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Deja nav ieslodzīta telpās

Tā gaisma, ko izstaro svece,
Tas gaišums, kas liesmiņā plīvo,
Izplēn, pazūd un gaist.
Bet gaisma, kas cilvēkā dzīvo,
Un siltums, ko izstaro sirds,
Tas nezūd. Tas palīdz.
Un mirdz.
(V. Egle)

Šā gada 30. jūnijā notika
Babītes novada dejas performanču pasākums “Vides deja
2012”. Tās pamatā ir dejas
performanču veidošana āra
apstākļos, dažādās vides
vietās, apspēlējot un apdejojot dažādus vides objektus
un teritorijas, piemēram,
parkus, alejas, kalnus, kokus,
ceļus un jumtus, tā laužot
stereotipu, ka deja ir ieslodzīta tikai telpās.

Šogad tika īstenotas deviņas dejas performances dažādās Babītes
novada Piņķu ciema vietās. Piņķu parkā skatītāji tika iepazīstināti ar horeogrāfiem Evu Vancāni, Agnesi Bordjukovu, Ievu
Kemleri un “lielā putras katla
vārītāju” Liliju Liporu. Pirmajā vietā – pļavā pie Piņķu Jāņa
baznīcas – tika demonstrēta performance ar nosaukumu “Pļavā”.
Tālāk visi devās pie Babītes vidusskolas, kur notika priekšnesums
“Koki čukst”. Šis priekšnesums
skatītājos radīja izbrīnu, jo aktieri
bija uzrāpušies skaistajos vītolos.
“Logiem krāsaini aizkari” bija nākamās performances nosaukums,
kas notika uz ēkas jumta. Šī bija
performance par aizkaru dzīvi,
karājoties pie loga, savukārt nelielajā pļaviņā pie veikala “Elvi”
aktieri bija tērpušies strādnieku
kostīmos un aizsargķiverēs. Šīs
dejas nosaukums bija “Radošuma
nagla”. Ar vides dejas performan-
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“Vides deju 2012” horeogrāfes. Zanes Siliņas foto

ci “Zelta zirgs” Piņķu kalns tika
pārvērsts par latviešu tautas pasaku kalnu, uz kura tika attēlotas
cīņas par brīvību un taisnību. Tālāk
skatītāji devās uz Piņķu ābeļdārzu,
kur garajās smilgās bija paslēpušies
dejotāji un aktieri. Šis dejas priekšnesums bija ļoti relaksējošs un ar
atbilstošu nosaukumu – “Dabas
lirika”. Garākā pārgājienā skatītāji
kopā ar aktieriem, dejotājiem un
mūziķiem devās uz nelielo parku
pretī pašvaldības ēkai, kur notika

Par ūdeni jāmaksā mazāk
Sakarā ar 2012. gada 24. maijā pieņemto likumu “Grozījumi likumā
“Par pievienotās vērtības nodokli”” SIA “Babītes siltums” sniegtajiem
ūdenssaimniecības pakalpojumiem (dzeramā ūdens piegāde, notekūdeņu pieņemšana un attīrīšana) tiks piemērota PVN likme 21 %.
SIA “Babītes siltums” klientiem, norēķinoties par pakalpojumiem,
kuri saņemti līdz 1. jūlijam, tiks piemērota iepriekšējā PVN likme 22 %.
Sīkāka informācija pa tālr. 67914496.
Pēc projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē”
realizācijas vecie, nolietojušies ūdensvadi tiks atvienoti. Lūdzam
māju īpašniekus Piņķu, Babītes un Priežu ciemā nodrošināt savu
iekšpagalmu ūdensapgādes tīklu izbūvi un pieslēgšanās iespēju
maģistrālajiem ielu ūdensvada tīkliem.

dejas performance “5 elementi”.
Tālāk skatītāji devās uz futbola
laukuma pusi, kur skatītājus sagaidīja saksofonu kvartets “N(ex)t
Move”. Tas bija kā neliels mīlas
stāsts ar nosaukumu “Ierāmē mani”.
Priecīgi un saviļņoti par laimīgām
beigām, skatītāji devās uz pēdējo
performanci – “Vēlēties vēlēties”.
Šogad performancēs piedalījās
vairāk nekā 40 dalībnieki – profesionāli dejotāji, dejas entuziasti,
deju studijas skolēni un mūziķi.
Pakalpojums
Ūdensapgāde Piņķu ciemā
Ūdensapgāde un kanalizācija
Piņķu ciemā
Ūdensapgāde un kanalizācija
ciematā “Saliena”, ciematā
“Ābeles”, ciematā “Lielpriedes”
Ūdensapgāde Babītes ciemā
Ūdensapgāde un kanalizācija
Babītes ciemā
Notekūdeņu pārsūknēšana
Spilves ciemā

Dejas performanču pasākumu godam noslēdza “Zvaigžņu AkA” jaunākā dejas izrāde “Turpinājums”,
kura patīkami pārsteidza skatītājus
ar iespaidīgo scenogrāfiju.
Pēc dejas performanču pasākuma skatītāji un paši pasākuma
dalībnieki tika aicināti atpūsties
un dejot brīvā dabā nelielajā bērzu birzī aiz pašvaldības ēkas.
Zane Siliņa,
pašvaldības sabiedrisko
attiecību speciāliste
Cena (Ls/m³)
bez PVN
0,40
0,92

Cena (Ls/m³)
ar PVN 21%
0,48
1,11

0,98

1,19

0,32
0,90

0,39
1,09

0,54

0,65

Valdis Kalniņš,
SIA “Babītes siltums” valdes loceklis

Ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu aktivitātē 3.2.2.1. “Publiskās pārvaldes elektronisko pakalpojumu un informācijas sistēmu
attīstība” apakšakativitātē 3.2.2.1.2.
“Izglītības iestāžu informatizācija”
pabeigts projekts ar vienošanās Nr.
2009/0247/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/
VIAA/535 “Babītes vidusskolas informatizācija”, kura ietvaros ir veikta
deviņu stacionāro datoru iegāde un
izvietošana mācību kabinetos un
attīstīts lokālais datortīkls Babītes
vidusskolā.
Projekts tika sākts 2010. gada
1. janvārī, un tā beigu termiņš
bija 2012. gada 30. jūnijs.
Stacionāro datoru iegādei
centralizētās iepirkumu institūcijas funkcijas veica Izglītības un
zinātnes ministrija, kas sniedza
informāciju pašvaldībām par iepirkuma gaitu un rezultātiem.
Preču pasūtīšana un saziņa ar piegādātāju SIA Lattelecom līdz preču
piegādes līguma slēgšanai, kā arī
preču piegādes fakta konstatācija
notika, izmantojot īpaši izstrādātu
mācību aprīkojuma pasūtījumu
apstrādes elektronisko sistēmu.
Projekta kopējās izmaksas bija
Ls 7199,17, kuras 100 % finansēja
Eiropas Reģionālās attīstības fonds.
Ilmārs Jermaks,
Babītes vidusskolas direktora
vietnieks informātikas jomā
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Gadi ar dimanta mirdzumu
Šajā dienā Ēvalds savu kundzi
sauc par karalieni, jo arī
Anglijas karaliene šogad svin
60. valdīšanas gadu.

Šis stāsts aizsākās 1951. gadā. Kādā
jaukā dienā visi kursabiedri devās
kopīgā atpūtā uz cirku, un vienīgā
brīvā vieta, kur Ēvalds varēja apsēsties, bija blakus Ainai. Tā nu abi
esot ieskatījušies viens otrā. Bet ar
to šis stāsts nesākās. Ar lielu smaidu sejā Ainas kundze atceras, kā
Ēvalds vairākas reizes dienā esot
skrējis tīrīt zobus, jo kopmītnēs
Ainas istabiņa atradās netālu no
vannasistabas, tapēc tā esot bijusi iespēja biežāk redzēt Ainu.
Mīļi sveicam mūsu novada
iedzīvotājus Ēvaldu un Ainu
Eglīšus 60. kāzu jubilejā!

Kursi vēl nebija beigušies, kad
1952. gada 8. jūnijā abi jau bija
apprecējušies. Pēc sarakstīšanās
esot gājis grūtāk, jo Aina bija liepājniece, un tie neesot vēlējušies
viņu atdot rīdziniekam. Tā nu
Ēvalds, ņemdams palīgā priekšniecību, devās uz Liepāju pakaļ
Ainai. Ēvaldam un Ainai ir divas
meitas, un katrai meitai vēl divas
meitas un jau seši mazmazbērni.
Uz Salas pagastu Eglīšu ģimene
pārcēlās 1978. gadā. Lielāko daļu
darba gadu Ēvalds ir strādājis
iekšlietu sistēmā – milicijā. Vēlāk,
aizejot pensijā, strādāja kolhozā
“Padomju Latvija” par revīzijas komisijas priekšsēdētāju un civilās aizsardzības darbinieku. Šobrīd Ēvalds
ir daudzdzīvokļu mājas vecākais.
Eglīšu pāris ir ļoti kaislīgi ceļotāji. Bijuši piedzīvojumi Krimā,

Pašvaldības saimnieciskie darbi jūnijā
1. Procesā esošās iepirkumu
procedūras:
1.1. izsludināts iepirkums par
sabiedriskā transporta apgriešanās
laukuma un pieturas Rīgas ielā un
pieturvietas “Pagrieziens uz Piņķiem” Babītes novadā izbūvi, piedāvājumu iesniegšanas termiņš –
3.07.2012.;
1.2. izsludināts iepirkums par
gājēju ietves Meistaru un Rūpnieku ielā Piņķos, Babītes novadā,
izbūvi, piedāvājumu iesniegšanas
termiņš – 3.07.2012.;
1.3. izsludināts iepirkums
par ceļu horizontālo apzīmējumu uzklāšana uz Babītes novada
pašvaldības ielām un laukumiem,
piedāvājumu iesniegšanas termiņš –
9.07.2012.;
1.4. izsludināts iepirkums par
tehnisko projektu izstrādi Ezermalas, Atpūtas, Pūpolu, Vītolu
ielu rekonstrukcijai Piņķos, Babītes novadā, piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 10.07.2012.;
1.5. izsludināts iepirkums par
Viršu ielas rekonstrukciju, piedāvājumu iesniegšanas termiņš –
10.07.2012.;
1.6. izsludināts iepirkums par
Pīlādžu ielas rekonstrukciju, pie-

dāvājumu iesniegšanas termiņš –
10.07.2012.;
1.7. izsludināts iepirkums par
datortehnikas iegādi Babītes novada pašvaldības administrācijas un
pašvaldības iestāžu vajadzībām,
piedāvājumu iesniegšanas termiņš –
13.07.2012.;
1.8. izsludināts iepirkums par
Babītes vidusskolas skolēnu pārvadāšanu, piedāvājumu iesniegšanas
termiņš – 16.07.2012.;
1.9. pārtraukts iepirkums par
asfaltbetona seguma atjaunošanu
Kļavu ielā Piņķos un Cidoniju ielā
Babītē, Babītes novadā;
1.10. noslēdzies atkārtoti izsludināts iepirkums par caurteku
remontu Babītes novadā, iesniegti
trīs piedāvājumi, notiek vērtēšana;
1.11. noslēdzies atkārtoti izsludināts iepirkums par bruģēšanas
darbiem pie Babītes vidusskolas
un pašvaldības administrācijas
ēkas Centra ielā 4 Piņķos, iesniegti divi piedāvājumi, notiek
vērtēšana;
1.12. noslēdzies iepirkums par
mobilo sakaru pakalpojuma iegādi
Babītes novada pašvaldībai, sagatavots līgums parakstīšanai ar SIA
“LMT”, termiņš – divi gadi;

1.13. noslēdzies iepirkums par
Babītes vidusskolas bibliotēkas izbūvi, pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “Matīsa sēta”, līgumcena Ls 45 711, termiņš 11.09.2012.;
1.14. noslēdzies iepirkums par
tehnisko apsekošanu nekustamajam īpašumam “Kļavas” Spuņciemā, pieņemts lēmums slēgt
līgumu ar SIA “IGL”, līgumcena
Ls 424, termiņš – divi mēneši.
2. Iepirkuma procedūru rezultātā noslēgti līgumi ar:
2.1. SIA “Ģeodēzija” par Babītes novada pašvaldības lietošanā esošo zemes gabalu zemes
kadastrālo uzmērīšanu, zemes
robežu plāna, situācijas plāna un
apgrūtinājuma plāna izgatavošanu saskaņā ar izstrādāto zemes
ierīcības projektu un kadastrālās
uzmērīšanas dokumentu iesniegšanu kadastra datu aktualizācijai
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā Rīgas
reģionālajā nodaļā, līgumcena –
Ls 3090.
2.2. Uģi Brožu par būvdarbu
uzraudzību saskaņā ar tehnisko
projektu “Bērnu rotaļu laukums
“Krēsliņi””, līgumcena Ls 310, termiņš – 1.08.2012.;

2.3. SIA “ELKO” par autoruzraudzības darbu ielu apgaismojuma izbūvei saskaņā ar tehnisko projektu “Ielu apgaismojuma
izbūve Spilves, Kleistu, Stropu
un Silmaču ielu rajonā, Spilve,
Babītes pagasts, Babītes novads”;
2.4. SIA “Mārupes ceļinieks”
par asfaltbetona segas atjaunošanu
Sila ielas posmam Babītē, Babītes
pagastā, līgums izpildīts, līgumcena – Ls 11 036.
2.5. SIA “VR Projekts” par
šķembu seguma izbūvi Smilgu
ielas posmam Sēbruciemā un piebraucamajam ceļam nekustamajam
īpašumam “Brīvnieki”, līgums izpildīts, līgumcena – Ls 5516.
2.6. SIA “AV Projekts” par
Salas sākumskolas telpu remontdarbiem, līgumcena Ls 68192,
termiņš – 3.08.2012.;
2.7. SIA “Livland” par tehniskā projekta izstrādi kapsētas
kapu kvartālu labiekārtojumam
Babītes novada pašvaldības nekustamajā īpašumā “Kapi”, līgumcena
Ls 5685, termiņš – 12 nedēļas no
līguma noslēgšanas.
3. Noslēgts pakalpojuma līgums ar SIA “Vertex projekti” par
satiksmes organizācijas shēmas

Simferopolē, Gruzijā – tur ciemiņi
ir lielā godā, Baku pilsētā – tolaik
ierēdņus formās arī tur ļoti cienīja, pabūts arī Vācijā, kur dzīvo
viena no mazmeitām.
Ēvalds atklāj, ka galvenais
60 gadu ilgai kopdzīvei ir savstarpējā sapratne.
Pašvaldības domes priekšsēdētājs Andrejs Ence un pašvaldības
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
Leonora Dambīte šajā skaistajā
dienā Eglīšu ģimeni sveica ar
saulainu rožu klēpi un nelielu
pārsteigumu.
Novēlam Eglīšu ģimenei savās attiecībās saglabāt dimanta
dzidrumu un caurspīdīgumu kā
pastāvības un patiesības simbolu.
Zane Siliņa,
pašvaldības sabiedrisko
attiecību speciāliste

Jūrmalas ielas posmam no Saules
ielas līdz Rīgas ielai Piņķos, Babītes pagastā un horizontālo apzīmējumu dislokācijas shēmas Kleistu ielai, Babītes pagastā izstrādi,
līgums izpildīts, līgumcena –
Ls 1830.
4. Noslēgts līgums ar SIA
“Evormontāža” par ugunsdrošības
sistēmas iekārtas ēkā Centra ielā 4,
Piņķi, Babītes pagasts, tehnisko
apkopi un remontu, termiņš –
31.05.2014.
5. Noslēgts līgums ar SIA
“R. Grūbes birojs” par Babītes
novada pašvaldības pakļautībā
esošajās iestādēs personas datu
apstrādes un informācijas resursu
drošības stāvokļa auditu atbilstoši
Fizisko personu datu aizsardzības
likumam, termiņš – 23.07.2012.,
līgumcena – Ls 200.
6. Noslēgta vienošanas par līguma termiņa pagarinājumu līdz
31.05.2013. ar LR IeM Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldi par
mirušo cilvēku transportēšanu no
notikuma vietas Babītes novada
administratīvajā teritorijā uz Valsts
tiesu medicīnas ekspertīzes centru.
Elfa Sloceniece,
pašvaldības izpilddirektore

Kārtības sargi pagājušomēnes policijai nodevuši sešus cilvēkus
Babītes novada pašvaldības Sabiedriskās kārtības daļa informē, ka
sabiedriskās kārtības sargi sadarbībā ar Olaines iecirkņa policijas
darbiniekiem, veicot sabiedriskās
kārtības uzraudzību Babītes novadā
jūnijā, devušies 41 izbraukumā. Mēneša laikā Valsts policijā nogādātas

sešas personas, no kurām četras par
administratīvo pārkāpumu izdarīšanu, bet divas – aizdomās par
noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu.
Jūnijā saņemti un izskatīti 23 iedzīvotāju iesniegumi un sūdzības,
divos gadījumos sniegta palīdzība
ātrās medicīniskās palīdzības darbi-

niekiem nogādāt personu slimnīcā,
sešos gadījumos personas nogādātas
uz mājām. Ar 18 personām veiktas preventīva rakstura pārrunas un
pieņemti paskaidrojumi. Sastādīti
septiņi protokoli/paziņojumi par
apstāšanās un stāvēšanas noteikumu
neievērošanu, savukārt par alkoho-

lisko dzērienu vai citu apreibinošo
vielu lietošanu sabiedriskās vietās
vai par atrašanos sabiedriskās vietās
tādā reibumā, kas aizskar cilvēka
cieņu, sastādīti četri administratīvo
pārkāpumu protokoli. Sadarbībā ar
Valsts policijas darbiniekiem aizturēta un nogādāta administratīvā

aresta izciešanai viena persona –
par automašīnas vadīšanu alkoholisko dzērienu ietekmē.
Ziņojumus par likumpārkāpumiem uzklausa pa diennakts
tālruni 29466001.
Ainārs Skudris,
sabiedriskās kārtības sargs
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Babītes novada pašvaldības domes sēdē

2012. gada 27. jūnijā Domes
sēdes darba kārtībā 37 punkti.
Babītes novada pašvaldības domes sēdē lēma:
• apstiprināt Babītes vidusskolas nolikumu jaunā redakcijā;
• atlikt “Beberu ciema detālplānojuma” teritorijas daļas grozījumu 1. redakcijas apstiprināšanu;
• noteikt, ka nek. īp. “Madaras”, kad. nr. 8048 002 0012, platība 0,298 ha, sadalīšanai divās
daļās ir nepieciešams izstrādāt
zemes ierīcības projektu. Apstiprināt nosacījumus Nr. 07-2012
zemes ierīcības projekta izstrādei;
• noteikt, ka zemes gabala
0,13 ha platībā atdalīšanai no
nek. īp. “Kalmes”, kad. nr. 8048
004 0206, ir nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu.
Apstiprināt nosacījumus Nr.
06-2012 zemes ierīcības projekta
izstrādei;
• noteikt, ka zemes gabala
aptuveni 0,5 ha platībā atdalīšanai no nek. īp. “Širmas”, kad. nr.
8048 007 0275, ir nepieciešams
izstrādāt zemes ierīcības projektu. Apstiprināt nosacījumus Nr.
08-2012 zemes ierīcības projekta
izstrādei;
• mainīt nek. īp. “Tilti”, kad.
nr. 8048 010 0183, lietošanas
mērķi no “Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība” (NĪLM kods
0201) uz “Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā
un ceļu zemes nodalījuma joslā”
(kods 1101);
• mainīt nek. īp. “Maliņas”,
kad. nr. 8048 002 0003, platība
0,97 ha, noteikto nek. īp. lietošanas mērķi uz dabas pamatnes,
parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas (zemes vienības daļai 0,52
ha platībā) (NĪLM kods 0501)
un zemes vienības daļai 0,45 ha
platībā – “Sportam un atpūtai aprīkotas dabas teritorijas” (NĪLM
kods 0503);
• noteikt, ka nek. īp. “Pļavu
smilgas”, kad. nr. 8048 004 0997,
un platību 0,2262 ha sadalīšanai
divās daļās nepieciešams izstrādāt
zemes ierīcības projektu. Apstiprināt nosacījumus Nr. 09-2012
zemes ierīcības projekta izstrādei;
• noteikt, ka nek. īp. “Kaupu
Žigļi”, kad. nr. 8048 013 0044,
sadalīšanai, atdalot zemes gabalu 1 ha platībā, nepieciešams
izstrādāt zemes ierīcības projektu. Apstiprināt nosacījumus
Nr. 10-2012 zemes ierīcības projekta izstrādei;
• apstiprināt zemes ierīcības
projektu nek. īp. “Pasāti”, kad. nr.
8048 003 0323. Plānotajai zemes

vienībai “1”, platība 0,2500 ha, saglabāt adresi “Pasāti” un noteikt
nek. īp. lietošanas mērķi – “Individuālo dzīvojamo māju apbūve”
(NĪLMK-0601). Plānotajai zemes
vienībai “2”, platība 0,2500 ha,
piešķirt adresi “Zemenes”, noteikt
nek. īp. lietošanas mērķi – “Individuālo dzīvojamo māju apbūve”
(NĪLMK-0601);
• atteikt detālplānojuma izstrādes sākšanu atbilstoši Babītes pagasta teritorijas plānojuma
2008.–2020. gadam un Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005.–
2017. gadam grozījumiem nek. īp.
“Graudi”, kad. nr. 8048 003 0862;
• atdalīt no nek. īp. “Vecģeri”,
kad. nr. 8088 003 0092, zemes
vienību ar kad. nr. 8088 003
0092, platība 0,24 ha, jauna nek.
īp. izveidošanai, piešķirot adresi
“Guntas”, Gātciems, Salas pagasts,
Babītes novads, ar nek. īp. lietošanas mērķi – “Neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūve”
(kods 0600). Zemes vienībai,
kad. nr. 8088 003 0091, platība 0,35 ha, ar ēkām un būvēm
uz tā piešķirt adresi “Vecģeri”,
Gātciems, Salas pagasts, Babītes
novads, un noteikt nek. īp. lietošanas mērķi – “Individuālo dzīvojamo māju apbūve” (kods 0601);
• precizēt nek. īp. Ābolu
iela 13, Kūdrā, Salas pagastā, Babītes novadā, kad. nr. 8088 001
0113, zemes platību – 0,0529 ha,
atbilstoši SIA “ABC Construction”
izgatavotajam zemes robežu plānam mērogā 1:500;
• izbeigt nomas tiesības ar
vienu personu par pašvaldībai
piederoša nek. īp. “Dārzi” zemes
vienības daļas iznomāšanu ģimenes dārza uzturēšanai;
• noslēgt ar 10 personām zemes nomas līgumu par pašvaldībai piederošā nek. īp. “Dārzi”
zemes vienības daļas iznomāšanu,
ģimenes dārza uzturēšanai;
• nodot nomā pašvaldībai
piederošā nek. īp. “Cenas”, kad.
nr. 8048 015 0042, daļu 0,30 ha
platībā dzīvojamās mājas un ģimenes dārza uzturēšanai;
• nodot nomā pašvaldībai
piederošā nek. īp. “Staltķurbji”
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0474, daļu
300 m 2 platībā ģimenes dārza
uzturēšanai;
• izsniegt izziņu četrām ārvalstu fiziskām personām, diviem
nepilsoņiem un vienai fiziskai
personai par atļauju iegūt īpašumā zemi Babītes novadā;
• pagarināt sociālā dzīvokļa īres līgumu ar trīs personām.
Atbilstoši Babītes novada pašvaldības domes “Nolikuma par

sociālajiem dzīvokļiem” 9. punktam uzdot SIA “Babītes siltumam”
noslēgt sociālā dzīvokļa īres līgumu uz sešiem mēnešiem;
• piešķirt pabalstu vienai
personai sociālās rehabilitācijas
mērķu sasniegšanai – medicīnisko
procedūru un manipulāciju, kā
arī medikamentu apmaksai;
• izdot Babītes novada pašvaldības saistošos noteikumus
Nr. 10 “Par grozījumiem Babītes
novada pašvaldības 23.02.2011.
saistošajos noteikumos Nr. 5
“Par sociālo palīdzību trūcīgām
un maznodrošinātām ģimenēm
(personām) Babītes novadā””;
• izdot Babītes novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 11
“Par grozījumiem Babītes novada
pašvaldības 23.02.2011. saistošajos
noteikumos Nr. 6 “Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa
noteikšanu Babītes novadā””;
• izdot Babītes novada pašvaldības saistošos noteikumus
Nr.12 “Par grozījumiem Babītes
novada pašvaldības 23.02.2011.
saistošajos noteikumos Nr. 7 “Par
Babītes novada pašvaldības pabalstiem””;
• administratīvo lēmumu –
14.06.2012. administratīvā pārkāpuma protokolu/paziņojumu
Nr. 120014374 atstāt negrozītu
un sūdzību noraidīt;
• apstiprināt Babītes novada
pašvaldības 2011. gada publisko
pārskatu;
• apstiprināt Babītes novada
pašvaldības saistošos noteikumus
Nr. 13 “Par grozījumiem Babītes
novada pašvaldības 2012. gada
budžetā” (skat. pielikumu);
• precizēt ar 1.07.2012.
Babītes novada pašvaldības
23.02.2011. noteikumu Nr. 3 “Par
Babītes novada pašvaldības institūciju sniegtajiem maksas pakalpojumiem” 3. punktu (protokols
Nr.3, 20.§) un izteikt to jaunā
redakcijā:
◦ laulību reģistrācija ar svinīgu ceremoniju Babītes novadā deklarētiem iedzīvotājiem –
Ls 20 (tai skaitā PVN);
◦ laulību reģistrācija ar svinīgu ceremoniju pārējiem iedzīvotājiem – Ls 30 (tai skaitā PVN);
◦ laulību jubileju svinīgo ceremoniju organizēšana un vadīšana
Babītes novadā deklarētiem iedzīvotājiem – Ls 50 (tai skaitā PVN);
◦ dzimtsaraksta dokumentu
kopiju apstiprināšana – Ls 1,21
(tai skaitā PVN)”;
• veikt izmaiņas pašvaldības 25.01.2012. noteikumu Nr. 3
“Par amatiem, to klasificēšanu un
mēnešalgām pašvaldības iestādēs
2012. gadā”;

• piešķirt vienam skolēnam
bezmaksas mācību vietu Latvijas
Starptautiskajā skolā;
• saskaņā ar Publiskas mantas atsavināšanas likuma 5. panta
pirmās daļu un 37. panta pirmās daļas 4. punktu atsavināt
par brīvu cenu, kā maksāšanas
līdzekli izmantojot naudu, dzīvokļa īpašumu “Božas-1” dzīvokli
Nr. 1, identifikācijas nr. 8048 007
0184 001, 49,2 m2 platībā, dzīvojamās mājas “Božas-1” kopīpašuma 492/1959 domājamās daļas,
dzīvojamai mājai funkcionāli
piesaistīto būvju – kūts, identifikācijas nr. 8048 007 0184 002,
un šķūņa, identifikācijas nr. 8048
007 0184 003, 492/1959 daļas un
īpašumam piekrītošā zemesgabala
3622 m2 platībā 492/1959 domājamās daļas;
• piešķirt nek. īp. nodokļa
atvieglojumu par zemi un ēkām
50 % apmērā SIA “Spilva”, reģistrācijas nr. 50003090101, par
nekustamajiem īpašumiem:
◦ “Jaunspilvas”, kad. nr. 8048
004 0170, Spilve, Babītes pagasts,
Babītes novads;
◦ “Zvaigžņu iela 1”, kad. nr.
8048 004 0194, Spilve, Babītes
pagasts, Babītes novads;
par periodu no 2012. gada
1. jūlija līdz 31. decembrim un
atteikt piešķirt nek. īp. nodokļa atvieglojumu par nekustamo
īpašumu “Silmaču iela 12”, kad.
nr. 8048 004 0536, Spilve, Babītes
pagasts, Babītes novads;
• iedalīt Ls 510 sporta aktivitātēm 2012. gadā septiņiem
individuālajiem sportistiem un
Babītes novada iedzīvotājiem un
vieenai apvienībai, novadā dzīvojošo politiski represēto personu
dalībai visas Latvijas politiski
represēto personu salidojumā,
kā arī atteikt finanšu iedalīšanu
vienai personai;
• izstāties no apvienotās pašvaldību civilās aizsardzības komisijas;
• piešķirt Babītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājam
Andrejam Encem atvaļinājumu –
20 kalendārās dienas;
• slēgt vienošanos Nr. 2 ar
SIA “EGO projekts” par pašvaldībai piederošo telpu īri;
• apstiprināt veiktos grozījumus Babītes novada pašvaldības
Administratīvās komisijas nolikuma 30. punktā un izslēgt nolikuma 31. punktu. Noteikt, ka grozījumi stājas spēkā ar 1.07.2012.
• atcelt Babītes novada pašvaldības domes 28.03.2012. lēmumu “Par Babītes novada Babītes
pagasta teritorijas plānojuma
2008.–2020. gadam un Salas
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pagasta teritorijas plānojuma
2005.–2017. gadam galīgās redakcijas apstiprināšanu un saistošo
noteikumu 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”” izdošanu” (prot. Nr. 5, 2. §). Izdot saistošos noteikumus “Par saistošo
noteikumu 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””
atcelšanu” (saistošie noteikumi
Nr. 14 – pielikumā). Atcelt Babītes novada pašvaldības domes
07.02.2012. lēmumu “Par Babītes
novada Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008.–2020. gadam un Salas pagasta teritorijas
plānojuma 2005.–2017. gadam
grozījumu pilnveidotās redakcijas
apstiprināšanu par galīgo” (prot.
Nr.3,1.§);
• veikt labojumus Babītes novada Babītes pagasta teritorijas
plānojuma 2008.–2020. gadam un
Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005.–2017. gadam grozījumu
pilnveidotajā 2.redakcijā un sagatavot plānojumu grozījumu 3. redakciju. Grozīt ar Babītes novada
pašvaldības domes 24.03.2010. lēmumu (prot. Nr. 4, 15. §) apstiprināto “Darba uzdevumu Babītes
novada Babītes pagasta teritorijas
plānojuma 2008.–2020. gadam un
Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005.–2017. gadam grozījumu
izstrādei”, veicot šādas izmaiņas:
◦ izteikt jaunā redakcijā
2.6. punktu: “Izskatīt fizisku un
juridisku personu ierosinājumus
(iesniegumus) un sniegt atbildes
uz tiem”;
◦ papildināt ar 5.13. līdz
5.21. punktu.
Andrejs Ence,
pašvaldības domes priekšsēdētājs

4 | www.babite.lv

2012. gada 17. jūlijs, nr. 27

Jūnijs novada pašvaldības izglītības iestādēs

Sveic labākos vidusskolēnus
1. un 2. jūnijā gan 5.–9. klašu
meiteņu koris skolotājas Sandras
Sestules vadībā, gan 2.–4. klašu
koris skolotājas Ingrīdas Martinsones vadībā piedalījās Rīgas bērnu un jauniešu Mūzikas svētkos
“Mēs – pilsētai ceRīgai”. 8. jūnijā
notika Babītes vidusskolas labāko skolēnu svinīga apsveikšana,
pasniedzot medaļas: “Zelta pūce”,
“Sudraba pūce”, “Bronzas pūce”
un “Pūčulēns”. Skolas izlaidumi
šogad notika 9. klasēm – 9. jūnijā
un 12. klasei – 21. jūnijā.

Laine Bērziņa saņēma Valda
Dombroksa Atzinības rakstu par
teicamām sekmēm un 1. vietu Latvijas zinātnisko darbu konferencē.
Skolas Pūču pasākumā Lainei Bērziņai un Gatim Štolceram tika pasniegtas balvas Ls 40 apmērā (atbilstoši nolikumam), jo skolēni ir
vieni no skolas konkursa “Labākais
vidusskolēns” uzvarētājiem.
G. Sondore,
Babītes vidusskolas direktora
vietniece izglītības un
audzināšanas jomā

Sākumskola pēta aviāciju
29. maijā skolēni devās mācību
ekskursijā uz aviācijas muzeju, bet
31. maijs bija mācību gada pēdējā
diena – liecību pasniegšana.
No 8. jūnija līdz 3. augustam
Salas sākumskolā notiek remont-

darbi. 6. augustā atsāksies mācības
apvienotās grupās, bet pirmsskolas bērni līdz 22. jūnijam mācīsies
apvienotās grupiņās.
Daina Krūmiņa,
Salas sākumskolas direktore

Bērni dzied, dejo, sporto,un
priecājas par rododendriem
30. maijā mazajiem novadniekiem
bija sporta svētki. 3. jūnijā – Babītes pirmsskolas izglītības iestādes
(PII) audzēkņi, vecāki un skolotājas ar dziesmām un rotaļām
piedalījās Bērnu svētkos Piņķos.
8. jūnijā vecākās grupas bērni
devās pārgājienā un piknikā uz LU
Rododendru audzētavu “Babīte”.

Abās grupiņās notika aktīva
gatavošanās Līgo svētku sagaidīšanai, kuri šajā iestādē tika svinēti
21. jūnijā. Jūnijā tika uzstādīti
jauni rotaļu laukumi un smilšu
kastes iestādes teritorijā.
Marita Aploka,
Babītes PII vadītājas vietniece
izglītības jomā

“Saimītē” tiekas ar jauno
audzēkņu vecākiem
Arī pirmsskolas izglītības iestādes (PII) “Saimīte” bērni 3. jūnijā
aktīvi piedalījās Babītes novada
Bērnu svētkos. 4. jūnijā organizētas sapulces PII “Saimīte” 118 jaun
uzņemto bērnu vecākiem. Savukārt
14. un 21. jūnijā organizētas atvērto durvju dienas grupās “Podziņas”
un “Rakari”, kuras apmeklēs jaun-

uzņemtie bērni. 21. un 22. jūnijā
tika ielīgoti Jāņi. Bērni piedalījās
sportiskās aktivitātēs kopā ar sporta skolotāju Rudīti Lapšāni un mūzikas skolotājām Vinetu Vītolu un
Lienu Bernhardi.
Ruta Bārzdaine,
Babītes PII “Saimīte” vadītājas
vietniece mācību darbā

6. jūlijā notika svinīgs pasākums – Ārstu privātprakses “Svīre plus”
jaunā doktorāta atklāšana Piņķos, Jūrmalas ielā 14.
Sveicot savus sadarbības partnerus un kolēģus, SIA “Centrālā
laboratorija” no 20. jūlija līdz 20. augustam piedāvā lielisku iespēju
“Svīre plus” klientiem – analīžu paņemšana Centrālās laboratorijas
filiālē Jūrmalas ielā 14 bez maksas!
SIA “Centrālā laboratorija”

Numura pielikums

Paziņojums par Babītes novada Babītes pagasta teritorijas
plānojuma 2008.–2020. gadam un Salas pagasta teritorijas
plānojuma 2005.–2017. gadam galīgās redakcijas atcelšanu
Babītes novada pašvaldība paziņo, ka 27.06.2012. Babītes novada pašvaldības dome pieņēma
lēmumu “Par Babītes novada
pašvaldības domes 28.03.2012.
lēmuma “Par Babītes novada
Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008.–2020. gadam un
Salas pagasta teritorijas plānojuma
2005.–2017. gadam galīgās redakcijas apstiprināšanu un saistošo
noteikumu 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”” izdošanu”

(protokols Nr. 5, 2. §) un Babītes novada pašvaldības domes
7.02.2012. lēmuma “Par Babītes
novada Babītes pagasta teritorijas
plānojuma 2008.–2020. gadam un
Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005.–2017. gadam grozījumu
pilnveidotās redakcijas apstiprināšanu par galīgo” (protokols Nr.
3, 1. §) atcelšanu” (protokols Nr.
8, 36. §).
Dace Ansena,
pašvaldības teritorijas plānotāja

Latvijas III vasaras Olimpiāde 2012
No 6. līdz 8. jūlijam Liepājā
un vēl sešās Latvijas
pilsētas – Aizputē, Grobiņā,
Jūrmalā, Rīgā, Limbažos un
Ventspilī – norisinājās
Latvijas III Olimpiāde.

Tajā bija pārstāvēti 26 sporta veidi.
No 118 pilsētām un novadiem
Olimpiādei bija pieteikušies 82 pilsētu un novadu komandas. Vislielākā delegācija bija no Rīgas –
464 dalībnieki visos 26 sporta
veidos. Vismazākās – no Pāvilostas
un Sējas – pa vienam dalībniekam.
Babītes novadu pārstāvēja 37 sportisti 11 sporta veidos (22. pēc dalībnieku skaita) un izcīnīja deviņas
medaļas piecos sporta veidos –
divas zelta, četras sudraba un trīs
bronzas. Tas Babītei deva 15. vietu
neoficiālajā komandu vērtējumā
(pēc izcīnīto medaļu skaita).
Loka šāvēju starts bija izcils,
zelta medaļas izcīnīja Eduards
Lapsiņš un Līga Zommere, bronzas
medaļu Marina Rjabkova. 6. vietu
Līga Blūmentāle un 8. vietu Oksana
Jurčenko.
Volejbolā sieviešu komandām,
izcīnot atlases turnīros tiesības
piedalīties Olimpiādes četru komandu finālturnīrā, Babītes novada komanda, uzvarot Daugavpils
(3:2) un Valmieras pilsētas (3:1)
komandas un zaudējot Jelgavas
pilsētas komandai (0:3), izcīnīja
sudraba medaļas. Komandas sastāvs – Sandra Breikša, Gunita Pačkajeva, Zane Malaševska, Elīna
Tetere, Līva Brīvule, Sigita KaupānePurīte, Elza Zāģere, Una Dzalba,

Dace Klismete, Ieva Mūrniece,
Kristīne Mūrniece, Eva Puķīte.
Akadēmiskajā airēšanā Terēze
Peniķe kopā ar Pļaviņu novada
pārstāvi nepāru divniekā izcīnīja divas sudraba medaļas 1000
un 2000 metros. Novadniekam
Aigaram Veličko vieniniekā
2000 metros 18. vieta un pārairu
divniekā 1000 metros – 13. vieta.
Paukošanā ar špagu Babītes
pārstāve Mišele Taņa Barratta
sīva cīņā finālā zaudēja Daugavpils pilsētas pārstāvei un izcīnīja
sudraba medaļu.
Triatlona sacensībās, kur piedalījās visa Latvijas triatlona elite –
59 vīrieši un 14 sievietes –, Indra
Pluce un Atis Brikovskis no mūsu
novada izcīnīja bronzas medaļas.
Indra pēc peldēšanas sacensībām
ieņēma astoto pozīciju, cītīgi strādājot uz velosipēda, pirms skriešanas
pacēlās jau uz piekto vietu un, teicami skrienot piecus kilometrus, ātri
panāca piekto un ceturto, taču līdz
otrajai vietai pietrūka nieka 50 sekundes. Arī Atis pēc peldēšanas pietuvojās līderiem, un riteņbraukšanā
noturējās līderu grupā. Sīvā cīņā
par medaļu Atis ne tikai noturēja
pozīciju, bet arī, apsteidzot tuvākos
pretiniekus, izcīnīja bronzas medaļu.
Jāšanas sportā Babītes novadu
pārstāvēja Ģirts Bricis – viens no
Latvijas labākajiem jātniekiem.
Sacensību gaitā Ģirts atradās
otrajā vietā, bet kļūdu pēc trešajā
maršrutā palika ceturtajā vietā.
Mākslas vingrošanā Babītes
novadu pārstāvēja viena dalībniece – Elīza Ošmucniece. Startējot

daudzcīņā un tiekot finālā visos
vingrinājumos ar priekšmetiem,
Elīza izcīnīja 5. vietu daudzcīņā,
kā arī četras 4. vietas atsevišķos
vingrinājumos.
MTB riteņbraukšanā Babītes
novadu pārstāvēja Andris Ansons,
kurš ierindojās 24. vietā no 69 dalībniekiem.
Vieglatlētikā Babītes novadu
pārstāvēja četras dalībnieces – Ilona Kojaloviča, Jolanta Pupkeviča,
Tatjana Varša un Daniela Fetcere,
kuras startēja 4 x 400 metru stafetes skrējienā, izcīnot 10. vietu.
Pludmales volejbolā mūsu
novadu pārstāvēja Juris Orups un
Atis Šēfers, izcīnot starp trīsdesmit divu dalībnieku pāriem dalīto
13.–16. vietu.
Golfa sacensībās sieviešu grupā 9. vietu ieguva Laima
Lūse, 10. vietu – Sandra Opite.
Vīriešu grupā 28. vieta – Kārlim
Lūsim, 36. vieta Raitim Bikšem
(no 44 dalībniekiem).
Daži Babītes iedzīvotāji guva
panākumus, pārstāvot citu pašvaldību komandas. Mārim Grēniņam trīs medaļas vieglatlētikā
(Rīgas pilsēta), zelts – skriešanā
4 x 100 metru stafetē, sudrabs –
110 m skriešanā ar barjerām un
bronzas medaļa tāllēkšanā. Valdim
Mincānam sudraba medaļa (Rīgas
pilsēta) – šaušanā tranšeju stendā,
Rihardam Finsteram bronzas medaļa (Mārupes novads) – volejbolā.
Kārlis Būde piedalījās akadēmiskajā airēšanā un Roberts Pumpa
smaiļošanā un kanoe airēšanā,
pārstāvot Jūrmalu.
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