
Babītes novada vēstures 
grāmata ir papildināta ar 
vēl kādu svarīgu notiku-
mu – Babītes novadam ir 
savs ģerbonis un karogs. Šā 
gada 16.novembrī Latvijas 
Republikas proklamēšanas 
gadadienas svinību ietvaros 
Babītes novada pašvaldī-
bas domes priekšsēdētājs 
Andrejs Ence pasniedza dā-
vanu – novada karogu visām 
pašvaldības iestādēm. 

„Uz šo dienu mēs esam gājuši 
jau ļoti ilgi. Jau 90. gadu otra

jā pusē mēs plānojām izveidot 
savu ģerboni un karogu. Izde
vība to realizēt radās tikai pēc 
teritoriālās reformas, kad zinā
jām, ka tiksim apvienoti ar Salas 
pagastu. Tā nu 2011. gadā dome 
lēma un sākās ilgstošs un atbil
dīgs darbs pie novada ģerboņa 
izstrādes. Tikai šā gada septem
brī Latvijas valsts prezidents pa
sniedza Babītes novadam ģerbo
ni, līdz ar to aktuāla kļuva arī 
novada karoga izgatavošana. Es 
ceru, ka spēsim cienīt un sargāt 
savu ģerboni un karogu”, svētku 
uzrunā minēja Babītes novada 

pašvaldības domes priekšsē
dētājs.

Karoga pacelšanas pasākumā 
patīkamu un svinīgu noskaņu 
radīja Babītes vidusskolas koris 
skolotājas Sandras Sestules vadībā 
un Babītes mūzikas skolas čellis
tu ansamblis. Uz svinīgo karoga 
pacelšanas ceremoniju bija iera
dušies Babītes novada pašvaldības 
domes deputāti, pašvaldības izglī
tības iestāžu vadītāji, darbinieki 
un novada iedzīvotāji.

Sveikt savu novadu bija ie
radušies arī mazākie novadnie
ki – PII “Saimīte” audzēkņi, kas 
dāvanā bija sagādājuši balonus 
sarkanā, zaļā un sudraba krāsā, 
kas ir novada ģerboņa krāsas. 
Krāšņais karogs tagad rotās vi
sas Babītes novada izglītības un 
pašvaldības iestādes. Babītes no
vada karoga pacelšanas ceremo
nija tika noslēgta ar Babītes mū
zikas skolas audzēkņu muzikālu 
apsveikumu.

Svētku programma turpinā
jās vakarā ar sirsnīgām dziesmām 
un raitiem deju soļiem, pieskan
dinot Babītes vidusskolas aktu 
zāli. Koncerta programma sākās 
ar Babītes novada pašvaldības 

domes priekšsēdētāja Andreja 
Ences svētku uzrunu saviem no
vadniekiem. Arī šie svētki nebi
ja izņēmums kādam jaukam un 
patīkamam pārsteigumam. Par 
Babītes novada vārda atpazīsta
mības veicināšanu pasaulē un iz
cilu sniegumu starptautiskos koru 
konkursos jauniešu koris “Mas
ka” saņēma naudas balvu 2000 
latu apmērā. Skaistu un skanīgu 
priekšnesumu sniedza koklētāju 
ansamblis “Balti”, (vadītāja Valda 
Bagāta) un jauktais koris “Atska
ņa” diriģentes Gintas Pētersones 
vadībā. Pierībināt lielo ēku bija 
ieradušies lieli un mazi dejotāji. 
Vakara gaitā ar skaistiem vārdiem 
un dzeju no teātra dzīves dalījās 
vakara vadītāja, Nacionālā teātra 
aktrise Marija Bērziņa.

Savukārt 17.novembra vaka
rā svētku koncerts notika Sporta 
un kultūras centrā “Pīlādzīši”. Par 
svētku sajūtu bija parūpējušies 

amatierteātra “Kalambūrs” ak
tieri (vadītāja Sandra Straupe), 
kā arī senioru deju kopas “Gāte” 
dalībnieces (vadītāja Laimdota 
Andersone). Ar mūsdienīgiem 
deju soļiem svētku programmu 
papildināja mūsdienu deju grupa 
“Platīns” (vadītāja Aija Meikšāne). 
Apsveikt Latviju dzimšanas dienā 
bija ieradušies Salas sākumskolas 
audzēkņi. Koncerts izskanēja ar 
dziedātāja Edija Šnipkes uzstā
šanos.

Ieklausoties Latvijai dāvātās 
dziesmās, ar smaidu izdejojot līdzi 
dejotāju staltajam dejas solim tika 
aizvadīta Latvijas dzimšanas diena 
Babītes novadā.

Paldies par radīto svētku sajū
tu visiem koncerta dalībniekiem.

Svētku atskats bildēs pašvaldī
bas interneta vietnē www.babite.lv.

Zane Siliņa,
pašvaldības sabiedrisko 

attiecību speciāliste

www.babite.lvBabītes novada pašvaldības avīze
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3. lpp.

Kad pusnakts stunda zvaigznēs pārvērš pārslas
Un namu dzegās smaidošs kļuvis sniegs,

Kāds sirdī iemet klēpi baltu zvaigžņu
Un tas ir Jaunais gads,

Un tas ir svētku prieks!

Lai ikvienu māju ar mīlestību, gaišumu 
un svētku smaržām pārņem Ziemassvētku 

laiks un 2013. gads ir veiksmes pilns!

Babītes novada pašvaldība

Paceļam novada goda karogu

18.novembra sveiciens Babītes novada Salas pagasta iedzīvotājiem Salas pagasta amatierteātra 
„Kalambūrs” izpildījumā. Zanes Siliņas foto

Babītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andrejs Ence svinīgi 
uzvelk mastā novada karogu, kas tagad rotās pašvaldības ēku.
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Babītes vidusskolas skolēniem tikšanās ar 
sabiedrībā pazīstamām un radošām personībām
Visu novembri Babītes vidusskolas 
skolēni varēja izmantot pieejamo 
informāciju lasītavā, kā arī video
tēkas materiālus. 5., 6., 7., un 8. 
klasēm notika konkurss “Mana 
Latvija”. 12. novembrī skolēniem 
bija īpaša radio pārraide, kas vel
tīta Lāčplēša dienai. Pēc mācību 
stundām skolēni pulcējās pie Piņ
ķu kaujai veltītā pieminekļa, kur ar 
atceres brīdi godināja karā kritušos 
kareivjus. Kā jau ikgadēja tradīcija, 
arī šogad skolēni pulcējās lāpu gā
jienā uz Piņķu kapiem, kur atdusas 
Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri.

4.–12. klašu skolēniem novem
brī organizētas tikšanās ar sabied
rībā pazīstamām un radošām per
sonībām – Māri Šlēziņu (“Latvijas 

lepnums 2011”, Ielu vingrošana – 
jauniešu iedvesmotāju kategorijā), 
Baibu SipenieciGavari (Latviešu 
TV un radio personība, aktrise), 
vokālā ansambļa “Latvian Voices” 
dalībniecēm (Pasaules koru olim
piādes čempiones sieviešu kamerko
ru kategorijā), Indru Sproģi (brīv
māksliniece – “Joka pēc alfabēts” 
u. c.) un Gintu Bērziņu (festivāla 
“Lielais Kristaps” balvas ieguvējs).

Sākumskolas vokālais ansamb
lis “Pūpoliņi” piedalījās Tieslie
tu ministrijā Latvijas dzimšanas 
dienai veltītajā koncertā LU aulā.

30. novembrī konkurss 1.–4. 
klašu skolēniem “Mans talants 
Latvijai”. 7. klašu skolēni (10 cil
vēku komanda) piedalījās sporta 

sacensībās Olaines 1. vidusskolā. 
Pasākums notika sadarbībā ar 
Olaines policiju.

Visu svētku nedēļu 1. stāva 
vestibilā notika sarkanbaltsarkano 
lentīšu locīšana un Babītes novad
pētniecības muzeja apmeklēšana.

12. klases skolēni vadīja au
dzināšanas stundas 4.–5. klasēm. 
Tēma – Latvijas neatkarības pa
sludināšanas ceļš.

Novembrī skolas sociālais pe
dagogs I. D. Lagzdiņa organizēja 
drošības pasākumus par drošu 
vidi un pienākumiem, tiesībām 
un atbildību.

Gita Sondore,
Babītes vidusskolas direktores 
vietniece audzināšanas jomā

Babītes mūzikas skolā audzēkņi 
gatavojas mācību koncertiem
6. novembrī tika atklāta sitamins
trumentu klase, un izskanēja kon
certs saistībā ar projektu “Labie 
darbi”.

Klavierspēles audzēkņi pie
dalījās E. Grīga klaviermūzikas 
koncertos Jāzepa Mediņa mūzi
kas skolā un Bolderājas mūzikas 
skolā. Stīgu ansamblis piedalījās 
Latvijas Republikas proklamēša
nas gadadienai veltītajā koncertā 
Tieslietu ministrijā.

Stīgu ansamblis piedalījās 
Babītes novada karoga svinīgajā 
pacelšanas ceremonijā pie pašval
dības administrācijas ēkas Piņķos. 

Par godu valsts svētkiem notika 
koncerti Babītes pirmsskolas iz
glītības iestādes “Saimīte” bērniem 
un Babītes vidusskolas skolēniem. 
Svētku koncertā par godu valsts 
svētkiem piedalījās koklētāju an
samblis “Balti”, vadītāja Valda  
Bagāta. Koklētāju ansamblis pie
dalījās arī Rīgas kokļu dienas pa
sākumā Lielajā Ģildē.

1.–4. klases vijolnieku an
samblis piedalījās “Stārķa Stasīša 
stīgu stāsti” koncertuzvedumā 
PPII “Vinnijs”.

Klavierspēles audzēkņi devās 
mācību ekskursijā, lai iepazītu 

komponistu J. Cimzes un  J.  Vītola 
dzimtās vietas un daiļradi Gaujie
nā un Smiltenē.

Novembrī notika R. Pudānes 
un D. Bermanes klavierspēles au
dzēkņu atklātais koncerts mūzikas 
skolas zālē.

Akordeona spēles audzēkņi 
piedalījās konkursā Madlienas 
mūzikas skolā.

Sitaminstrumentu spēles au
dzēkņi piedalījās koncertā un 
festivālā Jāzepa Mediņa Rīgas 
1. mūzikas skolā.

Inita Pūķe,
Babītes mūzikas skolas direktore

Babītes PII “Saimīte” sākts 
projekts “Zemūdens valstība” 
Pedagoģiskais darbs
Mūzikas skolotāja Vineta Vītola 
izdevusi bērnu dziesmu disku 
“Dziesmas, rotaļas, dejas bērniem”. 
Trīs skolotājas iesaistījās “Peda
gogu profesionālās darbības kva
litātes novērtēšanā”. No ti kusi pe
dagoģiskā sanāksme skolotājiem, 
kurā tika prezentēti un analizēti 
skolotāju individuālie projekti, kā 
arī organizētas metodiskās sanāks
mes skolotājām par tēmām:

• Mazu bērnu ieinteresēšana 
un motivēšana darbam (skolotāju 
personīgā pieredze);

• Skolotāja darbs ar jaukta 
vecuma bērnu grupu. Uzdevumu 
diferencēšana.

PII “Saimīte” mūzikas un spor
ta skolotājas piedalījās Mūzikas 
skolotāju asociācijas konferencē, 
kur vadīja radošās darbnīcas par 
folkloras izmantošanu pirmsskolā.

Aktivitātes bērniem
Sākts darbs projektā “Zemūdens 
valstība”. Tā ietvaros notika pir
mās radošās darbnīcas visu sešu 

pirmsskolas izglītības iestāžu pār
stāvju salidojumā Babītes PII un 
privātajā sākumskolā “Vinnijs”.

Uz jautru brīdi pulcējās 4–5 
gadus vecie bērni – “Mārtiņdienas 
grāmata”. 9. novembrī “Mārtiņdie
nas gadatirgus” – pasākums sešga
dīgajiem bērniem. 13. novembrī 
grupas “Rūķīši” bērni devās mācī
bu ekskursijā uz AS “Ādažu čipsi”. 
14. novembrī muzikāla viesizrāde 
“Par sapnīšiem” – Burbuļciema 
mākslinieku izpildījumā. 16. no
vembrī grupa “Cālēni” piedalījās 
Babītes novada karoga un ģerboņa 
atklāšanas ceremonijā. 16. novem
brī jautrais brīdis 3–4 gadus ve
ciem bērniem grupās “Podziņas” 
un “Rakari” – “Ziemiņa nāk”. 16. 
novembrī 5–6 gadus vecu bērnu 
grupas apmeklē koncertu Babītes 
mūzikas skolā, kas veltīts LR prok
lamēšanas dienai. 27. novembrī 
viesojās Latvijas leļļu teātru klubs 
ar izrādi “Pūces piens”.

Ruta Bārzdaine,
Babītes novada PII “Saimīte” 

vadītājas vietniece mācību darbā

Babītes bērnudārzā 
rada savu izrādi
1. novembrī iestādē notika izglīto
joša lekcija – diskusija “Kā veicināt 
bērnu pašapziņu un paškontroli”, 
lekciju vadīja un savā pieredzē dalī
jās psiholoģe Indra MajoreDūšele. 
Pasākumā bija aicināti piedalīties 
visu izglītojamo bērnu vecāki, pe
dagogi un pedagogu palīgi. 

7. novembrī grupas “Rūķīši” 
bērni devās ekskursijā uz Ziemas
svētku kauju muzeju. Ekskursija 
bija ar izglītojošu un patriotiskās 
audzināšanas mērķi. Bērniem pa
tiešām radās priekšstats par to, cik 
varonīgi tika aizstāvēta mūsu Lat
vija un cik tas ir bijis grūti. Prieks 
bija vērot bērnus, kuri ar lepnumu 
acīs 16. novembrī sniedza koncer
tu “Daudz laimes, Latvija”. Uz šo 
koncertu grupas “Rūķīši” bērni 
bija aicinājuši arī savus vecākus. 

Pirmsskolā tika svinēti arī 
latviešu tautas gadskārtu svētki – 
Mārtiņdiena.

Grupas “Bitīte” audzēkņi kopā 
ar savām skolotājām un vecākiem 
svinēja Mārtiņdienu, atklāja bu
dēļos iešanas laiku, bet iestādes 
mazākie bērni, “Spārītes” un “Mā
rītes”, ciemos sagaidīja pašu Mār
tiņu, ar kuru gāja jautrās rotaļās.

Grupas “Rūķīši” bērni iejutās 
īstu aktieru “ādā” un saviem ve
cākiem rādīja teātra izrādi “Nāc 
ciemos rudenīgajā mežā”. 

Lāčplēša dienas noskaņās gru
pas “Bitītes” un jaunākie, grupas 
“Mārītes”, bērni kopā ar skolotā
jām gāja aizdegt svecītes I pasau
les kara brāļu kapu atceres vietā 
Babītē, pieminot visus karavīrus, 
kuri cīnījās par brīvu Latviju.

22. novembrī sadarbībā ar pri
vāto pirmsskolu “Vinnijs” mūsu 
iestādes skolotājas organizēja pro
jekta “Zemūdens valstība” radošo 
darbnīcu, uz kuru ieradās bērni 
no Babītes PII, PII “Saimīte”, Za
ķumuižas pamatskolas PII bērni, 
Stopiņu novada PII “Pienenīte”, 
Upesleju internātpamatskolasre
habilitācijas centra pirmsskolas iz
glītības grupas bērni, kā arī bērni 
no mūsu pirmsskolas un no PPII 
“Vinnijs”.

23. novembrī ar muzikāli te
atrālu uzvedumu iestādē viesojās 
“Riekstu pasakas”.

Marita Aploka,
Babītes pirmsskolas izglītības 

iestādes vadītājas vietniece 
izglītības jomā

Salas 
sākumskolā 
ciemojās 
leļļu teātris
9. novembrī Salas sākumskolā 
notika Mārtiņdienas svinības. 
Pasākums iesākās ar ciemošanos 
Kurmja pagrabā, bērni pabija arī 
Lapsas istabā un Ķepaiņa virtuvē. 
Tika organizēta tirgus diena, kurā 
varēja iegādāties preces tikai par 
pogām.

16. novembrī notika Latvijas 
dzimšanas dienai veltīts izglīto
jošs pasākums “Iededzies par savu 
tautu, valsti, valodu”. Pasākumu 
organizēja skolotāja un bibliote
kāre Daina Auziņa.

17. novembrī bērni piedalījās 
Salas pagasta Latvijas dzimšanas 
dienai veltītā pasākumā.

Novembrī iestādē ciemojās leļ
ļu teātris ar izrādi “Pūces piens” 

un mākslinieki ar izrādi “Doktors 
Aikāsāp”.

Daina Krūmiņa,
Salas sākumskolas 

direktore

Novembris novada izglītības iestādēs
Visās Babītes novada izglītības iestādēs novembris pagājis ar Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas svinībām.
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No pirmajiem sniegiem līdz zeltītam rudenim
Karstās vasaras dienās uznāk ilgas 
pēc ziemas, bet, kad baltā viešņa 
reāli klidzina pa saltu ledu, tad 
nevilšus pārņem skumjas ar klusu 
nopūtu par priekšā stāvošo garo 
pavasara gaidīšanu. Skatoties pa 
logu, 26. oktobra naksnīgais rīts 
šķita pat ļoti romantisks, bet, zi
not, ka jādodas garā un tālā ceļā 
ar autobusu, pārņēma bažas. To
mēr pirmās ziemas grūtuma pār
varēšanas eksāmens, pateicoties 
pieredzējušajiem šoferiem, tika go
dam izturēts. Jo tālāk braucām, jo 
vairāk attālinājāmies no pirmajās 
pūkās iekļautajām mājām, un šķi
ta, ka esam iekļuvuši laika mašīnā, 
jo atgriezāmies zeltītā rudenī. 

Kora “Atskaņa” desmitais kon
certbrauciens uz Vāciju vērtās ar
vien jaukāks. Galvenie koncerta 
organizētāji SIA “Skanošie tilti” 
vasarā bija viesojušies pie mums 
un piedalījušies starptautiskajā 
folkloras festivālā “Baltika 2012”. 
Korim “Atskaņa” bija paredzē

ti četri lieli koncerti: Koesfeldā, 
Datelnā un divi Heidelbergā. 

Pirmajās ierašanās dienās bija 
laiks apskatīt Koesfeldai tuvumā 
atrodošos Minsteri. Visus pārņē
ma mājīgs siltums, kad ciemojā
mies Minsteres Latviešu centrā, 
dziedājām tautas dziesmas un 
apskatījām Z. Mauriņas, K. Rau
dives un J. Jaunsudrabiņa piemi
ņas istabas. Apmeklējām zvanu 
muzeju, apskatījām savvaļas zir
gus un Višenburgas pili. Koncerts 
 Koesfeldā bija divās daļās. Pirmajā 
daļā dziedājām garīgo mūziku, bet 
otrajā daļā latviešu tautas dziesmu 
apdares un oriģinālkompozīcijas. 
Pēc pāris dienām Koesfeldas cen
trālajā avīzē varējām lasīt ļoti at
zinīgu koncerta recenziju. 

Datelnas koncerta ievadvār
dus teica Latvijā pazīstams vācu 
mūzikas terapeits Rainers Hauss. 
Koncerts izvērtās īpašs, baznīcas 
akustika pacēla mūzikas augstu
mos gan izpildītājus, gan klausītā

jus. Pašiem jauks pārsteigums bija 
iederīgais akordeona pavadījums 
Jura Olekša izpildījumā, Zaigas 
Lazdiņas pārziņā esošās dūcošās 
lielās ērģeles un Rūtas Olekšas un 
Ilmāra Šnepsta skanīgie solo. 

Pēc viesmīlīgās uzņemšanas 
Koesfeldā, kuru galvenie organi
zatori bija Urzula un Ernsts Bok
hofi un Manfreds Jungs, devāmies 
tālāk uz dienvidiem. Izslavētā stu
dentu pilsēta Heidelberga apbūra 

ar savu vēl zeltainā rudens skaistu
mu, dižodamās Nekāras upes abos 
krastos. Romantiskā nakts pastaiga 
pa renesanses laika pili izvērtās 
garā un interesantā ekskursijā. Pēc 
stundu garā koncerta veco ļaužu 
pansionātā aizkustinājums bija vi
siem. 2. novembra priekšpusdienā 
vēl pastaigājāmies pa filozofu taku, 
bet vakarā bija divu stundu garais 
divdaļīgais koncerts Heidelbergas 
Kristus baznīcā, kas ar skaļiem un 
ilgiem aplausiem noslēdza mūsu 
koncertturneju. 

Mājupceļā vēl iegriezāmies 
Baireitā apskatīt slaveno Vāgnera 
teātri un priecājāmies par iespē
ju ar divām dziesmām izbaudīt 
tā akustiku. Pēc pārnakšņošanas 
Berlīnē mājupceļš bija pavisam 
raits. 5. novembrī ziema bija 
beigusies un atkal iestājies vēlais 
rudens, kas drīz vien beidzot pār
vērtās īstā ziemas baltumā.

Ginta Pētersone,
jauktā kora “Atskaņa” diriģente

Ceturtdien, 13. decembrī, 
tuvāko draugu, sadarbības 
partneru, atbalstītāju, kolēģu 
un, protams, audzēkņu un 
viņu vecāku vidū tika svinēta 
skaista jubileja – pirmskolas 
izglītības iestādes „Saimīte” 
35. gadadiena. 

Sveikt savu mazo un mīļo izglī
tības iestādi bija ieradušies ne ti
kai iestādes pedagogi un atbalsta 
personāls, bet arī kolēģi no kai
miņu izglītības iestādēm. Savā 
novēlējumā iestādes 35. jubilejā 

Babītes novada pašvaldības do
mes priekšsēdētājs Andrejs Ence 
domes deputātu vārdā izteica 
pateicību iestādes vadītājai Evitai 
Vincevičai par personīgu ieguldī
jumu iestādes izaugsmē,  izglītī
bas procesa veidošanā un iestādes 
aktīvā līdzdalībā Babītes novada 
sabiedriskajā dzīvē. Protams, sir
snīgi pateicības vārdi tika veltīti 
arī iestādes pedagogiem, jo viņi 
savu darbu paveic patiešām rado
ši, un rezultāts ir acīmredzams un 
efektīvs. Jaunākais „eksperiments”, 
kuru aizsākuši iestādes pedagogi 

ir improvizācijas teātra ludziņu 
iestudēšana.”

Jubilejas koncertā piedalījās 
teju visi iestādes audzēkņi – mūs
dienīgās dejas pulciņš, baleta pul
ciņš un vairāki muzikālie ansam
bļi. Par svētku svinīgo un jautro 

gaisotni rūpējās divi sniegavīri, 
kurus uzvēla paši bērni turpat 
uz Babītes vidusskolas aktu zāles 
skatuves!

Šajā iestādē katram ir savs 
uzdevums: kādam mācīt un au
dzināt, citam mācīties un piln

veidoties, vēl citam strādāt un 
aprūpēt, bet ir lietas, kas mums 
visiem ir kopīgas – mēs vēlamies 
dzīvot gaišā un sakārtotā iestādē.

Zane Siliņa,
pašvaldības sabiedrisko 

attiecību speciāliste

“Saimītes” 35 gadu jubilejas koncerta vadītāji – sniegavīri. Zanes Siliņas foto

Bēnudārzam “Saimīte” – 35 gadu jubileja

“Saimīte” audzēkņu muzikālais priekšnesums. 

Jauktā kora “Atskaņa” dalībnieku grupa Haidelbergā (Vācija). 
Foto no kora arhīva
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Novada pašvaldības domes sēdē
2012. gada 28. novembrī domes 
sēdes darba kārtībā 60 punkti. Ba
bītes novada pašvaldības dome 
lēma:

• piedalīties ar finanšu līdzek
ļiem privātas kapitālsabiedrības – 
sabiedrības ar ierobežotu atbildī
bu  – dibināšanā, lai organizētu 
kvalitatīvu medicīnisko aprūpi 
Babītes novadā;

• apstiprināt Babītes novada 
Attīstības programmas 2014.–
2020. gadam 1. redakciju kā ga
līgo redakciju;

• apstiprināt divām personām 
piederošo ēku (būvju) īpašuma 
tiesību nostiprināšanai zemesgrā
matā nepieciešamo zemes platību;

• sākt detālplānojuma izstrādi 
nek. īp. “Sēnītes” zemes vienībai, 
kad. apz. 8048 007 0108. Par de
tālplānojuma izstrādes vadītāju 
apstiprināt Babītes novada paš
valdības teritorijas plānotāju Daci 
Ansenu;

• noteikt, ka nek. īp. “Rusas”, 
Salas pagastā, Babītes novadā, ze
mes vienības, kad. apz. 8088 004 
0134, sadale desmit daļās veica
ma, izstrādājot detālplānojumu;

• apstiprināt izstrādāto zemes 
ierīcības projektu nek. īp. Lakstī
galu ielā 22, Lakstīgalu ielā 20, 
Lakstīgalu ielā 18, Lakstīgalu ielā 
16, Lakstīgalu ielā 14, Lakstīgalu 
ielā 12, Lakstīgalu ielā 10, Lak
stīgalu ielā 8, Lakstīgalu ielā 6, 
Lakstīgalu ielā 4, Lakstīgalu ielā 
2, Baltā ielā 15, Baltā ielā 13, Bal
tā ielā 11, Baltā ielā 9, Baltā ielā 
7, Baltā ielā 5, Baltā ielā 3, Baltā 
ielā 1, un Priedaines ielā 10, Babī
tes pagastā robežu pārkārtošanai. 
Projektētajām zemes vienībām 
noteikt nek. īp. lietošanas mēr
ķi – individuālo dzīvojamo māju 
apbūve (kods 0601);

• noslēgt zemes nomas līgu
mu par apbūvētas zemes vienības 
Celtnieku ielā 24, Babīte, Babītes 
pagasts, Babītes novads, kad. apz. 
8048 004 0375, 0,12 ha platībā 
(vairāk vai mazāk kā izrādīsies 
pēc zemes kadastrālās uzmērīša
nas dabā) iznomāšanu. Nek. īp. 
lietošanas mērķis – individuālo 
dzīvojamo māju apbūve (kods 
0601);

• noslēgt zemes nomas līgu
mu par apbūvētas zemes vienības 
“Rūķīši”, Kūdra, Salas pagasts, Ba
bītes novads, kad. apz. 8088 001 
0092, 0,3301 ha platībā iznomā
šanu. Nek. īp. lietošanas mērķis – 
zeme, uz kuras galvenā saimnie
ciskā darbība ir lauksaimniecība 
(kods 0101);

• noslēgt zemes nomas līgu
mu par apbūvēta zemes gabala 
Sila iela 19, Spuņciems, Salas pa
gasts, Babītes novads, kad. apz. 
8088 005 0201, 0,1820 ha un 
starpgabala, kad. apz. 8088 005 
0439, 0,0536 ha iznomāšanu. Nek. 
īp. lietošanas mērķis – individu
ālo dzīvojamo māju apbūve (kods 
0601);

• noslēgt zemes nomas līgu
mu par apbūvētas zemes vienības 
“Mežmaļi1”, Spuņciems, Salas pa
gasts, Babītes novads, kad. apz. 
8088 005  477, 0,03  ha platībā 
nomu iznomāšanu. Nek. īp. lie
tošanas mērķis – individuālo dzī
vojamo māju apbūve (kods 0601);

• izņemt nek. īp. “Mežziņi”, 
Babītē, Babītes pagastā, Babītes 
novadā, zemes vienību, kad. apz. 
8048 004 0414, 0,1047 ha platībā 
no rezerves fonda un noteikt kā 
Babītes novada pašvaldībai pie
krītošu zemi;

• precizēt Babītes novada 
pašvaldības domes 26.09.2012. 

lēmuma “Par zemes pastāvīgās 
lietošanas tiesību izbeigšanos un 
par zemes piekritību pašvaldībai” 
(protokols nr. 12, 2. §) 1. punktu, 
svītrojot no saraksta ierakstu, kas 
nosaka, ka lietošanas tiesības iz
beigušās uz nek. īp. “Popes”, 2,04 
ha platībā, zemes vienības kad. 
apz. 8088 008 0151;

• precizēt Babītes novada paš
valdības domes 26.09.2012. lēmu
ma “Par zemes pastāvīgās lietoša
nas tiesību izbeigšanos, par zemes 
piekritību pašvaldībai un valstij 
Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas personā, par 
zemes ieskaitīšanu valsts rezer
ves zemes fondā” (protokols nr. 
12, 3. §) 1.   punktu, svītrojot no 
saraksta ierakstu par zemes lie
tošanas tiesību izbeigšanos nek. 
īp. Kārklu iela 3, Kūdra, Salas 
pagasts, 0,035 ha platībā, zemes 
vienības kad. apz. 8088 001 0018, 
Kārklu iela 12, Kūdra, Salas pa
gasts, 0,029 ha platībā, zemes vie
nības kad. apz. 8088 001 0019 un 
Sēņu iela 3, Kūdra, Salas pagasts, 
0,04 ha platībā, zemes vienības 
kad. apz. 8088 001 0184;

• noteikt, ka meža zemes 
transformācija 0,0771ha platībā 
apbūvei nek. īp. Parka alejā 11, 
Dzilnuciemā, Babītes pagastā, 
Babītes novadā, zemes vienības 
kad. apz. 8048 007 0839, atbilst 
Babītes pagasta teritorijas plāno
jumam 2008.–2020. gadam un 
detālplānojumam “Taurēni”;

• piekrist apvienot nek. īp. 
“Vecpagrabs” zemes vienību, 
kad. apz. 8048 003 0263, ar nek. 
īp. zemes vienību, kad. apz. 8048 
003 0630, kam piešķirta adrese 
“Vecpagrabs 1”, Piņķi, Babītes pa
gasts, Babītes novads, jauna nek. 
īp. “Vecpagrabs” Babītes pagastā 
1,6684 ha platībā izveidošanai, 
piešķirot zemes vienībai ar ēkām 
un būvēm uz tās adresi: Rūpnie
ku iela 1, Piņķi, Babītes pagasts, 
Babītes novads;

• izbeigt nomas tiesības ar 
sešām personām par pašvaldībai 
piederoša nek. īp. “Dārzi” zemes 
vienības daļas (Virsaiši31;32, Vir
saiši115, Virsaiši104, Virsaiši2, 
Piņķi125, Piņķi171) iznomāšanu 
ģimenes dārza uzturēšanai. Nos-
lēgt zemes nomas līgumu ar 3 
personām par pašvaldībai piede
roša nek. īp. “Dārzi” zemes vie
nības daļas (Piņķi171, Virsaiši2, 
Virsaiši104) iznomāšanu ģimenes 
dārza uzturēšanai;

• atdalīt no nek. īp. “Zīles”, 
kad. apz. 8088 002 0001, zemes 
vienību ar kad. apz. 8088 002 
0002, platība 3,9 ha, jauna nek. 

īp. izveidošanai, piešķirot nosau
kumu “Jaunzīles”, Salas pagastā, 
saglabājot noteikto nek. īp. lie
tošanas mērķi – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība (kods 0101);

• atdalīt no nek. īp. “Klīvu 
Miķeļi”, kad. apz. 8048 013 0034, 
zemes vienību ar kad. apz. 8048 
013 0036, platība 3,6 ha, jauna 
nek. īp. izveidošanai, piešķirot no
saukumu “Klīvu lauciņi”, Babītes 
pagastā, saglabājot noteikto nek. 
īp. lietošanas mērķi – zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbī
ba ir lauksaimniecība (kods 0101);

• noteikt, ka nek. īp. “Ābeles” 
Babītes pagastā zemes vienības 
ar kad. apz. 8048 003 0170 sada
līšanai divās daļās nepieciešams 
izstrādāt zemes ierīcības projektu;

• noteikt, ka nek. īp. “Klīvu 
ābelītes”, Babītes pagastā zemes 
vienības ar kad. apz. 8048 013 
0076 sadalīšanai divās daļās ne
pieciešams izstrādāt zemes ierī
cības projektu;

• noteikt, ka nek. īp. “Pēpas”, 
Babītes pagastā zemes vienības 
ar kad. apz. 8048 007 0113 sada
līšanai divās daļās nepieciešams 
izstrādāt zemes ierīcības projektu;

• sākt detālplānojuma izstrādi 
nek. īp. Jūrmalas ielā 13A, Piņķos, 
Babītes pagastā zemes vienībai, 
kad. apz. 8048 003 0262;

• sākt detālplānojuma izstrādi 
nek. īp. “Meldrāji” zemes vienībai, 
kad. apz. 8048 008 0213;

• sākt detālplānojuma izstrādi 
nek. īp. “Grīnieki” zemes vienībai, 
kad. apz. 8048 008 0719 un nek. 
īp. “Medulāji” zemes vienībai, kad. 
apz. 8048 008 0718;

• apstiprināt zemes ierīcības 
projektu nek. īp. “Mērnieki” ze
mes vienībai ar kad. apz. 8088 
003 0048 nek. īp. “Birznieki” 
zemes vienībai ar kad. apz. 8088 
003 0114, zemes vienībai ar kad. 
apz. 8088 003 0113, zemes vienī
bai ar kad. apz. 8048 003 0112, 
nek. īp. “Pļavpriedes” zemes vie
nībai ar kad. apz. 8088 003 0021, 
nek. īp. “Kaziņu Juri” zemes vie
nībai ar kad. apz. 8088 003 0017;

• apstiprināt zemes ierīcības 
projektu nek. īp. “Rīgas pilsētas 
meža fonds” zemes vienībai ar 
kad. apz. 8088 006 0072;

• apstiprināt zemes ierīcības 
projektu nek. īp. “Rīgas pilsētas 
meža fonds” zemes vienībai ar 
kad. apz. 8088006 0074, zemes 
vienībai ar kad. apz. 8088 007 
0119 un zemes vienībai ar kad. 
apz. 8088 007 0124;

• apstiprināt zemes ierīcības 
projektu nek. īp. “Rīgas pilsētas 

meža fonds” zemes vienībai ar 
kad. apz. 8088 007 0119;

• apstiprināt zemes ierīcības 
projektu nek. īp. “Rīgas pilsētas 
meža fonds” zemes vienībai ar 
kad. apz. 8088 007 0123;

• apstiprināt izstrādāto zemes 
ierīcības projektu nek. īp. “Rīgas 
pilsētas meža fonds” zemes vienī
bai ar kad. apz. 8088 006 0073 un 
zemes vienībai ar kad. apz. 8088 
006 0075;

• apstiprināt zemes ierīcības 
projektu nek. īp. “Lieknas” zemes 
vienībai ar kad. apz. 8048 002 
0082 un nek. īp. “Valsts Bulduru 
dārzkopības tehnikums” zemes 
vienībai ar kad. apz. 8048 002 
0046;

• apstiprināt zemes ierīcības 
projektu nek. īp. “Vecdambji” 
zemes vienībai ar kad. apz. 8088 
007 0091;

• apstiprināt zemes ierīcības 
projektu nek. īp. “Vecromji” ze
mes vienībai ar kad. apz. 8088 
007 0072, nek. īp. “Andželikas” 
zemes vienībai ar kad. apz. 8088 
007 0169, nek. īp. “Kalniņi” zemes 
vienībai ar kad. apz. 8088 007 
0037, nek. īp. “Vēveri” zemes vie
nībai ar kad. apz. 8088 007 0056;

• apstiprināt zemes ierīcības 
projektu nek. īp. “Mežābeles” zemes 
vienībai ar kad. apz. 8088 006 0078 
un nek. īp. “Saulieši” zemes vienībai 
ar kad. apz. 8088 006 0012;

• apstiprināt zemes ierīcības 
projektu nek. īp. “Dūjas” zemes 
vienībai ar kad. apz. 8088 007 
0031;

• apstiprināt sertificētas per
sonas Andas Šimkus izstrādāto 
zemes ierīcības projektu nek. īp. 
“Jaunvarkaļi” zemes vienībai ar 
kad. apz. 8088 007 0017;

• apstiprināt zemes ierīcī
bas projektu nek. īp. “Jaunķīši” 
zemes vienībai ar kad. apz. 8088 
006 0026, nek. īp. “B.S.M.1 Ķīšu 
cehs” zemes vienībai ar kad. apz. 
8088 006 0063 un nek. īp. “Elingi” 
zemes vienībai ar kad. apz. 8088 
006 0062;

• apstiprināt zemes ierīcības 
projektu nek. īp. “Līdumi” ze
mes vienībai ar kad. apz. 8088 
007 0099, nek. īp. “Sniedzes” 
zemes vienībai ar kad. apz. 8088 
007 0076 un nek. īp. “Mežloki” 
zemes vienībai ar kad. apz. 8088 
007 0043;

• apstiprināt zemes ierīcības 
projektu nek. īp. “Laimītes” zemes 
vienībai ar kad. apz. 8088 005 
0228, nek. īp. “Sāgas” zemes vie
nībai ar kad. apz. 8088 005 0435 
un nek. īp. “Sudmalas” zemes vie
nībai ar kad. apz. 8088 005 0019;

• piešķirt nek. īp. telpu grupām adreses

Nr. Īpašuma ka-
dastra nr.

Telpu grupas kadas-
tra apzīmējums

Adrese

1. 8048 900 1015 80480030157001035 Centra iela 236, Piņķi, 
Babītes pagasts, Babītes 
novads

2. 8048 900 0330 80480090053001003 “Virsaiši 1”1,Sēbruciems, 
Babītes pagasts, Babītes 
novads

3. 8048 503 0012 80480030036001
80480030036002
80480030036003
80480030036004
80480030036007

“Dambji”, Piņķi, Babītes 
pagasts, Babītes novads

4. 8048 009 0097 80480090039017
80480090039018
80480090039019
80480090039020

“Veldzes”, Babītes pagasts, 
Babītes novads

5. 8048 514 0048 80480070188001 “Božas 3”, Babītes pagasts, 
Babītes novads
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Portālā “Latvija.lv” var samaksāt 
administratīvos sodus
No 23.  novembra ikviens vie
notajā valsts un pašvaldību pa
kalpojumu portālā “Latvija.lv”, 
izmantojot epakalpojumu “Ad
ministratīvo sodu pārbaude un 
nomaksa”, var elektroniski pār
baudīt un samaksāt gan Sodu 
reģistrā esošos administratīvos 
sodus privātpersonām, gan CSDD 
reģistra datubāzē iekļautos foto
radaru fiksētos pārkāpumus un 
stāvēšanas un apstāšanās pārkā
pumu soda kvītis, kas izrakstītas 
bez vadītāja klātbūtnes. 

Valsts reģionālās attīstības 
aģentūras un Iekšlietu ministri
jas Informācijas centra izstrādātā 
epakalpojuma “Administratīvo 
sodu pārbaude un nomaksa” 
lietotājiem iespējams bez mak
sas iegūt informāciju par sa
viem, savu nepilngadīgo bērnu, 
aizbildnībā un/vai aizgādnībā 
esošo personu izdarītajiem ad
ministratīvajiem pārkāpumiem. 

Elektroniski iespējams samaksāt 
gan sev, gan trešajām personām 
piemērotos naudas sodus un segt 
izdevumus par apreibinošo vie
lu ietekmes konstatēšanai veikto 
pārbaudi.

Naudas sodu apmaksa ar 
www.latvija.lv starpniecību izslēdz 
neprecīzas informācijas norādīša
nu maksājuma uzdevuma mērķī, 
kā rezultātā maksājums var netikt 
identificēts vai pievienots novēloti. 
Pakalpojums samazina arī per
sonas tiesību aizskāruma risku, 
piemēram, piespiedu soda izpildes 
sākšanu, kaut naudas sods jau ir 
samaksāts.

Jaunais epakalpojums pieej
ams ar kādu no portālā piedā
vātajām autentifikācijas iespējām 
(internetbanku, eID karti, elek
troniskā paraksta viedkarti eME). 
Savukārt sodu apmaksu var veikt 
ar “SEB” bankas, “Swedbank”, 
“Norvik” bankas un bankas “Cita

dele” internetbanku starpniecību.
Šajā nedēļā vienotā valsts un 

pašvaldību pakalpojumu vietnē 
www. latvija.lv epakalpojumu 
klāstu papildināja “Reģistrācija 
Uzņēmumu reģistra vestajos re
ģistros” un “Izziņas pieprasīšana 
no Uzņēmumu reģistra vesta
jiem reģistriem”. Savukārt jau no 
1. septembra epakalpojums “Eie
sniegums iestādei” sniedz iespēja 
nosūtīt dažāda veida elektroniskus 
iesniegumus iestādēm.

Šobrīd portāls nodrošina pie
eju 51 epakalpojumam un satur 
informāciju par 2073  valsts un 
pašvaldību pakalpojumu saņem
šanas iespējām.

Laura Stūrīte,
Valsts reģionālās 

attīstības aģentūras
Sadarbības un informācijas 

departamenta 
projektu vadītāja

Tālr. 67079230

• apstiprināt zemes ierīcības 
projektu nek. īp. “Sāgas” zemes 
vienībai ar kad. apz. 8088 006 
0071;

• apstiprināt zemes ierīcības 
projektu nek. īp. “Mežbites” ze
mes vienībai ar kad. apz. 8088 
006 0010;

• apstiprināt zemes ierīcības 
projektu nek. īp. “Ceļmalas” ze
mes vienībai ar kad. apz. 8088 
004 0027, “Prātnieki” zemes vie
nībai ar kad. apz. 8088 004 0029, 
“Jaunpērnes” zemes vienībai ar 
kad. apz. 8088 004 0021, “Mežup
nieki” zemes vienībai ar kad. apz. 
8088 004 0044, “Kāpas” zemes 
vienībai ar kad. apz. 8088 004 
0133, “Puķes” zemes vienībai ar 
kad. apz. 8088 004 0056, “Cennes” 
zemes vienībai ar kad. apz. 8088 
004 0022, “Lindas” zemes vienī
bai ar kad. apz. 8088 004 0128, 
“Vaivariņi” zemes vienībai ar kad. 
apz. 8088 004 0125, “Vaivariņi” 
zemes vienībai ar kad. apz. 8088 
004 0125, “Dzintari” zemes vie
nībai ar kad. apz. 8088 004 0020, 
“Spuņlīči” zemes vienībai ar kad. 
apz. 8088 004 0101, “Mežupnieki” 
zemes vienībai ar kad. apz. 8088 
004 0043;

• apstiprināt zemes ierīcības 
projektu nek. īp. “Silavu ceļš” ze
mes vienībai ar kad. apz. 8088 
005 0589, “Alises ceļš” zemes vie
nībai ar kad. apz. 8088 005 0446, 

“Alises ceļš 2” zemes vienībai ar 
kad. apz. 8088 005 0572, “Alises 
ceļš 1” zemes vienībai ar kad. apz. 
8088 005 0571, “Kapsēta” zemes 
vienībai ar kad. apz. 8088 005 
0281, “Baznīca” zemes vienībai 
ar kad. apz. 8088 005 0065;

• apstiprināt zemes ierīcības 
projektu nek. īp. “Baznīca” zemes 
vienībām ar kad. apz. 8088 006 
0014 un 8088 006 0015;

• apstiprināt zemes ierīcības 
projektu nek. īp. “Mēnessakmeņi” 
zemes vienībai ar kad. apz. 8088 
003 0089, “Kaziņu Juri” zemes 
vienībai ar kad. apz. 8088 003 
0015, “Jaunoši” zemes vienī
bai ar kad. apz. 8088 003 0070, 
“Saulvagari” zemes vienībai ar 
kad. apz. 8088 003 0217, “Vil
ces” zemes vienībai ar kad. apz. 
8088 003 0219, “Burtnieki” ze
mes vienībai ar kad. apz. 8088 
003 0039, “Vecozoli” zemes vie
nībai ar kad. apz. 8088 003 0117, 
“Muižas lauki” zemes vienībai ar 
kad. apz. 8088 003 0054, “Ārņu 
Beltes” zemes vienībai ar kad. 
apz. 8088 003 0075, “Jāņbeltes” 
zemes vienībai ar kad. apz. 8088 
003 0120;

• apstiprināt zemes ierīcības 
projektu nek. īp. “Rīgas pilsētas 
meža fonds” zemes vienībai ar 
kad. apz. 8088 005 0290, zemes 
vienībai ar kad. apz. 8088 005 
0286, zemes vienībai ar kad. apz. 

8088 005 0285 un zemes vienībai 
ar kad. apz. 8088 005 0289;

• apstiprināt zemes ierīcības 
projektu nek. īp. “Saules” zemes 
vienībai ar kad. apz. 8088 003 0151;

• apstiprināt zemes ierīcības 
projektu nek. īp. “Rīgas pilsētas 
meža fonds” zemes vienībai ar 
kad. apz. 8088 004 0069;

• apstiprināt zemes ierīcības 
projektu nek. īp. “Rīgas pilsētas 
meža fonds” zemes vienībai ar 
kad. apz. 8088 004 0068;

• izsniegt izziņu 3 ārvalstu 
fiziskām personām par atļauju 
iegūt īpašumā zemi;

• nodot sabiedrībai ar ierobe
žotu atbildību “SARMA PLUSS”, 
reģistrācijas nr. 50003581391, 
juridiskā adrese Rigondas gatve 
4–71, Rīga, LV1067, nomas lie
tošanā zemes gabala ar kad. apz. 
8048 003 0274 daļu 0,035 ha 
platībā “Piņķu ciems 2”, Piņķos, 
Babītes pagastā, Babītes novadā. 
Noteikt, ka Zemes gabals tiek 
iznomāts bez apbūves tiesībām 
un izmantojams bērnu rotaļu lau
kuma uzturēšanai, nožogojot to 
ar vieglas konstrukcijas vienkārši 
noņemamu žogu;

• nodot fiziskai personai no
mas lietošanā zemes gabala ar 
nosaukumu “Kalna iela” ar kad. 
apz. 8048 010 0243, 0,9196 ha 
platībā, daļu aptuveni 0,06 ha 
platībā, Brīvkalnos, Babītes pa

gastā, Babītes novadā. Noteikt, ka 
Zemes gabals tiek iznomāts bez 
apbūves tiesībām un izmantojams 
robežojošā nek. īp. Kalna iela 38, 
Brīvkalni, Babītes pagasts, Babītes 
novads, kad. apz. 8048 010 0142 
uzturēšanai un apsaimniekošanai;

• piešķirt divām personām 
pabalstu sociālās rehabilitācijas 
mērķu sasniegšanai  medicīnis
ko procedūru, manipulāciju un 
medikamentu apmaksai;

• piešķirt vienai personai pa
balstu ārkārtas situācijā Ls 100 
apmērā;

• piešķirt vienai personai pa
balstu ārkārtas situācijā Ls 900 
apmērā;

• precizēt saistošos noteiku
mus Nr. 21 “Par Babītes novada 
simboliku”;

• atlikt saistošo noteikumu 
Nr. 22 “Par suņu un kaķu turē
šanu Babītes novadā” apstiprinā
šanu;

• atļaut izslēgt pamatlīdzek
li – bērnu rotaļu laukumu (inv.
Nr.1464) Salas pagastā no grāmat
vedības uzskaites un norakstīt tā 
atlikušo bilances vērtību;

• lūgt Ministru kabinetu no
dot Babītes novada pašvaldībai 
īpašumā bez atlīdzības nek. īp. 
“Mežziņi”, Babītē, Babītes pagastā, 
Babītes novadā, sastāvošu no dzī
vojamās ēkas, kad. apz. 8048 004 
0414 001, šķūņa, kad. apz. 8048 

004 0414 002 un zemes vienības 
0,1047 ha platībā, kura iekļauta 
zemes rezerves fondā. Noteikt, ka 
nek. īp. “Mežziņi”, Babītē, Babītes 
pagastā, Babītes novadā nepiecie
šams pašvaldības autonomo funk
ciju veikšanai – sniegt palīdzību 
iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu 
risināšanā (sociālie dzīvokļi);

• apstiprināt Babītes novada 
pašvaldības saistošos noteikumus 
Nr. 23 “Par grozījumiem Babītes 
novada pašvaldības 2012.  gada 
budžetā”;

• piešķirt naudas balvu Ls 200 
apmērā PII “Saimīte” darbinie
kiem, kuri iestādē nostrādājuši 
vairāk par 15 gadiem un iestādes 
vadītājai;

• piešķirt naudas balvu Ls 
1000 apmērā, pēc nodokļu no
maksas, Mārim Grēniņam par 
augstiem sasniegumiem 4.Eiropas 
Nedzirdīgo čempionātā vieglatlē
tikā telpās 2012. gadā un 2. Pa
saules Nedzirdīgo čempionātā 
vieglatlētikā 2012. gadā. Piešķirt 
naudas balvu Ls 250 apmērā, pēc 
nodokļu nomaksas, Māra Grēniņa 
trenerei Mārītei Lūsei;

• piešķirt naudas balvu Ls 200 
apmērā Babītes novada pašvaldī
bas deputātei Regīnai Bērziņai;

• atlikt lietas “Par neapbūvētas 
pašvaldības zemes vienības daļas 
nodošanu nomas lietošanā” izska
tīšanu.

Izglītības iestāžu sadarbība

Lai arī katra iestāde ir 
aizņemta ar savu bērnu 
audzināšanu un izglītošanu, 
 Babītes novada izglītības 
 iestādes jau kādu laiku veik-
smīgi savā starpā sadarbojas.

Daudzi atceras šī gada sākumā 
sākumskolas “Vinnijs” un bēr
nudārza “Saimīte” rīkoto koppro
jektu “Brēmenes muzikanti”, kurā 
piedalījās abu iestāžu audzēkņi, 
pedagogi un noslēgumā arī vecāki 
un iedzīvotāji. Tas bija lielisks pa

sākums, kas izglītoja gan bērnus, 
gan apkārtējos.

Novembra beigās sākumskolā 
“Vinnijs” norisinājās matemātikas 
asprāšu konkurss “Mazais gudri
nieks”, kurā piedalījās “Vinnija”, 
Babītes vidusskolas, Salas pamat
skolas un mūsu kaimiņu novada – 
Jaunmārupes pamatskolas – skolē
ni. Konkursa mērķis bija parādīt 
skolēniem, ka matemātika neap
robežojas tikai ar saskaitīšanu un 
atņemšanu, bet ka matemātika ir 
arī loģiskā domāšana. 6. lpp. 

Novada pirmsskolas izglītības iestāžu sadarbības sarīkojums „Vinnijā”.
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Cienījamie Piņķu kapu apmeklētāji!
Būsiet pamanījuši, ka lielie atkri
tumu konteineri Piņķu kapos ir 
pieejami jau labu laiku. Par no
žēlu jāsecina, ka ne visi kapu ap
meklētāji izmanto šos atkritumu 
konteinerus – daļa turpina izmest 

atkritumus turpat kapu teritorijā 
vai pāri sētai.

Piņķu draudzes vārdā, lūgums 
cienīt citam citu un aizgājēju at
dusas vietu un savāktos atkritu
mus izmest tikai tiem paredzētā 

vietā – konteineros, kuri atrodas 
pie kapiem. 

Cerot uz sapratni,
Zane Siliņa,

Babītes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes sākšanu
Ar Babītes novada pašvaldības 
domes 28.11.2012. lēmumu (pro
tokols nr. 15, 4. §) sākta detālplā
nojuma izstrāde nekustamā īpa
šuma “Sēnītes”, Babītes pagastā 
zemes vienībai, kadastra apzīmē
jums 8048 007 0108, platība 7,4 
ha. 

Babītes pagasta teritorijas 
plānojumā 2008.–2020. gadam 
nekustamā īpašuma “Sēnītes” 
zemes vienības daļai apmēram 

4,2 ha platībā noteiktā atļautā iz
mantošana ir rekreācijas objektu 
teritorija, daļai apmēram 2,4 ha 
platībā – savrupmāju dzīvojamā 
teritorija, 0,8 ha atrodas apstādīju
mu teritorijā un 0,13 ha noteiktā 
atļautā izmantošana ir satiksmes 
infrastruktūras teritorija.

Par detālplānojuma izstrādes 
vadītāju apstiprināta pašvaldības 
teritorijas plānotāja Dace Ansena.

Rakstiskus priekšlikumus un 

ierosinājumus var iesniegt Babītes 
novada pašvaldības administrāci
jas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Ba
bītes pagastā, Babītes novadā, LV
2107. Apmeklētāju pieņemšana: 
pirmdienās un ceturtdienās plkst. 
8.15–12.15 un 13–18 Babītes no
vada pašvaldības administrācijas 
ēkā Centra ielā 4 Piņķos. 

Dace Ansena,
pašvaldības teritorijas 

plānotāja

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes sākšanu
Ar Babītes novada pašvaldības 
domes 28.11.2012. lēmumu sākta 
detālplānojuma izstrāde nekusta
mā īpašuma Jūrmalas iela 13A, 
Piņķos, Babītes pagastā, zemes 
vienībai ar kadastra apzīmēju
mu 8048 003 0262. Nekustamā 
īpašuma attīstības priekšlikums 
atbilstoši Babītes novada Babī
tes pagasta teritorijas plānojumā 
2008.–2020. gadam noteiktajai iz
mantošanai savrupmāju dzīvojamā 

teritorijā, vairākstāvu dzīvojamā 
teritorijā, komerciestāžu teritorijā 
un apstādījumu teritorijā.

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, LV2107. Priekšlikumu 

iesniedzējiem: fiziskajām perso
nām iesniegumā jānorāda vārds, 
uzvārds, dzīvesvietas adrese, ju
ridiskām personām iesniegumā 
jānorāda nosaukums, reģistrācijas 
nr., adrese.

Apmeklētāju pieņemšanas vie
ta un laiki: Babītes novada admi
nistrācijā pie teritorijas plānotājas 
pirmdienās un ceturtdienās no 
plkst. 8.15 līdz 12.15 un no 13 
līdz 18.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes sākšanu
Ar Babītes novada pašvaldī
bas domes 28.11.2012. lēmumu 
sākta detālplānojuma izstrāde 
nekustamā īpašuma “Meldrāji”, 
Babītes pagastā zemes vienībai 
ar kadastra apzīmējumu 8048 
008 0213. Nekustamā īpašuma 
attīstības priekšlikums atbilstoši 
Babītes novada Babītes pagasta 
teritorijas plānojumā 2008.–2020. 
gadam noteiktajai izmantošanai 
savrupmāju dzīvojamā teritori

jā un satiksmes infrastruktūras 
teritorijā.

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, LV2107. Priekšlikumu 
iesniedzējiem: fiziskajām perso

nām iesniegumā jānorāda vārds, 
uzvārds, dzīvesvietas adrese, ju
ridiskām personām iesniegumā 
jānorāda nosaukums, reģistrācijas 
nr., adrese.

Apmeklētāju pieņemšanas vie
ta un laiki: Babītes novada admi
nistrācijā pie teritorijas plānotājas 
pirmdienās un ceturtdienās no 
plkst. 8.15 līdz 12.15 un no 13 
līdz 18.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes sākšanu
Ar Babītes novada pašvaldības 
domes 28.11.2012. lēmumu sākta 
detālplānojuma izstrāde nekus
tamā īpašuma “Grīnieki”, zemes 
vienībai ar kadastra apzīmēju
mu 8048 008 0719 un nekusta
mā īpašuma “Medulāji” zemes 
vienībai ar kadastra apzīmēju
mu 8048 008 0718. Nekustamā 
īpašuma attīstības priekšlikums 
atbilstoši Babītes novada Babī
tes pagasta teritorijas plānojumā 
2008.–2020. gadam noteiktajai 

izmantošanai savrupmāju dzī
vojamā teritorijā.

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, LV2107. Priekšlikumu 
iesniedzējiem: fiziskajām perso
nām iesniegumā jānorāda vārds, 

uzvārds, dzīvesvietas adrese, ju
ridiskām personām iesniegumā 
jānorāda nosaukums, reģistrācijas 
nr., adrese.

Apmeklētāju pieņemšanas vie
ta un laiki: Babītes novada admi
nistrācijā pie teritorijas plānotājas 
pirmdienās un ceturtdienās no 
plkst. 8.15 līdz 12.15 un no 13 
līdz 18.

Dzirkstīte Paņko, 
pašvaldības teritorijas 

plānotāja 

Ūdenssaimniecības 
sakārtošanas 
projekts turpinās
Šobrīd projekta “Ūdens-
saimniecības pakalpojumu 
attīstība Babītē” ietvaros 
ir  pabeigta Babītes ūdens 
 attīrīšanas stacijas izbūve.

Minēto darbu ietvaros tika veikta 
jaunu ūdens ieguves urbumu, jauna 
tīrā ūdens uzglabāšanas rezervuāra, 
jaunas otrā pacēluma ūdens sūkņu 
stacijas izbūve, kā arī ūdens attīrī
šanas iekārtu izbūve. Tā jau no šā 
gada novembra Babītes ciema ie
dzīvotājiem ir pieejams kvalitatīvs, 
Eiropas Savienības, kā arī Latvijas 
Republikas normatīviem atbilstošs, 
dzeramais ūdens.

Šobrīd turpinās ūdens sagata
vošanas stacijas izbūve Piņķu cie
mā, kuru plānots nodot eksplua
tācijā līdz 2013. gada 1. jūnijam. 

Babītes ciema ūdens attīrīša
nas stacijas ēkas un teritorija ir 
pieslēgta apsardzes signalizācijai 
un notiek video novērošana.

Projekta ietvaros turpinās 
ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu 
izbūve – līdz šim ir izbūvēti 14 189 
m ūdensapgādes tīklu, 11 167 m 
kanalizācijas tīklu, 12 kanalizācijas 
sūkņu stacijas. Būvdarbi turpinās 
Piņķu centra un Babītes novada 
dienvidu daļā, kā arī Priežciemā. 
Būvdarbus (cauruļvadu izbūves dar

bus) plānots pabeigt līdz 25.01.2013. 
Savukārt ielu seguma atjaunošana 
turpināsies 2013. gada pavasarī, tik
līdz būs atbilstoši laikapstākļi.

Kopumā projektā paredzēts iz
būvēt jaunus ūdensapgādes tīklus 
16 356 m, jaunus kanalizācijas tīk
lus 13 033 m, veikt esošā galvenā 
kanalizācijas kolektora rekonstruk
ciju, 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).

Projekta kopējās izmaksas ir 
Ls 5 864 691, no tā attiecināmās 
izmaksas Ls 3 740 101,65 (tostarp 
ES Kohēzijas fonda līdzfinansē
jums Ls 3 523 156, Babītes novada 
pašvaldības līdzekļi Ls 171 186,88, 
SIA “Babītes siltums” līdzekļi Ls 
45 758,77). Finansējums neattie
cināmajām izmaksām – Babītes 
novada pašvaldības līdzekļi Ls 
828 813,12, SIA “Babītes siltums” 
līdzekļi Ls 1 295 776,23 (tostarp 
finansējums pievienotās vērtības 
nodoklim Ls 1 016 481,25).

Valdis Kalniņš,
SIA “Babītes siltums” 

valdes loceklis 

Projektu “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē” līdzfinan-
sē Eiropas Savienība. Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir SIA 
“Babītes siltums”.
Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodro-
šina LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

Šai veiksmīgajai sadar
bībai ir turpinājums, bet jau daudz 
plašākā mērogā. Pirmajā koppro
jektā piedalījās tikai divas Babītes 
 novada izglītības iestādes, bet jau 
otrajā kopprojektā “Vinnija” un 
“Saimītes” pulkam ir pievieno
jies Babītes bērnudārzs, Stopiņu 
novada pirmsskola “Pienenīte”, 
Zaķumuižas pamatskolas pirms
skolas izglītības grupa un Upesleju 
internātpamatskolasrehabilitācijas 
centra pirmsskolas izglītības grupa. 

Šī kopprojekta tēma ir “Zem
ūdens valstība”, un tas norisināsies 
no novembra līdz aprīlim. Par pro
jekta pamatu tiek ņemta Vika pa
saka “Zemūdens Bara lielā diena”, 
pēc kuras motīviem bērni kopā ar 

pedagogiem spēlē dažādas spēles, 
iet rotaļās, zīmē un veic eksperi
mentus saistībā ar ūdens tēmu. 

Mēs ceram, ka šāda savstar
pēja izglītības iestāžu sadarbība 
raisīs bērnos mācīšanās prieku un 
interesi par mācību priekšmetiem.

Nākamajā tikšanās reizē Babītes 
novada audzēkņi dosies uz Stopiņu 
novada PII “Pienenītes” un Upesle
ju internātpamatskolas kopīgi rī
koto tikšanos. Projekta noslēgums 
paredzēts PII “Saimīte” Piņķos.

Vēlējāmies pateikt lielu paldies 
maizes ceptuvei “Lāči” par sarū
pētajām balvām.

Renārs Krīgers,
Sākumskolas “Vinnijs” 

projektu vadītājs

Izglītības iestāžu sadarbība
 5. lpp.



2012. gada 18. decembris, nr. 32 www.babite.lv | 7

Par egļu ciršanu draud bargs sods
Tuvojoties svētku laikam, SIA 
“Rīgas meži” atgādina, ka 
Rīgas pilsētai piederošajos 
mežos, kuri atrodas aptuveni 
50 km rādiusā ap Rīgu, nav 
atļauts cirst svētku eglītes, kā 
arī lauzt priežu vai egļu zarus.

Rīgas mežos aug samērā maz egļu, 
bet lielākais iedzīvotāju skaits kon

centrējas tieši galvaspilsētā. Tādēļ, 
ja katrs nocirtīs mežā eglīti, mežam 
tiks nodarīts nopietns postījums. 
Lai Rīgas meži nepaliktu vispār bez 
eglēm, SIA “Rīgas meži” inspektori 
un mežsargi decembrī pastiprināti 
uzmanīs egļu jaunaudzes. 

Kā paskaidro SIA “Rīgas meži” 
meža apsardzības daļas vadītājs Va
lerijs Morozs, par patvaļīgu egļu 

ciršanu mežā draud ne tikai admi
nistratīvais sods, bet arī kriminālā 
atbildība: “Administratīvo pārkā
pumu kodeksa 67. pants paredz, 
ka sods par eglītes nociršanu un 
zaru laušanu privātpersonām ir no 
50 līdz 500 latiem, bet juridiskām 
personām – līdz 1000 latiem. Sa
vukārt Krimināllikuma 109. pants 
paredz, ka par patvaļīgu koku cir

šanu svešā mežā vai citā svešā ze
mes platībā persona var tikt sodīta 
ar brīvības atņemšanu līdz četriem 
gadiem vai ar arestu, vai ar piespie
du darbu, vai arī ar naudas sodu.”

Tāpēc SIA “Rīgas meži” lūdz 
iedzīvotājus, pirms doties meklēt 
svētku eglītes mežā, noskaidrot, 
kam šis mežs pieder, un saskaņot 
egles nociršanu ar meža īpašnie

ku. Gadījumā, ja mežs pieder SIA 
“Rīgas meži”, tad pēc saskaņoša
nas ar “Rīgas mežu” mežniecību, 
vienu eglīti ģimene drīkst nocirst 
vienīgi grāvmalas un zem elektro
pārvades līnijām.

Papildu informāciju sniegs 
SIA “Rīgas Meži” daļas “Meža
parks” vadītāja Elga Zēģele, tālr. 
26474743.

Sabiedriskās kārtības uzraudzība novembrī
Babītes novada pašvaldības 
Sabiedriskās kārtības daļa 
informē, ka sabiedriskās 
kārtības sargi sadarbībā ar 
Olaines iecirkņa policijas 
darbiniekiem, veicot sabied-
riskās kārtības uzraudzību 
Babītes novadā novembrī, 
devušies 34 izbraukumos. 

Mēneša laikā Valsts policijā no
gādātas piecas personas, no ku
rām četras par administratīvo 
pārkāpumu izdarīšanu, bet viena 
– aizdomās par noziedzīgu no
darījumu izdarīšanu. Novembrī 
saņemti un izskatīti 24 iedzīvotāju 
iesniegumi un sūdzība, divos ga
dījumos personas nogādātas uz 
mājām. Ar 26 personām veiktas 
preventīva rakstura pārrunas un 
pieņemti paskaidrojumi. Vienā 
gadījumā sniegta palīdzība ātrās 
medicīniskās palīdzības darbinie

kiem nogādāt personu slimnīcā. 
Sastādīti 10 protokoli/paziņojumi 
par apstāšanās un stāvēšanas no
teikumu neievērošanu, savukārt 
par alkoholisko dzērienu vai citu 
apreibinošo vielu lietošanu sabied
riskās vietās vai par atrašanos sa
biedriskās vietās tādā reibumā, kas 
aizskar cieņu, sastādīti divi admi
nistratīvo pārkāpumu protokoli.

Atbilstoši Babītes novada 
pašvaldības 2010. gada 30. jūni
ja saistošajiem noteikumiem Nr. 
26 “Par nekustamo īpašumu un 
tiem piegulošo teritoriju uzturē
šanu Babītes novadā”, par nesa
koptajiem īpašumiem sastādīti 
divi administratīvo pārkāpumu 
protokoli, kas tiks nosūtīti izska
tīšanai Babītes novada pašvaldības 
Administratīvajai komisijai.

Sadarbībā ar Valsts policijas 
darbiniekiem aizturēta un nogā
dāta administratīvā aresta izcieša

nai viena persona par automašī
nas vadīšanu alkoholisko dzērienu 
ietekmē.

Novembrī tika veikti divi rei
di, kuru laikā tika pārbaudītas 
automašīnas un to vadītāji, ar 
mērķi novērst likumpārkāpumus 
un noziedzīgus nodarījumus, kā 
arī tika veikta preventīva rakstu
ra patrulēšana novada teritorijā – 
pārbaudītas personas, kuras agrāk 
tikušas tiesātās, kā arī tika pār
baudīta māju numuru lietošana 
uz ēkām un celtnēm.

Uzmanību – zagļi!
Ņemot vērā, ka pēdējā laikā bieži 
tiek apzagtas mājas, sabiedriskās 
kārtības dienests brīdina, ka jā
rūpējas par sava mājokļa drošību, 
proti, ja iespējams, to vajag apdro
šināt vai aprīkot ar signalizāciju. 

Pirmā, otrā un pēdējā stāva 
logiem var pielikt gaumīgas restes, 

durvīm vēlams izvēlēties nestan
darta atslēgas, bet pašas durvis – 
dubultās (nav droši atslēgas turēt 
zem paklāja vai pastkastītē – tā ir 
lieliska izdevība kādam to ļaun
prātīgi izmantot). Drošības līdzek
ļi zagli aizkavē, arī tad, ja viņu 
neaptur. Šādos gadījumos katra 
minūte ir svarīga – jo ilgāku laiku 
zaglim prasa ielaušanās mājoklī, 
jo nervozāks viņš kļūst un pastāv 
lielāka iespēja, ka viņš atteiksies 
no sava nodoma, vai arī – kāds 
ies garām un zagli aizbiedēs. Arī 
mājdzīvnieki var pārsteigt zagli 
un tā viņu aizkavēt. 

Piemēram, suns rejot, var 
pievērst ne tikai saimnieka, bet 
arī kaimiņu uzmanību. Ja cilvēks 
zina, ka viņam mājās ir vērtīgas 
lietas, ir prātīgi ieguldīt naudu 
mājokļa drošībai, piemēram, 
uzstādot novērošanas kameras. 
Nevajadzētu lielīties ar jauniem 

pirkumiem vai remontu mājās, 
jo vienmēr var atrasties dzirdī
gas ausis. Būtiski ir pazīt bērna 
draugus, kuri nāk ciemos. Jāļauj 
aicināt draugus tikai tad, kad mā
jās ir vecāki.

Ieslēdzot mājās gaismu, pār
baudiet, lai būtu aizvērti aizkari 
visā mājā. Neatstājiet vērtīgas 
mantas redzamā vietā. Izskaid
rojiet saviem bērniem, ka nedrīkst 
stāstīt nevienam par mājās esoša
jām mantām un to atrašanās vie
tu. Nelaidiet mājās mazpazīstamus 
cilvēkus. Par aizdomīgām perso
nām un objektiem nekavējoties 
ziņojiet policijai.

Lūgums ziņot sabiedriskās 
kārtības daļai par konstatētiem 
sabiedriskās kārtības u. c. likum
pārkāpumiem pa diennakts tāl
runi 29466001.

Ainārs Skudris,
sabiedriskās kārtības sargs

1. Procesā esošās iepirkumu 
procedūras:

1.1. Noslēdzies iepirkums 
“Marķētās dīzeļdegvielas piegāde 
Salas pamatskolas un Sporta un 
kultūras centra apkures vajadzī
bām”, iesniegti trīs piedāvājumi, 
notiek vērtēšana.

1.2. Noslēdzies iepirkums 
“Degvielas iegāde Babītes novada 
pašvaldības autotransporta nodro
šināšanai”, iesniegti trīs piedāvā
jumi, notiek vērtēšana.

1.3. Izsludināts iepirkums “Ve
ļas mazgāšanas un tīrīšanas pakal
pojums pašvaldības pirmsskolas 
izglītības iestādēs”, piedāvājumu 
iesniegšanas termiņš 3.12.2012.

2. Iepirkuma procedūru rezul
tātā noslēgti līgumi ar:

2.1. SIA “Cramo” par “Pār
vietojamo telpu (moduļu) nomu 
Babītes pirmsskolas izglītības 
iestādes telpu nodrošināšanai”, 
līgumcena Ls 85 781, termiņš no 
1.12.2012. līdz 30.06.2014.

2.2. SIA “Studio des fetes 
Latvija” par Ziemassvētku de
korāciju nomu atbilstoši izstrā

dātajai Ziemassvētku noformē
juma koncepcijai, līgumcena 
Ls  10  040, termiņš 1.12.2012. 
līdz 25.01.2013. 

2.3. Raimondu Jansonu par 
bērnu rotaļu laukuma izveides 
Babītē, Babītes novadā, būvuz
raudzību, līgumcena Ls 150, ter
miņš – rotaļu laukuma nodošana 
ekspluatācijā līdz 21.12.2012.

2.4. SIA “Mellers” par Babī
tes novada pašvaldības teritorijā 
klaiņojošo dzīvnieku izķeršanu un 
uzturēšanu patversmē, pakalpoju
ma apmaksa saskaņā ar izcenoju
miem, termiņš līdz 19.11.2014. 

3. Noslēgts līgums ar Aināru 
Masuli par Babītes novada paš
valdības Salas pagasta autoceļu 
brauktuvju mehanizētu attīrīšanu 
no sniega Pavasara un Kūdras cie
mos, Salas pagastā, līgumcena līdz 
Ls  3000, termiņš – 15.11.2012. 
līdz 30.04.2013.  

4. Noslēgts līgums ar SIA 
“Kriss LV” par nerūsējošā tērau
da āra ieejas margu izgatavošanu, 
piegādāšanu un uzstādīšanu ēkai 
“Strazdi”, Babītē, Babītes pagastā, 

līgumcena Ls  1480, termiņš  – 
12.12.2012.

5. Noslēgta vienošanās ar SIA 
“Jūrmalas Mežaparki” par bērnu 
rotaļu laukuma izveides Babītē, Ba
bītes pagastā līguma izpildes termi
ņa pagarinājumu līdz 21.12.2012. 

6. Noslēgts un izpildīts līgums 
ar SIA “Mārupīte RR” par caur
tekas D600 izbūvi Jūrmalas ielā, 
Piņķos, Babītes pagastā, līgumce
na Ls 4179.

7. Noslēgts līgums ar SIA 
“Ģeodēzija S” par nekustamo 
īpašumu “Straumes” un “Babī
tes ūdenstornis”, Babītē, Babītes 
pagastā, kadastrālo uzmērīšanu 
(apvienošanu) un zemes robežu, 
situācijas un apgrūtinājumu plānu 
izstrādi un reģistrāciju Valsts ka
dastra reģistrā, līgumcena Ls 320, 
termiņš – viens mēnesis.

8. Izpildīts līgums ar AS “Ceļu 
pārvalde” par asfaltbetona segas 
atjaunošanu Burkānu ceļa pos
mam Gātciemā, Salas pagastā, 
Babītes novadā.

Elfa Sloceniece,
pašvaldības izpilddirektore

Saimnieciskie darbi novembrī

Pabeigta Pīlādžu ielas rekonstrukcija Piņķos. Zanes Siliņas foto
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Saistošie noteikumi nr. 21 “Par Babītes novada simboliku“Numura pielikums

SPORTA ZIŅAS 
Babītes novada 
sporta spēles
11. novembrī Babītes sporta 
kompleksā norisinājās Babītes 
novada atklātās dubultspēles 
jauktajiem pāriem novusā. Pirmo 
vietu izcīnīja Dzintra Leimane/
Vilis Rengarts (Ogre, Sigulda), 
2.  vietu Mārīte Pabērza/Gunārs 
Balodis (Ozolnieki) un 3.vietā 
Laura Grandāne/Kristaps Zariņš 
(Aizkraukle, Babīte).

19. novembrī Spuņciema spor
ta un kultūras centrā norisinājās 
novada sporta spēles florbolā. Pie
dalījās četras komandas, tostarp 
viesi no Lietuvas – “Vikingas-Pie-
no Žvaigždes” komanda. Lietuvā 
florbols ir tikai pašos pirmsāku
mos, iespējams, tāpēc 1.  vietu 
izcīnīja “BabīteRimi”, 2.  vietu 
“Babītes Juniori”, 3. vietu “Auto
pilots”, bet ciemiņi no Lietuvas 
palika tikai 4. vietā.

Pierīgas novadu 
sporta spēles
10. novembrī norisinājās Pierī
gas novadu sporta spēles vīrie
šu volejbolā. Novadu komandas 
tika sadalītas trīs grupās, un 
mūsu novada komanda grupu 
spēles aizvadīja Baldones sporta 
kompleksā, izcīnot vienu uzvaru 
pret Baldones novada komandu 
un zaudējumu Mārupes novada 
komandai. 30.  novembrī Māl
pils sporta kompleksā mūsu 
novada komanda sacentās par 
5.–7. vietu, zaudējot Mālpils un 
Saulkrastu komandām tika izcī
nīta 7. vieta.

11. novembrī Babītes sporta 
kompleksā norisinājās Pierīgas 
novadu sporta spēles sieviešu 
volejbolā. Piedalījās četru nova

du komandas – Babītes, Mārupes, 
Ropažu un Krimuldas novadu 
sieviešu komndas. Pārliecinoši 
1.  vietu izcīnīja Babītes novada 
komanda, atstājot 2. vietā Mārupi 
un 3. vietā – Ropažus.

25. novembrī Mālpils sporta 
kompleksā norisinājās Pierīgas 
novadu sporta spēles šahā. Pie
dalījās sešas novadu komandas. 
Mūsu novada komanda izcī
nīja 6.  vietu, mūsu komandas 
sastāvs  – Beāte Laseviča, Aldis 
Lūkins,  Māris Priedītis un Emīls 
Senkāns.

Novuss
17.–18. novembrī Kilingi-Nom-
me (Igaunija) norisinājās Eiropas 
kausa izcīņas 9. posms. Labākie 
panākumi jaukto pāru dubult
spēlēs – juniors Karīna Ķemere 
(Mār upe) un pieaugušais Ainārs 
Grosens izcīnīja 1.  vietu, bet 
jaukto pāru dubultspēlēs pieau
gušajiem 3. vietu izcīnīja Laura 
Grandāne (Aizkraukle) un Kris
taps Zariņš (Babīte).

Florbols
Sporta kluba “Babīte” vīriešu 
florbola komanda ir aizvadījusi 
vēl trīs Latvijas 1.  līgas čempio
nāta spēles. 10. novembrī Rīgas 
olimpiskajā centrā tika piedzīvots 
zaudējums pret LU/“Masters” ko
mandu ar rezultātu 4:5 (0:0; 1:0; 
3:5), 11. novembrī Svētes pamat
skolas sporta zālē uzvarēti Jelga
vas novada florbolisti 9:6 (4:2; 3:2; 
2:2). 30. novembrī Ķekavā uzvarē
ta Ķekava2 ar rezultātu 6:2 (2:0; 
2:2; 2:0), bet 1. decembrī Kuldīgā 
uzvarēta Kuldīgas komanda ar re
zultātu 8:2 (3:1; 1:1; 4:0). 

10.  novembrī pirms spēles 

ar LU/“Masters” oktobra labākā 
spēlētāja “BaltAUDIO” balvu sa
ņēma mūsu komandas kapteinis 
Mārtiņš Lapsiņš, kurš joprojām ir 
rezultatīvākais 1.  līgas spēlētājs ar 
gūtajiem 18 vārtiem un 20 rezul
tatīvām piespēlēm.

1. līgas Centra grupas tabula
Vie-
ta Komanda Spē-

les
Pun-

kti
1 FK Rīga 9 22
2 SK Babīte 10 21
3 Jelgavas novads 11 20
4 Kuldīga 11 18
5 LU/FS Masters 7 10
6 Kurši 2 9 5
7 Ķekava 2 9 3

Sporta kluba “Babīte” florbola 
komanda piedalās arī Rīgas 11. at
klātajā čempionātā florbolā vīrie
šiem, kur komandas ir sadalītas 
divās divīzijās. Mūsu komanda 
spēlē Rietumu divīzijā un ir aizva
dījusi deviņas spēles, un izcīnījusi 
astoņas uzvaras, ieņemot 1. vietu 
Rietumu divīzijā.

Dambrete
10. novembrī Rīgā notika Latvijas 
čempionāts 100 lauciņu dambre
tes ātrspēlē. Trīsdemit dalībnieku 
konkurencē mūsu novadnieki iz
cīnīja 2. vietu – Benno Butulis un 
3. vietu – Andris Kalpiņš.

Volejbols
Sieviešu volejbola Baltijas līgas ot
rais sabraukums Latvijas koman
dām cīnoties ar Igaunijas koman
dām norisinājās 16.–18. novembrī 
Babītes sporta kompleksā Piņķos. 
SK “Babīte” sieviešu volejbola ko
manda uzvarēja visas Igaunijas 
komandas. Pirmajā dienā TTU 

(Tallina) ar rezultātu 3:0 (25:23; 
25:22; 25:12), otrajā dienā FAMI-
LA/Voru VK (Viru) 3:1 (25:19; 
25:18; 23:25:; 25:19) un trešajā 
dienā: valsts svētkos, arī Univer-
sity of Tartu (Tartu) 3:0 (25:16; 
25:13; 25:23).

Latvijas komandu trešais sa
braukums norisinājās Jelgavā, kur 
Latvijas komandas spēlēja ar Balt
krievijas komandām. 30. novem
brī SK Babīte komanda zaudēja 
“VC Kommunalnik Mogilev” ar 
rezultātu 0:3 (20:25; 25:27; 12:25), 
1. decembrī zaudējums piecos se
tos, iegūstot punktu pret “Minc-
hanka” (Minska) 2:3 (15:25; 25:14; 

25:22; 12:25; 9:15) un 2. decembrī 
zaudējums “VC Atlant” (Barano
viči) ar 0:3 (18:25; 21:25; 18:25).

2. decembrī Babītes sporta 
kompleksā norisinājās volejbo
la veterānu sacensības vīriešiem 
“Babītes kauss 2012”. Sacensībās 
piedalījās komandas no Valgun
des, Jelgavas, Saldus, Skrundas un 
Babītes.

Mūsu novada veterānu ko
manda izcīnīja 3.  vietu. Pirmo 
vietu izcīnīja Valgundes un 2. vie
tu Jelgavas komandas.

Guntars Reika,
Babītes sporta kompleksa 

vadītājs

KulTūRAS AfIšA
19. decembrī plkst. 18.30
Sporta un kultūras centrā 
Spuņciemā
Ziemassvētku pasākums 
ģimenēm.
Piedalās Salas sākumskolas 

audzēkņi, mūsdienu deju grupa 
“Platīns”, dejas teātra “Zvaigžņu 
AkA” izrāde “Vecīša cimdiņš”.
Ciemosies Ziemassvētku vecītis 
un rūķi.

21. decembrī plkst. 18
Babītes vidusskolas stāvlaukumā
“Ziemassvētku karuselis”. 
Aicinām rast prieku bērniem, 
vecākiem, omītēm, opīšiem 
visgaišākajos ģimenes mīlestības 

svētkos – Ziemassvētkos, kopā 
dziedot, dejojot un ejot rotaļās! 
Piedalās tautas deju kolektīvs 
“Kaspīne”, popa grupa 
“Karameles”.
Būs uguns šovs.
Viesosies rūķi Smurfi un Zie
massvētku vecītis.
LNT šova “Okartes skatuve” 
muzikāls priekšnesums.
No plkst. 17 darbosies 
Ziemassvētku tirdziņš.

(Sliktu laika apstākļu gadīju
mā pasākums notiks Babītes 
vidusskolā.)

Atzīmējot Ziemassvētku 
kauju 96. gadadienu
Babītes novada pašvaldība, 
Jelgavas novada dome, Jelgavas 
pilsētas dome, Valgundes 
pagasta pārvalde, Jelgavas 
Zemessardzes 52. kājnieku 
bataljons un Latvijas Kara 

muzejs ikvienu interesentu 
aicina uz Ziemassvētku kauju 
96 gadu atceres pasākumu, kas 
notiks 5. janvārī Babītes novadā 
un Valgundes pagastā. 
Pasākuma programmā:
plkst. 15 – kritušo strēlnieku 
piemiņas brīdis un jaunsargu 
svinīgais solījums Antiņu 
kapsētā, Babītes novadā;
plkst. 17 – tiks iedegti atmiņu 
ugunskuri Ložmetējkalnā.

Baltijas sieviešu volejbola līgas čempionāta tabula
Vie-
ta

Komanda Valsts Spēles Seti Pun-
ktiNospē-

lētas
Uzva-

ras
Zaudē-

jumi
Uzva-

rēti
Zau-
dēti

1. VC Atlant BLR 9 9 0 27 1 27
2. Minchanka BLR 9 9 2 27 2 26
3. VC Kommunalnik BLR 9 8 1 25 5 24
4. Jelgava/LU LAT 9 7 2 21 11 20
5. SK Babīte LAT 9 6 3 20 12 19
6. University of Tartu EST 9 3 6 14 16 13
7. TTU EST 9 4 5 12 18 11
8. FAMILA/Voru VK EST 9 3 6 12 22 7
9. AchemaKKSC LTU 9 2 7 11 22 7
10. HEKSA LTU 9 1 8 8 24 4
11. SM Tauras VTC LTU 9 1 8 4 25 3
12. Latvijas Nacionālā 

Junioru izlase
LAT 9 0 9 4 27 1

Rietumu divīzijas (dambrete) tabula
Vieta Komanda SP GV:ZV Bil. Punkti
1 Babīte 9  78:43  35  23 
2 Jelgavas novads 7  77:39  38  16 
3 FK Rīga 7  51:39  12  15 
4 Nūjas.lv 7  41:33  8  9 
5 Pārdaugavas Bigfoots 7  50:47  3  9 
6 Paw J 7  30:57  27  6 
7 Džentlmeņu līga 8  23:92  69  0


