle ar vides objektiem 
radīs pavisam citu nozīmi vietai, 

kuru līdz šim esam uzlūkojuši ti-
kai kā garāmgājēji. Neierobežota 
entuziastu radošā izpausme un 
pieredze!

Tāpat kā pērn, arī šogad iece-
rētas vairākas performances dažā-
dās Piņķu apkaimes vietās, katrai 
performancei ilgstot no piecām 

līdz piecpadsmit minūtēm. Savu-
kārt skatītajiem, dodoties uz katru 
performances vietu, būs arī iespē-
ja tuvāk iepazīt Piņķu apkaimi  

Babītes novadā, kas atrodas tikai 
pusstundas braucienā no Rīgas 
centra.

“Vides dejas 2012” pasāku-
mu godam noslēgs dejas teātra 
kompānijas Stars’ Well (“Zvaig-
žņu AkA”) jaunākā dejas izrāde 
“TURpinĀJUMS”.

Pateicoties Dejas atbalsta 
fonda “Zvaigžņu AkA” organi-
zētajam “Vides deju” projektam 
2011. gadā, Babītes novads no 
Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas saņēma ra-
došuma balvu “Radi”.

Projektu atbalsta Babītes no-
vada pašvaldība, Dejas atbalsta 
fonds “Zvaigžņu AkA”.

Vairāk informācijas Stars’ Well 
vietnē www.starswell.lv.

Daira Kārkliņa,
Dejas atbalsta fonds 

“Zvaigžņu AkA”
Tālr. 29431835
E-pasta adrese: 

daira.karklina@gmail.com

Projekts “Radošās domāšanas 
attīstība Latvijā” aicina pieteikties 
skolotājus mācībām
Radošums ir cieši saistāms ar do-
māšanas procesiem, pārslēgšanos, 
atmiņu un kopumā arī cilvēka 
problēmrisināšanas spējām, tā 
kļūstot par vienu no būtiskiem 
efektīvas personības raksturotā-
jiem mūsdienās.

Pamatojoties uz kopēju sapratni 
starp skolu vadību, skolotājiem un 
pašvaldībām, Latvijas skolās notiek 
un attīstās radošās domāšanas me-
tožu integrācija. Ir izveidota mācī-
bu programma skolēniem “Radošās 
domāšanas un uzņēmējdarbības 
prasmju attīstība”, kas tapusi sa-
darbībā ar Latvijas Republikas 
Izglītības un zinātnes ministriju 
un “Junior Achievement – Young 
Enterprise Latvija” (JAL). Šo prog-
rammu 2010./2011. un 2011./2012. 
mācību gadā apguva 201 skolotājs, 
un, pamatojoties uz skolotāju lielo 
ieinteresētību, programmas darbī-
ba turpināsies arī nākamajā gadā. 
Vairāk informācijas Latvijas Paš-
valdību savienības vietnē. 

Programmas ieguvumi:
• efektīvāka zināšanu apguve –  

palīdz skolēniem apgūt un labāk 
iegaumēt obligāto mācību vielu;

• domāšanas attīstība – palīdz 
skolotājiem un skolēniem apzināti 
strukturēt savu domāšanu;

• sasniegumu motivācijas pa-
augstināšanās;

• efektīva procesu organizē-
šana skolā un ārpus tās.

Par šiem ieguvumiem ziņo 
skolas un skolotāji, bet šobrīd 
notiek arī pētījums Latvijas mēro-
gā, lai iegūtie dati atbilstu augstai 
akadēmiskai kvalitātei.

Radošās domāšanas spējas 
aizvien vairāk tiek pieprasītas 
darba tirgū. To attīstīšana veicina 
skolēnu konkurētspēju tuvākā un 
tālākā nākotnē. Tās ir ļoti būtiskas 
uzņēmējdarbības sākšanā, skolē-
nu firmu veidošanā, kā arī mēr-
ķu sasniegšanā pēc vidusskolas  
beigšanas.

“Radošuma pils” dibinātājs, 
ekonomists un uzņēmējs Jānis  
Ošlejs uzsver, ka “mūsdienu pa-
saulē inovācijas ir galvenais attīs-
tības dzinējspēks, savukārt ino-
vāciju obligāts priekšnoteikums 
ir radoša personība. Ja vēlamies, 
lai Latvija no zināšanu lietotāja un 
kultūras kopētāja pārvēršas par 
tehnoloģiju un kultūras radītāju, 
mums ir nepieciešams paaugstināt 
radošās spējas vispirms jau jau-
najā paaudzē. Tā ir “Radošuma 
pils” misija”.

Plašāku informāciju par pro-
jektu varat atrast “Radošuma pils” 
vietnē www.radosumapils.lv.

Sekmēsim Latvijas labklājību 
kopā, veicinot radošu domāšanu 
un inovācijas!

Guna Geikina,
“Radošuma pils” 
projekta vadītāja

Viena no “Vides dejas” performancēm. Ilzes Aizsilas foto

Paziņojums par detālplānojumu “Dušeļi”
Ar Babītes novada pašvaldības do-
mes 23.05.2012. lēmumu (prot. 
Nr. 7; 4. §) apstiprināts nekustamā 
īpašuma “Dušeļi” Salas pagastā, 
zemes vienības kadastra apzīmē-
jums 8088 003 0065, detālplāno-
jums.

Izdoti kā Babītes novada paš-

valdības saistošie noteikumi Nr. 9 
detālplānojuma grafiskā daļa un 
teritorijas izmantošanas un ap-
būves noteikumi.

Ar izstrādāto detālplānojumu 
un saistošajiem noteikumiem Nr. 9  
var iepazīties Babītes novada 
pašvaldībā Centra ielā 4, Piņķos,  

Babītes pagastā, Babītes novadā, 
LV-2107. Apmeklētāju pieņemša-
nas laiks pirmdienās un ceturtdie-
nās no plkst. 8.15 līdz 12.15 un 
no plkst. 13.00 līdz 18.00.

Dzirkstīte Paņko, 
pašvaldības teritorijas 

plānotāja

Autoceļa A9 rekonstrukcijas ietekmes uz vidi 
novērtējuma ziņojuma sabiedriskā apspriešana
2012. gada 24. maijā ir pabeigts 
ietekmes uz vidi novērtējuma au-
toceļa A9 “Rīga (Skulte)–Liepāja” 
posma no km 0,0 (krustojums ar 
A5 Rīgas apvedceļš (Salaspils–Ba-
bīte) līdz km 38,2 (krustojums ar 
P98 (Tušķi)–Tukums) rekonstruk-
cijai ziņojums.

Vides pārraudzības valsts bi-
roja lēmums Nr. 225 par ietekmes 
uz vidi novērtējuma piemērošanu 
pieņemts 2010. gada 2. augustā. 

Paredzētās darbības ierosinā-
tājs ir VAS “Latvijas Valsts ceļi” 

(Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050, tālr. 
67028169, reģ. nr. 40003344207).

Ietekmes uz vidi novērtējuma 
ziņojumu sagatavojusi SIA “Eiro-
projekts”.

Ar ietekmes uz vidi novērtēju-
ma ziņojumu var iepazīties:

• izstrādātāju interneta vietnē 
www.eiroprojekts.lv/A9; 

• Babītes novada pašvaldībā 
(Centra iela 4, Piņķi, Babītes pa-
gasts); 

• Valgundes pagasta pārvaldē 
(Celtnieku iela 35, Valgunde);

• Džūkstes pagasta pārvaldē 
(“Biedrību nams”, Džūkste); 

• Jaunbērzes pagasta pārvaldē 
(Ceriņu iela 2, Jaunbērze)
no 24. maija līdz 23. jūnijam un 
šajā laikā sūtīt rakstiskus priekš-
likumus par paredzēto darbību 
Vides pārraudzības valsts biro-
jam (Rūpniecības iela 23, LV-
1045, Rīga, tālr. 67321173, e-
pasta adrese: vpvb@vpvb.gov.lv,  
www.vpvb.gov.lv).

VAS “Latvijas Valsts ceļi” kon-
takttālrunis – 29277744.

Spuņciema iedzīvotāju ievērībai!
2012. gada vasaras sezona 
kafejnīcā “Velvets”, Spuņciemā

Tiek plānots, ka pasākumu norises datumos tiks 
atskaņota mūzika pēc plkst. 23.00. Jautājumu vai 
neskaidrību gadījumā zvanīt pa tālr. 26950411.

Pasākumi vasaras kafejnīcā:
• 16. jūnijā “Ballīte uz viļņa”;
• 23. jūnijā “Papardes ziedu meklējot...”;
• 7. jūlijā “1000 un viena nakts”;
• 21. jūlijā “Moto ballīte”;
• 11. augustā “Ballīte līdz saullēktam...”.
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Demogrāfiskie rādītāji novadā 2011. gadā
Piedāvājam iepazīties ar Babītes 
novada demogrāfisko rādītāju 
apkopojumu par periodu no 
2011. gada 1. janvāra līdz  
31. decembrim. 

Dzimstība un mirstība 
Saskaņā ar iedzīvotāju reģistra 
datiem 2011.  gadā Babītes pa-
gastā ir reģistrēti 65  jaundzi-
mušie, Salas pagastā  – pieci. 
Kopējais jaundzimušo skaits 
2011. gadā Babītes novadā ir 70. 
Vislielākais piedzimušo skaits 
reģistrēts martā (11  jaundzimu-
šie) un jūlijā (10 jaundzimušie).  
Salīdzinājumā ar 2010. gadu 
2011. gadā dzimstība bijusi par 
35 % mazāka.

Mirstības rādītāji liecina, ka 
2011. gadā Babītes pagastā reģis-
trēti 66 mirušie, bet Salas pagas-
tā – 12. Kopējais mirušo perso-
nu skaits novadā gadā bijis 78. 
Līdz ar to dabiskais pieaugums  
2011. gadā ir negatīvs: mīnus as-
toņas personas.

Iedzīvotāju skaits
2011. gada beigās iedzīvotā-
ju skaits Babītes novadā bija 
9354  personas. Gada laikā ie-
dzīvotāju skaits ir palielinājies 
aptuveni par 170  personām. 
Pēc iedzīvotāju reģistra datiem,  
15 % novada iedzīvotāju deklarētā 
dzīvesvieta ir Salas pagasts, bet  
85 % – Babītes pagasts.

Nacionalitātes
Dati uz 31.12.2011. 70 % Babī-
tes novada iedzīvotāju ir latvieši,  
20 % – krievi, 2,5 % – baltkrie-
vi, 1,8 % – ukraiņi, 1 % – poļi, 
savukārt pārējās tautības sa-
stāda mazāk kā 1  % no kopējā 
iedzīvotāju skaita novadā: 60 
lietuviešu, 24 ebreji, 18 vāciešu,  
16 amerikāņu, 13 armēņu, 12 ka-
zahu, 10 azerbaidžāņu u. c. tautību  
pārstāvji.

Dzimums
Izvērtējot Babītes novada iedzī-
votāju sastāvu pēc dzimuma, ap-
tuveni 52 % ir sievietes un aptu-
veni 48 % – vīrieši. Starp novada 
pagastiem dzimuma sadalījumā 
būtisku atšķirību nav.

Laulības
Babītes novada pašvaldības 
Dzimtsarakstu nodaļa informē, ka 
2011. gadā noslēgtas 46  laulības, 
13 no tām reģistrētas baznīcā. Au-
gusts ir bijis raženākais kāzu laiks 
Babītes novadā, šeit savu laulību 
noslēdza 12 pāru.

2011. gadā Babītes novadā 
ir šķirtas 14  laulības, kas ir par 
astoņām vairāk nekā 2010. gadā.

Deklarēšanās 
Dzīvesvietas deklarēšanas gadī-
jumi Babītes novadā 2011. gadā: 
731, no kuriem 269  gadījumos 
ir izmantots e-pakalpojums, kas 

piedāvā dzīvesvietas deklarēšanu 
ar interneta starpniecību.

Iedzīvotāju sadalījums 
pēc vecuma
Dati uz 31.12.2011. Babītes no-
vadā lielākais iedzīvotāju īpat-
svars sadalījumā pēc vecuma ir 
personas 19  līdz 35 gadu vecu-
mā – 26 %. Par trīs procentiem 
mazāks ir to iedzīvotāju skaits, 
kuri ir vecumā no 36  līdz 50 ga-
diem  – 23  %, un no 51  līdz 70 
gadiem – 21 %. 22 % no novada 
iedzīvotājiem ir bērni un jaunieši 
vecumā līdz 18 gadiem, to skaitā 
5 % jauniešu vecumā no 13 līdz 
18 gadiem.

Bezdarba līmenis
Saskaņā ar Nodarbinātības valsts 
aģentūras sniegtajiem datiem uz 
2011. gada 31. decembri bezdar-
ba līmenis* Babītes novadā bija 
5,3 % (pērn nogalē tas bija aug-
stāks – 6,8 %). 

* Aprēķinot bezdarba līmeni, 
tiek ņemta vērā reģistrēto bez-
darbnieku skaita attiecība pret 
darbspējas vecuma iedzīvotāju 
skaitu Babītes novadā (pēc LR 
Centrālās statistikas pārvaldes 
datiem).

Sociālā dienesta klienti
Babītes novada pašvaldības Soci-
ālā dienesta informācija liecina, 
ka 2011. gada nogalē trūcīgas 

personas statuss bija piešķirts 
603  personām (215  mājsaim-
niecībām) un maznodrošinātas 
personas statuss – 265 personām 
(128 mājsaimniecībām) Babītes 
novadā. 

Novada teritorija
Dati uz 1.01.2012. Babītes novads 
sastāv no 2 teritoriālajām vienī-
bām: Babītes pagasta un Salas 
pagasta. Novada administratīvais 
centrs ir Piņķu ciems.

Dzimstība un mirstība Babītes novadā 
(pa mēnešiem 1.01.2011.–31.12.2011.)

Iedzīvotāju sadalījums pēc tautības, 2011 (%) Iedzīvotāju sadalījums pēc vecuma (%)

Iedzīvotāju skaits Babītes novadā 
pēc deklarētās dzīvesvietas

(pa mēnešiem 1.01.2011.–31.12.2011.)

Meži, 9316,3 ha

Lauksaimniecībā izm. zeme, 6558,8 ha

Ūdeņi, 3662 ha

Purvi, 1980,6 ha

Zeme zem ceļiem, 728,3 ha

Zeme zem ēkām un pagalmiem, 511,4 ha

Krūmāji, 164,5 ha

Pārējās zemes, 1333,2 ha

Informāciju sagatavoja 
sabiedrisko attiecību speciāliste 

Ilze Aizsila 
sadarbībā ar iedzīvotāju 

reģistrēšanas speciālisti 
Dainu Pedeci, 

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāju 
Leonoru Dambīti un 

Sociālā dienesta vadītāju 
Kristīni Kaloti

Babītes novada platība (ha)

Babītes novada Bērnu svētki. Zanes Siliņas foto
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Babītes novada 
sporta spēles
7. maijā Rīgā sporta un atpūtas 
centrā Bowlero notika Babītes 
novada sporta spēles boulingā.  
Sacensībās piedalījās 61 dalīb-
nieks. Sieviešu grupā 1. vietu izcī-
nīja Iveta Gudkova, 2. vietu Zane 
Zolberga un 3. vietu Aiva Oša, 
bet vīriešiem – 1. vietu Nauris 
Zīds, 2. vietu Sergejs Gudkovs un  
3. vietu Uģis Šteinbergs.

Pierīgas novadu 
2012. gada sporta spēles
19. maijā Babītes sporta kom-
pleksā un Spuņciema sporta un 
kultūras centrā notika Pierīgas 
novadu sporta spēles florbolā 
vīriešiem. Piedalījās septiņas 
novadu komandas. Babītes no-
vada komanda visās trīs apakš-
grupas spēlēs izcīnīja uzvaras: 
ar rezultātiem 4:1 Baldones 
novadu, 6:3 Ropažu novadu un 
11:2 Mārupes novadu. Pusfinālā 
Babītes novada komanda uzva-
rēja Saulkrastu novadu ar 5:2, 
bet finālā nācās atzīt Stopiņu 
novada komandas pārākumu ar 
rezultātu 1:9, jo Stopiņu nova-
du pārstāvēja komanda Ulbroka/
FS Masters, kura šogad Latvijas 
čempionātā augstākajā līgā izcī-
nīja 4. vietu.

Latvijas Sporta veterānu 
savienības 49. sporta 
spēles
5. maijā Daugavpilī notika viegl-
atlētikas pavasara kross. Koman-
du vērtējumā sporta kluba “Ba-
bīte” komanda izcīnīja 5. vietu. 
Individuāli godalgotās vietas 
izcīnīja: 1. vietu Ilona Kojalovi-
ča vecuma grupā (45+), 1. vie-
tu Daiga Dābola vecuma grupā 
(30+), 3. vietu Andris Kojalovičs 
(40+).

Volejbols
29. aprīlī Mārupē notika “Mār-
upes kauss 2012”, kurā 1. vietu 
izcīnīja sporta kluba “Babīte” 
sieviešu volejbola komanda.

29. aprīlī Talsos – Talsu kauss 
volejbola veterānu komandām. 
Sporta kluba “Babīte” vīriešu ve-
terānu komanda vecuma grupā 
(50+) izcīnīja 2. vietu.

4. maijā Rīgā Pludmales 
sporta un atpūtas centrā “Bra-
zīlija” – starppaaudžu pludmales 
volejbola turnīrs. Turnīra mērķis 
bija sekmēt pludmales volejbola 
attīstību un popularitāti valstī, kā 
arī veicināt starppaaudžu solida-
ritāti Eiropas Aktīvo vecumdie-
nu un starppaaudžu solidaritātes 
gada ietvaros. Turnīrā piedalījās 
jaunietes U-17, jaunieši U-15, 

U-17 un vīrieši veterāni vecuma 
grupā (50+).

No mūsu novada vecuma gru-
pā (50+) piedalījās Guntars Reika. 
Pārī ar rīdzinieku Kasparu Ozoli-
ņu tika izcīnīta 2. vieta.

12. maijā Babītes sporta kom-
pleksā noslēdzās Latvijas Tautas 
sporta asociācijas XVI Ziemas 
čempionāts volejbolā sievietēm. 
Sporta kluba “Babīte” sieviešu 
komanda, gūstot uzvaras visās 
spēlēs, izcīnīja 1. vietu.

Latvijas izlases sieviešu vo-
lejbola komandā iekļauta mūsu 

novadniece un sporta kluba “Ba-
bīte” līdere Sandra Breikša. Lat-
vijas izlase Eiropas čempionātā ir 
aizvadījusi pirmās kvalifikācijas 
kārtas spēles ar Kipras izlasi un 
izcīnījusi abās spēlēs uzvaru ar 
rezultātu 3:0 – 12. maijā Rīgā 
un 20. maijā Kiprā. Pirmajā 
spēlē Latvijas izlasē Sandra bija 
otrā rezultatīvākā spēlētāja ar  
12 punktiem, otrajā spēlē – re-
zultatīvākā ar 20 gūtajiem punk-
tiem un labākā blokā ar sešiem 
punktiem.

19. maijā Madonā norisinājās 
Madonas kausa izcīņa volejbolā. 
Sporta kluba “Babīte” sieviešu vo-
lejbola komanda izcīnīja 1. vietu.

Nūjošana
19. maijā Piņķos norisinājās 
Pasaules nūjošanas dienas pa-
sākums, kuru organizēja Latvijas 
Tautas sporta asociācija sadarbī-
bā ar Babītes novada pašvaldību.  
Pasākumā un sacensībās piedalī-
jās aptuveni 100 dalībnieku.

Nordea Rīgas maratons
20. maijā Rīgā norisinājās No-
rdea Rīgas maratons, kas pul-
cēja dažādās distancēs 18 180 
dalībnieku. Šajā pasākumā pie-
dalījās vairāki mūsu novada 
iedzīvotāji, bet pilno marato-
na distanci (42,195 km) ar ļoti 
labu rezultātu veica Indra Pluce,  
izcīnot kopvērtējumā 5. vietu, bet 
no Latvijas dalībniecēm Indra bija 
labākā un saņemā Nordea bankas 
speciālo balvu. 

Novuss
20. maijā Vaidavā notika Latvijas 
čempionāta fināli novusā dubult-
spēlēm jauktajiem pāriem. Spor-
ta kluba “Babīte” pārstāvji Ainārs 
Grosens pārī ar Karīnu Ķemeri iz-
cīnīja 15. vietu, bet Sergejs Varša  
ar Guntu Mūrnieci – 18. vietu.

Futbols
19. maijā Rīgā Skonto stadionā 
Futbola dienas svinību ietvaros 
notika Miko sadraudzības festivāls 
2005. gadā dzimušiem zēniem. 
Turnīrā piedalījās 16 komandas 
un mūsu sporta kluba “Babīte” 
jaunie futbolisti izcīnīja 1. vietu. 
Latvijas nacionālās futbola izla-
ses dalībnieki apbalvoja turnīra 
dalībniekus.

18.–20. maijam Rīgā notika 
Volvo Truck Latvia Cup 2012 tur-
nīrs, kurā sporta kluba “Babīte” 
1999. gadā dzimušo zēnu koman-
da izcīnīja 1. vietu.

Latvijas Jaunatnes futbola  
čempionātā vecuma grupā U-13 
esam apvienojošies ar Tuku-
ma jaunajiem futbolistiem. Ko-
manda startē ar nosaukumu FK 
“Tukums-2000”/SK “Babīte”. Ir 
aizvadītas divas spēles, kurās ar 
rezultātu 5:1 tika uzvarēts Val-
mieras FK un 5:0 – FK “Dinamo”.  
Sporta kluba “Babīte” U-14 ko-
manda aizvadījusi vienu spēli, 
uzvarot FC “Rīga”/Super Nova ar 
rezultātu 3:0. 

Guntars Reika, 
Babītes sporta kompleksa 

vadītājs

Reģistrācijas numurs: 000703364
Dibinātājs: Babītes novada pašvaldība
Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, 

Babītes novads, LV–2107

Par avīzes sagatavošanu atbild sabiedrisko 
attiecību speciāliste Zane Siliņa.

Tālrunis: 67914650, fakss: 67914435, 
e-pasta adrese: dome@babite.lv

Avīze internetā: www.babite.lv
Iznāk vienu reizi mēnesī. 
Tirāža: 3000 eksemplāru

Izdevējs: SIA “Rīgas Apriņķa Avīze”

Latvijas 
nacionālās 

futbola 
izlases 

dalībnieki 
apbalvo 

jaunos 
futbolistus.

Babītes novada pašvaldības sporta spēles boulingā. 
Foto no Babītes novada pašvaldības arhīva
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