Babītes novada pašvaldības avīze

2013. gada 12. februāris, nr. 34

Dziesmas, dejas,
rotaļas bērniem
8. lpp.
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Jauno mūziķu festivāls
Svētdien, 20. janvārī, plkst.
15 “Latvijas Radio 3 – Klasika” ēterā skanēja jauno mūziķu koncerta ieraksts, kas
tapa, Latvijas Radio 1. studijā tiekoties vairāk nekā piecdesmit jaunajiem mūziķiem
no Latvijas un Igaunijas.
Koncertā piedalījās jaunieši vecumā no deviņiem līdz 19 gadiem,
kuri priecēja klātesošos ar skanīgiem un daudzveidīgiem muzikālajiem priekšnesumiem. Jaunie
mūziķi spēlēja gan solo numurus,
gan uzstājās ansambļos pat sešu
dalībnieku sastāvā. 1. studijā skanēja gan klasiskā mūzika klavieru
un stīgu instrumentu izpildījumā,
gan kolorīti priekšnesumi ar tādiem instrumentiem kā marimba,
cītara un Teppo akordeons.
Mūziķi, kuri piedalījās koncertā Rīgā projekta “Jauniešu iesaistīšana profesionālajā klasiskajā
mūzikā” ietvaros, ir no Aizputes,
Babītes, Engures, Ventspils, Cēsu,
Gulbenes, Rīgas un Igaunijas mūzikas skolām un šī bija lieliska
iespēja jaunajiem talantiem gan
spēlēt profesionālā skaņu ierakstu studijā, gan sadraudzēties ar
citiem mūziķiem.

Babītes
mūzikas
skolas
stīgu
ansamblis.

Babītes mūzikas skolas audzēkņi piedalījās festivālā ar
diviem priekšnesumiem: koklētāju ansambli, kas atskaņoja Ērika Ešenvalda skaņdarbu “Saule
krustcelēs” un stīgu instrumentu
ansambli, kas atskaņoja Valtera
Donaldsona darbu “Whoopee”.
Tieši pēc mēneša – 16. februārī līdzīgs koncerts tiek plānots

arī Vīlandē, Igaunijā, kur piedalīsies citi jaunie mūziķi, kuru
priekšnesumus iepriekš vērtēja un
atlasīja žūrijas komisija. Šī koncerta ieraksts arī būs dzirdams gan
Igaunijas “Klassikaraadio”, gan arī
“Latvijas Radio 3 – Klasika”.
Ar notikušā koncerta fotoreportāžu iespējams iepazīties projekta vietnē http://klasika.latvijas-

radio.lv/radioclassics/ un facebook.
com/programma.klasika.
Jauno mūziķu festivāli Rīgā un
Vīlandē tiek organizēti ar mērķi veicināt Latvijas un Igaunijas
savstarpēju informācijas apmaiņu
mūzikas jomā, lai sekmētu jauniešu iesaistīšanos klasiskās mūzikas izpildīšanā, kā arī piedāvātu
“Latvijas Radio 3 – Klasika” un

Igaunijas “Klassikaraadio” klausītājiem plašāku informāciju par
abās valstīs notiekošajiem klasiskās mūzikas notikumiem.
Projekts tiek veidots ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda
Igaunijas–Latvijas programmas
finansiālu atbalstu.
Ilze Zvaigzne,
Latvijas radio preses sekretāre

Vīra un sievas gleznu izstāde “Abi labi – arī labi”
Mākslinieks Egils Libarts ir dzimis Kurzemes pilsētiņā Aizputē
pagājušā gadsimta pašā vidū. Apzinātā dzīve pavadīta Jūrmalā un
Rīgā. Vecāku pūliņi pievērst bērnu mākslas pasaulei un pulciņos
bīdīšana no skolotāju puses palika
bez panākumiem. Mākslinieks par
sevi saka “Man tāds raksturs, kurš
nepakļaujas “rāmjos licējiem””.
Beidzis poligrāfijas mākslas
skolu, Egils nonācis glezniecības
studijā “Umbra” (tolaik TTP Kultūras nama Tautas mākslas studija),
kuras vadītāja tolaik bija gleznotāja
Māra Zītare. Viņa arī atradusi pareizo pieeju, lai ieinteresētu Egilu
pievērsties mākslai. “Viņa nevis
rīpelēja, bet ļāva gleznot, radoši
izpausties. Tā ieklausoties neuzkrītoši izteiktās piezīmēs un padomos,

klausoties stāstos par glezniecību,
gleznoju teju 35 gadus,” neslēpj
mākslinieks Egils, kurš ar humoru
izsakās par nopietno.
Egila Libarta gleznošanas stils
ir klasisks un reālistisks – gleznojot
tiek vairāk piedomāts par krāsu –
ne par formu. “Otu ņemu rokās
tikai tad, kad labs garastāvoklis un
labas domas prātā. Mans iedvesmas avots ir ģimene un daba,” saka
mākslinieks, kurš kopš gleznošanas
pirmās dienas nav mainījis ne stilu,
ne domāšanu.
Egils Libarts izstādēs piedalās kopš 1978. gada. Pateicoties
dēla Jāņa iniciatīvai, 1998. gadā
tapa pirmā personālizstāde Ojāra
Vācieša muzejā. Tad 1999. gadā
sekoja izstādes Babītes vidusskolā un Jelgavas kultūras namā.

Egila un Anitas Libartu gleznas Babītes vidusskolas 2. stāva
vestibilā.

2003. gadā tapa izstāde bibliotēkā
“Zemgale”. 2012. gadā personālizstādes notika Kultūras centrā
“Imanta” un Ikšķiles baznīcā.
Egila Libarta sieva Anita ir bibliogrāfe, kura dzimusi 1951. gadā
Rīgā. Par spīti filologa grādam,
kuru saņēma Latvijas Universitātē,
Anita atzīst, ka zīmēt viņai paticis

jau kopš bērnības. Kāda ceļojuma
laikā Anita iepazinās ar Egilu, kurš
tolaik jau bija sācis mākslinieka
karjeru. Pēc trīs bērnu izaugšanas
Anita, Egila mudināta, pievēršas
gleznošanai. Pirmie darbi top plenēra laikā Ventspilī pirms desmit
gadiem. Kopš tā laika māksliniece aktīvi glezno un piedalās visās

studijas “Umbra” izstādēs. Pirmā
personālizstāde atklāta 2012. gadā
Kultūras centrā “Imanta”.
Tā roku rokā abi mākslinieki
izpaužas, gleznojot savu dzīvi gan
tiešā, gan abstraktā veidā.
Gleznu izstāde Babītes vidusskolā būs apskatāma līdz 3. martam.
Zane Siliņa,
pašvaldības sabiedrisko
attiecību speciāliste
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Janvāris Babītes novada izglītības iestādēs

Saimītē viesojas leļļu izrādes

“Ziemas pasakas”
Babītes bērnudārzā
Babītes bērnudārza vadītāja Elita
Āboliņa piedalījās seminārā Pierīgas skolu direktoriem, pirmsskolas
izglītības iestāžu vadītājiem, mākslas un mūzikas skolu direktoriem.
23. janvārī ar leļļu teātra izrādi
uzstājās grupas “Rūķīši” skolotājas,
bet 24. janvārī iestādē ciemojās
bērnudārza “Saimīte” bērni un
mūzikas skolotāja Vineta Vītola,
un visi kopā gāja jautrās rotaļās
un apguva dažādas jaunas zināša-

Salā klausās mūziku,
dzied un dejo

Ragavu
diena PII
“Saimīte”.
Foto no PII
“Saimīte”
arhīva

Pedagoģiskais darbs

Veikta pirmā pusgada darba
analīze un pabeigts otrā pusgada
audzināšanas un mācību darba
plānojums, kā arī izvērtēts visu
grupu bērnu individuālais vērojums pēc noteiktiem kritērijiem
“Attīstības kartēs” un veikts rakstiskais vērtējums bērnu sasniegumos, prasmēs, attieksmēs sešgadīgajiem bērniem.
No 16. līdz 18. janvārim visās
grupās tika organizēti bērnu izpriecas brīži, izmantojot mūzikas
skolotājas Vinetas Vītolas izdoto
CD “Dziesmas, rotaļas un dejas
bērniem”. No janvāra sākta bērnu
darbošanās Mākslas pulciņā (interešu izglītība), kā arī sākta skolotāju
darba pašvērtējuma un izvērtēšana

individuālās sarunās ar skolotājiem.
24. janvārī notika mūzikas skolotājas Lienas Bernhardes vadītā bērnu
ansambļa “Mazās pērlītes” atskaišu
koncerts “Ziemas pasaka”.

Aktivitātes bērniem

9. janvārī iestādē viesojās muzikālā studija “Varavīksne” ar izzinoša
rakstura izrādi bērniem “Pasaka
par pelēko vilku un zelta cālīti”,
bet 18. janvārī bērni iepazinās ar
lāci Dz. Dukas Maisakas J. Podnieka leļļu izrādē “Par lācīti, kurš
nepazina ziemu”.
Janvārī ieplānota sporta nedēļa “Sniega prieki” visu vecumu
bērniem.
Veiksmīgi turpinās un tiek
realizēts kopprojekts “Zemūdens

Vidusskola piedalās bateriju un
makulatūras vākšanas konkursā
3. janvārī notika pedagoģiskās
padomes sēde par mācību darba
rezultātiem 1. semestrī. Pēc 1. semestra mācību darba rezultātiem
ir apkopoti un izvirzīti Pūču apbalvojuma kandidāti.
Ir notikušas tikšanās – konsīliji ar skolēniem un vecākiem, lai
lemtu, kā palīdzēt skolēniem uzlabot mācību sasniegumus (piedalās
atbalsta personāls, administrācija,
skolotāji).
Skolotāji apmeklē ar IZM saskaņotu profesionālās pilnveides
programmu “Laikam atbilstoša
mācību stunda, tās efektivitāte”.
Saturā ietilpst efektīvas, uz skolēnu mācīšanos vērstas stundas
pazīmes, plānošana un skolēnam
sasniedzami rezultāti, atgriezeniskā saite par sasniegto, stundas or-

nas. Lai uzkrātu vairāk zināšanu
un dalītos darba pieredzē, divi iestādes pedagogi devās ekskursijā uz
pieredzes skolu pirmsskolas skolotājiem Mārupes privātajā bērnudārzā “Pipariņš”. Janvāris iestādē
tika noslēgts ar Ingunas Lipskas
koncertu “Ziemas pasakas”.
Marita Aploka,
Babītes pirmsskolas izglītības
iestādes vadītājas vietniece
izglītības jomā

ganizatoriskā struktūra, stundu
vērošana un analīze kā skolotāju
profesionālā pilnveide.
Babītes vidusskola iesaistījusies
“Zaļās jostas” aktivitātēs – bateriju
un makulatūras vākšanas konkursā “Par tīru Latviju”.
Ir notikušas skolas bioloģijas,
fizikas, vācu valodas un ģeogrāfijas olimpiādes, kuru mērķis ir
noskaidrot skolēnus, kuri pārstāvēs skolu Pierīgas olimpiādēs.
Pierīgas novadu skolu vācu valodas
olimpiādē 11. klases skolnieks Atis
Dzilna ieguva 2. vietu, 12. klases
skolniece Sabīne Olehno 3. vietu.
A. Dzilna ir izvirzīts uz valsts vācu
valodas olimpiādi (sk. Ruta Krafte). Pierīgas novadu skolu bioloģijas olimpiādē 9.a klases skolniecei
Aleksandrai Medinai 3. vieta, 11.

valstībā” visās bērnu grupās, bet,
sadarbojoties ar Līgatnes papīra
fabriku, turpinās projekts “Izglāb
koku!” (makulatūras vākšana) visās bērnu grupās. 18. janvārī grupā
“Mazputniņi” noorganizēta “Džimbas drošības stundiņa”, ko vadīja
speciālisti no centra “Dardedze”.
28., 29. un 30. janvārī visās
grupās bērni ar prieku un aizrautību kopā ar sporta un ar grupu skolotājām aktivizējās, darbojoties ar
ragaviņām – vispirms bērni izpētīja
un salīdzināja ragaviņu daudzveidību, izvērtēja, kuras vislielākās,
vissmagākās un visskaistākās!
Ruta Bārzdaine,
Babītes novada pirmsskolas
izglītības iestādes “Saimīte”
vadītājas vietniece mācību darbā

klases skolniecei Laurai Auliciemai
2. vieta, 12. klases skolniekam Tomam Jurģim Ivanovam – atzinība.
5.c un 6.a klases skolēni un
skolotājas Anita Kalniņa, Lidija Jonikāne, Iveta Leišavniece ir
iesaistījušies starptautiskajā projektā “Mācoties no dabas”. Tēma
– “Būvēsim māju” (Lielbritānija,
Bulgārija, Nīderlande, Rumānija,
Spānija, Latvija). 9.a un 9.b klases skolēnu darba tēma – “Biomīmikrija” (sk. Inese Gavare). Projektu koordinē Bērnu vides skola.
18. martā Comenius projektā
divi skolēni – Gatis Finartijs un
Agnija Onukrāne (9.b kl.) – un
divi skolotāji dosies uz Zviedriju.
Gita Sondore,
Babītes vidusskolas direktores
vietniece audzināšanas jomā

Pirmsskolas skolotāja Astra Šumska turpina apmeklēt Montesori
pedagoģijas apmācības kursus.
16. janvārī Salas sākumskolas
skolēni apmeklēja trešo koncertlekciju J. Mediņa mūzikas skolā
“No stabules līdz saksofonam” un
pēc tam devās nelielā ekskursijā
uz Kara muzeju. 23. janvārī Salas

sākumskolā viesojās bērnudārza
“Saimīte” mūzikas skolotāja Vineta Vītola ar bērnu ansambli
un prezentēja savu grāmatiņu
un disku “Dziesmas, rotaļas, dejas bērniem”, kopīgi dziedot un
ejot rotaļās.
Daina Krūmiņa,
Salas sākumskolas direktore

“Vinnijs” paplašināsies
Attīstība

Mūsu sākumskola ar nepacietību
gaida pavasari, jo tad sāksies ilgi
gaidītais notikums – sākumskola
“Vinnijs” realizēs savu jauno iestādes attīstības projektu. Sākumskolā ir kļuvis par šauru, tādēļ tika
nolemts paplašināt sākumskolas
telpas, lai tajās ērti varētu mācīties
skolēni līdz pat 6. klasei. Tāpat
tiks uzbūvēta jauna sporta zāle,
kas ļaus “Vinnijam” vēl nopietnāk nodarboties ar sportiskajām
aktivitātēm.
Projektu plānots realizēt līdz
jaunajam mācību gadam.

Ekoloģija

Kā jau Ekoskolai pienākas, ir nepieciešams bērnus izglītot dažādās
jomās. No janvāra “Vinnija” skolēni piedalās konkursā “Dārznīca”,
kas finansēts ar Eiropas Savienības un LR Zemkopības ministrijas
atbalstu. Skolēniem tika izdalītas personīgās dārznīcas, kurās
atradās viss nepieciešamais, lai
izaudzētu trīs augus – Kanādas egli, tulpi un palso kastaņu.
Komplektā ietilpa ne tikai šo augu
sēklas, bet arī podiņi, mēslojums,
zeme, dienasgrāmata, kurā veikt
piezīmes un novērojumus, kā arī
dažādas pamācības, kā veiksmīgāk
izaudzēt sēklas. Ceram, ka mūsu
skolēniem veiksies labi un vasarā

šos stādus varēsim iestādīt mūsu
pagalmā.
“Vinnijs” informē, ka jau ir
savāktas divas ar pusi tonnas
makulatūras un gandrīz 100 kilogramu kaitīgo bateriju.

Grāmatu lasīšana un
Pasaku rīts

Sākumskolā 14.–28. janvārī norisinājās konkurss “Čaklākais lasītājs”.
Šajā laikā tika lasītas grāmatas,
tika rakstītas recenzijas un zīmētas ilustrācijas par izlasīto.
Konkursa mērķis bija veicināt
bērnu interesi par grāmatām un
lasīšanu, kā arī raisīt bērnos iztēli
un radošu darbošanos komandā.
25. janvārī skolēnus apciemoja bērnu grāmatu rakstnieks un
ilustrators Vladimirs Novikovs
un noslēguma dienā 28. janvārī
Grand Prix ieguva 2. klases skolniece Klavdija Košeļeva.
Pirmsskolas bērni visu janvāra
mēnesi lasīja Vika pasaku “Zemūdens Bara lielā diena”, pēc kuras
motīviem ir uzņemta animācijas
filma “Ness un Nesija”. Bērni šajā
mēnesī zīmēja dažādus tēlus no
šīs pasakas un filmiņas, un janvāra beigās pasaku rītā dziedāja dažādas dziesmas un minēja mīklas.
Renārs Krīgers,
sākumskolas “Vinnijs”
projektu vadītājs
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Babītes novada pašvaldības domes sēdē

2013. gada 23. janvārī Domes sēdes darba kārtībā 35 punkti.
Babītes novada pašvaldības
dome lēma:
• pilnveidot Babītes novada
Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008.–2020. gadam un Salas pagasta teritorijas plānojuma
2005.–2017. gadam grozījumu
4. redakciju atbilstoši institūciju
atzinumiem un publiskās apspriešanas rezultātiem;
• apstiprināt zemes ierīcības
projektu nekustamā īpašuma “Kaziņu Juri” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8088 003 0015;
• apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma
“Štrausi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0321;
• apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma
“Knapes” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8088 001 0116,
nekustamā īpašuma “Apogi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8088 001 0089, nekustamā
īpašuma “Latgales” zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu 8088 001
0209, nekustamā īpašuma “Vecvagari” zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 8088 001 0021;
• noslēgt zemes nomas līgumu ar trim personām par
pašvaldībai piederoša nek. īp.
“Dārzi” zemes vienības daļas
(MRS-7;4;5;50;49) iznomāšanu
ģimenes dārza uzturēšanai;
• noslēgt lauku apvidus zemes
nomas līgumu ar par apbūvētas
zemes vienības Cidonijas ielā 13,
Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā, kadastra apzīmējums 8048
004 0379, iznomāšanu 0,07685 ha
platībā (tā ir ½ domājamā zemes
daļa no 0,1537 ha kopplatības);
• noteikt, ka ēku un būvju
uzturēšanai Celtnieku ielā 24,
Babītē, Babītes pagastā, Babītes
novadā, zemes vienības kadastra

apzīmējums 8048 004 0375, nepieciešamā platība ir 0,12 ha;
• izsniegt izziņu diviem nepilsoņiem, vienai ārvalstu fiziskai
personai un vienai juridiskai personai par atļauju iegūt īpašumā zemi;
• izvirzīt nosacījumus nekustamā īpašuma “Zvaigznītes”,
Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes
novadā (zemesgabala kadastra numurs 8088 005 0112) sakārtošanai;
• nodot SIA “Kopingehus”,
reģistrācijas nr. 40003690459, nomas lietošanā uz 12 gadiem nekustamā īpašuma “Ābeles”, Piņķi,
Babītes pagasts, Babītes novads,
kadastra Nr. 8048 003 0170, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0170 daļu 0,12 ha
platībā autostāvvietas ierīkošanai;
• piešķirt finansiālu atbalstu
Portidžas mācībsistēmas nodrošinājuma apmaksai divām personām, kurām noteikta invaliditāte;
• pagarināt sociālā dzīvokļa
īres līgumu ar divām personām;
• piešķirt pabalstu sešām personām ārkārtas situācijas radīto
seku pilnīgai vai daļējai novēršanai un sociālās rehabilitācijas
mērķu sasniegšanai;
• atcelt administratīvo lēmumu – 13.12.2012. administratīvā
pārkāpuma protokolu-paziņojumu
nr. 120015328;
• atkārtoti izvirzīt Salaspils
novada bibliotēku par reģiona
galveno bibliotēku;
• izdarīt grozījumus Babītes novada pašvaldības domes
2010. gada 25. augusta noteikumos nr. 16 “Nomas maksas cenrādis Babītes novada pašvaldības
Babītes sporta kompleksā”;
• piešķirt ēdināšanas maksas
atvieglojumus Babītes novada izglītības iestāžu izglītojamiem no
daudzbērnu ģimenēm, kurās ir
trīs un vairāk bērnu vecumā līdz
18 gadiem (vai līdz vispārizglīto-

jošās skolas pabeigšanas brīdim)
un kuri ir deklarēti vienā dzīvesvietā, kas atrodas Babītes novada
administratīvajā teritorijā;
• noslēgt līgumu par līdzfinansējuma piešķiršanu 50 %
apmērā no vecākiem noteiktā
līdzfinansējuma apmēra profesionālās ievirzes programmas
izglītībai audzēkņiem, kuru dzīvesvieta deklarēta Babītes novada
administratīvajā teritorijā, bet apmeklē Rīgas pilsētas profesionālās
ievirzes izglītības iestādes;
• Babītes novada pašvaldības
Babītes vidusskolas direktorei
I. Rozenbergai pieņemt no akciju
sabiedrības “Spilva” dāvinājumu –
televizoru un kinozāli;
• apstiprināt Babītes novada
pašvaldības saistošos noteikumus
nr. 2 “Par nekustamā īpašuma
nodokļa piemērošanu Babītes
novadā”;
• apstiprināt Babītes novada
pašvaldības saistošos noteikumus
nr. 3 “Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība atsevišķām nodokļa maksātāju
kategorijām Babītes novadā”;

• apstiprināt Babītes novada
vēlēšanu komisijas locekļiem darba stundas tarifa likmes;
• saskaņot SIA “Balt Line
Globe” aktualizēto tehniski ekonomisko pamatojumu projektam
“Ūdenssaimniecības pakalpojumu
attīstība Babītes novada Spuņciemā”, izstrādātu 2012. gadā ar
šādiem prioritārās investīciju
programmas pasākumiem (komponentēm):
1.1. Ū 2.1. Ūdensapgādes
tīklu rekonstrukcija Sila – Pļavu
ielas rajonā;
1.2. Ū 2.2. Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija Spuņciema ielas
rajonā, 1. kārta;
1.3. Ū 3.1.1. Jauni pieslēgumi mājsaimniecībām Sila – Pļavu
ielā, 1. kārta;
1.4. Ū 3.2.1. Jauni pieslēgumi
mājsaimniecībām Spuņciema ielā,
1. kārta;
1.5. K 3.1.1. Pašteces kanalizācijas tīklu rekonstrukcija Sila –
Pļavu ielas rajonā, 1. kārta;
1.6. K 3.2.1 Sila un Pļavu
ielas pieslēgumu rekonstrukcijas
1. kārta;

• pilnvarot SIA “Babītes siltums” izveidotajā iepirkuma komisijā projektu “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē”
un “Šķeldas katlu mājas izbūve”
realizācijas sakarā Babītes novada
pašvaldības pārstāvjus;
• apstiprināt noteikumus
Nr. 1 “Par amatiem, to klasificēšanu un mēnešalgām pašvaldības
iestādēs 2013. gadā”;
• apstiprināt pašvaldības izglītības iestāžu 2013. gada budžeta
tāmi;
• izdot Babītes novada pašvaldības domes saistošos noteikumus nr. 1 “Par Babītes novada
pašvaldības budžetu 2013. gadā”;
• nekustamajiem īpašumiem
“Zāģētava” un “B.S.M.1-Zāģētava-2”, Varkaļu ciemā piešķirt
ielām nosaukumus un piešķirt
projektētajām zemes vienībām adreses atbilstoši detālplānojumam;
• noteikt, ka nekustamā
īpašuma “Mazalstes” zemes vienības, kadastra apzīmējuma
80480040243, sadalīšanai divās
daļās ir nepieciešams izstrādāt
zemes ierīcības projektu.

Paziņojums par Babītes novada Babītes pagasta teritorijas plānojuma
2008.–2020. gadam un Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005.–2017. gadam
grozījumu 5. redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai
Saskaņā ar Babītes novada pašvaldības domes 23.01.2013. lēmumu
(sēdes protokols Nr. 1, 1.§) no
14.02.2013. līdz 06.03.2013. tiek organizēta Babītes pagasta teritorijas
plānojuma 2008.–2020. gadam un
Salas pagasta teritorijas plānojuma
2005.–2017. gadam grozījumu 5.
redakcijas publiskā apspriešana.
Ievērojot Teritorijas attīstības
plānošanas likumā noteikto, ka vietējās pašvaldība teritorijas plānojumā nosaka funkcionālo zonējumu,

publisko infrastruktūru, reglamentē
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, kā arī citus teritorijas izmantošanas nosacījumus
un aprobežojumus, ievērojot AS
“Latvenergo” izsniegtos nosacījumus, TP 4.redakcijā bija attēlota
projekta “Elektropārvades tīklu
savienojuma “Kurzemes loks” 3.
posma Tume–Rīga (Imanta) esošās 110 kV elektropārvades līnijas rekonstrukcija un jaunas 330
kV elektropārvades līnijas izbūve”

(turpmāk tekstā – Projekts) ietekmes uz vidi novērtējumā piedāvātā
1. alternatīva (TP 4. redakcijas “Babītes novada teritorijas funkcionālā
zonējuma kartē” bija noteikta kā
teritorija ar īpašiem noteikumiem).
Ņemot vērā, ka nav noslēgusies ietekmes uz vidi novērtējuma
procedūra un Vides pārraudzības
birojs nav sniedzis atzinumu ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumam, TP grozījumu 5. redakcijā
ir veikti labojumi un elektropār-

vades līnijas rekonstrukcijai un
jaunas 330 kV elektropārvades
līniju izbūvei nepieciešamās teritorijas nav attēlotas.
Ar teritorijas plānojumu grozījumu 5. redakciju iespējams
iepazīties:
• Babītes novada pašvaldības
administrācijas ēkā Centra ielā 4,
Piņķos, administrācijas darba laikā;
• Babītes novada pašvaldības
administrācijā “Pīlādzīšos”, Spuņciemā, administrācijas darba laikā;

• pašvaldības vietnē www.
babite.lv.
Rakstiskus priekšlikumus līdz
6.03.2013. var iesniegt Babītes novada pašvaldības administrācijas
kancelejā Centra ielā 4, Piņķos,
Babītes pagastā, Babītes novadā,
LV-2107, vai administrācijā “Pīlādzīšos”, Spuņciemā, Salas pagastā,
Babītes novadā, LV-2105, vai sūtīt
pa pastu.
Daces Ansena,
pašvaldības teritorijas plānotāja
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Babītes novada pašvaldības
budžets 2013. gadā
Babītes novada pašvaldības budžeta projekts 2013. gadam sastādīts saskaņā ar LR likumiem
“Par pašvaldību budžetiem”, “Par
valsts budžetu 2013. gadam” un
LR Ministru kabineta 2012. gada
18. decembra noteikumiem Nr.
874 “Noteikumi par pašvaldību
finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību
2013. gadā”.
Līdz 31.12.2012. Babītes novadā savu dzīvesvietu deklarējis
9591 iedzīvotājs, no kuriem 8181
Babītes pagastā un 1410 – Salas
pagastā. Tomēr šis rādītājs objektīvi neatspoguļo faktiski dzīvojošo
iedzīvotāju skaitu Babītes novadā,
jo pēdējos gados uzceltajās savrupmājās cilvēki dzīvo, bet dzīvesvieta deklarēta citā novadā, un tas
nozīmē, ka šajās mājās dzīvojošo
cilvēku maksātie nodokļi nenonāk Babītes novada pašvaldības
budžetā.
2012. gadā Babītes novadā
dzimuši 111 bērni, miruši 75
cilvēki un reģistrētas 49 laulības.
No kopējā iedzīvotāju skaita
reģistrējušies Valsts nodarbinātības dienestā kā darba meklētāji
bija 233 cilvēki, kas ir 3,8 % no
darbspējīgo iedzīvotāju skaita
2013. gada 1. janvārī, un tas ir par
90 cilvēkiem mazāk nekā 2012.
gada 1. janvārī.
Ekonomisko aktivitāšu ziņā
2012. gads Babītes novadā bijis
veiksmīgāks nekā 2011. gads, jo
iepriekšējos gados uzsāktā būvniecība pamazām turpinās, bet
ieņēmumi no iedzīvotāju nodokļa
pašvaldības budžetā būtiski pieaug, te gan jāņem vērā pašvaldību
finanšu izlīdzināšanas īpatnības.
Darījumi ar nekustamajiem īpašumiem 2012. gadā Babītes novada
teritorijā notika Ls 11 058 000 apmērā, bet, salīdzinot un izvērtējot
ar darījumu apjomu 2011. gadā
(konkrēti Ls 22 000 000 apmērā),
secināms, ka nekustamā īpašuma
tirgū ikdienas darījumu skaits ir
tādā pašā līmenī.
Pašvaldības būvvaldē saskaņoti 302 būvniecības projekti,
kas ir par septiņiem projektiem
mazāk nekā 2011. gadā, izsniegta
127 būvatļauja, kas ir par sešām
būvatļaujām vairāk nekā 2011.
gadā, pieņemti ekspluatācijā 118
objekti, kas ir par 40 vairāk nekā
2011. gadā.
2012. gadā novada pašvaldības
dome apstiprināja divus detālplānojumus un 51 zemes ierīcības

Demogrāfiskās situācijas dinamika uz katra gada 1. janvāri:
Iedzīvotāju skaits

2007
6810

2008
7103

2009
7365

2010*
8949

2011*
9184

2012*
9354

2013*
9591

* Pēc administratīvi teritoriālās reformas
projektu, atļāva sākt astoņu detālplānojumu un 27 zemes ierīcības
projektu izstrādi, kā arī turpināja
grozījumu izstrādi Babītes pagasta un Salas pagasta teritoriju
plānojumos, lai veidotu vienotus
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus. 2012. gadā turpinājās Babītes novada attīstības
programmas izstrāde 2014.–2020.
gadam.
2012. gadā, kā ik gadu, pašvaldības budžeta līdzekļi tika
novirzīti investīcijām pašvaldības
iestāžu renovācijas projektos, kā
rezultātā 2012. gadā izbūvētas
plašas telpas Babītes vidusskolas
bibliotēkai, kā arī paplašināts vestibils un izremontētas klašu telpas,
pabeigts Salas sākumskolas telpu
remonts 2. stāvā.
Tā kā pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs nepietika
vietas bērniem, tad tika atvērtas
divas grupas piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībai Babītes
vidusskolā, tā nodrošinot vietas
48 bērniem.
Pirmsskolas izglītības iestādei
“Saimīte” uzbūvēta piebūve, kurā
nodrošinātas vietas bērniem no
1,5 gadu vecuma.
Turpinājās profesionālā futbola laukuma Piņķos aprīkošana,
izbūvējot aizsargsietus un celiņus,
kā arī uzstādot dažāda izmēra
vārtus, līdz ar to nodrošinot pilnvērtīgu treniņu iespējas dažāda
vecuma bērniem.
Ar ES līdzfinansējumu izbūvēti bērnu rotaļu laukumi Babītē
un Spuņciemā.
2012. gadā no ceļu fonda
pašvaldības ielu un ceļu ikdienas
uzturēšanā ieguldīti Ls 99 800. No
pašvaldības pamatbudžeta ielu un
ceļu projektēšanā, kārtējā remontā
un būvuzraudzībā ieguldīti Ls 572
800 (a/b segas atjaunošana Kļavu
ielā un Aveņu ielas posmā Piņķu
ciemā, Cidonijas ielā un Sila ielas
posmā Babītē, a/b seguma izbūve Pīlādžu un Viršu ielās Piņķos,
Celtnieku ielā Babītē, gājēju ietves
būvniecība Kleistu ielā Mežārēs
un Liepezerā, Meistaru un Rūpnieku ielās Piņķos, sabiedriskā
transporta pieturas izbūve Rīgas
ielā Piņķos.

2012. gadā veikta apgaismojuma izbūve Spilves ielā, Stropu
un Silmaču ielās Spilvē, Kļavu ielā
Piņķos un Lieknas ielā Egļu ciemā, par kopējo summu Ls 94 400.
Pēc VAS Latvijas valsts ceļi
pasūtījuma 2011. gadā izstrādāts
tehniskais projekts un veikta iepirkuma procedūra gājēju tilta
būvniecībai pār autoceļu A10
Rīga–Ventspils pie Priežciema,
taču šobrīd projekts nav iekļauts
2013. gada VAS “Latvijas valsts
ceļi” būvniecības plānos.
Babītes poldera sūkņu stacijas un krājkanāla rekonstrukcijai
(Eiropas Savienības finansēts projekts), kā arī jaunu meliorācijas
grāvju izbūvei, grāvju un lietus
ūdens kanalizācijas cauruļvadu tīrīšanai, caurteku labošanai, bebru
veidoto dambju likvidēšanai meliorācijas novadgrāvjos un polderu
sūkņu staciju uzturēšanai izlietoti
Ls 547 000.
2012. gadā palielinājās izdevumi savstarpējos norēķinos ar
Rīgas un Jūrmalas pašvaldībām
par Babītes novadā dzīvojošiem
bērniem, kuri mācās šo pašvaldību skolās, – tie ir Ls 249 500, bet
finansējums privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm sasniedza
Ls 309 000.
2012. gadā samazinājās izmaksāto pabalstu apmērs pašvaldības
sociālajā dienestā, kopumā pabalsti izmaksāti Ls 190 300 apmērā.
2013. gadā pašvaldības pamatbudžetā ienākumi no nodokļiem
plānoti Ls 5 426 256, no tiem Ls
4 744 845 iedzīvotāju ienākuma
nodoklis, bet Ls 681 411 nekustamā īpašuma nodoklis. Iemaksas
pašvaldību finanšu izlīdzināšanas
fondā ir Ls 692 300, kas ir 12,7 %
no nodokļu ieņēmumiem. Iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā, rēķinot pret nodokļu
ieņēmumiem, ir septītās lielākās
starp 17 Latvijas pašvaldībām,
kuras veic šīs iemaksas.
Kopējie pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2013. gadā
plānoti Ls 6 582 969, tai skaitā
nodokļu ieņēmumi, valsts budžeta
mērķdotācijas pedagogu algām
līdz 2013. gada 31. augustam,
bērnu vecāku iemaksas mūzikas

skolā, ieņēmumi no pašvaldības
institūciju sniegtajiem pakalpojumiem un pašvaldības īpašuma
izmantošanas, bet izdevumi – Ls
7 940 000.
2010. gada 26. oktobrī parakstīts līgums starp LR Vides ministriju, Babītes novada
pašvaldību un pašvaldības SIA
“Babītes siltums” par projekta
“Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē” īstenošanu
un 2011. gadā sākti būvdarbi,
kas turpinājās 2012. gadā un
turpināsies arī 2013. gadā. Latvijas Republikas Ministru kabinets noteicis, ka Babītes novada
pašvaldība šī projekta realizācijai
saņems Ls 3 502 000 apmērā finansējumu no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda, pašvaldības
ieguldījums Ls 1 000 000, bet
kopējās projekta izmaksas ir Ls
5 864 691. Pēc šī projekta realizācijas pašvaldībai ievērojami
finanšu līdzekļi būs jāiegulda ielu
seguma atjaunošanā, ielu rekonstrukcijā un izbūvē.
Šobrīd pārstrādāts tehniski
ekonomiskais pamatojums projektam “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Spuņciemā”,
šī projekta atbalsta gadījumā paredzēts ES līdzfinansējums Ls 298
000 apmērā, bet kopējās projekta izmaksas plānotas Ls 865 000
apmērā.
Ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanai un asfaltbetona seguma
atjaunošanai no autoceļu fonda
līdzekļiem plānots ieguldīt Ls
135 760, kas ir par 36 % vairāk
nekā 2012. gadā. Pašvaldības ielu
un ceļu projektēšanā, būvniecībā
un rekonstrukcijā no pašvaldības
pamatbudžeta līdzekļiem plānots
ieguldīt Ls 790 640, par 38 %
vairāk nekā 2012. gadā. Paredzēts rekonstruēt Liepu aleju
Babītē, Ezermalas, Skolas un
Pūpolu ielas Piņķos, atjaunot
asfaltbetona segumu Augļu un
Ziedu ielās Priežciemā, rekonstruēt gājēju ietves gar Jūrmalas,
Rīgas un Saules ielām Piņķos,
izbūvēt sabiedriskā transporta
galapunktu Piņķos, izstrādāt
Meža ielas un Ķiršu ielas Babītē rekonstrukcijas tehniskos

projektus, kā arī autoceļa Piņķi–Dzilnuciems rekonstrukcijas
tehnisko projektu.
Ielu apgaismojuma rekonstrukcija plānota Jūrmalas un
Saules ielā, bet ielu apgaismojuma
izbūve plānota Meistaru, Rūpnieku un Priedaines ielā Piņķos, kā
arī Upes ielā Brīvkalnos.
Polderu sūkņu staciju uzturēšanai, meliorācijas grāvju un lietus
ūdens kanalizācijas cauruļvadu
tīrīšanai, būvniecībai, caurteku labošanai un bebru veidoto
dambju likvidēšanai meliorācijas
novadgrāvjos, Babītes poldera
sūkņu stacijas un krājkanāla rekonstrukcijai pabeigšanai (Eiropas
Savienības finansēts projekts) paredzēti Ls 270 000.
2013. gadā no pašvaldības budžeta sociālajai palīdzībai dažādu
pabalstu izmaksai paredzēti finanšu līdzekļi Ls 220 220 apmērā, kas
ir par 15,7 % vairāk nekā 2012.
gadā, jo 2013. gadā no valsts budžeta netiek kompensēti GMI
(garantētie minimālie ienākumi).
Paredzēts 50 % apmērā apmaksāt ēdināšanas izdevumus
pašvaldības izglītības iestādēs
bērniem no daudzbērnu ģimenēm, kā arī turpināt sniegt zupas
virtuves pakalpojumus.
2010. gadā pašvaldība no SIA
“Lattelecom” iegādājās nekustamo
īpašumu – ēku Jūrmalas ielā 14a,
Piņķos, lai to pārbūvētu un izvietotu tur pašvaldības bibliotēku un
Babītes mūzikas skolu ar klašu
telpām un koncertzāli, kuru būs
iespējams izmantot dažādu kultūras pasākumu rīkošanai. 2011.
gadā sākta ēkas rekonstrukcijas
projekta izstrāde, bet 2013. gadā
paredzēts sākt būvdarbus, un šī
projekta izmaksas 2013. gadā plānotas Ls 1 000 000 apmērā.
Kopējais finansējums kultūras
un sporta aktivitātēm 2013. gadā
tiek palielināts par 22 %, dodot
iespējas novada iedzīvotājiem
aktīvi izmantot savu brīvo laiku,
kā arī novadā dzīvojošiem augsta
līmeņa sportistiem saņemt līdzfinansējumu dalībai dažādos sporta
pasākumos valsts izlases sastāvā.
Kopumā ar finanšu līdzekļiem
Babītes novada pašvaldības budžetā 2013. gadā iespējams nodrošināt pašvaldības autonomo
funkciju izpildi un plānot dažādus
attīstības projektus nākamajiem
gadiem.
Andrejs Ence,
pašvaldības domes priekšsēdētājs
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Latvijas skolēnu projektu konkurss
Ar mērķi veicināt velosipēda
kā droša un ērta ikdienas
transporta plašāku lietošanu
Latvijā Latvijas Riteņbraucēju apvienība izsludina projektu konkursu 7.–12. klašu
skolēniem.
Konkursa darbi tiks vērtēti četrās
nominācijās: drošs ceļš uz skolu,
velo un internets, riteņbraukšanas
veicināšanas kampaņa, kā arī brīvās izvēles tēma, kas atbilst velosipēda kā ikdienas transportlīdzekļa
lietošanas veicināšanas idejai.
Ar katru gadu riteņbraukšana
kļūst arvien populārāka. Par to
liecina arī socioloģisko aptauju
dati – Rīgā ikdienā ar velosipēdu pārvietojas aptuveni 8 % iedzīvotāju, bet 15,3 % brauc ar
velosipēdu vismaz reizi nedēļā.
Latvijas Riteņbraucēju apvienības un velovortāla “Divritenis.
lv” veiktā ikgadējā riteņbraucēju
skaitīšana uz Rīgas tiltiem un pārvadiem parāda, ka riteņbraucēju
skaits palielinās par aptuveni 10
% gadā (citās Latvijas pilsētās
līdz šim nav veikti mērījumi ar
salīdzinošiem datiem). Diemžēl,
kā liecina policijas dati, palielinās
arī velosipēdu zādzību skaits un
dzērumā braucošo riteņbraucēju

skaits, bet Ceļu satiksmes drošības
direkcija konstatējusi, ka palielinās
ceļu satiksmes negadījumu skaits,
kuros iesaistīti riteņbraucēji.
Taču vai ar to ir pietiekami?
Vai riteņbraucējiem radītā infrastruktūra atbilst riteņbraucēju
vēlmēm? Vai katrs, kas to vēlas,
ar velosipēdu var droši nokļūt
no savas mājas līdz skolai, dar-

bam, izklaides vai sporta objektiem? Kas jādara, lai skolēni
vairāk izmantotu velosipēdu ceļā
uz mācību iestādi? Vai ar riteņbraukšanas palīdzību ir iespējams
uzlabot sabiedrības veselību kopumā un līdz ar to arī samazināt
valstī izdevumus par medicīnas
pakalpojumiem? Vai velosipēdu
novietnes ir ērtas, drošas, dizai-

“Jūrmalas ATU” turpina darbu
kā “Eco Baltia VIDE”
Februāra beigās Babītes novadā darbu sāks uzņēmums
“Eco Baltia VIDE”, kas radies,
apvienojot iedzīvotājiem labi
pazīstamo “Jūrmalas ATU” ar
Rīgas un Kurzemes reģionā strādājošajiem vides un
atkritumu apsaimniekošanas
uzņēmumiem “Eko Rīga” un
“Kurzemes ainava”.

Klientiem Babītes novadā joprojām būs pieejami SIA “Jūrmalas
ATU” līdz šim sniegtie pakalpoju-

mi – sadzīves atkritumu izvešana,
būvgružu izvešana, ielu tīrīšana,
asenizācija un dažādi kravas
transporta pakalpojumi.
Jānis Lediņš, SIA “Eco Baltia
VIDE” direktors: “Ņemot vērā
SIA “Eko Rīga”, SIA “Jūrmalas
ATU” un SIA “Kurzemes ainava”
daudzus gadus krāto pieredzi, jauna uzņēmuma “Eco Baltia VIDE”
izveide ir likumsakarīgs ilgtspējīgas attīstības solis, lai, apvienojot
kompetences, pilnveidotu pakalpojumus un operatīvāk reaģētu

Vakanču gadatirgus
No 2013. gada marta Nodarbinātības valsts aģentūra
sāks aktīvu sezonas vakanču
gadatirgus pasākumu organizēšanu visā Latvijā.

Sezonas vakanču gadatirgos
ar aģentūras un darba devēju
starpniecību darba meklētājiem
tiks piedāvātas katrā reģionā uz
pasākuma norises brīdi aktuālās
sezonas vakances dažādās jomās (lauksaimniecība, zemkopī-

ba, rūpniecība, tūrisms u. tml.).
Vienlaikus tā ir iespēja darba
meklētājiem klātienē tikties ar potenciālajiem darba devējiem, iegūt
plašu informāciju par darba un
apmācību iespējām Latvijā un ārzemēs, rast atbildes uz daudziem
ar darbu un profesionālo izaugsmi
saistītiem jautājumiem, aģentūras
pakalpojumiem. Darba devējiem,
piedaloties sezonas vakanču gadatirgos, ir lieliska iespēja prezentēt
savu uzņēmumu, informēt darba

uz klientu vajadzībām.”
Atbilstoši Komerclikumam
SIA “Eco Baltia VIDE” pilnā apmērā pārņems visas līgumā noteiktās SIA “Jūrmalas ATU” saistības. Pakalpojumu tarifi saglabāsies
iepriekšējā apmērā, un norēķini
par pakalpojumiem līdz nākamā
rēķina saņemšanai veicami SIA
“Jūrmalas ATU” līgumos noteiktajā kārtībā. Vairāk informācijas
pa tālruni 67760049 vai e-pastu
jurmala@vide.ecobaltia.lv.
Papildu informācija:

meklētājus par vakancēm, darba
nosacījumiem, karjeras izaugsmes
iespējām uzņēmumā, veikt pirmās
darba intervijas ar sev piemērotākajiem kandidātiem klātienē
u. tml. Pasākuma apmeklējums
ikvienam būs bez maksas. Lai
pieteiktu vakances gadatirgum,
darba devējam jāsazinās ar tuvāko
aģentūras filiāli un jāpiesaka sava
vakance.
Vairāk informācijas pa tālr.
67830850 (Rīgas reģions – Vija

niski pievilcīgas? Vai ar velosipēda
palīdzību var veicināt ekonomisko
izaugsmi, izmantojot tos kā transportu biznesā, mazinot importētās
degvielas patēriņu? Cik Latvijā
ir velo pasākumu organizētāju?
Kā cilvēki var uzzināt par riteņbraukšanas sporta, izklaides un
tūrisma pasākumiem? Ar kādiem
velosipēdiem ikdienā pārvietojas?

Vai riteņbraucēji nosaka modi?
Kādas riteņbraucējiem nepieciešamas preces būtu iespējams ražot
tepat uz vietas – Latvijā, samazinot importu?
Šie ir tikai daži domas rosinoši piemēri tēmām, par kurām
Latvijas Riteņbraucēju apvienība
vēlas mudināt Latvijas skolēnus
rakstīt savus ikgadējos projektus, izvēloties kā galveno objektu
velosipēdu. Šādi Latvijas Riteņbraucēju apvienība vēlas pievērst
skolēnu, viņu vecāku, pedagogu,
mācību iestāžu vadītāju, pašvaldību un to atbildīgo amatpersonu,
kā arī sabiedrības kopumā uzmanību tam, ka līdz ar pavasara
un vasaras tuvošanos neizbēgami palielināsies riteņbraucēju
skaits, tāpēc nepieciešams daudz
vairāk uzmanības pievērst riteņbraucējiem piemērotu apstākļu
nodrošināšanā. Te liela nozīme
arī skolām – pasaules attīstītāko
un velo draudzīgo valstu (Dānija,
Nīderlande) pieredze rāda, ka sabiedrības izglītošana riteņbraukšanas jomā ir jāsāk pirmsskolās un
jāturpina skolas vecuma bērniem,
jo tikai tad ir iespējams panākt
drošu un ērtu satiksmi.
Latvijas Riteņbraucēju
apvienība

Janvārī aizturētas
divas iereibušas
personas pie stūres
Babītes novada pašvaldības Sabiedriskās kārtības daļa informē,
ka sabiedriskās kārtības sargi
sadarbībā ar Olaines iecirkņa
policijas darbiniekiem, veicot
sabiedriskās kārtības uzraudzību
Babītes novadā janvārī, devušies
43 izbraukumos.
Mēneša laikā Valsts policijā
nogādātas deviņas personas, no
kurām septiņas par administratīvo pārkāpumu izdarīšanu, bet
divas – aizdomās par noziedzīgu
nodarījumu izdarīšanu. Janvārī
saņemts un izskatīts 31 iedzīvotāju iesniegums un sūdzība,
piecos gadījumos personas nogādātas uz mājām. Ar 29 personām veiktas preventīva rakstura
pārrunas un pieņemti paskaidrojumi. Sastādīti 12 protokoli/
paziņojumi par apstāšanās un
stāvēšanas noteikumu neievērošanu, savukārt par alkoholisko
dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu sabiedriskās
vietās vai par atrašanos sabiedriskās vietās tādā reibumā, kas

Račinska),
e-pasta adrese vija.racinska@
nva.gov.lv

aizskar cilvēka cieņu, sastādīti
četri administratīvo pārkāpumu
protokoli.
Sadarbībā ar valsts policijas
darbiniekiem aizturētas un nogādātas administratīvā aresta
izciešanai divas personas par automašīnas vadīšanu alkoholisko
dzērienu ietekmē.
Janvārī tika veikti divi reidi, kuru laikā tika pārbaudītas
automašīnas un to vadītāji, ar
mērķi novērst likumpārkāpumus
un noziedzīgus nodarījumus, kā
arī tika veikta preventīva rakstura patrulēšana Babītes novada
teritorijā – pārbaudītas personas, kuras agrāk tikušas tiesātās, kā arī tika pārbaudīta māju
numuru lietošana uz ēkām un
celtnēm.
Lūgums ziņot sabiedriskās
kārtības daļai par konstatētiem
sabiedriskās kārtības u. c. likumpārkāpumiem pa diennakts tālruni 29466001.
Ainārs Skudris,
sabiedriskās kārtības sargs

Astra Šē
vecākā proj
E-pasts:
Tālr. 294
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Tas ir paveikts!
Tā ar prieku par padarīto
saka mūzikas skolotāja Vineta Vītola, jo kopā ar saviem
dziedošajiem audzēkņiem no
bērnudārza “Saimītes” “Cālēnu” grupas ir izdota grāmata
“Dziesmas, rotaļas, dejas
bērniem”, kurai pievienots
CD ar bērnu iedziedātajām
dziesmām.

Grāmata ar pievienoto kompaktdisku ir veidota kā metodisks
materiāls pirmsskolas mūzikas
skolotājiem, grupu skolotājiem un
ģimenēm, kuras mīl muzikālas aktivitātes kopā ar saviem bērniem
mājas apstākļos. Tāpēc grāmatā
aprakstīti dažādie varianti tam, kā
iespējams izmantot šo muzikālo
materiālu. CD apkopo to tautas
mūzikas materiālu, kuru skolotāja
iekļauj muzikālās audzināšanas saturā, kurš patīk bērniem un kuru
iespējams gan izdziedāt gan izspēlēt
uz ritma un mūzikas instrumentiem, gan izspēlēt kustību rotaļās.
CD arī iekļautas latviešu tautas-

dziesmas un rotaļas Vinetas Vītolas
apdarē, cittautu tulkotās rotaļas, kā
arī divas Vinetas Vītolas komponētas un viena ģimenes kopradīta
dziesma. Pavadījumi papildināti ar
dzīvnieku un dabas skaņu efektiem,
kuri uztur bērna uzmanību. Rotaļas dod jautrību un prieku. Māca
mīlestību un draudzību.
Bērni šīs dziesmas, rotaļas un
dejas izdziedājuši, izspēlējuši un
izdejojuši mūzikas nodarbībās vidējās, vecākās un sagatavošanas
vecuma grupās. Tāpēc, izmantojot
šo mūzikas materiālu, iespējams
pielāgot uzdevumus dažādiem
pirmsskolas bērnu vecumiem.
Materiāls dod iespēju radoši izpausties dažādos muzikālās
darbības veidos – dziedot, dejojot, spēlējot pirkstu spēli, spēlējot
rotaļu un muzikas instrumentus.
Tas ir interesants bērniem un nostiprina bērna atmiņā šo mūzikas
materiālu, tas neapnīk, jo dod iespēju dažādām aktivitātēm.
Iedziedātais materiāls izmantojams arī grupas skolotāju rīta

“Dziesmas, rotaļas, dejas bērniem” grāmatas prezentācija Babītes novada bērnudārzā. Zanes Siliņas foto

aplim vai dinamiskajām pauzēm.
Lielu pateicību skolotāja saka
bērnu vecākiem par sadarbību un
Babītes pagasta pašvaldībai, kura
finansiāli atbalstīja grāmatas un
CD izdošanu.

Grāmatu kā dāvanu saņēma
Babītes novada bērnudārzi, kad
skolotāja ar bērniem devās “izrotaļāties” uz Babītes un Salas
pirmsskolas izglītības iestādēm.
Arī “Saimītes” bērnu grupas

saņēma grāmatu un piedalījās
grāmatas izspēlēšanas jautrajā
pasākumā.
Ruta Bārzdaine,
bērnudārza “Saimīte” vadītājas
vietniece izglītības darbā

SPORTA ZIŅAS
Babītes novada sporta spēles B grupas Cerību līgā. SK “Babīte”
20. janvārī Babītes sporta kompleksā norisinājās Babītes novada sporta
spēles kāršu spēlē “Zolīte” pirmais
posms. Piedalījās 20 dalībnieki.
Sieviešu grupā 1. vietu izcīnīja
Ginta Sadovska, 2. vietu Valentīna
Baumane un 3. vietu Dzintra Svikle. Vīriešu grupā 1. vietu izcīnīja
Mairis Kampars, 2. vietu Valdis
Mincāns un 3. vietu Jānis Driksne. Kopvērtējumā 1. vietā Ginta
Sadovska, 2. vietā Mairis Kampars
un 3. vietā Valdis Mincāns.

Florbols

Latvijas 1. līgas vīriešu florbola
čempionāta otrā posmā spēlēs ar
Vidzemes grupas sešām komandām
mūsu sporta kluba (SK) “Babīte”
komanda ir izspēlējusi divas spēles
ar FK “Ādaži” un izcīnījuši uzvaru ar rezultātu 13:6 (8:1, 3:2, 2:3),
bet Burtnieku novadam pēc spēles
metienos tika piedzīvots zaudējums
ar rezultātu 6:7 (3:2, 3:1, 0:3, 0:0).
Rīgas 11. atklātajā čempionātā
ir sācies otrais posms, kur astoņas
spēcīgākās komandas ir iekļuvušas A grupas Superlīgā un sešas

Numura pielikumi

amatieru vīriešu basketbola komanda. Pēc aizvadītām 14 spēlēm
ir izcīnītas deviņas uzvaras, viens
neizšķirts un četri zaudējumi.
Kopvērtējuma tabulā ar izcīnītiem
33 punktiem ieņemam 4. vietu.
Jūrmalas atklatajā čempionātā basketbolā vīriešiem
2012./2013. gadā piedalās cita SK
“Babīte” amatieru vīriešu basketbola komanda, kura ir nospēlējusi
deviņas spēles: piedzīvoti septiņi
zaudējumi un izcīnītas divas uzvaras, kopvērtējuma tabulā ieņemot
desmito vietu ar 11 punktiem.

komanda ir iekļuvusi Superlīgā un
aizvadījusi vienu spēli ar Ikšķiles
komandu, piedzīvojot zaudējumu
ar 6:10 (3:2, 0:4, 3:4).

Volejbols

Sieviešu volejbola Baltijas līgas
astotais sabraukums norisinājās
Mogiļevas pilsētā (Baltkrievijā),
kur Latvijas komandas tikās ar
Baltkrievijas komandām. SK “Babīte” sieviešu volejbola komanda
zaudēja visās trīs spēlēs. 11. janvārī
Minchanka (Minska) 0:3 (13:25;
15:25; 13:25), 12. janvārī VC “Kommunalnik Mogilev” ar rezultātu 0:3
(21:25; 20:25; 19:25) un 13. janvārī VC “Atlant” (Baranoviči) ar 1:3
(13:25; 14:25; 25:22; 20:25).
Devītais sabraukums norisinājās Voru pilsētā Igaunijā 25.–
27. janvārī, kur Latvijas komandas
tikās ar Igaunijas komandām. SK
“Babīte” komanda izcīnīja maksimālo punktu skaitu, uzvarot
visā trijās spēlēs, kas ļāva mūsu
komandai apsteigt turnīra tabulā “Jelgavas/LU” komandu par
vienu punktu un ieņemt piekto

Novuss
Sporta kluba “Babīte” sieviešu volejbola komanda.
Foto no sporta kluba “Babīte” arhīva

vietu. “Jelgava /LU” izcīnīja vienu uzvaru un piedzīvoja divus
zaudējumus, bet Latvijas Junioru
izlase visās trijās spēlēs zaudēja.
SK “Babīte” uzvarēja “University
of Tartu” 3:0 (25:18; 26:24; 25:22),
“Familia/Voru” VK 3:1 (25:14;
23:25; 26:24; 25:20) un “TTU”
3:1 (27:29; 25:20; 25:22; 25:13).
12. janvārī Saldū norisinājās

2. lpp. — Saistošie noteikumi nr. 1 “Par Babītes novada pašvaldības
budžetu 2013. gadā”
Reģistrācijas numurs: 000703364
Dibinātājs: Babītes novada pašvaldība
Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts,
Babītes novads, LV–2107

vīriešu volejbola veterānu sacensības “Saldus kauss 2013”. Sacensībās piedalījās komandas no Valgundes, Jelgavas, Saldus, Skrundas
un Babītes. Mūsu novada veterānu
komanda izcīnīja 1. vietu.

Basketbols

Mārupes novada basketbola līgā
otro sezonu spēlē SK “Babīte”

Jau no 5. janvāra norisinās Latvijas 2013. gada komandu čempionāti. SK “Babīte” piedalās ar
divām komandām, viena virslīgā
un otra – otrajā līgā. SK “Babīte”
virslīgas komanda ir aizvadījusi
sešas komandu sacensības un izcīnījusi četras uzvaras, un piedzīvojusi divus zaudējumus, ieņemot
turnīra tabulā 4. vietu.
Guntars Reika,
Babītes sporta kompleksa
vadītājs

5. lpp. — Saistošie noteikumi nr. 2 “Par nekustamā īpašuma
nodokļa piemērošanu Babītes novadā”

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