
www.babite.lvBabītes novada pašvaldības avīze
2013. gada 15. janvāris, nr. 33 Ziemassvētku kaujas   

6. lpp.

Babītes novadā īsts 
Ziemassvētku gaidīšanas 
laiks sākās 2. adventē, kad 
ar mazām svētku lampiņām 
un dekorācijām tika izrotātas 
lielākās egles un pašvaldības 
administrācijas ēkas Babītes 
novadā.

Visu decembri Ziemassvētku no-
skaņas valdīja pašvaldības iestā-
dē Babītes novadā. Ziemassvētku 
brīnuma gaidīšanas laiks sākās ar 
Pūķa gada koncertcikla “Mūzika 
Piņķu Jāņa baznīcā” noslēguma 
koncertu, kurā piedalījās Babītes 
novada jauktais koris “Atskaņa”. 
Pēc sirsnīgā koncerta baznīcas 
viesi tika laipni aicināti cienāties 
ar gardajām piparkūkām, Ziemas-
svētku tēju un baudīt karstvīna 
malku.

Ziemassvētku vecīša 
sagaidīšana 
dienas centrā Piņķos
Lai tiktu pie lielajiem gardumiem, 
kurus bija sarūpējis vecītis, ma-
zākajiem apmeklētājiem nācās 
parādīt, ka viņi ir gudri un prot 
noskaitīt dzejolīšus, dziesmiņas 
vai pat nodejot kādu populāru 
deju. 

Kādā citā sniegotā ziemas die-
nā ar muzikāliem Ziemassvētku 
sveicieniem un gaišiem vārdiem 
sveikt dienas centra apmeklētājus 
bija ieradušies Babītes mūzikas 
skolas audzēkņi – akordeona an-
samblis, stīgu instrumentu an-
samblis, čellisti un mazais vokālais 
ansamblis.

“Vecīša cimdiņš” 
Salas pagastā
Salas pagasta iedzīvotāji Ziemas-
svētkus sāka svinēt jau 19. decem-

brī, kad Sporta un kultūras centrā 
Spuņciemā ciemos ieradās Ziemas-
svētku vecītis, līdzi paņēmis savus 
palīgus un lielo dāvanu maisu. 

Iepriecināt mazos un lielos 
skatītājus bija ieradusies arī 
“Zvaigžņu AkA” ar dejas izrādi 
“Vecīša cimdiņš”, kura veidota  

pēc latviešu tautas pasakas mo-
tīviem. Pēc krāšņās izrādes par 
rotaļīgo noskaņu parūpējās Zie-
massvētku vecīša palīgi – briedis 
Rūdolfs un rūķi Smurfi, kuri gāja 
jautrās dejās un draiskās rotaļās 
kopā ar mazākajiem skatītājiem.

Ziemassvētku vecīša 
kamanās 
Sabīne Berezina
21. decembra vakarā Babītes vi-
dusskolas stāvlaukumā griezās 
“Ziemassvētku karuselis”, kas 
šogad, par spīti lielajam salam, 
kuru sagādāja “pasaules gala” 
diena, bija pulcējis vairākus no-
vada amatniekus, kuri plecu pie 
pleca tirgojās ar pašgatavotiem 
labumiem un gardumiem. Lai 
nedaudz sasildītu mazākas un lie-
lākas rociņas, bija sarūpēta garda 
Ziemassvētku tēja. 

Arī šogad Ziemassvētku vecī-
tis savās kamanās nebija ieradies 
viens, jo pa ceļam uz Piņķiem 
viņš esot saticis “OKartes skatu-
ves” dalībnieci un dziedātāju Sabī-
ni Berezinu un māksliniekus, kuri 
rotaļājas ar uguni. Tieši tā! Zie-
massvētkus Piņķos ieskandināja 
Sabīne Berezina, bet ar ugunīgām 
kustībām un roku vēzieniem ma-
zas un lielas actiņas iemirdzējās 
uguns šova laikā.

Ziemassvētkus foto mirkļos 
varat apskatīt pašvaldības inter-
neta vietnes www.babite.lv sadaļā 
“Foto galerijas”.

Zane Siliņa,
pašvaldības sabiedrisko 

attiecību speciāliste

Izrāde “Vecīša cimdiņš” Salas pagastā.

Uguns šovs.

Ziemassvētku vecītis ciemos pie bērniem
dienas centrā.

Salas sākumskolas audzēkņi Ziemassvētkos.

Šova “OKartes skatuve” dalībniece un dziedātāja 
Sabīne Berezina uz skatuves danco kopā ar 
Ziemassvētku vecīša palīgiem Smurfiem.

Ziemassvētku tirdziņš. 
Zanes Siliņas foto

Ziemassvētku noskaņas novadā
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Babītes mūzikas skola
Decembrī saskaņā ar mācību dar-
ba plānu audzēkņi kārto ieskaites 
un spēlē audzēkņu vakarus.

3. decembrī notika stīgu no-
daļas audzēkņu mācību koncerts 
un atklātais koncerts vecākiem.

4. un 5. decembrī notika kla-
vieru klases audzēkņu ieskaites. 
6. decembrī notika kokles un akor-
deonu nodaļu audzēkņu atklātais 
koncerts vecākiem. 11. decembrī 
notika akordeonistu draudzības 
koncerts J. Akuratera muzejā. 
12. decembrī skanēja pūtēju no-
daļas audzēkņu atklātais koncerts 
vecākiem. 13. decembrī notika 
kokles un akordeona nodaļas mā-
cību koncerts. 14. decembrī skanēja 
pianistu nodaļas mācību koncerts. 
15. decembrī bija pūtēju un sitamo 
instrumentu nodaļas mācību kon-
certs. 16. decembrī bija vērojams 
I. Rusovas klavierspēles nodaļas au-
dzēkņu atklātais koncerts vecākiem. 

17. decembrī bija Ziemassvētku pa-
sākums – koncerts 5.–7.  klasēm 
Babītes vidusskolas zālē.

17. decembrī – M. Švēden-
bergas sitaminstrumentu audzēk-
ņu atklātais koncerts vecākiem. 
18. decembrī Ziemassvētku kon-
certs Babītes novada dienas centrā. 
19. decembrī Babītes vidusskolas 
zālē notika Babītes mūzikas skolas 

audzēkņu Ziemassvētku koncerts. 
20. decembrī – I. Poķes klavier-
spēles nodaļas audzēkņu atklātais 
koncerts vecākiem. 21. decembrī – 
Babītes vidusskolas pirmā mācību 
semestra noslēguma līnijas, kurās 
Babītes mūzikas skolas audzēkņi 
sniegs muzikālos priekšnesumus.

Inita Pūķe,
Babītes mūzikas skolas direktore

Babītes vidusskola
Skolā turpinās drošības pasāku-
mi 5.–9. klašu skolēniem. Klases 
apmeklē arī nodarbības centrā 
“Dardedze” un “Džimbas skolu”.

Pierīgas novadu sacensībās 
tautas bumbā Babītes vidussko-
las meitenēm 3. vieta (Valērija 
Serdjukova 5.a, Loreta Elnione 
5.a, Adrija Ruņģe 5.a, Alīna Gas-
jūne 5.b, Justīne Bratuška 5.b, Ieva 
Stūre 5.b, Katrīna Garanča 5.b, 
Nellija Volka 5.b, Sindija Korsa-
ka-Mille 5.b, Kristiāna Saksa 5.c, 
Sintija Gīle 5.c, Paula Bindere 5,c, 
Laura Mežsarga 5.c). Angļu valo-
das skolotāji devās mācību stundu 
apmaiņā uz Dobeles 1. vidusskolu, 
bet 12. decembrī Dobeles skolotāji 
ciemojās pie mums (R. Virbule, 
I. Stašulāne).

17. decembrī Ziemassvēt-
ku pasākums 5.–7. klasēm, 
18. decembrī – sekmju vērtēju-
ma izlikšanas pēdējā diena un 
Ziemassvētku pasākums 8.–12. 
klasēm  – masku balle. 19. de-
cembrī Ziemassvētku pasākumi 
sākumskolā. Bērni skatījās teātra 
izrādi, un ciemos bija ieradies 

pats Ziemassvētku vecītis. 
20. decembrī liela diena vidus-

skolniekiem – zinātniski pētnie-
cisko darbu priekšaizstāvēšana, 
vadītāja Merita Meierei.

20. decembrī Babītes vi-
dusskolas aktu zālē notika Zie-
massvētku pasākums vecākiem 
(koncerts, izstādes). Izstādes un 
priekšnesumus koncertam gatavo 
interešu izglītības kolektīvi.

21. decembrī svētku līnijas 
audzēkņiem. Muzikālos priekš-
nesumus sniedza mūzikas skolas 
audzēkņi.

Notikušas Pierīgas novadu 
skolu olimpiādes vācu valodā un 
bioloģijā. Vācu valodas olimpiā-
dei gatavoja skolotāja R. Krafte. 
11.  klases skolniekam A. Dzil-
nam 2. vieta, 11. klases skolniecei 
S. Olehno 3. vieta. Bioloģijas olim-
piādei gatavoja skolotāja R. Bancā-
ne. 9.a klases skolniecei A. Medi-
nai 3. vieta, 12. klases skolniekam 
T. J. Ivanovam – atzinība.

Gita Sondore,
Babītes vidusskolas direktores 
vietniece audzināšanas jomā

Decembris novaDa izglītības iestāDēs

Salas sākumskola
12. decembrī skolēni un “ABC” 
grupas audzēkņi apmeklēja muzi-
kālu koncertu “Ziemassvētku zvaig-
zne” (koncertlekcijas 2. koncertu) 
un ciemojās Dabas muzejā, izman-
toja brīvbiļetes, kuras saņēma par 

zīļu vākšanu rudenī. Katru pirm-
dienu tika svinēts adventes laiks.

19., 20 un 21. decembrī notika 
Ziemassvētku pasākumi PI grupā 
“Ķipari” – “Eglītes cepurīte”, PI 
grupā “Kāpēcīši” – “Ziemassvētki 

mežā” un PI grupā “ABC” –“Pie-
ci kaķi” un Ziemassvētku pasā-
kums  – teātra pulciņa izrāde 
“Sniega karaliene”.

Daina Krūmiņa,
Salas sākumskolas direktore

Babītes PII
No 3. līdz 7. decembrim Labo 
darbu nedēļā vecākās grupas 
bērni sarūpēja “cienastu” meža 
dzīvnieciņiem un paši to aiznesa 
uz netālo mežu. 

Ziemassvētku radošās darbnī-
cas kopā ar vecākiem: 6. decembrī 
grupas “Spārītes” bērni kopā ar 
vecākiem skolotāju vadībā gata-
voja Ziemassvētku dekorus, bet 
13. decembrī grupas “Mārītes” 
skolotājas bija parūpējušās par to, 
lai papīrs pārvērstos par smalkām 
mežģīņu sniegpārsliņām.

17. decembrī pirmsskolā vie-
sojās Latvijas Leļļu teātris ar iz-
rādi “Ziemas pasakas”, bet paši 
mazākie bērni – grupa “Spārītes” 
– iepriecināja savus vecākus ar 

mazām dziesmiņām un dejiņām, 
bet grupas “Mārītes” bērni un 
skolotājas iejutās rūķu lomās  – 
dziedāja rūķu dziesmas, dejoja 
rūķu dejas un skaitīja dzejoļus, 
tika sagaidīts arī Ziemassvētku 
vecītis.

19. decembrī notika Ziemas-
svētku pasākumi grupās “Bitītes” 
un “Rūķīši”. Grupas “Bitītes” bērni 
kopā ar skolotājām ir iestudējuši 
muzikālu uzvedumu “Ziemassvēt-
ku brīnums”, bet vecākās grupas 
bērni mūs iepriecināja ar muzi-
kālu rūķu uzvedumu.

Marita Aploka,
Babītes pirmsskolas izglītības 

iestādes vadītājas vietniece 
izglītības jomā

PII “Saimīte”
Pedagoģiskais darbs
5. decembrī skolotājas, kuras sā-
kušas darbu iestādē, piedalījās 
pieredzes skolā Jaunmārupē par 
tēmu “Skolotāja 1. darba gads 
pirmsskolā”. 

Sešgadīgo bērnu grupās tiek 
veikts rakstisks vērtējums par bēr-
na sasniegumiem zināšanās, pras-
mēs un attieksmē pirmajā pusgadā.

Par godu iestādes 35 gadu 

jubilejai 14. decembrī noorgani-
zēts svinīgs vakars ar saksofona 
kvarteta “Next Move” piedalīšanos 
bērnudārza darbiniekiem. Iestādē 
tika organizēta labdarības akcija – 
“No sirds uz sirdi!”.

Aktivitātes bērniem
4. decembrī sarīkots Didža Rijnie-
ka vieskoncerts bērniem “Par ko 
kļūt?”. 13. decembrī liela diena PII 

“Saimīte” bērniem – Babītes vidus-
skoals aktu zālē tika noorganizēts 
koncerts par godu PII “Saimītes” 
35 gadu jubilejai. Pasākumā uzstā-
jās iestādes bērni, bet 14. decembrī 
35 gadu jubilejas pasākums pašiem 
iestādes audzēkņiem ar Silvijas Si-
lavas piedalīšanos.

No 18. līdz 21. decembrim no-
tika Ziemassvētku ieskaņas pasā-
kumi visās bērnu grupās.

Ziemassvētku eglītes gaismiņu iedegšana Babītes vidusskolā.

Babītes mūzikas skolas audzēkņu priekšnesums dienas centrā Piņķos.

Mazo novadnieku priekšnesums Ziemassvētkos.
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Babītes novada pašvaldības domes sēdē
2012. gada 19. decembrī domes 
sēdes darba kārtībā 28 punkti.

Babītes novada pašvaldības 
dome lēma:

•	sākt Babītes novada ilgt-
spējīgas attīstības stratēģijas līdz 
2030. gadam izstrādi;

•	apstiprināt precizēto Babī-
tes novada attīstības programmu 
2014.–2020. gadam, kas sastāv no 
šādām daļām:

1. I daļa “Pašreizējās situācijas 
raksturojums un analīze”;

2. II daļa “Stratēģiskā daļa”;
3. III daļa “Pārskats par at-

tīstības programmas izstrādi un 
sabiedrības līdzdalību”;

•	piešķirt adreses 102 ēkām 
un telpu grupām Babītes pagasta 
ciemā “Saliena”;

•	noslēgt zemes nomas līgu-
mu par zemes vienības “Kūd-
ra-96”, kadastra apzīmējums 8088 
001 0158, platība 0,032 ha, izno-
māšanu bez apbūves tiesībām;

•	noslēgt zemes nomas līgu-
mu par apbūvētas zemes vienības 
“Kreimenes”, Cielavas, Babītes pa-
gasts, Babītes novads, kadastra ap-
zīmējums 8048 014 0010, 0,32 ha 
platībā iznomāšanu. Nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķis – in-
dividuālo dzīvojamo māju apbūve 
(kods 0601);

•	noslēgt zemes nomas līgu-
mu par apbūvētas zemes vienības 
Cidonijas ielā 5, Babītē, Babītes 
pagastā, Babītes novadā, kadas-
tra apzīmējums 8048 004 0385, 
0,1858 ha platībā, ½ domājamās 
daļas zemes 0,0929 ha platībā iz-
nomāšanu. Nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķis – individuālo 
dzīvojamo māju apbūve (kods 
0601);

•	noslēgt zemes nomas līgu-
mu par apbūvētas zemes vienības 
Stropu ielā 21, Spilvē, Babītes pa-
gastā, Babītes novadā, kadastra 
apzīmējums 8048 004 0228, 0,12 
ha platībā iznomāšanu. Nekusta-
mā īpašuma lietošanas mērķis – 
individuālo dzīvojamo māju ap-
būve (kods 0601);

•	noslēgt zemes nomas lī-
gumu ar trim personām par 
apbūvētas zemes vienības Rīgas 
ielā 2B, Piņķos, Babītes pagastā, 
Babītes novadā, kadastra apzī-
mējums 8048 003 0132, 1,18 ha 
platībā, (756/24677 domājamās 
daļas zemes, 362 m2 platībā) iz-
nomāšanu. Nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķis – transporta 
līdzekļu garāžu apbūve (kods 
1104);

•	neapstiprināt zemes ierīcī-
bas projektu nekustamā īpašuma 
“Rīgas pilsētas meža fonds” zemes 
vienību ar kadastra apzīmējums 

8048 007 0189 un 8048 007 0190 
sadalīšanai;

•	apstiprināt zemes ierīcības 
projektu nekustamā īpašuma “Rī-
gas pilsētas meža fonds” zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 
8088 007 0122;

•	apstiprināt zemes ierīcī-
bas projektu nekustamā īpašuma 
“Smecernieki” zemes vienībai ar 
kadastra apzīmējumu 8088 003 
0122, nekustamā īpašuma “Mu-
cenieki-1” zemes vienībai ar 
kadastra apzīmējumu 8088 003 
0068, nekustamā īpašuma “Ze-
moši” zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 8088 003 0071;

•	noteikt, ka Babītes novada 
pašvaldībai piekrīt un uz paš-
valdības vārda zemesgrāmatā 
ierakstāma apbūvēta lauku apvi-
dus zeme 0,12 ha platībā Augļu 
ielā 14, Piņķos, Babītes pagastā, 
Babītes novadā, zemes vienības 
kadastra apzīmējums 8048 010 
0136;

•	akceptēt valsts galvenā au-
toceļa A9 Rīga (Skulte)–Liepāja 
posma no km 0,0 līdz 38,2 re-
konstrukcijas projekta turpmāko 
izstrādi atbilstoši noslēguma ziņo-
jumā paredzētajiem risinājumiem 
un Vides pārraudzības Valsts bi-
roja atzinumā nr. 5 izvirzītajiem 
nosacījumiem, nodrošinot spēkā 
esošo normatīvo aktu prasību iz-
pildi;

•	nekustamā	 īpašuma	“Jaun
annas” zemes vienībai, kadas-
tra apzīmējums 8088 006 0132, 
un ēkām uz tās piešķirt adresi: 
“Jaun annas”, Salas pagasts, Babītes 
novads, LV-2105;

•	mainīt nekustamā īpašuma 
“Gaidas” zemes vienībai, kadastra 
apzīmējums 8088 002 0064, 3.62 
ha platībā, lietošanas mērķi no 
zeme, uz kuras galvenā saimnie-
ciskā darbība ir lauksaimniecība 
(kods 0101), uz neapgūta indi-
viduālo dzīvojamo māju apbūve 
(kods 0600);

•	noslēgt zemes nomas lī-
gumu ar divām personām par 
pašvaldībai piederoša nek. īp. 
“Dārzi” zemes vienības daļas 
(MRS-10,MRS-66) iznomāšanu 
ģimenes dārza uzturēšanai;

•	izsniegt izziņu diviem ne-
pilsoņiem, vienai ārvalstu fiziskai 
personai un vienai juridiskai per-
sonai par atļauju iegūt īpašumā 
zemi;

•	pagarināt pakalpojuma “Zu-
pas virtuve” darbību 2013. gadā;

•	nekustamā	 īpašuma	“Prie-
des”, Varkaļos, Salas pagastā, 
Babītes novadā (zemesgabala 
kadastra numurs 8088 007 0058) 
īpašniekam nodrošināt patvaļīgi 

uzbūvētās saimniecības ēkas no-
jaukšanu atbilstoši saskaņotajam 
projektam;

•	nodot SIA “Babītes sil-
tums”, reģ. nr. 40003145751, 
nomas lietošanā zemes gabalu 
ar kadastra apz. 8048 003 0166, 
0,315 ha platībā, ar adresi Jūr-
malas iela 13D, Piņķi, Babītes 
pagasts, Babītes novads, un ze-
mes gabalu ar kadastra apz. 8048 
003 0621, 0,4238 ha platībā, ar 
adresi Jūrmalas iela 13E, Piņķi, 
Babītes pagasts, Babītes novads, 
ēku uzturēšanai;

•	apstiprināt Babītes novada 
pašvaldības saistošos noteikumus 
Nr. 24 “Par koku ciršanu ārpus 
meža zemes Babītes novadā”;

•	veikt izmaiņas pašvaldības 
25.01.2012. noteikumos Nr.  3 
“Par amatiem, to klasificēšanu un 
mēnešalgām pašvaldības iestādēs 
2012. gadā”;

•	ar	1.01.2013.	veikt izmaiņas 
Babītes novada pašvaldības domes 
22.02.2012. lēmuma “Par Babī-
tes novada pašvaldības īpašumā 
vai lietojumā esošo automašīnu 
degvielas limitiem” (protokols 
Nr. 4, 23.§) 1. punktā, precizējot 
degvielas limitu mēnesī;

•	ar	 1.01.2013.	 noteikt	 paš-
valdības amatpersonu amatiem 
piešķirto mobilo tālruņu izman-
tošanas (sarunas, īsziņas, interne-
ta lietošana un citi pakalpojumi) 
limitus mēnesī;

•	apstiprināt Babītes novada 
pašvaldības saistošos noteikumus 
Nr. 25 “Par grozījumiem Babītes 
novada pašvaldības 2012.  gada 
budžetā”;

•	piešķirt	naudas	balvu	Ls 200	
apmērā:

1. no Babītes novada pašvaldī-
bas bibliotēkas 2012. gada budžeta 
līdzekļiem:

1.1. Babītes novada pašval-
dības bibliotēkas vadītājai Ilzei 
Valpēterei;

1.2. Babītes novada pašvaldī-
bas filiālbibliotēkas vadītājai Dai-
nai Auziņai;

1.3. Babītes novada pašvaldī-
bas bibliotekārei Valijai Šalajevai;

2. no Babītes mūzikas skolas 
2012.  gada budžeta līdzekļiem 
Babītes mūzikas skolas skolotājai 
Valdai Bagātai;

3. no Babītes vidusskolas 
2012.  gada budžeta līdzekļiem 
šādām skolotājām:

3.1. skolotājai Anitai Remesei;
3.2. skolotājai Ligitai Balevičai;
3.3. skolotājai Rutai Virbulei;
3.4. skolotājai Rutai Bancānei;
3.5. skolotājai Diānai Eglītei;
3.6. skolotājai Rutai Kraftei;
4. no pašvaldības administrā-

cijas 2012. gada budžeta līdzek-
ļiem:

4.1. nodokļu administratorei 
Kristinai Skadiņai;

4.2. nodokļu administratorei 
Santai Čingulei;

4.3. mikroautobusa vadītājam 
Valdim Dancim;

4.4. darba aizsardzības un 
civilās aizsardzības speciālistam 
Edvīnam Prančam;

4.5. apkopējai Dzidrai Dom-
brovskai;

4.6. apkopējai Irmai Upmanei;
4.7. sabiedriskās kārtības sar-

gam Lailai Morkānei;
4.8. sabiedriskās kārtības sar-

gam Gintam Dozbergam;
4.9. sabiedriskās kārtības sar-

gam Aināram Skudrim.
•	piešķirt valsts budžeta 

mērķdotāciju šādām atbalsta bied-
rībām tautas mākslas kolektīvu 
vadītāju darba samaksai un valsts 
sociālās apdrošināšanas obligāta-
jām iemaksām: 

- atbalsta biedrībai “Dārta” Ls 
753,50;

- kora “Atskaņa” atbalsta bied-
rībai Ls 376,75;

- kora “Maska” atbalsta bied-
rībai Ls 376,75;

•	apmaksāt ceļa izdevumus 
Babītes novada iedzīvotājam, kurš 
mācās Rīgas speciālās pamatskolas 
attīstības centrā;

•	atstāt negrozītu administra-

tīvo lēmumu – 22.11.2012. admi-
nistratīvā pārkāpuma protokolu-
paziņojumu nr. 120015289;

•	precizēt Babītes novada 
pašvaldības domes 25.04.2012.
lēmuma “Par zemes pastāvīgās lie-
tošanas tiesību izbeigšanu un par 
zemesgabala ieskaitīšanu rezerves 
zemes fondā (protokols nr. 6, 2. 
§) 2. punktu, nosakot, ka zemes 
gabals “Liberu iela”, zemes vie-
nības kadastra apzīmējums 8048 
010 0323, platība 0,52 ha, piekrīt 
Babītes novada pašvaldībai un 
tas ierakstāms zemesgrāmatā uz 
pašvaldības vārda;

•	atcelt Babītes novada pašval-
dības domes 21.12.2011. lēmumu 
(protokols nr. 18, 10. §) “Par at-
teikumu nodot pašvaldības Meža 
ielas daļu nomā”;

•	piešķirt naudas balvu Ls 200 
apmērā pēc nodokļu nomaksas 
Mārtiņam Lapsiņam par personī-
go ieguldījumu un sasniegumiem 
florbola popularizēšanā;

•	piešķirt naudas balvu 
Ls 200 apmērā pēc nodokļu no-
maksas Aļikam Kārkliņam un 
Andrejam Jegorovam un naudas 
balvu Ls 100 apmērā pēc nodok-
ļu nomaksas Aivaram Roskošam 
par augstiem sasniegumiem 
2012. gadā, personisko ieguldī-
jumu futbola spēles veicināšanā 
bērnu un jauniešu vidū Babītes 
novadā.

Paziņojums par 
attīstības programmu 
2014.–2020. gadam
Babītes novada pašvaldība in-
formē, ka saskaņā ar Babītes 
novada pašvaldības domes 
2012. gada 19. decembra lē-
mumu “Par Babītes novada 
attīstības programmas 2014.–
2020. gadam apstiprināšanu” 
(protokols Nr. 17, 2. §) ir pie-
ņemta Babītes novada attīstī-
bas programma 2014.–2020. 
gadam. 

Babītes novada attīstības 
programma izstrādāta Eiropas 
Sociālā fonda līdzfinansētā pro-
jekta nr. 1DP/1.5.3.1.0/11IPIA/

VRAA/006 “Speciālista piesais-
te Babītes novada pašvaldībai” 
ietvaros. Attīstības programmu 
izstrādāja Babītes novada paš-
valdība. 

Ar apstiprināto Babītes 
novada attīstības programmu 
2014.–2020. gadam var iepazī-
ties Babītes novada pašvaldībā 
(Centra iela 4, Piņķi, Babītes pa-
gasts, Babītes novads) un inter-
neta vietne http://www.babite.lv  
sadaļā “Normatīvie akti un at-
tīstības plānošanas dokumen-
ti” – “Attīstības programma.
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Izsludināta pietiekšanās LEADER projektu konkursa jaunajai kārtai
Biedrība “Pierīgas partnerība” 
izsludinājusi LEADER projektu 
konkursa 6. kārtu Lauku attīstības 
programmas 2007.–2013. gadam 
pasākuma “Vietējās attīstības stra-
tēģijas” ietvaros apstiprinātās vie-
tējās attīstības stratēģijas ievieša-
nai. 6. kārtas kopējais projektiem 
pieejamais publiskais finansējums 
ir Ls 220 272,27.

4. kārtas konkurss attiecas 
uz Lauku attīstības programmas 
2007.–2013. gadam diviem pasā-
kumiem – “Konkurētspējas veici-
nāšana vietējo attīstības stratēģiju 
īstenošanas teritorijā” (nr. 411) un 
“Lauku ekonomikas dažādošana, 
dzīves kvalitātes veicināšana vietē-
jo attīstības stratēģiju īstenošanas 
teritorijās” (nr. 413.). Projekti ie-
sniedzami uz kopumā četrām šo 
pasākumu rīcībām:

•	atbalsts lauksaimniecības 
produktu pārstrādei un pirmap-

strādei mājas apstākļos, tostarp 
pašu saražotās produkcijas iepa-
košanai (iekārtu, tehnikas, aprīko-
juma, informācijas tehnoloģiju un 
programmu nodrošinājuma iegāde 
un uzstādīšana, infrastruktūras 
izveide). Pieejamais finansējums – 
Ls 24 467,08;

•	atbalsts lauksaimniecības 
produktu ražošanai un pirmap-
strādei, tostarp pašu saražotās 
produkcijas iepakošanai, kā arī 
ilggadīgo augļkopības kultūrau-
gu (izņemot zemenes) stādu ie-
gāde, stādījumu balstu sistēmu, 
žogu un žogu balstu iegāde, 
uzstādīšana un stādījumu ierī-
košana (iekārtu, tehnikas, aprīko-
juma, informācijas tehnoloģiju un 
programmu nodrošinājuma iegāde 
un uzstādīšana, infrastruktūras 
izveide). Pieejamais finansējums – 
Ls 25 277,82;

•	atbalsts pakalpojumu pie-

ejamībai, kvalitātei un sasnie-
dzamībai vietējiem iedzīvotājiem 
(iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, 
informācijas tehnoloģiju un pro-
grammu nodrošinājuma iegāde 
un uzstādīšana un infrastruktūras 
izveide). Pieejamais finansējums – 
Ls 166 345,91;

•	atbalsts sabiedrisko akti-
vitāšu dažādošanai vietējiem 
iedzīvotājiem (iekārtu, tehnikas, 
aprīkojuma, informācijas tehno-
loģiju un programmu nodroši-
nājuma iegāde un uzstādīšana un 
infrastruktūras izveide sabiedrisko 
aktivitāšu (tostarp apmācību un 
interešu klubu, kultūras, vides 
aizsardzības, sporta un cita brī-
vā laika pavadīšanas aktivitāšu) 
dažādošanai). Pieejamais finan-
sējums – Ls 4181,46.

Projektu iesniegšana
Projektu iesniegumu pieņem-

šana notiks no 2013. gada 21. jan-

vāra līdz 2013. gada 21. februārim 
Mārupes novadā, Daugavas ielā 
29, 2.  stāvā, 2-12. kabinetā (tālr. 
26440279, 67149874).

Elektroniskā formā projekta 
iesniegumus, kas parakstīti ar 
drošu elektronisko parakstu un 
apliecināti ar laika zīmogu Elek-
tronisko dokumentu likumā no-
teiktajā kārtībā, var sūtīt uz Lauku 
atbalsta dienesta e-pasta adresi 
lad@lad.gov.lv. 

Ar vietējās attīstības stratē-
ģiju, projektu konkursa rīcību 
mērķiem, plānotajām darbībām, 
projektu vērtēšanas kritērijiem 
un minimālo punktu skaitu po-
zitīva atzinuma saņemšanai var 
iepazīties Lauku atbalsta dienesta 
vietnē www.lad.gov.lv un vietnēs 
www.marupe.lv, www.olaine.lv, 
www.babite.lv, www.pierigaspart-
neriba.lv.

Plašāku informāciju var ie-

gūt arī pie biedrības “Pierīgas 
partnerība” konsultantiem Mār-
upes novadā, Daugavas ielā 29 
(Nadīna Millere, tālr. 67149872, 
26440279, nadina.millere@pie-
rigaspartneriba.lv, Gaļina Nic-
berga, tālr. 67149874, galina.nic-
berga@pierigaspartneriba.lv) un 
Olaines novadā, Zemgales ielā 31 
(Ilze Mazure, tālr. 67146030, ilze.
mazure@olaine.lv). 

Saimnieciskie darbi 2012. gada decembrī
1. Procesā esošās iepirkumu 

procedūras:
1.1. noslēdzies piedāvājumu 

iesniegšanas termiņš iepirkumam 
par sociālo pakalpojumu (personu 
aprūpe mājās, personu pavado-
nis – asistents, ģimenes asistents) 
iegādi, iesniegts viens piedāvā-
jums, notiek vērtēšana.

2. Iepirkuma procedūru rezul-
tātā noslēgti līgumi ar: 

2.1. SIA “Gotika Auto” par 
degvielas iegādi Babītes novada 
pašvaldības autotransporta nodro-
šināšanai, līgumcena – Ls 26 298, 
termiņš – divi gadi;

2.2. SIA “Virši-A” par mar-
ķētās dīzeļdegvielas piegādi Sa-
las pamatskolas un Sporta un 
kultūras centra apkures vaja-
dzībām, līgumcena – Ls 50 142,  

termiņš – divi gadi;
2.3. SIA “Tīrības nams” par 

veļas mazgāšanas un tīrīšanas pa-
kalpojumu pašvaldības pirmssko-
las izglītības iestādēs, līgumcena – 
36,30 Ls/kg, termiņš divi gadi.

3. Babītes novada būvval-
dē akceptēts SIA “Būvprojektu 
vadība” izstrādātais tehniskais 
projekts “Nedzīvojamās ēkas re-
konstrukcija par Babītes mūzikas 
skolu un bibliotēku nekustama-
jā īpašumā Jūrmalas iela 14A, 
Piņķi, Babītes pagasts, Babītes 
novads”.

4. Babītes novada būvvaldē 
akceptēts SIA “Livland” izstrādā-
tais “Nekustamā īpašuma “Kapi” 
tehniskais projekts kvartāliem 
nr. 1, nr. 2 un nr. 3”.

5. Izpildīts 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.

6. Izpildīts līgums ar SIA 
“Jūrmalas Mežaparki” par bēr-
nu rotaļu laukuma izveidi Babī-
tē, Babītes pagastā, tiek gatavota 
dokumentācija pieņemšanai eks-
pluatācijā.  

7. Pieņemts ekspluatācijā bēr-
nu rotaļu laukums Spuņciemā, Sa-
las pagastā, Babītes novadā.

8. Pieņemtas ekspluatācijā Pī-
lādžu un Viršu ielas, Piņķos un 
Celtnieku iela, Babītē pēc rekons-
trukcijas būvdarbiem. 

Elfa Sloceniece,
pašvaldības izpilddirektore

Dzīvnieku turētāji tiks sodīti par paviršu izturēšanos pret dzīvniekiem
Babītes novada pašvaldības Sa-
biedriskās kārtības daļa informē, 
ka sabiedriskās kārtības sargi 
sadarbībā ar Olaines iecirkņa 
policijas darbiniekiem, veicot 
sabiedriskās kārtības uzraudzību 
Babītes novadā decembrī, devušies 
39 izbraukumos. 

Mēneša laikā Valsts policijā 
nogādātas astoņas personas, no 
kurām septiņas par administra-
tīvo pārkāpumu izdarīšanu, bet 
viena – aizdomās par noziedzīgu 
nodarījumu izdarīšanu. Decembrī 
saņemti un izskatīti 28 iedzīvotā-
ju iesniegumi un sūdzības, četros 
gadījumos personas nogādātas uz 
mājām. Ar 27 personām veiktas 

preventīva rakstura pārrunas un 
pieņemti paskaidrojumi. Sastādīti 
astoņi protokoli/paziņojumi par ap-
stāšanās un stāvēšanas noteikumu 
neievērošanu, savukārt par alkoho-
lisko dzērienu vai citu apreibinošo 
vielu lietošanu sabiedriskās vietās 
vai par atrašanos sabiedriskās vietās 
tādā reibumā, kas aizskar cilvēka 
cieņu, sastādīti pieci administratīvo 
pārkāpumu protokoli.

Sadarbībā ar Valsts policijas 
darbiniekiem aizturēta un nogā-
dāta administratīvā aresta izcieša-
nai viena persona par automašī-
nas vadīšanu alkoholisko dzērienu 
ietekmē.

Decembrī tika veikti trīs rei-

di, kuru laikā tika pārbaudītas 
automašīnas un to vadītāji, ar 
mērķi novērst likumpārkāpumus 
un noziedzīgus nodarījumus, kā 
arī tika veikta preventīva rakstura 
patrulēšana Babītes novada terito-
rijā – pārbaudītas personas, kuras 
agrāk tikušas tiesātās, kā arī tika 
pārbaudīta māju numuru lietoša-
na uz ēkām un celtnēm.

Pēdējā laikā Babītes novada 
pašvaldības Sabiedriskās kārtības 
daļa saņēmusi vairākus iesniegu-
mus un sūdzības no iedzīvotājiem 
par bez uzraudzības atstātiem 
suņiem, pārkāpumiem par dzīv-
nieku turēšanas un pārvadāšanas 
noteikumiem. Tāpēc sabiedriskās 

kārtības inspektori kopā ar iecir-
kņa inspektoriem brīdina saim-
niekus, ka par dzīvnieku turēša-
nas, labturības, izmantošanas un 
pārvadāšanas prasību pārkāpšanu 
var tikt sastādīts administratīvais 
protokols saskaņā ar Latvijas ad-
ministratīvo pārkāpuma kodeksa 
106. pantu, proti: par dzīvnieku 
turēšanas, labturības, izmanto-
šanas un pārvadāšanas prasību 
pārkāpšanu izsaka brīdinājumu 
vai uzliek naudas sodu fiziskajām 
personām no pieciem līdz div-
simt piecdesmit latiem, bet juri-
diskajām personām – no desmit 
līdz piecsimt latiem, konfiscējot 
dzīvniekus vai bez konfiskācijas.

Par tādiem pašiem pārkā-
pumiem, ja tie izdarīti atkārtoti 
gada laikā pēc administratīvā soda 
uzlikšanas vai ja to dēļ nodarīts 
fizisks vai materiāls zaudējums, 
uzliek naudas sodu fiziskajām 
personām no desmit līdz piecsimt 
latiem, bet juridiskajām perso-
nām – no piecsimt līdz tūkstoš 
latiem, konfiscējot dzīvniekus vai 
bez konfiskācijas.

Lūgums ziņot sabiedriskās 
kārtības daļai par konstatētiem 
sabiedriskās kārtības un citiem 
likumpārkāpumiem pa diennakts 
tālruni 29466001.

Ainārs Skudris,
sabiedriskās kārtības sargs

Par valsts galvenā autoceļa A9 Rīga (Skulte)–
Liepāja posma no km 0,0 līdz km 38,2 
rekonstrukcijas projekta turpmāko izstrādi
Ar Babītes novada pašvaldības do-
mes 19.12.2012. lēmumu (prot. 
nr. 17, 9.§) akceptēta autoceļa 
A9 Rīga (Skulte)–Liepāja posma 
no km 0,0 (krustojums ar A5 
(Salaspils-Babīte) līdz km 38,2 
(krustojums ar P98 Jelgava (Tuš-
ķi)–Tukums) rekonstrukcijas pro-
jekta turpmākā izstrāde atbilstoši 
Vides pārraudzības Valsts biroja 
atzinumā nr. 5 izvirzītajiem nosa-
cījumiem un noslēguma ziņojumā 
paredzētajiem risinājumiem, no-
drošinot spēkā esošo normatīvo 
aktu prasību izpildi.

Babītes novada pašvaldības 
administrācijas ēkā Centra ielā 4, 
Piņķos, Babītes pagastā, Babītes 
novadā, var iepazīties ar 

•	 lēmuma	saturu;
•	 SIA	“Eiroprojekts”	sagatavo-

to ietekmes uz vidi novērtējuma 
noslēguma ziņojumu par valsts 
galvenā autoceļa rekonstrukcijas 
ietekmi uz vidi;

•	 Vides	pārraudzības	Valsts	bi-
roja atzinumu nr. 5 par autoceļa 
A9 Rīga (Skulte)–Liepāja posma 
no km 0,0 līdz km 38,2 rekons-
trukcijas ietekmi uz vidi novēr-
tējuma noslēguma ziņojumu; 

•	 informāciju	par	sabiedriskās	
apspriešanas procesu; 

•	 pasākumiem,	kas	tiks	veikti,	
lai novērstu vai mazinātu nelab-
vēlīgo ietekmi uz vidi.

Dzirkstīte Paņko,
pašvaldības teritorijas plānotāja
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Paziņojums par projekta “Bērnu rotaļu laukuma 
izveide Salas pagastā, Babītes novadā” noslēgumu
Projekts tika īstenots saskaņā ar 
Lauku atbalsta dienesta Lielrī-
gas Reģionālās lauksaimniecības 
pārvaldes 2012. gada 16. februāra 
lēmumu nr. 04.3/2-11/375 “Par 
projekta iesnieguma apstiprināša-
nu LEM2” Babītes novada pašval-
dības projekta iesniegumu nr. 11-
04-L32100-000189 “Bērnu rotaļu 
laukuma izveide Salas pagastā, 
Babītes novadā”, kas tika iesniegts 
Eiropas Lauksaimniecības fon-
da lauku attīstības programmas 
2007.–2013. gadam pasākuma 
“Pamatpakalpojumi ekonomikai 
un iedzīvotājiem” ietvaros.

Jaunais rotaļu laukums atrodas 
Salas pagastā, Spuņciemā, īpašu-
mā “Krēsliņi”, daudzdzīvokļu māju 
dzīvojamā teritorijā, un tas ir no-
dots ekspluatācijā.

Līdz šim Salas pagastā dzīvo-
jošajiem bērniem nebija daudz 
iespēju brīvajā laikā izklaidēties 
piemērotā vidē un apstākļos, jo 

Salas pagastā nebija tik ļoti ne-
pieciešamā rotaļu laukumu, ie-
priekšējais tika nojaukts sliktā 
tehniskā stāvokļa dēļ, tas bija 
kļuvis ļoti nedrošs, tehniski un 
“morāli” novecojis. Bērniem ro-
taļājoties pagalmos, nebija piln-
vērtīgu iespēju atrasties drošā un 
patīkamā vidē. Jaunā un modernā 
bērnu rotaļu laukuma izveidošana 
ir palīdzējusi risināt bērnu un arī 
ģimeņu ar bērniem brīvā laika pa-
vadīšanas problēmu, veicinot un 
dažādojot brīvā laika pavadīšanu 
ārpus mājas. Kā arī nodarbojoties 
ar fiziskām aktivitātēm, tiek sek-
mēta fiziskā, garīgā, sociālā attīstī-
ba, panākts draudzīgs kontakts ar 

vienaudžiem, arī veicināts veselīgs 
dzīvesveids. Tā ir alternatīva ne-
kustīgam dzīvesveidam, pavadot 
neskaitāmas stundas pie datora 
vai televizora.

Projekta mērķis – sekmēt ak-
tīvās atpūtas, vides sakopšanas un 
pieejamības aktivitāšu dažādoša-
nu Salas pagasta iedzīvotājiem, 
izveidojot bērnu rotaļu laukumu 
ar drošības un kvalitātes prasībām 
atbilstošu aprīkojumu, tā veicinot 
un dažādojot bērnu brīvā laika 
pavadīšanu ārpus dzīvojamām 
telpām, – ir veiksmīgi sasniegts.

Sagatavoja Jolanta Pupkeviča,
Babītes novada pašvaldības 

projektu vadītāja

Jauns rotaļu laukums!
Jaunais rotaļu laukums atrodas 
Babītes pagastā, Babītē, Rožu 
ielā 4. Laukumā ir piecas jaunas 
rotaļu iekārtas, izvietoti soliņi un 
atkritumu urnas. Rotaļu laukums 
paredzēts bērniem no diviem līdz 
15 gadiem. Mazākajiem bērniem 
paredzētas atsperu šūpoles, ka-
ruselis un rotaļu komplekss, lie-
lākajiem – trīsstaru piramīda un 
divvietīgās šūpoles. Rotaļu lauku-
ma tehnisko projektu izstrādāja 
un būvniecības darbus veica SIA 
“Jūrmalas Mežaparki”, būvuzrau-
dzību nodrošināja Raimonds Jan-
sons. Rotaļu laukums ir nodots 
ekspluatācijā.

Projekts tiek īstenots saska-
ņā ar Lauku atbalsta dienesta 
Lielrīgas Reģionālās lauksaim-
niecības pārvaldes 2012. gada 
16. jūlija lēmumu nr. 04.6/2-
11/1482 “Lēmums par projekta 
iesnieguma apstiprināšanu”, Ba-
bītes novada pašvaldības projek-
ta iesniegumu nr. 12-04-LL37-
L413201-000004-000189 “Bērnu 
rotaļu laukuma izveide Babītē, 
Babītes novadā”, kas tika iesniegts 
Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai Lauku attīstības 
programmas pasākuma “Lauku 
ekonomikas dažādošana un dzī-
ves kvalitātes veicināšana vietējo 
attīstības stratēģiju īstenošanas 
teritorijā”. 

Projekta kopējās izmaksas: 
Ls  9804,20. Publiskais finansē-
jums rotaļu laukuma izveidei: 

Ls 7292,60. Pašvaldības finansē-
jums: Ls 2511,60.

Projekta īstenošanas laiks: no 
11.06.2012. līdz 15.02.2013.

Projekta mērķis – sekmēt ak-
tīvās atpūtas, vides sakopšanas un 
pieejamības aktivitāšu dažādošanu 
Babītes novadā, Babītē dzīvojoša-
jiem iedzīvotājiem, izveidojot bēr-
nu rotaļu laukumu ar drošības un 

kvalitātes prasībām atbilstošu aprī-
kojumu, tā veicinot un dažādojot 
bērnu brīvā laika pavadīšanu ārpus 
dzīvojamām telpām, – ir sasniegts!

Projekts tiek īstenots saskaņā 
ar vietējās rīcības grupas “Pierīgas 
partnerība” stratēģiju.

Sagatavoja Jolanta Pupkeviča,
Babītes novada pašvaldības 

projektu vadītāja

Rotaļu 
laukums 

Babītē.

Rotaļu laukums Spuņciemā.
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Brīnumu un labestības laiks
Ir aizvadīti gada sirsnīgākie svēt-
ki  – Ziemassvētki, kas nesuši 
daudz prieka, atpūtas, līksmes un 
brīnumu, sagaidīts Čūskas gads, 
kuram vēl nav, ar ko lepoties.

Babītes novada pašvaldības so-
ciālais dienests izsaka pateicību 
iedzīvotājiem par sniegto atbal-
stu, palīdzību un sagādāto prieku 
saviem tuvākajiem, kaimiņiem, 
draugiem, iespējams, pat vienkārši 
nepazīstamiem cilvēkiem, kuriem 
tas tik ļoti bijis nepieciešams. Lie-
lu paldies sakām Babītes novada 
uzņēmējiem:

•	 SIA	“Saliena”;
•	 SIA	“Ozoli	Eko”;
•	 SIA	“Forest Travel”;
•	 Annai	 Olekšai,	 kafejnīca	

“Liepājas pagrieziens”;
•	 Babītes	mūzikas	 skolas	di-

rektorei Initai Pūķei un mūzikas 
skolas audzēkņiem

un personīgi Andrim Kārkliņam 
un Jurim Lasmanim par sarūpē-
tajām dāvaniņām un sagādāto 
prieku novada mazaizsargātajiem 
iedzīvotājiem.

Lai mums visiem laimīgs jau-

nais gads, lai tas nes prieku, sati-
cību, sapratni, lai ķildas un nesa-
skaņas mazinās, lai esam novērtēti 
un saprasti.

Kristīne Kalote,
sociālā dienesta vadītāja

Lai pieminētu, godinātu un 
aizlūgtu par varonīgajiem 
cīnītājiem, 5. janvārī Babītes 
novada Antiņu kapos tika 
atzīmēta 96. gadadiena kopš 
I pasaules kara Ziemassvētku 
kauju vēsturiskajiem 
notikumiem.

Par dramatiskajām Ziemas-
svētku kaujām Babītes novadā 
liecina gan vēstures fakti un 
cilvēku stāsti, gan arī piemiņas 
vieta Tīreļos – Antiņu kapi ar 
pieminekli kritušajiem latvju 
strēlniekiem. Šīs klusās vietas 
glabā notikumus, kas risinājušies 
pirms 96 gadiem – 20. gadsimta 
16.–17.  gada ziemā. Un, lai arī 
kaujas iznākums nebija tāds, kāds 
cerēts, latviešu strēlnieki pierādīja 
savu varonību, gribasspēku, bez-
bailību, mīlsetību pret savu zemi 
un tautu. Tas viss neapšaubāmi 
ietekmēja arī turpmāko vēsturis-
ko notikumu gaitu mūsu valsts 
vēsturē...

Atceres pasākums pie Anti-
ņu kapiem iesākās ar biedrības 
“Latviešu karavīrs” I pasaules kara 
ekipējuma un ieroču demonstrā-
ciju.

Babītes novada pašvaldība 
sadarbībā ar biedrību “Latviešu 
karavīrs” organizēja Ziemassvēt-
ku kaujas rekonstrukciju. Ar lie-
lu aizrautību atceres pasākuma 
dalībnieki vēroja Ziemassvētku 
kaujas rekonstrukciju – operāciju 
“Mītava”. Savu vēsturisko skatīju-
mu uz Ziemassvētku kauju norisi 
un cieņu pret latviešu strēlnie-

kiem šajā kaujas rekonstrukcijā 
demonstrēja biedrība “Latviešu 
karavīrs”, sabiedriskais muzejs 
“Arsenāls”, Militāras vēstures re-
konstrukcijas klubs “Redut” un 
Igaunijas militārās vēstures re-
konstrukcijas klubs.

Pēc rekrutēšanas un jaun-
sardzes centra direktora Druvja 
Kleina uzaicinājuma arī šogad 
Ziemassvētku kaujās kritušo strēl-
nieku piemiņas pasākuma ietva-
ros jaunsarga Svinīgo solījumu 
deva 60 jaunsargu kandidāti no 
502. Kalnciema jaunsargu vienī-
bas un 511. Dobeles jaunsargu 
vienības.

Pasākumā klātesošos uzru-
nāja Latvijas Republikas aizsar-

dzības ministrs Artis Pabriks, 
Nacionālo bruņoto spēku ko-
mandieris Raimonds Graube, kā 
arī Babītes novada pašvaldības 
vadība.

Par piemiņas pasākuma mu-
zikālo noskaņu gādāja Zemessar-
dzes 52. kājnieku bataljona vokā-
lais ansamblis “Junda”.

Šķir, Dieviņi, manu ceļu,
Sargā manu augumiņu,
Lai godam es varēju
Ienaidnieku uzvarēt.
(Latviešu tautasdziesma)

Zane Siliņa,
pašvaldības sabiedrisko 

attiecību speciāliste

Dzimstība 
2012. gadā
Mēn. Babītes 

pagastā
Salas 

pagastā
Babītes 
novadā

Jan. 4 1 5
Feb. 4 0 4
Mar. 9 1 10
Apr. 6 2 8
Mai. 12 3 15
Jūn. 9 - 9
Jūl. 8 3 11
Aug. 5 1 6
Sept. 9 - 9
Okt. 6 - 6
Nov. 5 2 7
Dec. 3 - 3
Kopā 80 13 93

Mirstība 
2012. gadā
Mēn. Babītes 

pagastā
Salas 

pagastā
Babītes 
novadā

Jan. 3 2 5
Feb. 10 2 12
Mar. 9 - 9
Apr. 5 3 8
Mai. 2 1 3
Jūn. 3 1 4
Jūl. 4 - 4
Aug. 2 1 3
Sept. 9 - 9
Okt. 1 1 2
Nov. 5 - 5
Dec. 4 1 5
Kopā 57 12 69

Ziemassvētku kaujām 96. gadadiena

Iedzīvotāju skaits uz 2013. gada 1.  janvāri – 9591.
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Sākta Babītes novada ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas izstrāde 
Piedalies arī tu!
Ilgtspējīgas attīstības stratē-
ģija ir ilgtermiņa teritorijas 
attīstības plānošanas 
dokuments, kurā noteikts 
vietējās pašvaldības ilgter-
miņa attīstības redzējums, 
mērķi, prioritātes un telpis-
kās attīstības perspektīva.

Babītes novada ilgtspējīgās attīs-
tības stratēģijas izstrādes periods: 
no 2012. gada 19. decembra līdz 
2014. gadam.

Iedzīvotājus un visus intere-
sentus aicinām izmantot šādas 
sabiedrības līdzdalības iespējas:

1. viedokļa izteikšana un 
priekšlikumu iesniegšana par Ba-
bītes novada ilgtermiņa, nākotnes 
redzējumu (līdz 2030. gadam);

2. piedalīties publiskās ap-
spriešanas pasākumos, tostarp 
sanāksmēs.

Precizēta informācija par sa-
biedrības līdzdalības iespējām tiks 
ievietota Babītes novada pašval-
dības vietnē www.babite.lv un 
publicēta pašvaldības bezmaksas 
informatīvajā izdevumā “Babītes 
Ziņas”.

Lūdzam iesniegt savus 
priekšlikumus līdz 2013. gada 
15.  februārim, sūtot iesniegu-

mu uz e-pastu inguna.
marcena@babite.lv vai 
vēstuli Babītes novada 
pašvaldībai Centra ielā 
4, Piņķos, Babītes pag., 
Babītes nov., LV-2107, 
ar norādi “Ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas 
izstrādei”. Iesniegumā 
norādīt kontaktinfor-
māciju – vārdu, uzvārdu, tālruni, 
adresi vai e-pastu.

Babītes novada ilgtspējīgas at-
tīstības stratēģijas izstrādes gaitā 
visa informācija tiks publicēta 
pašvaldības vietnē www.babite.lv 
sadaļā “Normatīvie akti un attīs-

tības plānošanas dokumenti”  – 
“Ilgtspējīga attīstības stratēģija” 
un Babītes novada pašvaldības 
bezmaksas informatīvajā izdevu-
mā “Babītes Ziņas”.

Par Babītes novada ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas izstrādi atbil-

dīga Babītes novada pašvaldības 
telpiskās attīstības plānotāja Ingū-
na Mārcēna (tālrunis: 67511292, 
e-pasta adrese: inguna.marcena@
babite.lv).

Ingūna Mārcēna, 
telpiskās attīstības plānotāja

Pašiem savs pasaules čempions
Par izciliem sasniegumiem 
sportā 2011. gada nogalē un 
2012. gadā Ministru 
kabinets nolēmis piešķirt 
naudas balvas gan Pierīgas 
ziemas sporta veidu 
pārstāvjiem, gan vieglatlētam, 
šahistam un tenisistei.

Pierīgas novadu labāko sportistu 
vidū ir arī Babītes novada iedzī-
votājs – vieglatlēts Māris Grēniņš, 
viņam piešķirta 6000 latu prēmija 
par izcīnīto pirmo vietu tāllēkšanā 
pasaules čempionātā. Pa 1500 la-
tiem saņems viņa trenere Mārī-
te Lūse un apkalpojošā persona 
 Liene Kleina-Brūvere.

Jau kopš bērnu dienām 
Māris par savām mājām sauc 
Babīti. Māra kā sportista kar-
jera sākās teju vienā dienā, kad 
viņš vēl mācījās Rīgas celtnie-
cības koledžā. “Tajā dienā biju 
vēl slims. Nevarēju izlemt, vai 
apmeklēt sporta nodarbību vai 
tomēr izlaist, taču beigās nolē-
mu aiziet. Tieši šajā dienā bija 
jāskrien 100 m sprints. Sāku 
skriet un jutos lieliski!” atceras 
Māris Grēniņš. 

Pēc skrējiena sporta skolotājs 
bija izbrīnīts, jo izrādījās, ka Mā-
ris bija noskrējis skolas rekordu 
un viņa rezultāts bija 11,5 se-
kundes. Protams, tādi brīnumi 
skolotāja ikdienā ir retums, ta-
pēc skolotājs esot nodomājis, ka 
hronometrs salūzis. Pēc sporta 
nodarbības hronometra rādījums 
ticis pārbaudīts ar citu hrono-
metru. Ar lielu izbrīnu sporta 

skolotājs paziņoja, ka ir uzstā-
dīts jauns skolas rekords 100 m 
sprintā. Tā kā šis jaunums bija 
tik pārsteidzošs, nekavējoties tika 
uzmeklēta sporta skolotāja pazi-
ņa – trenerīte Mārīte Lūse. Tre-
nere ieradās skolā, lai parunātos 
ar Māri personīgi. Pirmais, kas 
interesēja treneri, bija vecums. 
Atklādams trenerei savu vecumu, 
Māris saņēma bēdīgu ziņu – viņš 
ir pārāk vecs, lai sāktu sportista 
karjeru, tāpēc trenere viņu ne-
ņemšot. Tā kā Māris ir dumpi-
nieks, viņš piedāvāja trenerītei 
derības: “Ja es noskriešu 400 m 
distanci ātrāk par 50 sekundēm, 
jūs mani pieņemsiet savā ko-
mandā un palīdzēsiet trenēties!” 
Protams, derībās Māris uzvarēja, 
jo šo distanci pieveica 49,18 se-
kundēs. 

Tā kā Māra neatlaidība ņēma 
virsroku, trenerīte nolēma viņu 
pieņemt, cerot, ka viņam apniks 
smagie treniņi un pats pametīs 
nodarbošanos ar sportu. Taču arī 
šajā ziņā trenere kļūdījās, jo Māris 
tvēra katru minūti, kuru pavadīja 
sporta treniņu nodarbībās, pat ja 
sporta zālē bija jāpavada vairā-
kas stundas. Jau pēc neilga laika 
tika izvirzīts mērķis – iekļūšana 
Latvijas izlasē. Šis mērķis tika sa-
sniegts pēc trīs gadiem, bet pēc 
vēl viena smagiem treniņiem 
pilna gada jau varēja konkurēt 
Baltijas valstu līmenī. “Eiropā 
pēc rangiem biju aptuveni 50.–80. 
vietā, bet tas bija par maz, lai tik-
tu uz lielajām sacensībām. Man 
nācās smagi strādāt, lai iekļūtu  

labāko trīsdesmitniekā”.
Tikai 2008. gadā – arī nejau-

ši – Māris sāka startēt starp vāj-
dzirdīgajiem. Viss sākās ar to, ka 

klubā trenējās nedzirdīgs puisis. 
Trenere ar puisi bija aizbraukusi 
uz Eiropas čempionātu nedzirdī-
gajiem Itālijā un redzēja, ka ir 

tādi vājdzirdīgi cilvēki kā Māris. 
Tā sākas Māra ceļš uz virsotni.

Māra Grēniņa sasniegumi 
2012. gadā ir iespaidīgi – Eiro-
pas čempionātā iegūtas 1. vie-
tas 60  metru barjerskrējienā 
(8,18  sek.), 60 metru sprintā 
(6,88  sek.) un tāllēkšanā (7,24 
m). Pasaules čempionātā, kas 
norisinājās šā gada 14.–22. jūlijā 
Toronto (Kanāda), iegūta ne tikai 
1. vieta tāllēkšanā (7,46 m), bet 
arī 2. vieta 110 metru barjerskrē-
jienā (14,37 sek.).

Ņemot vērā minētos sasnie-
gumus un Babītes novada pašval-
dības domes Finanšu komitejas 
atzinumu, Babītes novada pašval-
dības dome nolēma piešķirt Mā-
rim Grēniņam prēmiju 1000 latu 
apmērā un viņa trenerei Mārītei 
Lūsei – 250 latu apmērā.

Babītes novada pašvaldība 
sveic Māri Grēniņu ar medaļām 
bagātīgi aizvadīto gadu un novēl 
nezaudēt sportisko garu un apņē-
mību, lai Čūskas gadu aizvadītu 
vēl veiksmīgāk.

Pats sportists Māris Grēniņš 
saka, ka nekad nedrīkst atmest 
ar roku saviem sapņiem. Katram 
ir nepieciešams kāds liels un ie-
spaidīgs mērķis, kuru dzīvē sa-
sniegt. Tāda mērķa sasniegšanai 
nepieciešams izvirzīt arī vairākus 
nelielus mērķus, kas saīsina tālo 
ceļu uz lielo mērķi.

Ar novadnieku, vairāku zelta 
medaļu ieguvēju Māri Grēniņu 
iepazīstināja Zane Siliņa, pašval-
dības sabiedrisko attiecību speciā-
liste.

Vieglatlēts Māris Grēniņš pasaules čempionātā, kas norisinājās 
2012. gadā no 14. līdz 22. jūlijam Toronto (Kanāda).
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Babītē 29. decembrī 
aizvadītās klasifikācijas 
sacensības šķēršļu 
pārvarēšanā ““Ozoli Eko” 
Karstvīna kauss 2012” izvērtās 
par īstiem ģimeņu svētkiem, 
pulcējot krietnu dalībnieku 
un atbalstītāju pulku. 

Pasākumu organizēja “RJSK Sport 
De Lux” sadarbībā ar SIA “Ozoli 
Eko” un Latvijas Jātnieku fede-
rāciju. 

Kā ierasts šāda tipa sacensībās 
Ozolos uzsvars tika likts uz bērnu, 
jauniešu, amatieru un jaunzirgu 
sagatavošanu jau augstāka līme-
ņa nacionālām sacensībām. Lielu 
atsaucību guva vadības shēmas, 
kurās palīdzību, pieturot zirgu vai 
poniju, vēl nepieredzējušajiem da-
lībniekiem drīkstēja sniegt trene-
ris. Jaunākajam dalībniekam bija 
tikai četri gadi. 

Apbalvoti tika visi pirmo divu 
vadības shēmu jātnieki neatkarīgi 
no rezultāta. Liela daļa jātnieku 
bija tērpušies maskās. Interesan-
tāko tērpu autori saņēma speciāl-
balvas, par kurām parūpējās firma 
“Havens Latvija”, “Dansukker”, un 
sacensību tiesnese un galvenā 
organizatore Kate Ansone. Katra 
maršruta uzvarētājs saņēma dā-
vanu no iecienīto virtuļu ražotāja 
“The Donuts”. Kopā ar mazajiem 
dalībniekiem, sacensībās piedalī-

jās trīs Latvijas izlases konkūristi, 
turklāt arī viņi bija tērpušies mas-
kās, tā vairojot prieku vismazāka-
jos sportistos. Balvu par “uzticību 
jāšanas sportam” saņēma vecākais, 
sacensībās startējošais zirgs Ra-
zums, kuram nākamgad janvārī 
paliks 24 gadi. 

Vērot sporta pasākumu Ozolos 
bija ieradušies vairāki zirgaudzē-
tāji. Audzētāja Anita Blauberga 
no sacensību tiesneses saņēma 
speciālbalvu, jo Anitas audzētie 
zirgi “Karstvīna kausā” kopā iz-
cīnīja septiņas godalgas. Savukārt 
Tērvetes zirgaudzētavas pārstāvji 
pozitīvi novērtēja sava četrgadī-
gā jaunzirga ērzeļa Atlanta (no 
Acodeto/Landgraf) pirmo startu 

sacensībās. Ar Atlantu turpmāk 
startēs sportists Ģirts Bricis, ku-
ram jau aizvadītajā gadā izvērtu-
sies veiksmīga sadarbība ar Tēr-
vetes zirgaudzētavu.

“Ozoli Eko” staļļa īpašniekiem 
Lilijai un Aivaram Bērtulsoniem 
tika pasniegta Babītes novada do-
mes priekšsēdētāja Andreja Ences 
un Latvijas Jātnieku federācijas 
prezidenta Agra Blaua paraks-
tīts goda raksts par ieguldījumu 
Latvijas jāšanas sportā, jo ar Bēr-
tulsonu ģimenes atbalstu Ozolos 
jau vairākus gadus tiek rīkotas 
plaša mēroga sacensības konkūrā 
“Baltic Cup”, kā arī vairākas rei-
zes gadā šeit notiek dažādi jāšanas 
sporta pasākumi ģimenēm.

Galveno kausu (110 cm mar-
šrutā) izcīnīja Aleksandrs Šaku-
rovs ar zirgu Patriku, pārlēkšanu 
veicot bez soda punktiem visāt-
rākajā laikā. Pārlēkšanai kvalificē-
jās pieci dalībnieki – Aleksandrs 

Šakurovs, Kārlis Blaubergs, Aija 
Patmalniece, Laima Lāce un Kate 
Ansone.

Kate Ansone,
sporta kluba “Sport De Lux” 

prezidente

Jāšanas sporta svētki ģimenēm

sPorta ziŅas
Babītes novada 
sporta spēles
15. decembrī Babītes sporta kom-
pleksā norisinājās Babītes novada 
sporta spēles galda spēļu daudzcī-
ņā (dambrete, zolīte, novuss, galda 
teniss un šautriņu mešana). Pie-
dalījās sešpadsmit dalībnieki, piec-
padsmit vīrieši un viena sieviete. 
Pirmo vietu izcīnīja Gaidis Čo-
ders, 2. vietu Kristaps Zariņš un 
3. vietu Aigars Krūzbergs, starp 
vīriem 10. vietu izcīnīja Aiva Oša.

16. decembrī Babītes sporta 
kompleksā norisinājās Babītes no-
vada sporta spēles basketbolā. Bija 
pulcējušās piecas komandas, kuras 
izspēlēja apļa turnīru. Pirmo vietu 
izcīnīja komanda ar nosaukumu 
“Krodziņš “Kristaps””, 2.  vietā 
“Babīte-1” un 3. vietā “Babīte-2”.

25. novembrī, 9. un 16. decem-
brī Sporta un kultūras centrā Spuņ-
ciemā norisinājās Babītes novada 
atklātās amatieru volejbola sacensī-
bas “Babītes kauss 2012”. Piedalījās 

desmit komandas, kuras trīs brīv-
dienās izspēlēja apļa turnīru. Pirmo 
vietu izcīnīja “Mārupe-1”, 2. vietu 
“Valgunde” un 3. vietu “Babīte-1”.

Pierīgas novadu 
sporta spēles
Ir noslēgušās Pierīgas novadu 
2012. gada sporta spēles. Babītes 
novads kopvērtējumā vienīgais, no 
kura piedalījās visās 15 sacensībās, 
un otro gadu pēc kārtas izcīnīja 
1. vietu, 2. vietā kaimiņi Mārupes 

novads un 3.  vietā Ropažu no-
vads. Pirmās vietas izcīnīja dam-
bretē, rudens krosā un sieviešu 
volejbolā, 2. vietas novusā un vī-
riešu florbolā, 3. vietas kāršu spēlē 
“zolīte”, galda tenisā, pašvaldības 
darbinieku sporta spēlēs, peldē-
šanā un šautriņu mešanā, 4. vietu 
orientēšanās, 6. vietu šahā, 7. vie-
tu futbolā, vīriešu volejbolā un 
8. vietu vīriešu basketbolā.

Florbols
Sporta kluba “Babīte” vīriešu flor-
bola komanda ir noslēgusi pirmā 
posma spēļu turnīru Latvijas 1. lī-
gas čempionātā. Otrajā posmā būs 
jāspēlē ar Vidzemes grupas sešām 
komandām.

Volejbols
8. decembrī Babītes sporta kom-
pleksā Baltijas līgas Latvijas koman-
das izspēlēja savstarpējās spēles.

SK “Babīte” uzvarēja ar rezul-
tātu 3–2 (21–25, 25–18, 23–25, 
25–22, 15–10) Latvijas Nacionā-
lo junioru izlasi un ar rezultātu 
1–3 (23–25, 25–22, 19–25, 21–25) 
zaudēja “Jelgava/LU” komandai.

Guntars Reika,
Babītes sporta kompleksa 

vadītājs

Kultūras afiša
Koncertcikls 
“Mūzika Piņku baznīca”
19. janvārī plkst. 18
koncerts “Eņģeļu balsis”
Piedalās: Latvijas Nacionālās 
operas soliste Evija Martin-
sone (soprāns),
Ieva Šablovska (arfa),
Sondra Lejmalniece (flauta).
Programmu vadīs Karina 
Bērziņa.

Florbola 1. līgas Centra grupas tabula
Vieta Komanda Spēles Punkti
1 SK Babīte 12 27
2 FK Rīga 10 25
3 Jelgavas novads 12 20
4 Kuldīga 11 18
5 LU/FS Masters 9 10
6 Kurši 2 11 8
7 Ķekava 2 11 6

Florbola Rietumu divīzijas tabula
Vieta Komanda SP GV:ZV Bil. Pnk.
1 Babīte 11  96:50  46  26 
2 Jelgavas novads 9  98:43  55  22 
3 Pārdaugavas Bigfoots 11  76:71  5  18 
4 FK Rīga 10  59:61  -2  18 
5 Nūjas.lv 9  55:46  9  12 
6 Paw J 10  44:86  -42  7 
7 Džentlmeņu līga 10  31:102  -71  2


