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Apsveicam kori “Maska” ar uzvaru!
Babītes novada pašvaldības
dome sveic jauniešu
kori “Maska” ar uzvaru
Starptautiskajā Haralda
Andersena kamerkoru
konkursā Somijā un saka
paldies par Babītes novada
vārda atpazīstamības
veicināšanu pasaulē.

Konkursā piedalījušies 12 profesionāli dažādu valstu žūrijas pārstāvju uzaicināti kori no Zviedrijas, Dānijas, Somijas, Vācijas,
Igaunijas, Latvijas, Indonēzijas,
Filipīnām un Kolumbijas. Kora
“Maska” repertuārā bija iekļauti
ļoti dažādi skaņdarbi – no ļoti
nopietniem līdz “nenopietniem”.
Viens no interesantākajiem skaņdarbiem bija Jāņa Liepiņa komponētais “Murgs”. Kora diriģents

Jānis Ozols atzīst: “Šis bija pilnīgi
traks gabals. Ar kustībām tēlojām
briesmoņus! Tas bija ļoti atraktīvs
skaņdarbs.”
Līdz ar uzvaru iegūta arī iespaidīga naudas balva – 15 000
eiro. “Gatavojoties konkursam,
smejoties runājām – kad uzvarēsim, brauksim uz Austrāliju. Tagad jābrauc uz Austrāliju,” smaidu
neslēpj kora diriģents. “Visdrīzāk
naudu investēsim savā transportēšanā pāri okeānam uz Austrāliju.
Protams, dosimies dziedāt, nevis
atpūsties. Noteikti atradīsim kādu
konkursu vai festivālu. Vietējie
Austrālijas latvieši būtu ļoti priecīgi paklausīties koncertu, kurā
uzstājas vesels koris.”
Zane Siliņa,
pašvaldības sabiedrisko
attiecību speciāliste

Babītes novada jauniešu koris “Maska” Starptautiskajā Haralda Andersena kamerkoru konkursā Somijā.
Foto no konkursa arhīva

Sadraudzība ar Dānijas kori Septembris izglītības iestādēs
Ar ritmiskām un populārām
melodijām dāņu un angļu
valodā pagāja 5. oktobra –
piektdienas – vakars Babītes
vidusskolā.

HK kora no Ostjitlandes (Dānija)
un Babītes novada jauktā kora
“Atskaņa” sadraudzības koncertā
varēja dzirdēt daudzbalsīgu Dānijas HK jauktā kora repertuāru,
kas sastāv no nelieliem klasiskiem
skaņdarbiem, Dānijas un Skandināvijas tradicionālām tautas dziesmām un oriģinālkompozīcijām.
HK koris pastāv jau 30 gadus.
Tas atrodas Dānijas otrā lielākajā
pilsētā Ārhusā. Koris sastāv no

35–40 dziedātājiem, kas reizi nedēļā satiekas mēģinājumos.
Koris bieži uzstājas savu aizbildņu HK (Handel & Kontor)
uzņēmuma rīkotajos pasākumos.
Visa gada garumā koris koncertē arī ar citiem koriem. Vairāku
gadu garumā korim ir izveidojusies draudzīga sadarbība ar citu
valstu koriem – Helsinku, Bergenas, Īrijas Šlesvigas-Holšteinas. Jau
četrus gadus kori vada diriģente
Anne Goeslere-Kristensena. Viņai
palīdz kora padome, kuru uzrauga
tās priekšsēdētājs Kristians Aggers.
Zane Siliņa,
pašvaldības sabiedrisko
attiecību speciāliste

No kreisās puses: Babītes novada jauktais koris “Atskaņa” un HK
koris no Ostjitlandes. Birutas Grīnfeldes foto

Arī šogad Babītes vidusskola ir iesaistījusies starptautiskajā projektā
“Comenius”. Projekta nosaukums
ir “Water...” (“Ūdens...”), tajā piedalās astoņas skolas no septiņām
valstīm – Latvijas, Lietuvas, Itālijas,
Portugāles, Spānijas un Rumānijas (divas skolas). Projekts ilgs līdz
2014. gada 1. augustam. Tā laikā
ir paredzētas sešas mobilitātes.
Rudens brīvlaikā mūsu skolas delegācija (divi skolēni un divi skolotāji) dosies uz Rumāniju. Projektu
koordinēs skolotāja Ruta Virbule.
Skolā top plaša un mūsdienīga
bibliotēka, lasītava, metodiskais
centrs skolotājiem.
Šajā mācību gadā pirmsskolēniem un skolēniem ir iespēja
darboties 34 bezmaksas interešu
izglītības programmās. Ar interešu izglītības nodarbību grafiku var iepazīties skolas vietnē
(http://vidusskola.babite.lv).
Salas sākumskolā septembris
iesākās ar Zinību dienas svinībām.
13. septembrī skolā bija drošības
pasākums “Par drošu vidi man
apkārt”, kurā viesojās policijas pārstāvji. 20. septembrī notika vecāku
kopsapulce, kurā vecākus iepazīstinājām ar 2012./2013. mācību
gada darba plānu un pārrunājām

citus vecākus interesējošus jautājumus. 28. septembrī tika svinēta
Miķeļdiena.
Babītes PII jaunais mācību
gads sākās 3. septembrī ar Zinību
dienas atzīmēšanu katrā grupiņā.
Pirmsskolu sāka apmeklēt arī bērni vecumā no pusotra gada.
Pirmo reizi tika atzīmēta Tēva
diena. Uz bērnudārzu tika aicināti
tēti, kur tematiskās pusdienās kopā
ar bērniem piedalījās dažādās jautrās atrakcijās, kā arī bērni cienāja
tēvus ar pašgatavotiem cienastiem.
Savukārt 11. septembrī Burbuļciems
pirmsskolā uzbūra visus gadalaikus.
Kopā ar māksliniekiem bērni mācījās jaunas dziesmas, izbaudīja sniegu un priecājās par krāsainajiem
ziepju burbuļiem. 12. septembrī notika mācību trauksme ugunsgrēka
gadījumā. Skolotājas iepazīstināja
bērnus ar rīcību ugunsgrēka gadījumā, kā arī praktiski izmēģināja
evakuāciju pēc trauksmes signāla ieslēgšanās. Bērnudārzā bija

uzaicināts ugunsdzēsējs, kurš iestādes pagalmā praktiski rādīja, kā
nodzēst uguni, to izmēģināja arī
iestādes darbinieki. 28. septembrī
notika ražas svētki. Bērni no rudens
veltēm gatavoja dažādus tēlus, ciemos bija atnācis pats Miķelis, kurš
kopā ar bērniem devās rotaļās.
PII “Saimīte” no 17. septembra sākts darbs interešu izglītībā – tautiskās dejas, mūsdienu
dejas, angļu valoda, futbols u. c.,
kā arī psiholoģe organizē bērniem
māla veidošanas pulciņu ar mērķi – stiprināt bērnu emocionālo
labklājību un veidot psihiski līdzsvarotas personības. 24. septembrī pie bērniem viesojās mūziķis
Imants Paura ar teatrāli muzikālu
izrādi “Šurum-burums”. 20. un
21. septembrī iestādē tika rīkotas sporta aktivitātes visās vecuma
grupās – “Zili brīnumi zaļā dārzā”.
25.–27. septembrī tika plānotas
rudens ballītes bērniem no četru
gadu vecuma – “Ražas svētki”.

Babītes novada e-jaunumi jūsu elektroniskajā pastā – ātrākais
veids, kā uzzināt par aktualitātēm, jaunumiem un paziņojumiem novadā.
E-jaunumu saņemšanai personīgajā e-pastā var pieteikties
pašvaldības vietnē www.babite.lv.
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Paziņojums par Babītes novada attīstības
programmas 2014.–2020. gadam
1. redakcijas publisko apspriešanu
Aicinām Babītes novada
iedzīvotājus, uzņēmējus,
dažādu nozaru un nevalstisko
organizāciju pārstāvjus no
17. oktobra līdz 16. novembrim iesaistīties attīstības
programmas publiskajā
apspriešanā.
Attīstības programmas 1. redakcijas materiāli no 17.10.2012. līdz
16.11.2012. būs pieejami:
• elektroniskā formātā vietnē
www.babite.lv;
• drukātā veidā:
- Babītes novada pašvaldības
administrācijā – Centra ielā 4,
Piņķos;
- Babītes novada pašvaldības
administrācijā – “Pīlādzīšos”, Spuņciemā.
Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes tiek organizētas:
• 30.10.2012. plkst. 17.00
Salas pagastā, Babītes novada
pašvaldības administrācijā “Pīlādzīšos”, Spuņciemā;
• 1.11.2012. plkst. 18.00 Babītes pagastā, Babītes novada
pašvaldības administrācijas ēkā
Centra ielā 4, Piņķos.
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus Attīstības programmas

papildināšanai, fiziskām personām
norādot vārdu, uzvārdu, dzīves vietas adresi, juridiskām personām
norādot nosaukumu, reģistrācijas
numuru un darbības vietas adresi, iesniegt no 17.10.2012. līdz
16.11.2012. Babītes novada pašvaldībā Centra ielā 4, Piņķi, Babītes
pagasts, Babītes novads, LV-2107,
vai elektroniski – dome@babite.lv.
Par Babītes novada attīstības

programmas izstrādi atbildīga Babītes novada pašvaldības telpiskās
attīstības plānotāja Ingūna Mārcēna (tālr. 67511292, e-pasta adrese
inguna.marcena@babite.lv).

Fotokonkurss “Babītes novads manām acīm”
Fotokonkursa mērķis ir
iesaistīt Babītes novada
iedzīvotājus pašvaldības
darbā un novada dzīvē, kā
arī pievērst jūsu uzmanību
Babītes novada dabai un tās
saglabāšanai, veicinot
iedzīvotāju iztēli un izpratni
par floras un faunas
daudzveidību un nozīmi
cilvēku dzīvē – ikdienā un
atpūtas brīžos visu gadu.

Darbiem jāraksturo interesanti
dabas vērojumi Babītes novadā
un jāaptver šādas tēmas:

1) Babītes novadam raksturīgi
dabas objekti un ainavas;
2) Babītes novada ciemi (ielas,
laukumi, parki, ēkas u. c.);
3) interesanti un neparasti
objekti Babītes novadā;
4) aktivitātes Babītes novadā.
Darbā var būt atspoguļota gan
klusā daba, gan dzīvnieki dabā
savās ikdienas gaitās. Fotogrāfijai
jābūt pozitīvās noskaņās.
Fotokonkursam var pieteikties
ikviens iedzīvotājs, kura patstāvīgā dzīvesvieta vai darbavieta ir
Babītes novadā.
Katrs dalībnieks var iesūtīt

Turpinās pieteikšanās vokālajā studijā

Pirmā nodarbība 6. novembrī:
• plkst. 17.00 popa grupa bērniem;
• plkst. 19.00 vokālais ansamblis pieaugušajiem.
Nodarbības notiks Sporta un kultūras centrā “Pīlādzīši” Salas
pagastā.
Pieteikšanās un plašāka informācija: Maija Sējāne, e-pasts:
maija.sejane@gmail.com, tālr. 26321178, un Babītes novada
pašvaldības kultūras darba organizatore Biruta Grīnfelde e-pasts:
biruta.grinfelde@babite.lv, tālr. 22020629, 67914034.

līdz četriem darbiem. Konkursam
darbi jāiesniedz līdz 31.10.2012.
(ieskaitot).
Darbi jāiesniedz elektroniskā formātā – .jpg, nosūtot tos uz
e‑pasta adresi zane.silina@babite.lv.
Pieteikumu un darbu nosūtīšana: līdz 31.10.2012. (ieskaitot)
Izstādes publicēšana vietnē:
31.10.2012. (uz nenoteiktu laiku)
Balsošana par darbiem:
31.10.2012.–23.11.2012.
Balsu skaita apkopošana un
rezultātu publicēšana vietnē:
26.11.2012.
12 darbu autori, kuru darbi
būs saņēmuši vislielāko vietnes
apmeklētāju balsu skaitu, saņems
pārsteiguma balvu no Babītes novada pašvaldības. Godalgotie darbi
rotās Babītes novada pašvaldības izdotu galda kalendāru 2013. gadam.
Vairāk informācijas:
Babītes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste Zana Siliņa, tālr. 67914850,
e‑pasts zane.silina@babite.lv. Fotokonkursa nolikums pieejams
www.babite.lv.

Saimnieciskie darbi
septembrī
1. Procesā esošās iepirkumu
procedūras:
1.1. izsludināts iepirkums par
“Mēbeļu piegāde un uzstādīšana
Babītes vidusskolas mācību kabinetiem”, piedāvājumu iesniegšanas
termiņš 1.10.2012.;
1.2. izsludināts iepirkums
“Asfaltbetona segas atjaunošana
Burkānu ceļa posmam Gātciemā
Salas pagastā Babītes novadā”, piedāvājumu iesniegšanas termiņš
1.10.2012.;
1.3. izsludināts iepirkums
“Pārvietojamo telpu (moduļu)
noma Babītes pirmsskolas izglītības iestādes telpu nodrošināšanai”,
piedāvājumu iesniegšanas termiņš
8.10.2012.;
1.4. izsludināts iepirkums
“Ziemassvētku noformējuma vizuālās koncepcijas izstrāde un
realizācija”, piedāvājumu iesniegšanas termiņš 15.10.2012.;
1.5. noslēdzies iepirkums par
gājēju ietves Kleistu ielā, Mežārēs,
Babītes novadā, izbūvi, pieņemts
lēmums slēgt līgumu ar SIA “V
Service” par līgumcenu Ls 27 283,
tiek gatavots līgums.
2. Iepirkuma procedūru rezultātā noslēgti līgumi ar:
2.1. SIA “Mārupes ceļinieks”
par projekta “Celtnieku ielas posma Babītē, Babītes novadā rekonstrukcija” būvdarbiem, līgumcena
Ls 144 667, termiņš 14.12.2012.;
2.2. SIA “Projekts 3” par
būvdarbu saskaņā ar projektu
“Celtnieku ielas posma Babītē,
Babītes novadā rekonstrukcija”
autoruzraudzību, līgumcena Ls
182, termiņš 14.12.2012.;
2.3. SIA “RAUCUT” par būvdarbu saskaņā ar projektu “Celtnieku ielas posma Babītē, Babītes
novadā rekonstrukcija” būvuzraudzību, līgumcena Ls 2239, termiņš
14.12.2012.;
2.4. SIA “Mārupes ceļinieks”
par projekta “Sabiedriskā transporta apgriešanās laukuma Piņķos Babītes novadā” būvdarbiem,
līgumcena Ls 37 396, termiņš
31.05.2013.;
2.5. SIA “Projekts 3” par
būvdarbu saskaņā ar projektu “Sabiedriskā transporta apgriešanās
laukums Piņķos, Babītes novadā”
autoruzraudzību, līgumcena Ls
121, termiņš 31.05.2013.;
2.6. SIA “Ceļu un Tiltu
Būvuzraugs” par būvdarbu saskaņā ar projektu “Sabiedriskā
transporta apgriešanās laukums
Piņķos, Babītes novadā” būvuzraudzību, līgumcena Ls 847, termiņš 31.05.2013.;

2.7. SIA “V Service” par
projekta “Autobusa pieturvietas
“Pagrieziens uz Piņķiem” Babītes novadā izbūve” būvdarbiem,
līgumcena Ls 11 544, termiņš
5.11.2012.;
2.8. SIA “RAUCUT” par būvdarbu saskaņā ar projektu “Autobusa pieturvietas “Pagrieziens uz
Piņķiem” Babītes novadā izbūve”
būvuzraudzību, līgumcena Ls 424,
termiņš 5.11.2012.;
2.9. SIA “Projekts 3” par būvdarbu saskaņā ar projektu “Autobusa pieturvietas “Pagrieziens uz
Piņķiem” Babītes novadā izbūve”
autoruzraudzību, līgumcena Ls 61,
termiņš 8.10.2012.;
2.10. SIA “Jūrmalas Mežaparki” par bērnu rotaļu laukuma izveidi Babītē, Babītes novadā, līgumcena Ls 9623, termiņš
30.11.2012.;
2.11. SIA “Energy Expert” par
Aveņu, Kļavu un Lieknas ielu apgaismojuma izbūvi, līgumcena Ls
26 479, termiņš 19.11.2012.;
2.12. SIA “Vītolu projekti” un
SIA “AZ-INTER” par asfaltbetona seguma atjaunošanu Cidoniju
ielā, Babītes novadā, līgumcena
Ls 19 300, līgums izpildīts.
3. Noslēgts līgums ar SIA
“Mārupes ceļinieks” par asfaltbetona seguma atjaunošanu piebraucamās ielas P-06 posmam
līdz Ūdens ieguves, attīrīšanas un
uzglabāšanas objektam Babītē, Babītes pagastā, termiņš 27.09.2012.,
līgumcena Ls 2416.
4. Noslēgts līgums ar SIA
“Empower” par tehniskā projekta
“0,4 kv balsta pārcelšana un apgaismojuma rekonstrukcija Viršu
ielas krustojumā Piņķos, Babītes
pagastā” daļas “Ielu apgaismojums,
ārējie tīkli (ELT)” izbūvi, līgumcena Ls 2713, termiņš 29.10.2012.
5. Noslēgts līgums ar SIA “Pk
“19+93”” par “Skolas ielas posma
Piņķos, Babītes novadā” tehniskā
projekta izstrādi, līgumcena Ls
3586, termiņš 21.12.2012.
6. Noslēgts līgums ar SIA
“Mārupīte RR” par caurteku
D500 gar Medību ceļu un D500
gar Božu ceļu Babītes novadā rekonstrukciju, līgumcena Ls 3872,
termiņš 30.09.2012.
7. Noslēgts līgums ar SIA
“Studio LV” par divu sabiedriskā
transporta pieturvietu: “Pagrieziens uz Vārnukrogu”, Babītē un
“Darbnīcas”, Piņķos Babītes novadā, remontu – pārbūvi, līgumcena
Ls 1847, termiņš – 20.10.2012.
Elfa Sloceniece,
pašvaldības izpilddirektore
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Babītes novada pašvaldības domes sēdē
2012. gada 26. septembra domes sēdes darba kārtībā 47 punkti. Babītes
novada pašvaldības dome lēma:
• apstiprināt Babītes novada
Attīstības programmas 2014.–
2020. gadam 1. redakciju (turpmāk – Attīstības programma).
Nodot Attīstības programmu publiskai apspriešanai no 17.10.2012.
līdz 16.11.2012;
• noteikt, ka zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības ir izbeigušās
77 personām. Babītes novada pašvaldībai piekrīt un uz pašvaldības
vārda zemesgrāmatā ierakstāmas
28 apbūvēta lauku apvidus zemes
vienības. Babītes novada pašvaldībai piekrīt 19 zemes starpgabali. Noteikt, ka valsts rezerves
zemes fondā ieskaitāmas 10 zemes
vienības;
• sadalīt zemes gabalu “Vizbulītes”, zemes vienības kadastra
apzīmējums 8088 001 0075, 3,6 ha
platībā, trīs daļās atbilstoši zemes
gabala “Vizbulītes” sadales projektam;
• piešķirt adreses un noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas
mērķus nekustamā īpašuma “Lielbatari” detālplānojumā projektētajām 6 zemes vienībām. Piešķirt
nosaukumus un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķus
nekustamā īpašuma “Lielbatari”
detālplānojumā projektētajām
3 zemes vienībām;
• piešķirt nosaukumus un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķus Beberu ciema detālplānojuma daļas grozījumu teritorijā
projektētajām 7 zemes vienībām
(ielām). Piešķirt adreses un noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķus Beberu ciema detālplānojuma
daļas grozījumu teritorijā projektētajām 4 zemes vienībām;
• piešķirt nosaukumus un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķus nekustamā īpašuma
“Dušeļi”, Salas pagastā detālplānojumā projektētajām 6 zemes
vienībām;
• apstiprināt sertificētas personas izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Pļavu
smilgas” zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 8048 004 0997;
• noteikt, ka nekustamā īpašuma “Štrausi” Piņķos, Babītes pagastā, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 8048 003 0321 un
platību 0,5 ha sadalīšanai nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības
projektu;
• noteikt, ka nekustamo īpašumu Spilves iela 69, zemes vienības kadastra apzīmējums 8048
004 0140, platība 0,317 ha, un
Spilves iela 71, zemes vienības

kadastra apzīmējums 8048 004
0238, platība 1,02 ha, sadalīšanai
nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu;
• izbeigt nomas tiesības ar trīs
personām par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma “Dārzi”
zemes vienības daļas (Piņķi-8,
Piņķi-143, Piņķi-17) iznomāšanu ģimenes dārza uzturēšanai.
Noslēgt zemes nomas līgumu ar
personām par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma “Dārzi”
zemes vienības daļas (Piņķi-17,
Piņķi-8, Piņķi-143) iznomāšanu
bez apbūves tiesībām personīgo,
palīgsaimniecību vajadzībām –
ģimenes dārza uzturēšanai;
• piekrist apvienot nekustamā īpašuma “Straumes” zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu
8048 004 0497 ar nekustamā īpašuma “Babītes ūdenstornis” zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu
8048 004 0485 jauna nekustamā
īpašuma 0,4260 ha platībā izveidošanai, piešķirot zemei ar ēkām
un būvēm uz tās adresi: Babītes
iela 3A, Babīte, Babītes pagasts,
Babītes novads;
• noteikt, ka nekustamā īpašuma “Sīgas” Piņķos, Babītes pagastā,
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0319 un platību 0,5ha sadalīšanai nepieciešams
izstrādāt zemes ierīcības projektu;
• piešķirt adresi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8088
005 0545 un uz tā projektētajai
divu dzīvokļu dzīvojamai mājai.
Dzīvojamā mājā “Rēzijas”, Silmalas, Salas pagasts projektētajām
telpu grupām piešķirt adresi:
“Rēzijas-1 un “Rēzijas-2”;
• noteikt, ka zemes vienību
daļu, kadastra apzīmējumi 8048
007 0189 8007, 8048 007 0189
8003, 8048 007 0189 8002, 8048
007 0189 8006, 8048 007 0189
8005, 8048 007 0189 8008, 8048
007 0189 8004, 8048 007 0190
8001 atdalīšanai no nekustamā
īpašuma “Rīgas pilsētas meža
fonda zemes” ir nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu;
• precizēt nekustamā īpašuma
“Babītes ciems-1” Babītē, Babītes
pagastā, zemes vienības, kadastra
apzīmējums 80480040503, platību pēc kadastrālās uzmērīšanas
2,45 ha;
• apstiprināt izstrādāto zemes
ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Skalbes”, Piņķos, Babītes
pagastā, Babītes novadā, zemes
vienības, kadastra apzīmējums
8048 003 0818, sadalīšanai;
•  noteikt, ka nekustamo īpašumu robežu pārkārtošanai – astoņu zemes vienību izveidošanai

Lakstīgalu ielā, Baltā ielā, Priedaines ielā ir nepieciešams izstrādāt
zemes ierīcības projektu;
• noteikt, ka zemes vienību
sadalīšanai nekustamajiem īpašumiem Salienas ielā 3 un Salienas
ielā 5, Piņķos, Babītes pagastā,
Babītes novadā, ir nepieciešams
izstrādāt zemes ierīcības projektu;
• izsniegt izziņu 1 nepilsonim
un 4 ārvalstu fiziskām personām
par atļauju iegūt īpašumā zemi;
• piešķirt 2 personām pabalstu sociālās rehabilitācijas mērķu
sasniegšanai;
• piešķirt 1 personai sociālo
pakalpojumu aprūpei mājās 3. aprūpes līmeni;
• izdot Babītes novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 18
“Par Babītes novada pašvaldības
pabalstiem”;
• izdot Babītes novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.
19 “Par Babītes novada pašvaldības pabalstiem iedzīvotājiem bez
materiālā stāvokļa izvērtēšanas”;
• precizēt saistošo noteikumu
Nr. 15 “Par pašvaldības palīdzību
dzīvokļu jautājumu risināšanā Babītes novadā”;
• administratīvo lēmumu –
24.08.2012. administratīvā pārkāpuma protokolu/paziņojumu
Nr. 120014646 atstāt negrozītu un
sūdzību noraidīt;
• administratīvo lēmumu –
4.09.2012. administratīvā pārkāpuma protokolu/paziņojumu Nr.
120014837 atstāt negrozītu un
sūdzību noraidīt;
• papildināt 29.09.2011. domes
lēmumu (Protokols 14, 19. §);
• atļaut pārdot Babītes novada
pašvaldības grāmatvedības bilancē
atrodošos vieglo (kravas furgons)
automašīnu “VW CADDY”, valsts
reģ. nr. EE1582, par brīvu cenu;
• pagarināt 29.10.2009. nomas līgumu ar SIA “R20”, reģ. nr.
LV4000367913, par novada pašvaldībai piederošo nedzīvojamo
telpu ar kopējo platību 166m², ēkā
ar adresi Rīgas iela 20A, Piņķos,
Babītes pagastā, Babītes novadā,
nomu;
• ieguldīt Valsts kases izsniegto aizdevumu Ls 1 000 000
apmērā Babītes novada pašvaldības Sabiedrības ar ierobežotu
atbildību “Babītes siltums”, reģ.
nr. 40003145751, pamatkapitāla
palielināšanā;
• noteikt, ka pašvaldības
kapitālsabiedrības SIA “Babītes siltums” un SIA “Komunālie
pakalpojumi” neveic dividenžu
iemaksu pašvaldības budžetā no
uzņēmumu peļņas;
• noteikt, ka ar Babītes nova-

da pašvaldības domes 16.02.2011.
lēmumu “Par mobilo tālruņu izmantošanas limitu noteikšanu
2011. gadam” (protokols Nr.2, 3.§)
pašvaldības darbinieku amatiem
piešķirtie mobilo tālruņu limiti
mēnesī ir piemērojami arī 2012.
gadam. Papildināt šo lēmumu ar
pozīciju Nr. 1.31.;
• ar 1.09.2012. paaugstināt
Babītes novada izglītības iestādēs
strādājošo pedagogu, kas īsteno
pirmskolas izglītības programmu,
un Babītes mūzikas skolas pedagogu, kas īsteno profesionālās
ievirzes mūzikas izglītības programmas, amata likmes par Ls 20
atbilstoši pedagoģiskajam darba
stāžam un ar 01.10.2012. noteikt
papildus 0,50 slodzes apkopējas
amata likmes Babītes vidusskolā;
• pārskaitīt iedalītos finanšu
līdzekļus 30 procentu apmērā no
pašvaldības budžeta kultūras pasākumiem paredzētiem finanšu
līdzekļiem:
1.1. “Zvaigžņu AkA” dejas
atbalsta biedrībai – Ls 3300;
1.2. “Dārta” atbalsta biedrībai – Ls 3600;
1.3. kora “Atskaņa” atbalsta
biedrībai – Ls 3900;
1.4. Babītes pagasta jauniešu
kora “Maska” atbalsta biedrībai –
Ls 5100;
1.5. Nodibinājumam “tautas deju kolektīvs “Kaspīne” – Ls
1500;
1.6. Babītes pagasta pensionāru un politiski represēto personu labdarības biedrībai – Ls 600;
• piešķirt finanšu līdzekļus
Ls 400 apmērā no pašvaldības
budžeta kultūras pasākumiem
paredzētajiem finanšu līdzekļiem
Babītes novada PII “Saimīte” mū-

zikas skolotājas projekta “Rotaļas,
dziesmas un dejas bērniem” realizācijai – grāmatas un CD;
• piešķirt finanšu līdzekļus
Ls 300 apmērā nodibinājumam
“Fonds Sibīrijas bērni” grāmatas
“Sibīrijas bērni” 2. sējuma tulkošanu angļu valodā, daļēji arī
tipogrāfijas izdevumu segšanai;
• piešķirt finanšu līdzekļus
Ls 2340 apmērā biedrībai “Sporta
klubs “Babīte”” sportistu pārvadājumu izdevumu segšanai;
• izdot Babītes novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 20
“Par grozījumiem Babītes novada
pašvaldības 2012. gada budžetā”;
• apstiprināt pašvaldības izglītības iestāžu 2012. gada budžeta
grozījumu tāmi kas stājas spēkā
ar 2012. gada 1. septembri;
• atbrīvot ar 26.09.2012. Leonoru Dambīti no Babītes novada
Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas
amata saskaņā ar LR Darba likuma 114. panta nosacījumiem,
pusēm savstarpēji vienojoties. Iecelt ar 27.09.2012. Babītes novada
Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas
amatā Dainu Pedeci;
• ievēlēt Ilzi Rozenbergu Babītes novada Bāriņtiesas locekļa
amatā ar 2012. gada 27. septembri;
• piešķirt naudas balvu Ls 200
apmērā pašvaldības elektriķim;
• piešķirt Babītes novada
pašvaldības domes priekšsēdētājam Andrejam Encem ikgadējo
apmaksāto atvaļinājuma daļu 7
kalendāra dienas. Ikgadējais atvaļinājums par darba periodu no
21.03.2011. līdz 20.03.2012;
• sadalīt piešķirtos valsts budžeta līdzekļus 1. klases izglītojamo ēdināšanai atbilstoši izglītības
iestādēm un bērnu skaitam.

Brīvais laiks ar vērtību

Babītes novada dienas centrs Piņķos sveic novadniekus ar rudens iestāšanos. Pēc neliela pārtraukuma vasaras sezonā dienas
centrs Piņķos gaida savus klientus. Centra darbības mērķis ir
nodrošināt sociālo prasmju attīstīšanu, izglītošanu un brīvā
laika pavadīšanas iespējas novada iedzīvotājiem.
• Nūjošana – trešdienās plkst. 9.00
• Rokdarbi: adīšana, tamborēšana, šūšana: trešdienās plkst.
11.00
• Kulinārija: trešdienās plkst. 10.00
• Mazā radošā darbnīca – ziedu, dāvanu gatavošana, zīmēšana,
u. c. – pēcpusdienās bērniem
• Radošā darbnīca: trešdienās plkst. 14.30
• Mākslas terapijas grupa pieaugušajiem – ceturtdienās no
plkst. 12.30
• Smilšu terapija: ceturtdienās no plkst. 15.00 (pēc iepriekšēja
pieraksta pie sociālā darbinieka)
• Iespēja iepazīties ar periodisko literatūru
• TV, videofilmu skatīšanās, mūzikas un radio klausīšanās
• Datora/interneta izmantošana – pēc iepriekšēja pieraksta
• Datorapmācība iesācējiem – pēc iepriekšēja pieraksta
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Sākumskolai “Vinnijs” piecu gadu jubileja
Pirmā Eko izglītības iestāde Babītes novadā
Pirmajā skolas dienā un
mācību gada sākumā
“Vinnijam” apritēja pieci gadi.
Šķiet maz, tomēr ir notikusi
ievērojama attīstība, par ko
mums visiem ir prieks, un liels
paldies noteikti jāsaka bērnu
vecākiem par uzticēšanos.
Šai skaistajā jubilejas dienā pie
mums viesojās Neatkarīgais teātris
“Kabata” ar epizodēm no izrādes
“Vinnijs Pūks”, dziedājām dziesmas, gājām rotaļās, ēdām Vinnija
torti, kā arī pūtām milzīgus burbuļus, kādi Babītes apkārtnē noteikti nebija redzēti. Tie bija lieli,
skaisti svētki “Vinnija” bērniem,
vecākiem un pedagogiem.
Šajos piecos gados bērnudārzs
“Vinnijs” ir attīstījis arī savu sākumskolu 1.–3. klasei, kas turpinās
aug līdz pat 6. klasei. 2007. gada septembrī iestādi apmeklēja
30 bērni, taču šodien “Vinnijs” jau
audzina 144 bērnus un nodrošina
darbu 45 darbiniekiem.
Ar lielu prieku varam paziņot,
ka bērnudārzs un sākumskola
“Vinnijs” ir ieguvusi Starptautiskās Eko skolu programmas, Eko
skolas nosaukumu un diplomu.
Jāsaka gan, ka lielais darbs vēl ir
priekšā, lai iegūtu Starptautisko
Eko skolas programmas Zaļo
karogu.
Eko skolu programma ir
viens no visaptverošākajiem un
arīdzan populārākajiem vides
izglītības modeļiem pasaulē.
Programmas pamatā ir vienkāršas un brīvi piemērojamas, bet
tai pašā laikā savu efektivitāti jau
drīz apliecinošas vides pārvaldes sistēmas izveide skolā. Bet

Florbols

22. septembrī Spuņciema sporta
centrā pirmo spēli 2012./2013. gada Latvijas florbola vīriešu 1. līgas
čempionātā aizvadīja sporta kluba
“Babīte” florbola komanda. Spraigā un interesantā cīņā ar Jelgavas
novada komandu tika izcīnīta uzvara ar rezultātu 6:5.

Volejbols

22. septembrī Cēsīs norisinājās
volejbola veterānu sacensības, kurās piedalījās arī viesi no Igaunijas. Sporta kluba “Babīte” vīriešu
komanda izcīnīja 4. vietu no astoņām komandām.
Guntars Reika,
Babītes sporta kompleksa
vadītājs

Kultūras afiša
27. oktobrī plkst. 18.00
Koncertcikls
“Mūzika Piņķu baznīcā”

“Latvieša lūgšanu
dziesmas”

Lielie burbuļi “Vinnijā”. Renāra Krīgera foto

šī programma neaprobežojas
tikai ar vides pārvaldību skolā,
jo tā veicina izpratni par vidi,
saistot to ar daudziem mācību
priekšmetiem, veido attieksmi un
vērtības, interesi par vidi un līdz
ar to arī vēlmi rīkoties, pie tam
procesā iekļaujot ne tikai skolas
dzīvē iesaistītos, bet arī apkārtējo sabiedrību, tā veicinot kopējo
vides apziņas attīstību.
Jau no pirmsākumiem mūsu
iestādei ir rūpējusi ekoloģiska
vide un zaļa domāšana, taču

pēdējā gada laikā mēs pie zaļās
domāšanas esam strādājuši padziļināti. Esam iesaistījušies dažādās eko kampaņās un akcijās, paši
veidojuši savus eko pasākumus,
kopā ar PII “Saimīte” veidojām
projektu “Brēmenes muzikanti”
un arī tagad mācām bērniem
saudzēt dabu un mīlēt mūsu
zemeslodi.
Tāpat arī vasaras beigās
mūsu iestāde pievienojās kustībai “Brīvs no ĢMO”, ar ko mēs
ļoti lepojamies. Tas nozīmē, ka

mūsu bērni ir pasargāti no ģenētiski modificētiem organismiem.
Mūsu šefpavārs ļoti rūpīgi seko
līdzi pārtikas iepirkumiem, lai
visi produkti būtu bērnam nekaitīgi.
Mēs ļoti ceram, ka mūsu bērni
izaugs ne tikai zinoši, bet arī pret
vidi atbildīgi, un ceram drīzumā
sagaidīt vēl kādu eko izglītības
iestādi mūsu zaļajā novadā.
Renārs Krīgers,
sākumskolas “Vinnijs”
projektu vadītājs

Par alkoholisko dzērienu lietošanu – trīs protokoli
Babītes novada pašvaldības Sabiedriskās kārtības daļa informē,
ka sabiedriskās kārtības sargi
sadarbībā ar Olaines iecirkņa
policijas darbiniekiem, veicot
sabiedriskās kārtības uzraudzību
Babītes novadā septembrī, devušies 35 izbraukumos.
Mēneša laikā valsts policijā
nogādātas septiņas personas, no
kurām trīs par administratīvo
pārkāpumu izdarīšanu, bet četras
– aizdomās par noziedzīgu no-

SPORTA ZIŅAS

darījumu izdarīšanu. Septembrī
saņemti un izskatīti 24 iedzīvotāju iesniegumi un sūdzības, divos
gadījumos personas nogādātas
uz mājām. Ar 21 personu veiktas preventīva rakstura pārrunas
un pieņemti paskaidrojumi. Vienā
gadījumā sniegta palīdzība ātrās
medicīniskās palīdzības darbiniekiem nogādāt personu slimnīcā.
Sastādīti 9 protokoli/paziņojumi
par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu, savukārt

par alkoholisko dzērienu vai citu
apreibinošo vielu lietošanu sabiedriskās vietās vai par atrašanos
sabiedriskās vietās tādā reibumā,
kas aizskar cilvēka cieņu, sastādīti trīs administratīvo pārkāpumu
protokoli.
Atbilstoši Babītes novada
pašvaldības 2010. gada 30. jūnija saistošajiem noteikumiem
Nr. 26 “Par nekustamo īpašumu un tiem piegulošo teritoriju
uzturēšanu Babītes novadā”, par

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

nesakoptajiem īpašumiem sastādīti divi administratīvo pārkāpumu protokoli, kas tiks nosūtīti izskatīšanai Babītes novada
pašvaldības Administratīvajai
komisijai.
Lūgums ziņot sabiedriskās
kārtības daļai par konstatētiem
sabiedriskās kārtības u. c. likumpārkāpumiem pa diennakts tālruni 29466001.
Ainārs Skudris,
sabiedriskās kārtības sargs

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

Koncertā piedalās
jauktais koris “Pa saulei”.
Koncerta programmā būs
dzirdami Imanta Kalniņa,
Lūcijas Garūtas, Andreja
Jūrjāna, Pētera Butāna,
Ērika Ešenvalda, Zigmāra
Liepiņa skaistākie darbi.

Babītes novada
pašvaldība aicina uz
Latvijas Republikas
proklamēšanas
95. gadadienai
veltītiem pasākumiem

• 16. novembrī plkst. 16.00
pie Babītes novada
pašvaldības domes ēkas
Centra ielā 4 Piņķos notiks
novada karoga svinīga
pacelšanas ceremonija;
• 16. novembrī plkst. 19.00
Svētku koncerts Babītes
vidusskolas zālē;
• 17. novembrī plkst. 18.00
Svinīgs pasākums Salas
pagasta Spuņciemā,
Sporta un kultūras centrā
“Pīlādzīši”.

Numura pielikums
Saistošie noteikumi nr. 15
“Par pašvaldības palīdzību
dzīvokļu jautājumu risināšanā
Babītes novadā”
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