
Pirmā skolas diena
3. septembrī pašvaldības 
mācību iestādēs skolas gaitas 
sākuši 95 pirmklasnieki, no 
tiem pieci Salas sākumskolā. 

Kopējais skolēnu skaits Babītes vi-
dusskolā šobrīd ir 715, tajā skaitā 
arī 33 pirmsskolnieki – Vinniji Pūki 
un Bitītes, kurus māca skolotājas 
Mirdza Riteniece, Guna Perro, Dita 
Kondrāte, Edīte Pīķe, bet vidusskolā 
mācās 60 skolēni. Septembrī Salas 
sākumskolā mācību gaitas ir sākuši 
68, no tiem 50 pirmsskolas vecuma 
bērni. Pirmsskolas izglītības iestā-
dē “Saimīte” šogad 281 audzēknis, 
Babītes pirmsskolas izglītības iestā-
dē – 67. Savukārt Babītes mūzikas 
skolu šogad apmeklēs 93 audzēkņi, 
sagatavošanās grupiņā – 21 bērns 
un interešu izglītībā 38 bērni,” in-
formē pašvaldības izglītības darba 
speciāliste Elga Jonina. 

Babītes vidusskolā strādā 72 
sko lotāji, darbu sākuši arī jauni 
skolotāji. Vizuālo mākslu un kul-

turoloģiju māca skolotāja Inese 
Rožkalne, peldēšanu – skolotājs 
Viktors Liepnieks, spāņu valodu – 
skolotāja Inga Dābola. 1. klasi māca 
skolotāja Lāsma Ivanova. Skolā top 
plaša un mūsdienīga bibliotēka, lasī-
tava, metodiskais centrs skolotājiem. 

28. augustā notika pedagoģiskās 
padomes sēde, kurā tradicionāli tika 
analizēti valsts pārbaudes darbu re-
zultāti 9. un 12. klasēm 2011./2012. 
mācību gadā. Labus rezultātus 12. 
klases skolēni uzrādījuši visos cen-
tralizētajos eksāmenos, bet mate-
mātikas, angļu, latviešu (visi trīs 
ir obligātie eksāmeni) un krievu 
valodas eksāmenos skolēnu snie-
gums ir būtiski augstāks nekā ko-
pumā Pierīgas skolās (pēc iegūto A, 
B līmeņu īpatsvara). Kopumā visos 
centralizētajos eksāmenos iegūto A, 
B, C līmeņu īpatsvars Babītes vi-
dusskolā ir 80,2 %, kas ir labākais 
sasniegums starp Pierīgas novadu 
skolām. Matemātikas, angļu un 
latviešu valodas eksāmenos vai-

rāki skolēni saņēmuši augstāko –  
A līmeni, neviens skolēns nav sa-
ņēmis F līmeni. Par labiem sasnie-
gumiem centralizētajos eksāmenos 
Babītes vidusskola šogad saņēma 
Pierīgas izglītības, kultūras un 
sporta pārvaldes diplomu kā lau-
reāts nominācijā “Augstākie rezultāti 
centralizētajos eksāmenos”.

Iepriekšējā mācību gadā vidus-
skolēni veiksmīgi piedalījušies arī 
zinātniski pētniecisko darbu kon-
kursos gan Pierīgā, gan valstī, ie-
gūstot godalgotas vietas. Par labiem 
rezultātiem skola saņēma Pierīgas 
izglītības, kultūras un sporta pārval-
des diplomu kā laureāts nomināci-
jā “Augstākie sasniegumi zinātniski 
pētniecisko darbu konkursā”.

Labus rezultātus eksāmenos uz-
rādījuši arī 9. klašu skolēni. Vidējais 
vērtējums eksāmenos ir virs Pierīgas 
skolu vidējā vērtējuma (latviešu va-
lodā un literatūrā, vēsturē un krievu 
valodā) vai sakrīt ar to (matemātikā 
un angļu valodā).

Skolas uzdevums arī dot ie-
spēju skolēniem saturīgi pavadīt 
brīvo laiku, piedalīties interešu iz-
glītības programmās. Šajā mācību 
gadā bērniem ir iespēja darboties 
34 bezmaksas interešu izglītības 
programmās: zīmēšana, tēlniecība, 
origami, tautas dejas, skolēnu līdz-
pārvalde, keramikas studija “Vin-
da”, sākumskolas vokālie ansambļi, 
5.–12. klašu vokālie ansambļi, vides 
izglītība, Eiropas klubs, ekonomika, 
matemātika, dambrete, modernā 
deja, pirmās palīdzības sniegšana, 
pētnieciskā bioloģija, floristika, as-
troloģija, fizika, aktiermeistarība, 
jaunsardze, zinātniski pētnieciskie 
darbi, tautas bumba, basketbols, 
fitness un aerobika, peldēšana (sāk-

sies 17. septembrī). Paldies Babītes 
novada pašvaldībai par finansiālo 
atbalstu interešu izglītības prog-
rammu realizēšanā. Ar nodarbību 
grafiku var iepazīties skolas vietnē 
(http://vidusskola.babite.lv).

Skola lepojas ar skolēnu sasnie-
gumiem interešu izglītībā un ārpus-
skolas pasākumos. 2011./2012. mā-
cību gadā interešu izglītībā darbojās 
aptuveni 300 skolēnu. Iesaistījās arī 
skolotāji un skolēnu vecāki.

Aktuālā informācija par mācību 
un interešu izglītības prioritātēm 
pieejama IZM (www.izm.gov.lv) un 
VISC vietnē (www.visc.gov.lv).

Ilga Stašulāne un Gita Sondore, 
direktores vietnieces izglītības un 

audzināšanas jomā
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Skolotāja Aina Kvēpa 
35 gadus pēta novada 
vēsturi 
7. lpp.

Zinību diena 
Salas  

sākumskolā. 
Pirmajā klasītē 

pieci puiši. 
Foto:  

Zane Siliņa

Oficiāli saņemts jaunais ģerbonis
6. septembrī Valsts Heraldikas 
komisijas rīkotajā novadu  
ģerboņu pasniegšanas  
svinīgajā ceremonijā Latvijas  
Valsts prezidents Andris 
Bērziņš pasniedza Babītes no-
vada domes priekš sēdētājam 
Andrejam Encem novada 
ģerboni. 

Ģerboņa heraldiskais apraksts: 
sudraba laukā sarkana rododen-
dru ziedkopa, zem tās piecas za-
ļas lapas. Ģerboņa aprakstu veido 
jebkuram ģerbonim. Apraksts tiek 
tulkots angļu, vācu un franču va-
lodā, turklāt, katrā valodā tulkojot, 
heraldikas māksliniekam ir jāprot 
uzzimēt ģerbonis pēc šāda apraksta.

Babītes novada ģerboni prezen-
tēja domes priekšsēdētājs Andrejs 
Ence, pašvaldības izpilddirektore 
Elfa Sloceniece, sabiedrisko at-
tiecību speciāliste Zane Siliņa un 

Latvijas Universitātes Rododendru 
selekcijas un izmēģinājumu audzē-
tavas “Babīte” vadītājs Rihards 
Kondratovičs.

Babītes novada pašvaldība 
pateicas visiem, kuri piedalījās 
novada ģerboņa izstrādāšanā.

Zane Siliņa,
pašvaldības sabiedrisko 

attiecību speciāliste

No kreisās: Babītes novada 
pašvaldības domes  

priekšsēdētājs Andrejs Ence,  
sabiedrisko attiecību  

speciāliste Zane Siliņa, Latvijas 
prezidents Andris Bērziņš, 

pašvaldības izpilddirektore 
Elfa Sloceniece un Latvijas 
Universitātes Rododendru 

selekcijas un izmēģinājumu 
audzētavas “Babīte” vadītājs 

Rihards Kondratovičs.  
Foto: Toms Kalniņš,  

Valsts prezidenta kanceleja

Sveicam skolēnus, viņu vecākus un skolotājus jaunajā mācību gadā. Izglītība un zināšanas ir 
unikāls resurss, kas no tā pastiprinātas lietošanas nevis samazinās, bet gluži pretēji – pieaug. 

Lai neizsīkst iespējas un interese nepārtraukti papildināt savas zināšanas un mīlēt skolu!



2 | www.babite.lv 2012. gada 18. septembris, nr. 29 

Novadniekam Fēliksam 
Ķiģelim jauns albums 

Septembra pirmā nedēļa 
latviešu mūzikas cienītājiem ir 
nesusi labas ziņas, jo viens no 
spilgtākajiem Latvijas rokmūzikas 
žanra pārstāvjiem Fēlikss Ķiģelis 
ar Babītes novada pašvaldības 
atbalstu 1. septembrī laida klajā 
savu jauno albumu “Starp diman-
tiem un pelniem”. Turklāt – jau-
nā albuma digitālo versiju visiem 
interesentiem piedāvājot lejuplā-
dēt bez maksas tīmekļa vietnē  
www.starpdimantiemunpelniem.lv. 

Jaunajā albumā ir iekļauti gan 
Fēliksa šīs vasaras lielakie hiti – 
“Vārdi”, “Ceļš uz mājām” un sadar-
bībā ar Aivaru Brīzi tapusī dziesma 
“Vēl” –, gan arī pavisam jaunas, 
līdz šim nepublicētas dziesmas. 

 Paši pirmie dziesmas no 
jaunā albuma klātienē varēja no-
vērtēt jelgavnieki un rīdzinieki, 
jo piektien, 7. septembrī Jelgavā, 
mūzikas klubā “Jelgavas krekli”, 
un sestdien, 8.  septembrī, Rīgā, 
“Latvijas 1. rokkafejnīcā “Reiterna 
nams””, Fēlikss ar grupu prezen-
tēja savu jauno albumu. Ar šiem 
diviem koncertiem arī tika atklāta 
jaunā albuma koncertu sērija visā 
Latvijā.

Fēlikss Ķiģelis personīgi 
saka lielu paldies Babītes nova-
da pašvaldībai par ieinteresētību 
mūsdienīgu kultūras projektu  
atbalstā.

Informāciju sagatavoja
Fēliksa Ķiģeļa menedžments

Latvija plenēra darbu izstādē 
Babītes vidusskolā
Lai sajustu dabas klātbūtni 
un mieru, mums tikai atliek 
ieklausīties vēja šalkās, kas 
rudenī jauc sārtās kļavu la-
pas. Veroties tālumā, kur aiz 
lauku ceļa atveras ieeja liepu 
alejā, mūs gribot negribot 
pārņem viegluma sajūta. 

Miervaldis Derkusovs sevi raksturo 
kā reālistu, kas lielu uzmanību velta 
dabā vēroto krāsu attiecību studi-
jām, tiecoties pēc Latvijas ainavā 
pastāvošās kompozīcijas skaidrības.

Miervaldis Derkusovs dzimis 
1937. gadā Jelgavā. Pēc profesijas 
viņš ir meliorators. Darbs laukos 
un ikdienas saskarsme ar dabu 
rosina emocionālu nepieciešamī-
bu izteikt sajūtas krāsu valodā, 
tomēr jau skolas gados dzimu-
šajai interesei par mākslu lemts 
piepildīties, sasniedzot četrdesmit 
gadu slieksni. 1978. gadā māksli-
nieks kļūst par Visvalža Gorokalna 
(kopš 1990. gada Ivara Klapera) 
vadītās Jelgavas kultūras nama 
gleznošanas studijas dalībnieku. 

Paralēli dalībai studijā kopš 1981. 
gada Miervaldis Derkusovs regu-
lāri piedalās mākslinieku vasaras 
plenēros: sākotnēji gleznotāja Jāņa 
Medņa, no 1983. līdz 1999. gadam 
gleznotājas un pedagoģes Māras 
Zītares, bet no 2000. gada glez-
notāja Emīla Braunberga vadībā. 
Radošo izaugsmi veicinājusi sa-
darbība un draudzība ar gleznotāju  
Aleksandru Lagimovu.

1985. gadā mākslinieks iestā-
jas Neklātienes Tautas mākslas 
universitātē Maskavā, Tēlotājas 
mākslas fakultātē, kuru absolvē 
1991. gadā. 

Miervaldis Derkusovs galve-
nokārt strādā ainavas žanrā. Jau-
nākajos darbos autors attālinās no 
tiešiem ainavu portretējumiem, 
ienesot gleznās vispārinātu Lat-
vijas dabas tvērumu ekspresīvākā 
krāsu valodā. 

Mākslinieks piedalās izstādēs 
kopš 1978. gada, ir sarīkojis vai-
rākas personālizstādes. Miervalža 
Derkusova gleznas ir privātkolek-
cijās ne vien Latvijā, bet arī citās 
zemēs – Austrālijā, Bolīvijā, Krie-
vijā un Lielbritānijā.   

Koris “Maska” iepriecina 
ar jauniem skaņdarbiem
Ar trīs lieliskiem koncertiem 
ir aizvadīta nedēļas nogale. 

Koris “Maska” iepriecināja 
klausītājus Babītes vidusskolā, 
Aiz kraukles kultūras namā un 
Umurgas kultūras namā. Pirms 
došanās pretim šī gada lielākajam 
izaicinājumam – 4. Starptautiska-
jam Harald Andersen kamerkoru 
konkursam Helsinkos – šī bija 
lieliska sagatavošanās un treniņš.

Konkurss tiek organizēts rei-
zi trijos gados, un tajā piedalās  
12 kori, kurus ir izvēlējusies 
starptautiska žūrija. Uzsvars tiek 
likts uz a cappella dziedājumu. 
Šogad konkurss norisināsies  
21. un 22. septembrī Helsinku 
mūzikas centrā. Kā obligātais 
konkursa skaņdarbs ir tam īpaši 
Perttu Haapanen komponētais 
“Readymade Alice”.

Kora “Maska” koncertos varēja 
dzirdēt šo neparasto mūsdienu 
koru mūzikas skaņdarbu, kā arī 
mūsdienu komponistu oriģināl-

darbus un senās mūzikas pērles. 
Šajā kora “Maska” koncerta reper-
tuārā varēja dzirdēt tādus skaņ-
darbu radītājus kā Pēteri Vasku, 
Pēteri Butānu, Arvo Pērtu, Jāņai 
Liepiņu. Īpašs lepnums korim bija 
izpildīt kormeistares Lauras Jē-
kabsones oriģināldarbu ar latviešu 
tautas dziesmas vārdiem “Dindaru 
Dandaru”.

Programma tika ilgi un rū-
pīgi gatavota gan ierastajos mē-
ģinājumos, gan ikgadējā kora 
nometnē, kas norisinājās Tumē 
Tukuma novadā. Koncertam īpašu 
noskaņu radīja aktieri Marija un 
Andris Bērziņi, bagātinot koncer-
tu ar Imanta Ziedoņa un Knuta  
Skujenieka dzeju.

Turēsim īkšķus par kori “Maska” 
4. Starptautiskajā Harald Andersen 
kamerkoru konkursā Helsinkos 
un gaidīsim tos mājās ar zelta 
medaļu!

Zane Siliņa,
pašvaldības sabiedrisko 

attiecību speciāliste

Dziesma, spēle, ritms un kustība
Aicinām pieteikt bērnus vecu-

mā līdz sešiem gadiem nodarbī-
bām, kurās, izmantojot vācu un 
austriešu komponista Karla Orfa 
veidoto metodi, apvieno bērniem 
tik dabīgo muzicēšanu, dziedāša-
nu ar instrumentu spēli, ritmu, 
kustību un rotaļu.

Šāda daudzpusīga darbošanās 
attīsta ne tikai bērnu muzikalitāti, 
ritma izjūtu, kustību koordināciju, 
bet arī spēju klausīties, vērot, dzī-
vot līdzi un, protams, piedalīties.

Bērnu apmācības notiek rei-
zi nedēļā četrās vecuma grupās. 
Nodarbības notiek Latvijas Starp-

tautiskajā skolā Piņķos (2–4 gadi) 
un Babītes sporta kompleksā (līdz 
1 gada vecumam). Lai pieteiktos, 
lūdzu, rakstiet uz e-pasta adresi 
sandra@orff.lv vai zvaniet pa tāl-
runi 26794619. Sīkāka informācija 
www.orffpinki.lv.

Sandra Gorda, pasniedzēja

Miervalža 
Derkusova 
personā-
lizstāde 
Babītes 
vidusskolā. 
Foto: 
Zane Siliņa

Kora “Maska” koncerts. Zanes Siliņas foto
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Babītes novada pašvaldības domes sēdē
2012.  gada 22.  augustā domes 
sēdes darba kārtībā 21  punkts.
Babītes novada pašvaldības dome 
lēma:

• sākt detālplānojuma iz
strādi nek. īp. “Sprīdīši”, zemes 
vienības kad. nr. 8048 004 0008, 
robežās atbilstoši Babītes novada 
Babītes pagasta teritorijas plānoju-
mā 2008.–2020. gadam noteiktajai 
izmantošanai;

• atdalīt no nekustamā īpa-
šuma “Jaunskadiņi”, kad. nr. 8048 
008 0033, zemes vienību ar kad. 
nr. 8048 002 0024, platība 5,3 
ha, jauna nekustamā īpašuma 
izveidošanai, piešķirot nekusta-
majam īpašumam nosaukumu 
“Rūķīši”, nekustamā īpašuma lie-
tošanas mērķi – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība (kods 0101); 
atdalīt no nekustamā īpašuma 
“Jaunskadiņi”, kad. nr. 8048 008 
0033, zemes vienību ar kad. nr. 
8048 015 0013, platība 5,7 ha, 
jauna nekustamā īpašuma izvei-
došanai, piešķirot nekustamajam 
īpašumam nosaukumu “Troļļi”, 
nosakot nek. īp. lietošanas mērķi 
3,3 ha platībā – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība (kods 0101), un 
2,4 ha platībā – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība (kods 0201);

• apstiprināt zemes ierīcības 
projektu nekustamā īpašuma “Krū-
miņi” zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 8048 008 0215;

• izbeigt nomas tiesības ar 
4 personām par pašvaldībai pie-
derošā nek. īpaš. “Dārzi” zemes 
vienības daļas (Piņķi-30, Piņ-
ķi-222, Piņķi-75, Virsaiši-110) 
iznomāšanu ģimenes dārza uz-
turēšanai. Noslēgt zemes nomas 
līgumu ar četrām personām par 

pašvaldībai piederoša nekustamā 
īpašuma “Dārzi” zemes vienības 
daļas (Piņķi-30, Piņķi-75, Virsaiši-
113A, Virsaiši-110) iznomāšanu 
bez apbūves tiesībām personīgo, 
palīgsaimniecību vajadzībām – ģi-
menes dārza uzturēšanai;

• noteikt, ka nekustamā īpa-
šuma “Zītari”, Babītes pagastā, 
zemes vienības sadalīšanai čet-
rās daļās ir nepieciešams izstrādāt 
zemes ierīcības projektu. Apstip
rināt Nosacījumus Nr. 16-2012 
zemes ierīcības projekta izstrādei;

• apstiprināt zemes ierīcības 
projektu nekustamā īpašuma “Šir-
mas” zemes vienībai ar kad. nr. 
8048 007 0275 sadalīšanai;

• sākt detālplānojuma izs
trādi nekustamā īpašuma “Āren-
das” zemes vienības kad. nr. 8088 
002 0006 un nekustamā īpašuma 
“Jaunkrasti” zemes vienības kad. 
nr. 8088 002 0060, robežās at-
bilstoši Salas pagasta teritorijas 
plānojumā 2005.–2017. gadam 
noteiktajai izmantošanai;

• izsniegt izziņu vienai juri-
diskai personai un divām ārvalstu 
fiziskām personām par atļauju ie-

gūt īpašumā zemi;
• piešķirt četrām personām 

pabalstu sociālās rehabilitācijas 
mērķu sasniegšanai un vienai per-
sonai pabalstu ārkārtas situācijā;

• piekrist piešķirt viendzīvok-
ļa sociālās mājas statusu pašval-
dības īpašumā esošai dzīvojamai 
mājai “Cenas-1”, Babītes pagastā;

• apstiprināt nolikumu “Par 
grozījumiem Babītes novada 
pirmsskolas izglītības iestādes 
“Saimīte” nolikumā Nr. 1-01/7”;

• dzēst nekustamā īpašuma 
nodokļa parādus pašvaldības bu-
džetā un ar tiem saistīto nokavē-
juma naudu par visiem nekusta-
mā īpašuma objektiem juridiskai 
personai, reģ. nr. 40003673177;

• dzēst nekustamā īpašuma 
nodokļa parādus pašvaldības bu-
džetā un ar tiem saistīto nokavē-
juma naudu par visiem nekusta-
mā īpašuma objektiem juridiskai 
personai, reģ. nr. 40003819755;

• dzēst nekustamā īpašuma 
nodokļa parādus pašvaldības bu-
džetā un ar tiem saistīto nokavē-
juma naudu par visiem nekusta-
mā īpašuma objektiem juridiskai 

personai, reģ. nr. 40103115490;
• dzēst nekustamā īpašuma 

nodokļa parādus pašvaldības bu-
džetā un ar tiem saistīto nokavē-
juma naudu par visiem nekusta-
mā īpašuma objektiem juridiskai 
personai, reģ. nr. 40003610330;

• noteikt daļēju mācību mak-
su kā līdzfinansējumu par viena 
1.–9. klases audzēkņa izglītības 
ieguvi Babītes mūzikas skolā I 
mācību semestrī Ls 40, II mācī-
bu semestrī Ls 50 (Ls 10 mācību 
mēnesī). Babītes novada deklarē-
to daudzbērnu ģimeņu bērniem 
noteikt daļēju mācību maksu kā 
līdzfinansējumu par viena audzēk-
ņa uzturēšanu Babītes mūzikas 
skolā I mācību semestrī Ls 20, II 
mācību semestrī Ls 25 (Ls 5 mā-
cību mēnesī). Babītes novadā dek-
larēto trūcīgo un maznodrošināto 
ģimeņu bērniem noteikt daļēju 
mācību maksu kā līdzfinansējumu 
par viena audzēkņa uzturēšanu 
Babītes mūzikas skolā I mācību 
semestrī Ls 12, II mācību semestrī 
Ls 15 (Ls 3 mācību mēnesī);

• apstiprināt Babītes novada 
pašvaldības noteikumus Nr. 6 “Par 

mācību maksu Babītes mūzikas 
skolā”;

• veikt izmaiņas pašvaldības 
25.01.2012. noteikumu Nr. 3  
“Par amatiem, to klasificēšanu un 
mēnešalgām pašvaldības iestādēs 
2012. gadā” otrajā pielikumā “Ba-
bītes novada pašvaldības Babītes 
vidusskolas amatu klasificēšanas 
rezultātu apkopojums un mēneš-
algas” un sestajā pielikumā “Ba-
bītes novada pašvaldības Babītes 
mūzikas skolas amatu klasificē-
šanas rezultātu apkopojums un 
mēnešalgas”;

• iedalīt finansējumu Ls 
5452,72 kultūras un sporta akti-
vitāšu atbalstam 2012. gadā trīs 
organizācijām;

• lūgt LR Ministru kabinetu 
nodot Babītes novada pašvaldībai 
īpašumā bez atlīdzības nekustamo 
īpašumu Liepu alejā 17, Babītē, 
Babītes pagastā, autonomo funk-
ciju veikšanai: publiskās bibliotē-
kas ierīkošanai un sociālā dienas 
centra ierīkošanai;

• atcelt būvvaldes 14.03.2012. 
lēmumu (protokols Nr. 12, 10. 
§) un uzdot būvvaldei līdz 2012. 
gada 27. augustam atkārtoti izska-
tīt D.A. iesniegto atpūtas ēkas teh-
nisko projektu nekustamajā īpa-
šumā “Pļavkrasti”, Salas pagastā;

• pagarināt 27.08.2009. no-
mas līgumu ar SIA “R20”, reģ. nr. 
LV4000367913, Rīgas iela 20A, 
Piņķi, Babītes pagasts, par novada 
pašvaldībai piederošās tehnikas 
(pamatlīdzekļu) nomu;

• precizēt nekustamā īpašu-
ma “Liepu alejas laukums” Babītē, 
Babītes pagastā, zemes vienības 
kad. nr. 80480040478, platību pēc 
kadastrālās uzmērīšanas 0,24 ha.

Andrejs Ence, 
pašvaldības domes 

priekšsēdētājs

Augusts novada 
izglītības iestādēs
Babītes vidusskolā augustā notika 
lieli remontdarbi, lai ar trešo sep-
tembri skolēni varētu justies vēl la-
bāk savā – Babītes vidusskolā. Arī 
Salas sākumskolā augusta pirmā 
nedēļa pagāja remontdarbu nos-
lēguma posmā. Remonts beidzās 
jau 3. augustā, taču nelieli darbiņi 
palika uz 6., 7. augustu, bet tas 
netraucēja atvērt divas pirmssko-
las izglītības grupas – “Ķipari” un 
“Kāpēcīši”. Mazajā “Ķiparu” gru-
pā pakāpeniski tiek uzņemti jau-
nie grupas audzēkņi un “bijušie” 
tiek pārcelti uz “Kāpēcīšu” grupu. 
Skolotāji, aktīvi gatavojoties jau-

najam mācību gadam, sagatavoja 
klases un metodiskos materiālus. 
No 1. augusta Babītes pirmssko-
las izglītības iestādē (PII) darbojas 
divas dežūrgrupas, kuras apmeklē  
50 bērni. Augustā tika nokomplek-
tētas grupas, kurās 2012./2013. mā-
cību gadu sāks 25 jauni audzēkņi, 
bet savas mācīgu gaitas turpinās 
65 audzēkņi. 22. augustā notika 
vecāku sapulce uzņemto audzēk-
ņu vecākiem. Arī Babītes PII visi 
remontdarbi lēnām tika pabeigti – 
ir izremontētas grupu nojumes virs 
kāpnēm, taču turpinās labiekārto-
šana jaunā mācību gada sākšanai.

Babītes novada pašvaldības domes 
ārkārtas sēdē 6. augustā
Domes sēdes darba kārtībā viens 
punkts. 
Babītes novada pašvaldības domes 
sēde lēma:

apstiprināt “Beberu ciema 
detālplānojuma” grozījumus te-
ritorijas daļai nekustamo īpašu-
mu “Beberi 2”, zemes vienības 
kadastra apzīmējums 8048 010 
0419, “Beberu parks”, zemes vie-
nības kadastra apzīmējums 8048 
010 0413, Aleksandra Čaka iela 
1, zemes vienības kadastra apzī-
mējums 8048 010 0411, Aspazijas 

iela 1A, zemes vienības kadas-
tra apzīmējums 8048 010 0412,  
robežās; 

izdot kā Babītes novada paš-
valdības 6.08.2012. saistošos no
teikumus Nr. 17 detālplānojuma 
teritorijas daļas grozījumu grafis-
ko daļu, teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumus nekusta-
mo īpašumu “Beberi 2”, zemes 
vienības kadastra apzīmējums 
8048 010 0419, “Beberu parks”, 
zemes vienības kadastra apzīmē-
jums 8048 010 0413, Aleksand-
ra Čaka iela 1, zemes vienības 

kadastra apzīmējums 8048 010 
0411, Aspazijas iela 1A, zemes 
vienības kadastra apzīmējums 
8048 010 0412, robežās. 

Detālplānojuma daļas grozī-
jumu ierosinātājam izpildīt LR 
Ministru kabineta 2009. gada 
6. oktobra noteikumu Nr. 1148 
“Vietējās pašvaldības teritori-
jas plānošanas noteikumi“ 78., 
79. punktu nosacījumus un līdz 
2012. gada 27. augustam iesniegt 
Babītes novada pašvaldībā aplie-
cinošu dokumentu oriģinālus par 
minētā darba izpildi.
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Biedrības “Pierīgas partnerība” paziņojums
Lauku attīstības programmas 
2007.–2013. gadam 
pasākuma “Vietējās 
attīstības stratēģijas” 
ietvaros apstiprinātās 
vietējās attīstības stratēģijas 
ieviešanai. Projektu 
iesniegumu pieņemšana 
notiks no 2012. gada 
10. oktobra līdz 2012. gada 
10. novembrim. 

Projektu iesniegumi jāiesniedz 
Mārupes novadā, Daugavas ielā 
29, 2.  stāvā 2-12. kabinetā (tālr. 
26440279, 67149874). Kopējais 
pieejamais publiskais finansējums 
šajā kārtā ir Ls 73 391,75. 

Projektu iesniegumu pieņem-
šana notiks Lauku attīstības prog-
rammas 2007.–2013. gadam 4. ass 
411. pasākuma “Konkurētspējas 
veicināšana vietējo attīstības stra-
tēģiju īstenošanas teritorijā” ietva-
ros šādām aktivitātēm un rīcībām.

411. pasākums “Konkurētspē
jas veicināšana vietējo attīstības 
stratēģiju īstenošanas teritorijā” 

2. aktivitāte: iekārtu, tehnikas, 

aprīkojuma, informācijas tehno-
loģiju un programmu nodroši-
nājuma iegāde un uzstādīšana, 
infrastruktūras izveide lauksaim-
niecības produktu pārstrādei un 
pirmapstrādei mājas apstākļos, to-
starp pašu saražotās produkcijas 
iepakošanai

1.2.  rīcība. Atbalsts lauk
saimniecības produktu pār
strādei un pirmapstrādei mājas 
apstākļos, tostarp pašu saražotās 
produkcijas iepakošanai

Pieejamais finansējums – 
Ls 36 695,87.

Mērķis – nodrošināt iekārtu, 
tehnikas, aprīkojuma, informāci-
jas tehnoloģiju un programmu 
nodrošinājuma iegādi un uzstā-
dīšanu, infrastruktūras izveidi, 
lai veicinātu lauksaimniecības 
produktu pārstrādi un pirmap-
strādi mājas apstākļos, tostarp 
pašu saražotās produkcijas iepa-
košanu, kā rezultātā palielināsies 
lauksaimniecības infrastruktūras 
un materiāltehniskās bāzes no-
drošinājuma līmenis lauksaim-
niecības produktu pārstrādei 
mājas apstākļos, pievienojot 

lauksaimniecības produktiem 
pievienoto vērtību.

411. pasākums “Konkurētspē
jas veicināšana vietējo attīstības 
stratēģiju īstenošanas teritorijā” 

1. aktivitāte: iekārtu, tehni-
kas, aprīkojuma, informācijas 
tehnoloģiju un programmu no-
drošinājuma iegāde un uzstādīša-
na, infrastruktūras izveide lauk-
saimniecības produktu ražošanai 
un pirmapstrādei, tostarp pašu 
saražotās produkcijas iepakoša-
nai, kā arī ilggadīgo augļkopī-
bas kultūru (izņemot zemenes) 
stādu iegāde, stādījumu balstu 
sistēmu, žogu un žogu balstu ie-
gāde, uzstādīšana un stādījumu 
ierīkošana

2.2. rīcība. Atbalsts lauk
saimniecības produktu ražošanai 
un pirmapstrādei, tostarp pašu 
saražotās produkcijas iepakoša
nai, kā arī ilggadīgo augļkopības 
kultūraugu (izņemot zemenes) 
stādu iegāde, stādījumu balstu 
sistēmu, žogu un žogu balstu ie
gāde, uzstādīšana un stādījumu 
ierīkošana

Pieejamais finansējums  – 
Ls 36 695,88.

Mērķis – nodrošināt iekārtu, 
tehnikas, aprīkojuma, informā-
cijas tehnoloģiju un programmu 
nodrošinājuma iegādi un uzstā-
dīšanu, infrastruktūras izveidi, lai 
veicinātu lauksaimniecības pro-
duktu ražošanas un pirmapstrādes 
attīstību, kā rezultātā partnerības 
teritorijā palielināsies lauksaim-
niecības infrastruktūras un mate-
riāltehniskās bāzes nodrošinājuma 
līmenis, attīstīsies lauksaimnie-
cības uzņēmumu saimnieciskā 
darbība un konkurētspēja.

Ar Vietējās attīstības stratē-
ģiju, rīcību mērķiem, plānotajām 
darbībām, projektu vērtēšanas 
kritērijiem un minimālo punktu 
skaitu pozitīva atzinuma saņem-
šanai var iepazīties biedrības 
“Pierīgas partnerība” konsultan-
tu atrašanās vietā Mārupes no-
vadā, Daugavas ielā 29, atbildīgā 
Nadīna Millere (tālr. 67149872, 
26440279, nadina.millere@pieri
gaspartneriba.lv), Gaļina Nicberga 
(tālr. 67149874, galina.nicberga@

pierigaspartneriba.lv) un Olaines 
novadā, Zemgales ielā 33, atbil-
dīgā Ilze Mazure (tālr. 67146030, 
ilze.mazure@olaine.lv), kā arī 
Lauku atbalsta dienesta vietnē  
www.lad.gov.lv un vietnē  
www.marupe.lv sadaļā “Eiropas 
Savienība” un www.babite.lv, 
www.pierigaspartneriba.lv.

Projekta iesnieguma veidla-
pa ir atrodama tīmekļa vietnē  
www.lad.gov.lv, www.marupe.lv,  
www.olaine.lv, www.pierigas
partneriba.lv un www.babite.lv.

Projekta atbilstības kritēriji 
vietējai attīstības stratēģijai par 
katru rīcības plānā iekļauto rīcī
bu atrodami www.babite.lv.

Saimnieciskie darbi augustā
1. Procesā esošās iepirkumu 

procedūras:
1.1. noslēdzies iepirkums 

par Celtnieku ielas posma Babītē, 
Babītes novadā, rekonstrukciju, 
pieņemts lēmums slēgt līgumu ar 
SIA “Mārupes ceļinieks”, līgum-
cena Ls 144 667, termiņš – trīs 
mēneši, tiek gatavots līgums;

1.2. noslēdzies iepirkums par 
asfaltbetona seguma atjaunoša-
nu Cidoniju ielā, Babītes novadā, 
pieņemts lēmums slēgt līgumu ar 
SIA “Vītolu projekti”, līgumcena 
Ls  19  300, termiņš  – 10 darba 
dienas, tiek gatavots līgums;

1.3. noslēdzies iepirkums 
par bērnu rotaļu laukuma izveidi 
Babītē, Babītes novadā, pieņemts 
lēmums slēgt līgumu ar SIA “Jūr-
malas Mežaparki”, līgumcena 
Ls 9623, termiņš – divi mēneši, 
tiek gatavots līgums;

1.4. noslēdzies iepirkums par 
sabiedriskā transporta apgriešanās 
laukuma Piņķos Babītes pagastā 
izbūvi, pieņemts lēmums slēgt lī-
gumu ar SIA “Mārupes ceļinieks”, 
līgumcena Ls 37 396, tiek gatavots 
līgums;

1.5. izsludināts iepirkums par 
Aveņu, Kļavu un Lieknas ielu ap-
gaismojuma izbūvi, piedāvājumu 
iesniegšanas termiņš 11.09.2012.; 

1.6. izsludināts iepirkums par 
gājēju ietves Kleistu ielā, Mežā-
rēs, Babītes novadā izbūvi, pie-
dāvājumu iesniegšanas termiņš 
11.09.2012.

2. Iepirkuma procedūru re
zultātā noslēgti līgumi ar:

2.1. SIA “Dizaina centrs” par 
mēbeļu piegādi pirmsskolas grupu 
iekārtošanai PII “Saimīte”, līgum-
cena Ls 2073, termiņš 3.09.2012.;

2.2.  SIA “Dizaina centrs” 
par mēbeļu piegādi pirmsskolas 
grupu iekārtošanai Babītes vidus-
skolā, līgumcena Ls 2395, termiņš 
3.09.2012.;

2.3. SIA “RB-11” par mē-
beļu piegādi Babītes vidusskolas 
mācību kabinetiem, līgumcena 
Ls 3736, termiņš 29.08.2012.;

2.4. SIA “R.A.S.A. un Ko” 
par mēbeļu piegādi Babītes vi-
dusskolas bibliotēkai, līgumcena 
Ls 15815, termiņš 7.09.2012.;

2.5. SIA “V Service” par gā-
jēju ietves Meistaru un Rūpnieku 
ielā Piņķos, Babītes novadā izbū-
vi, līgumcena Ls 65 557, termiņš 
12.09.2012.;

2.6. AS “Latvijas autoceļu 
uzturētājs” par ceļu horizontālo 
apzīmējumu uzklāšana uz Babī-
tes novada pašvaldības ielām un 

laukumiem, līgumcena 5 Ls/m², 
termiņš 31.10.2012.; 

2.7. SIA “Liktenis” par pro-
fesionāla āra futbola laukuma 
teritorijas labiekārtošanas būv-
darbiem, līgumcena Ls  74  941, 
termiņš 11.09.2012.;

2.8. SIA “RAUCUT” par 
būvuzraudzību Pīlādžu ielas Piņ-
ķos rekonstrukcijas būvdarbiem, 
līgumcenu Ls 1392;

2.9. SIA “Projekts 3” par au-
toruzraudzību Pīlādžu ielas Piņ-
ķos rekonstrukcijas būvdarbiem, 
līgumcenu Ls 121;

2.10. SIA “RAUCUT” par 
būvuzraudzību Viršu ielas Piņ-

ķos rekonstrukcijas būvdarbiem, 
līgumcenu Ls 1634;

2.11. SIA “Vertex” par auto-
ruzraudzību Viršu ielas Piņķos 
rekonstrukcijas būvdarbiem, lī-
gumcenu Ls 823;

2.12. SIA “Ceļu un Tiltu 
būvuzraugs” par būvuzraudzību 
gājēju ietves Meistaru–Rūpnieku 
ielā, Piņķos būvdarbiem, līgum-
cena Ls 1089; 

2.13. SIA “Projekts 3” par 
autoruzraudzību gājēju ietves 
Meistaru–Rūpnieku ielā, Piņķos 
būvdarbiem, līgumcena Ls 61; 

2.14. SIA “ATEA” par dator-
tehnikas iegādi Babītes novada 

pašvaldības administrācijas un 
pašvaldības iestāžu vajadzībām, 
līgumcena Ls 14 768, termiņš – 
viens mēnesis;

2.15. SIA “Cramo” par moduļu 
nomu Babītes pirmskolas izglītī-
bas iestādes grupu darba nodro-
šināšanai, līgumcena Ls 12 150, 
termiņš 30.11.2012.;

2.16. SIA “BILD” par satik-
smes organizācijas Jūrmalas ielas 
posmam no Saules ielas līdz Rīgas 
ielai, Piņķos un ceļa ātrumvaļņa 
Gravu ielā, Spilvē izbūvi, līgum-
cena Ls 7056, termiņš 11.09.2012.;

2.17. SIA “Reverie Trading 
Group” par multimediju tehni-
kas piegādi Babītes vidusskolai, 
līgumcena Ls  11  817, termiņš 
09.09.2012.; 

2.18. SIA “VR Projekts” par 
Babītes vidusskolas skolēnu pār-
vadāšanu, termiņš 31.05.2013.

3. Noslēgts un izpildīts lī-
gums ar SIA “Mārupīte RR” par 
lietus ūdeņu filtrācijas tuneļa iz-
būvi, līgumcena Ls 2133.

4. Noslēgts līgums ar SIA 
“Koger Vide” par Kļavu ielas, Piņ-
ķos asfaltbetona seguma atjauno-
šanu, līgumcena Ls 8491, termiņš 
10.09.2012. 

Elfa Sloceniece,
pašvaldības izpilddirektore

Jūrmalas iela Piņķos. Pēc iedzīvotāju lūguma uzlikts ceļa ātruma 
ierobežotājs. 
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Paziņojums par SIA “Art tehno” ūdenssaimniecības 
pakalpojumu precizētajiem tarifu projektiem
SIA “Art Tehno”, reģ. nr. 
40103226512, juridiskā adrese: 
Pulkveža Brieža iela 9, k. 1-2, Rīga, 
LV-1010, 2012. gada 12. jūnijā iz-
strādāja un 2012. gada 12. septem-
brī precizēja un iesniedza Sabied-
risko pakalpojumu regulēšanas 
komisijai ūdenssaimniecības pa-
kalpojumu tarifu projektus Spilves 
ciemā. Tarifu projekti aprēķināti 
saskaņā ar Sabiedrisko pakalpo-

jumu regulēšanas komisijas 2012. 
gada 12. maija padomes lēmumu 
Nr. 1/8 “Ūdenssaimniecības pa-
kalpojumu tarifu aprēķināšanas 
metodika”.

Piedāvātais tarifs ūdensapgā-
des pakalpojumiem – 0,43 Ls/m3 
(bez PVN).

Piedāvātais tarifs kanalizācijas 
pakalpojumiem – 1,33 Ls/m3 (bez 
PVN).

Piedāvātais tarifs varētu stā-
ties spēkā ar 1.11.2012. Tarifu 
izmaiņas ir saistītas ar tarifa 
apstiprināšanas nepeiciešamību 
katram sabiedrisko pakalpojumu 
sniedzējam.

Iepazīties ar tarifu projektā ie-
tverto vispārpieejamo informāciju, 
kā arī sniegt savus priekšlikumus 
un ietiekumus par ūdenssaimnie-
cības pakalpojumu tarifu projek-

tu lietotājs var SIA “Art Tehno” 
Pulkveža Brieža ielā 9, k. 1-2, 
Rīga, LV-1010, darba dienās no 
plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst. 
13.00 līdz 16.00, iepriekš sazino-
ties ar SIA “Art Tehno” valdes 
priekšsēdētāju Ēriku Flaumani, 
tālr. 26312703.

Priekšlikumus un ietikumus 
par tarifu projektu rakstveidā 
vai elektroniski var iesniegt SIA 

“Art tehno” Pulkveža Brieža ielā 9,  
k. 1-2, Rīga, LV-1010, e-pasta ad-
rese eflaumanis@gmail.com, fakss 
67357801, kā arī Sabiedrisko pa-
kalpojumu regulēšanas komisijai 
(Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1010, 
fakss 67097277, e-pasta adrese 
sprk@sprk.gov.lv) 20 dienu laikā 
no šī paziņojuma publicēšanas 
normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 130, Rīgā 2011. gada 15. februārī (prot. Nr. 10, 10. §)

Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra likuma 17. pantu, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 13. panta pirmo un trešo daļu un likuma 
“Par miruša cilvēka ķermeņa aizsardzību un cilvēka audu un orgānu izmantošanu medicīnā” 3. panta trešo daļu

• Noteikumi nosaka kārtību, 
kādā Pilsonības un migrācijas lie-
tu pārvalde (turpmāk – pārvalde), 
Latvijas Republikas diplomātiskā 
un konsulārā pārstāvniecība ār-
valstīs (turpmāk – pārstāvniecī-
ba) un pašvaldība atbilstoši savai 
kompetencei izsniedz Iedzīvotāju 
reģistrā (turpmāk – reģistrs) ie-
kļautās ziņas, izsniedzamo ziņu 
apjomu.

• Pašvaldība ziņu pieprasī-
tājam sniedz reģistrā iekļautās 
ziņas par personas deklarēto vai 
reģistrēto dzīvesvietu (adresi), ja 
dzīvesvieta deklarēta vai reģistrēta 
attiecīgās pašvaldības administra-
tīvajā teritorijā.

• Pašvaldība un pārstāvniecība 
ziņu pieprasītājam sniedz reģistrā 
iekļautās ziņas, pamatojoties uz 
pieprasījumu.

• Pieprasījumā norāda:
1. ziņu pieprasītāja vārdu (vār-

dus), uzvārdu un personas kodu 
(juridiskai personai – nosauku-
mu un reģistrācijas kodu Nodokļu 
maksātāju reģistrā);

2. dzīvesvietas adresi (juridis-
kai personai – juridisko adresi);

3. nepieciešamo ziņu apjomu 
un izsniegšanas veidu;

4. pieprasot ziņas par citu 
personu:

4.1. pamatojumu ziņu saņem-
šanas nepieciešamībai un to ap-
liecinošu dokumentu;

4.2. ziņu izmantošanas mēr-
ķi, ja likumā nav noteikta cita 
kārtība;

4.3. datus, pēc kuriem var 
identificēt personu.

• Fiziska persona, pieprasot 
vai saņemot ziņas, uzrāda personu 
apliecinošu dokumentu, bet viņas 
pilnvarota persona – pilnvaru un 
personu apliecinošu dokumen-
tu. Fiziskās personas likumiskais 
pārstāvis, pieprasot vai saņemot 
ziņas, uzrāda personu apliecinošu 

dokumentu un pārstāvību aplie-
cinošu dokumentu, ja pārvaldei, 
pārstāvniecībai vai pašvaldībai nav 
iespējams pārliecināties par ziņu 
pieprasītāja pārstāvības tiesībām.

• Ja ziņas pieprasa juridiskās 
personas pārstāvis un pārvaldei, 
pārstāvniecībai vai pašvaldībai nav 
iespējams pārliecināties par ziņu 
pieprasītāja pārstāvības tiesībām 
Uzņēmumu reģistrā, ziņu piepra-
sītājs papildus uzrāda juridiskās 
personas reģistrācijas apliecību 
un pārstāvību apliecinošu doku-
mentu.

• Nekustamā īpašuma īpaš-
nieks vai viņa pilnvarota perso-
na reģistrā iekļautās ziņas par 
personām, kuras deklarējušas 
vai reģistrējušas dzīvesvietu viņa 
īpašumā, var saņemt rakstiski 
vai izmantojot elektronisko datu 
nesējus. Nekustamā īpašuma īpaš-
nieks vai viņa pilnvarota persona 
var saņemt šādas ziņas: personas 
vārds (vārdi) un uzvārds, perso-
nas kods, deklarētās vai reģistrē-
tās dzīvesvietas adrese, dzīvesvie-
tas deklarēšanas vai reģistrēšanas 
datums.

Pamatojoties uz Ministru kabi-
neta noteikumi Nr.  844, izdoti 
saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra 
likuma 17.1 pantu
Noteikumi par valsts 
nodevu par informācijas 
saņemšanu no Iedzīvotāju 
reģistra

1. Noteikumi nosaka valsts 
nodevas apmēru, samaksas kār-
tību, kā arī atvieglojumus un 
atbrīvojumus no valsts nodevas 
maksāšanas par informācijas sa-
ņemšanu no Iedzīvotāju reģistra 
(turpmāk – reģistrs).

2. Valsts nodevu par informā-
cijas saņemšanu no reģistra maksā 
šādā apmērā: 

2.1. persona, kura vairāk nekā 

divas reizes kalendāra gadā saņem 
visu reģistrā esošo informāciju 
(papīra formā) par sevi un sa-
viem bērniem, kuri jaunāki par 
18 gadiem, – 5 lati; 

2.2. persona, kura vairāk nekā 
divas reizes kalendāra gadā saņem 
visu reģistrā esošo informāciju 
(papīra formā) par aizbildnībā vai 
aizgādnībā esošo personu, – 5 lati; 

2.3. persona, kura saņem šo 
noteikumu 2.1. un 2.2.  apakš-
punktā minēto informāciju, kas 
parakstīta ar drošu elektronisko 
parakstu, – 4 lati; 

2.4. informācijas saņemšana 
papīra formā, ja tā sagatavota pēc 
informācijas pieprasītāja norādī-
tiem kritērijiem: 

2.4.1. piecu darbdienu laikā 
par datiem par vienu personu – 
3 lati; 

2.4.2. vienas darbdienas laikā 
par datiem par vienu personu – 
6 lati; 

2.4.3. divu stundu laikā par 
datiem par vienu personu  – 
10,50  latu; 

3. Valsts nodevas apmēru 
samazina par 50 procentiem, ja 
informāciju, kas sagatavota pēc 
informācijas pieprasītāja norādī-
tiem kritērijiem, pieprasa: 

3.1. represētā persona; 
3.2. aizbildnis, aizgādnis par 

aizbildnībā vai aizgādnībā esošo 
personu.

4. No valsts nodevas samaksas 
ir atbrīvotas šādas personas: 

4.1. invalīdi; 
4.2. Černobiļas atomelektro-

stacijas avārijas seku likvidēšanas 
dalībnieki; 

4.3. pensionāri, kuru pensijas 
apmērs nepārsniedz valstī noteik-
to minimālo darba algu; 

4.4. personas ar maziem ienā-
kumiem, kuras atzītas par trūcī-
gām Ministru kabineta noteiktajā 
kārtībā; 

4.5. personas, kurām doku-
ments zudis no personas gribas 
neatkarīgu iemeslu dēļ – nelaimes 
gadījumā vai prettiesiskas rīcības 
rezultātā.

5. Lai saņemtu atvieglojumu 
vai atbrīvojumu no valsts node-
vas samaksas, šo noteikumu 3. un 
4. punktā minētās personas uz-
rāda attiecīgo statusu vai faktu 
apliecinošu dokumentu.

6. Valsts nodevu samaksā 
pirms informācijas saņemšanas.

7. Valsts nodevu samaksā, 
izmantojot bezskaidras naudas 
norēķinu (ar pārskaitījumu) vai 
skaidrā naudā. Valsts nodevu ie-
maksā kredītiestādē vai citā ies-
tādē, kam ir tiesības veikt naudas 
pārskaitījumus.

Par valsts nodevas 
samaksu par informācijas 
sniegšanu no Iedzīvotāju 
reģistra

Vides aizsardzības un re-
ģionālās attīstības ministrija 
(VARAM), veicot pašvaldību 
darbības analīzi, konstatēja, ka 
pašvaldībās pastāv atšķirīga prak-
se valsts nodevas par informā-
cijas sniegšanu no Iedzīvotāju 
reģistra piemērošanā. Lai nodro-
šinātu vienotu tiesību normu pie-
mērošanu, VARAM, savstarpēji 
vienojoties ar Finanšu ministriju 
un Pilsonības un migrācijas lie-
tu pārvaldi, sniedz skaidrojumu 
par Iedzīvotāju reģistra likuma 
17.1. panta un saistīto Ministru 
kabineta noteikumu piemēroša-
nu par minētās valsts nodevas 
iekasēšanu pašvaldībās. Atbilstoši 
Iedzīvotāju reģistra likuma 17. 
pantam Ministru kabinets no-
saka kārtību, kādā Pilsonības 
un migrācijas lietu pārvalde, 
attiecīgās pašvaldības un Latvi-
jas diplomātiskās un konsulārās 
pārstāvniecības ārvalstīs savas 

kompetences ietvaros izsniedz 
reģistrā iekļautās ziņas. Saskaņā 
ar Ministru kabineta 2011. gada 
15.  februāra noteikumu Nr. 130 
“Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu 
izsniegšanas kārtība” 5. punktu 
pašvaldība ziņu pieprasītājam 
sniedz iedzīvotāju reģistrā iekļau-
tās ziņas par personas deklarēto 
vai reģistrēto dzīvesvietu (adre-
si), ja dzīvesvieta deklarēta vai 
reģistrēta attiecīgās pašvaldības 
administratīvajā teritorijā. Līdz 
ar to pašvaldības ir pilnvarotas 
ziņu pieprasītājam sniegt mi-
nētās ziņas. Iedzīvotāju reģistra 
likuma 17.1.  pants nosaka, ka 
par informācijas saņemšanu no 
Iedzīvotāju reģistra maksājama 
valsts nodeva. Ministru kabi-
neta 2007.  gada 11.  decembra 
noteikumi Nr.  844 “Noteikumi 
par valsts nodevu par informā-
cijas saņemšanu no Iedzīvotāju 
reģistra” nosaka valsts nodevas 
apmēru, samaksas kārtību, kā 
arī atvieglojumus valsts node-
vas maksāšanā un atbrīvojumus 
no valsts nodevas maksāšanas. 
Ņemot vērā iepriekš minēto, seci-
nāms, ka likumdevējs ir noteicis 
to, ka ziņas no Iedzīvotāju reģis-
tra personas var saņemt Pilsonī-
bas un migrācijas lietu pārvaldē, 
attiecīgajā pašvaldībā un Latvijas 
diplomātiskajās un konsulārajās 
pārstāvniecībās ārvalstīs, un 
kopsakarā ar šo likumdevējs ir 
noteicis, ka par ziņu saņemšanu 
no Iedzīvotāju reģistra ir mak-
sājama valsts nodevas maksa 
saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra 
likuma 17.1. pantu. No iepriekš 
minētajām normām izriet, ka 
valsts nodeva ir obligāti jāmaksā. 
Tādējādi pašvaldībām, sniedzot 
ziņas no Iedzīvotāju reģistra, ir 
jāpiemēro Iedzīvotāju reģistra 
17.1. pants, tas ir, jāiekasē attie-
cīgā valsts nodeva.
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Piņķu ciemā attīsta 
ūdenssaimniecības pakalpojumus
Babītes novada lielajā attīstī-
bas un vēstures grāmatā tiek 
ierakstīta jauna lappuse, jo 
trešdien, 30. augustā, notika 
ūdens ieguves, attīrīšanas un 
uzglabāšanas iekārtas  
Piņķos pirmās kārtas –  
cementēšanas – sākšana 
projekta “Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu attīstība Babītē” 
ietvaros. 

Eiropas Savienības Kohēzijas fon-
da līdzfinansētā projekta “Ūdens-
saimniecības pakalpojumu attīstība 
Babītē” (turpmāk – projekts) ie-
tvaros Babītes novada pašvaldības 
kapitālsabiedrība SIA “Babītes sil-
tums” ar personu apvienību “KL” 
21.11.2011. noslēdza būvniecības 
līgumu “Ūdens attīrīšanas iekārtu 
projektēšana un izbūve Babītes no-
vadā” par LVL 1 148 925,50 (bez 
PVN), līguma izpildes termiņš – 
1.06.2013. Līguma ietvaros pare-
dzēts izbūvēt jaunas ūdens ieguves, 
attīrīšanas un uzglabāšanas iekār-
tas Babītes ciemā (ar kopējo jaudu  
675 m3/dnn) un Piņķu ciemā (ar 
kopējo jaudu 1355 m3/dnn). 

Uz šo brīdi līguma ietvaros 
Babītes ciemā ir veikta divu artē-
zisku urbumu izbūve, kā arī sākta 
ūdens ieguves, attīrīšanas un uz-
glabāšanas iekārtu izbūves saga-

tavošana, un turpinās būvdarbi 
Piņķu ciema ūdens ieguves, attī-
rīšanas un uzglabāšanas iekārtām.

Kopumā projekta ietvaros 
paredzēts izbūvēt jaunus ūdens-

apgādes tīklus 16 356 m, jaunus 
kanalizācijas tīklus 13 033 m, 
veikt esošā galvenā kanalizācijas 
kolektora rekonstrukciju, izbūvēt 
12 jaunas kanalizācijas sūkņu  

stacijas, kā arī izbūvēt jaunas 
ūdens attīrīšanas iekārtas Babītē 
un Piņķos ar nepieciešamo teh-
noloģisko nodrošinājumu (jaunas 
artēziskās akas, jauni tīrā ūdens uz-
glabāšanas rezervuāri, jaunas otrā 
pacēluma ūdens sūkņu stacijas). 

Babītes novada pašvaldības 
kapitālsabiedrība SIA “Babītes 
siltums” informē, ka papildus 
ūdens ieguves, attīrīšanas un uz-
glabāšanas iekārtu projektēšanai 
un izbūvei šobrīd notiek darbi pie 
ārējo ūdens un kanalizācijas tīklu 
būvniecības Babītes ciemā, Priežu-
ciemā un Piņķu ciemā – līdz šim 
projekta ietvaros izbūvēti 8672 m 
ūdensvada tīklu, 5932 m kanali-
zācijas tīklu, 914 m kanalizācijas 
spiedvada, 8 kanalizācijas sūkņu 
stacijas, 126 ūdensvada pieslēgumi 
un 123 kanalizācijas pieslēgumi. 
Kopumā projekta ietvaros 2011. 
un 2012. gadā apgūti finanšu 
līdzekļi LVL 1 368 372 apjomā 
no kopējās projekta tāmes –  
LVL 5 864 691.

Zane Siliņa,
pašvaldības sabiedrisko 

attiecību speciāliste

Betonēšana. Foto: Zane Siliņa

Paziņojums par detālplānojuma 
izstrādes sākšanu – “Sprīdīši”
Ar Babītes novada pašvaldības 
domes 22.08.2012. lēmumu sākta 
detālplānojuma izstrāde nekus-
tamā īpašuma “Sprīdīši”, Babītes 
pagastā, Babītes novadā, zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 
8048 004 0008. Saskaņā ar Babītes 
novada Babītes pagasta teritorijas 
plānojumu 2008.–2020. gadam 
nekustamam īpašumam “Sprīdīši” 
noteikta atļautā izmantošana: sav-

rupmāju dzīvojamā teritorija. Par 
detālplānojuma izstrādes vadītāju 
apstiprināta pašvaldības teritorijas 
plānotāja Dzirkstīte Paņko.

Rakstiskus priekšlikumus un 
ierosinājumus var iesniegt Babītes 
novada pašvaldībā Centra ielā 4, 
Piņķos, Babītes pagastā, Babītes 
novadā, LV-2107. Priekšlikumu 
iesniedzējiem: fiziskajām personām 
iesniegumā jānorāda vārds, uzvārds, 

dzīvesvietas adrese, juridiskām per-
sonām iesniegumā jānorāda nosau-
kums, reģistrācijas nr., adrese.

Apmeklētāju pieņemšanas 
vieta un laiki: Babītes novada ad-
ministrācijā pie teritorijas plāno-
tājas pirmdienās un ceturtdienās 
no plkst. 8.15 līdz 12.15 un no 
13 līdz 18.

Dzirkstīte Paņko,
pašvaldības teritorijas plānotāja

Paziņojums par detālplānojuma 
izstrādes sākšanu – “Ārendas”
Ar Babītes novada pašvaldības 
domes 22.08.2012. lēmumu sākta 
detālplānojuma izstrāde nekus-
tamā īpašuma “Ārendas”, Salas 
pagastā, Babītes novadā, zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 
8088 002 0006 un nekustamā īpa-
šuma “Jaunkrasti”, Salas pagastā, 
Babītes novadā, zemes vienībai ar 
kadastra apzīmējumu 8088 002 
0060. Saskaņā ar Babītes novada 
Salas pagasta teritorijas plānoju-
mu 2005.–2017. gadam nekusta-
mam īpašumam “Ārendas” no-

teikta atļautā izmantošana: jaukta 
dzīvojamo un darījumu iestāžu 
teritorija, dabas pamatnes (ūdeņu) 
teritorija un rekreācijas teritorija. 
Nekustamam īpašumam “Jaun-
krasti” noteikta atļautā izmanto-
šana: rekreācijas teritorija. 

Par detālplānojuma izstrādes 
vadītāju apstiprināta pašvaldības 
teritorijas plānotāja Dace Ansena.

Rakstiskus priekšlikumus un 
ierosinājumus var iesniegt Babītes 
novada pašvaldībā Centra ielā 4, 
Piņķos, Babītes pagastā, Babītes 

novadā, LV-2107. Priekšlikumu 
iesniedzējiem: fiziskajām perso-
nām iesniegumā jānorāda vārds, 
uzvārds, dzīvesvietas adrese, ju-
ridiskām personām iesniegumā 
jānorāda nosaukums, reģistrācijas 
nr., adrese.

Apmeklētāju pieņemšanas vieta 
un laiki: Babītes novada administrā-
cijā pie teritorijas plānotājas pirm-
dienās un ceturtdienās no plkst. 
8.15 līdz 12.15 un no 13 līdz 18.

Dace Ansena,
pašvaldības teritorijas plānotāja

Augustā – četri 
nesakopti īpašumi
Babītes novada pašvaldības Sa-
biedriskās kārtības daļa informē, 
ka sabiedriskās kārtības sargi 
sadarbībā ar Olaines iecirkņa 
policijas darbiniekiem, veicot sa-
biedriskās kārtības uzraudzību Ba-
bītes novadā augustā, devušies 39 
izbraukumos. Mēneša laikā valsts 
policijā nogādātas sešas personas, 
no kurām četras par administra-
tīvo pārkāpumu izdarīšanu, bet 
divas – aizdomās par noziedzīgu 
nodarījumu izdarīšanu. 

Saņemti un izskatīti 28 iedzīvo-
tāju iesniegumi un sūdzības, septi-
ņos gadījumos personas nogādātas 
uz mājām. Ar 25 personām veik-
tas preventīva rakstura pārrunas 
un pieņemti paskaidrojumi. Divos 
gadījumos sniegta palīdzība medi-
cīniskās palīdzības darbiniekiem 
nogādāt personu slimnīcā. Sastā-
dīti 11 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 
reibumā, kas aizskar cilvēka cieņu, 
sastādīti četri administratīvo pār-
kāpumu protokoli.

Atbilstoši Babītes novada paš-
valdības 2010. gada 30. jūnija 
saistošajiem noteikumiem Nr. 26 
“Par nekustamo īpašumu un tiem 
piegulošo teritoriju uzturēšanu Ba-
bītes novadā”, par nesakoptajiem 
īpašumiem sastādīti četri adminis-
tratīvo pārkāpumu protokoli, kas 
tiks nosūtīti izskatīšanai Babītes 
novada pašvaldības Administratī-
vajai komisijai.

Babītes novada pašvaldības kār-
tības sargi apsveic visus skolēnus 
un viņu vecākus ar jauno mācību 
gadu un atgādina, ka ielas jāšķērso 
tikai tam paredzētajās vietās, proti, 
uz gājēju pārējām, iepriekš pārlie-
cinoties, ka netuvojas automašīnas. 
Papildus vēlamies norādīt, ka perso-
nām, kas nav sasniegušas 18 gadu 
vecumu, ir aizliegts smēķēt, citādi 
nepilngadīgā persona un tās vecā-
ki tiks saukti pie administratīvās 
atbildības.

Lūgums ziņot sabiedriskās 
kārtības daļai par konstatētiem 
sabiedriskās kārtības u. c. likum-
pārkāpumiem pa diennakts tālruni 
29466001.

Ainārs Skudris,
sabiedriskās kārtības sargs
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Novadniece ar patriotismu sirdī
Noteikti daudzi Babītes no-
vada iedzīvotāji ir dzirdējuši 
par vēsturnieci Ainu Kvēpu 
un viņas ieguldījumu Babītes 
novada attīstībā un jauniešu 
izglītošanā. Taču – vai mēs 
zinām, kā tas sākās?

Ainai Kvēpas kundzei 9. sep-
tembrī apritēja 65. pedagoģiskais 
gads. Noteikti daudzi Babītes no-
vada iedzīvotāji un ciemiņi pazīst 
šo aktīvo un smaidīgo kundzi, 
kura velti netērē laiku – jebku-
ram zinātkārajam pretimnācējam 
ar lielāko prieku pastāstīs par 
interesanto nu jau Babītes no-
vada, vēsturi, novada teritorijā 
piedzīvotajām kaujām, lielajām 
pārmaiņām un iespaidiem, ko pati 
piedzīvojusi 35 gadu garumā. Jā, 
Kvēpas kundze Babītes novadā 
dzīvo teju 35 gadus.

Ainas kundzes pedagoģiskais 
darbs sākās Rīgas skolā, kad vi-
ņai bija tikai 21 gads. Strādājot 
Daugmales skolā, kādā jaukā dienā 
saņemts zvans no Izglītības noda-
ļas. Izrādās, pašai nezinot, Ainas 
kundze tika pārcelta uz Babītes 
vidusskolu. “Šis ir mans lolojums, 
no pirmā pamatakmens ielikša-
nas, no pirmās līnijas, ko uzvilka 
arhitekts,” ar mīlestību acīs saka 

Kvēpas kundze. Izrādās, ka skolas 
ēdnīcas sienu dekoros – taurenī-
šu spārnos – ir ierakstīta Babītes 
vidusskolas vēsture. Mūsdienu 
pētījumos ir pierādīts, ka pirmais 
skolotājs Babītes apkaimē ir sācis 
strādāt aptuveni 1654. gadā un 
1688. gadā jau ir bijuši 12 skolēni –  
tie bija zviedru laiki, kad karalis 

sludināja, ka arī zemnieku bērniem 
ir jāmāk lasīt un jāapgūst gudrības. 

Babītē Ainas kundze ieradās 
jau ar 30 gadu stāžu pedagoģijā. 
Pirmos gadus Kvēpas kundze strā-
dāja par skolas direktori, vēlāk par 
vēstures skolotāju un jau gadu des-
mitu – par vēstures muzeja vadītā-
ju. Jautāta par vēstures mīlestību, 

Kvēpas kundze smaida: “Mans tēvs 
bija Pirmā pasaules kara un Atbrī-
vošanas cīņu dalībnieks.” Kad mei-
ta esot teikusi, ka mācīsies vēsturi, 
tēvs esot sabēdājies, jo nesaprata, 
kāpēc bērns vēlas studēt tādu vēs-
turi, kāda veidojās tajos laikos. Tā 
kā jaunajai Ainai bija labas dotības 
sportā, viņa aizgāja studēt Sporta 

institūtā. Vairākus gadus ir mācījusi 
koriģējošo vingrošanu bērniem. 

Ainas kundze ir devusi lielu 
ieguldījumu Babītes novada vēs-
tures attīstībā: ir atjaunots karogs 
un piemineklis, kā arī ir atjaunotas 
Lāčplēša zīmes, bet vēl ir cerība 
atjaunot Anša Leitāna pieminekli, 
kas pašreiz atrodas Mārtiņa kapos. 

Ar patriotisma dzirksti acīs Ai-
nas kundze saka: “Cenšos maza-
jiem iemācīt mīlestību pret darbu, 
jo tikai darbs palīdz tikt uz priekšu 
un kaut ko sasniegt, kā arī daba – 
skaistā Babītes novada apkārtne. 
Nepietiek ar to, ka mēs te dzīvojam, 
bērniem jāiemāca arī pazīt savu ap-
kārtni. Man būtu ļoti žēl, ja bērni 
nezinātu, kas tas par pieminekli, kas 
stāv Piņķu centrā. Es to sauktu par 
patriotisko audzināšanu.”

Tiem, kuri nezina par nelielo, 
bet ļoti omulīgo vēstures muze-
ju Babītes vidusskolā, iesaku to 
apmeklēt. Tas ir ne tikai Ainas 
kundzes lepnums un 35 Babītes 
novadā nodzīvoto gadu darbs, bet 
arī atmiņām un iespaidiem bagāta 
Babītes novada vēsture.

Ar Ainas Kvēpas dzīves gājumu 
iepazīstināja 
Zane Siliņa, 

pašvaldības sabiedrisko 
attiecību speciāliste

Seniori apgūst mūsdienu tehnoloģijas
Projekts “Pieslēdzies, Latvija!” 
Babītes novada dienas centru 
sasniedza 27. augustā.
Šogad senioru apmācība 
datorzinībās notika trīs 
dienas. 

Pateicoties vairāk nekā simt sko-
lotāju iesaistei, projekts notiks ar 
vēl plašāku vērienu – ir plānots 
ne tikai četrkāršot apmācāmo 
skaitu, bet arī paplašināt apmā-
cāmo loku, bezmaksas dator-
apmācības piedāvājot cilvēkiem 
vecumā pēc 50 gadiem. Babītes 
novadā apmācībai bija pietei-

kušies 23 seniori vecumā no  
50 gadiem.

Kursu organizētāji – uzņē-
mums “Lattelecom” – norāda, ka 
ikviens seniors apmācībām var 
pieteikties līdz pat oktobrim.

Zane Siliņa,
pašvaldības sabiedrisko 

attiecību speciāliste

Šovasar starptautiskajam fes-
tivālam “Baltica” apritēja  
25. gadskārta. Pirmais festivāls 
notika 1987. gadā Lietuvā. 

Tālāk tas turpinās kā ikgadē-
ja tradīcija, kas notiek pēc kārtas 
katrā Baltijas valstī. 21. ģenerāla-
jā asamblejā 1990. gada septem-
brī Kvebekā (Kanādā) folkloras 
asociācija “Baltica” tika oficiāli 
uzņemta CIOFF sastāvā. Šovasar 
Latvijā “Baltica” notika 9. reizi. 
Festivāla misija ir saglabāt, attīstīt 
un popularizēt plašākā sabiedrībā 
latviešu, līvu, latgaliešu un citu 
tautu un tautību tradicionālo kul-
tūru, veicināt paaudžu saliedētību 
un dzimtas tradīciju saglabāšanu.  

Grupa “Skanošie tilti” izveidojusies 
pēc Otrā pasaules kara Vācijā ar 
vēlmi veidot dziesmu un kultūras 
tiltus starp tautām, lai nekad vai-
rāk neatkārtotos piedzīvotās kara 
šausmas. Grupas ofiss atrodas Bon-
nā, un grupas sastāvā ir aptuveni 
1000 dalībnieku no Vācijas, Beļģijas 
un Francijas. Dziesmu iestudēša-
na notiek reģionos un tematiskos 
pasākumos dažādās pilsētās. Koris 
“Atskaņa” iepazina “Skanošos tiltus” 
Bonnā Anabergas pilī 1990. gadā, 
kad koris tur viesojās. Kopš 1994. 
gada grupa “Skanošie tilti” ir bijusi 
visu “Baltica” festivālu dalībniece. 

Šoreiz netika organizēts at-
sevišķs koncerts Babītes pagastā, 
jo grupa bija aizņemta festivāla  

pasākumos Rīgā un Latvijas nova-
dos: notika grupas pilns koncerts 
Pēterbaznīcā, uzstāšanās Cesvainē 
un Madonā. Simboliska bija dzie-
dāšana uz Akmens tilta festivāla 
gājiena un atklāšanas laikā. Koris 
“Atskaņa” lepojas ar saviem drau-
giem jau 22 gadu garumā. Korim 
dāvinātas daudzas vērtīgas dažādu 
tautu dziesmu notis, kuras kļuvušas 
arī par kora “Atskaņa” repertuāra 
daļu. Koris lepojas ar saviem cie-
miņiem un pateicas Babītes novada 
domei par laipno uzņemšanu, tāpat 
arī visām ģimenēm, kuras labprāt 
savās mājās izmitināja viesus.

Ginta Pētersone,
Babītes jauktā kora “Atskaņa” 

diriģente

Vēsturniece Aina Kvēpa Babītes vidusskolas vēstures muzejā. Foto: Zane Siliņa

Babītes novada seniori. 
Foto: Zane Siliņa

Grupas “Skanošie tilti” un Babītes kora “Atskaņa” 22 gadu sadarbība

Koris no Vācijas “Skanošie tilti”. Foto no kora “Atskaņa” arhīva
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Ielu vingrotāju priekšnesumi aizvada novada sporta spēles 
1. septembra rīts likās drūms. 
Taču tas netraucēji lielākajiem Ba-
bītes novada sportistiem apmeklēt 
šā gada sporta spēles, kas notika 
pie Piņķu ūdenskrātuves. Mēroties 
spēkiem ar tuvākiem un tālākiem 
novada kaimiņiem varēja teju  
16 sporta veidos. Novadnieki 
varēja piedalīties dažādās ko-
mandu disciplīnās, kā arī startēt  
individuāli.

Sporta spēles tika atklātas ar 
Sporta kompleksa vadītāja Gun-
tara Reikas un sporta metodiķa 
Sergeja Varšas uzrunām. Tālāk 
sekoja Greentrials puišu paraug-
demonstrējumi. Nelielajā šovā tika 
iesaistīti arī skatītāji. Velotriālis-
ta Jāņa Lāča odziņa ir lekšana ar 
triāla velosipēdu pāri gulošiem 
cilvēkiem.

Sporta dienas garumā spor-
tistus un atbalstītājus priecēja 
Babītes novada sportista, slavenā 

autobraucēja vecmeistara, kā arī 
Eiropas kausa izcīņas dalībnieka 
Jāņa Horelika sacīkšu auto. 

Aptuveni pulksten 15.30 pie pa-
sākuma skatuves sākās neparasta 
rosība, jo bija ieradušies Latvijas 
ielu vingrotāju biedrības puiši. Nu 
arī Babītes novada iedzīvotāji varēja 
pārliecināties par vingrotāju lielis-
ko meistarklasi. Puiši atklāja, ka šis 
sporta veids nav sarežģīts, tas tikai 
prasa lielu gribasspēku un treniņu. 
Par vingrojumu vienkāršību varēja 
pārliecināties arī aktīvākie skatītāji.  
Atraktīvākie vīrieši, sievietes un 
mazie novadnieki tika aicināti uz 
nelielām savstarpējām sacensībām.

Sporta dienas izskaņā tika 
apbalvoti sportisti, kuri saņēma 
medaļas no pašvaldības un balvas 
no Babītes uzņēmēju kluba.

Zane Siliņa,
pašvaldības sabiedrisko 

attiecību speciāliste

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”

Piektdien, 24. augustā, 11 Pierī-
gas novadu pašvaldību darbinieki 
tika laipni uzņemti Mālpilī, kur 
notika sīva cīņa par sportiskākās, 
precīzākās, ātrākās, veiklākās un 
arī lecīgākās pašvaldības kausu. 

Babītes novada pašvaldības 
darbinieki ieguva vairākus kausus 

dažādās disciplīnās. Babītes novada 
pašvaldības meiteņu trio lēcienos 
ar lecamauklu ieguva kausu kā pir-
mās vietas laureāti (Inesei Balodei 
rekords – 65 reizes, Lāsma Veilan-
de – 54, Līga Ģīle – 51). Babītes 
novada pašvaldības darbinieki – 
Jolanta Pupkeviča, Edvīns Prančs 

un Sergejs Varša ieguva uzvaras 
kausu peldēšanas stafetē. Pašvaldī-
bas sabiedrisko attiecību speciāliste 
Zane Siliņa kopvērtējumā ieguva 
trešo vietu administrācijas divcīņā.  
Jolanta Pupkeviča un Ilmārs Jer-
maks orientēšanās disciplīnā ar  
7 punktiem ierindojās trešajā vietā.

Kopvērtējumā ar 33,5 punk-
tiem Babītes novada pašvaldība 
ierindojās trešajā vietā, atpalie-
kot no otrās vietas tikai par nieka  
0,5 punktiem.

Zane Siliņa,
pašvaldības sabiedrisko 

attiecību speciāliste

Babītes novada pašvaldības darbinieki. Foto: Zane Siliņa

Mūsu pašvaldība trešajā vietā Pierīgā
Laikmetīgā deja
Vada horeogrāfe Lilija Lipora

Nodarbības
• Jauniešiem un pieaugušajiem: 
otrdienās, ceturtdienās 19.30–21.00
• Iesācējiem: trešdienās 19.30–20.45

Informācija: 
lilija@starswell.lv, www.starswell.lv

Kultūras afiša
26. septembrī plkst. 18.00
Sporta un kultūras centrā 
“Pīlādzīši”, Salas pagastā
Radošo prasmju nodarbība
Praktiski padomi 
par tēmu “Dārzu 
sagatavošana ziemai”
Lektore Ilze Indriksone

5. oktobrī plkst. 19.00
Babītes vidusskolas aktu zālē
HK koris no Dānijas 
Annes Gosleres 
Kristensenas vadībā
Programmā dažādu stilu 
skaņdarbi.
Pasākumus atbalsta Babītes 
novada pašvaldība.
Ieeja – bez maksas.

Aicinām pieteikties 
dalībniekus vokālajā 

studijā
Nodarbības notiks Sporta un 
kultūras centrā “Pīlādzīši” Salas 
pagastā otrdienās no plkst. 17.
Dalību vokālajā studijā jāpie-
saka līdz 2. oktobrim.
Studijas vadītāja Maija Sējāne  
(Maija Gaile) ir konkursa “Sony 
Jazz Stage” laureāte, šobrīd 
grupas “The WOW” soliste. 
Beigusi Jāzepa Vītola Latvijas 
Mūzikas akadēmiju kā pianiste.

Plašāka informācija: 
• Maija Sējāne – 
maija.sejane@gmail.com, 
tālr. 26321178;
• Biruta Grīnfelde, 
Babītes novada pašvaldības 
kultūras darba organizatore – 
biruta.grīnfelde@babite.lv, 
tālr. 22020629

Pirmā tikšanās notiks 2. ok-
tobrī plkst. 17. Sporta un kul-
tūras centrā “Pīlādzīši”.

Viens no Latvijas ielu vingrošanas sporta biedrības dibinātājiem un 
aktīvistiem Kaspars Zlidnis demonstrē mazajiem novadniekiem ielu 
vingrošanas pamatelementus. Foto: Zane Siliņa


