
No 22. līdz 26. maijam Latvijā 
norisinājās Bibliotēku nedēļa. 
Latvijā Bibliotēku nedēļa tiek 
atzīmēta kopš 1997. gada, 
kad pirmo reizi to organizē-
ja pēc Latvijas Bibliotekāru 
biedrības ierosinājuma. 
 UNESCO, novērtējot grāmatas 
un to lasīšanu, 1996. ga da 
23. aprīli pasludināja par 
Pasaules grāmatu un autor-
tiesību aizsardzības dienu.

Šogad Bibliotēku nedēļas moto 
ir “Mantojuma sardzē”, un tas 
nozīmē, ka nedēļas laikā biblio-
tēkās rīkotās aktivitātes galveno-
kārt tika veltītas kultūrvēsturisko 
bagātību saglabāšanai un izman-
tošanas iespējām publiskajās bib-
liotēkās. Savu dalību Bibliotēku 
nedēļā apliecināja arī Babītes 
novada bibliotēkas, 25. aprīlī 
no plkst. 14 līdz 14.15 aicinot 
pievienoties zibakcijai “Lasīsim 
kopā!”.

Pagājušajā gadā 14 Pierīgas 
reģiona publiskās bibliotēkas Bib-
liotēku nedēļas laikā vienojās kādā 
aktivitātē, ko nosauca par zibak-
ciju “Lasīsim kopā!”. Vienlaikus 
plkst. 14 bibliotēkā esoši lasītāji 
tika aicināti, ņemot līdzi grāma-
tas, žurnālus vai citu lasāmvielu, 
doties ārpus telpām un 15 minū-
tes klusībā lasīt.

Zibakcijas dalībnieki apmetās 

uz soliņiem, sēdēja zālītē, uz ap-
malītēm un uz trepēm turpat pie 
Babītes vidusskolas. Šādā veidā 

viņi piesaistīja garāmgājēju un ga-
rāmbraucēju uzmanību gan bib-
liotēkai, gan lasīšanai, gan grāma-

tai kā vērtībai. Akcijas būtība ir 
pavisam vienkārša – bibliotekāres 
un lasītāji vienā dienā un vienā 
laikā apvienojas kopīgā lasīšanā, 
radot interesi garāmgājējos.

Bibliotekāru nākotnes vīzija – 
Bibliotēku nedēļas ietvaros visas 

Latvijas bibliotēkas vienlaikus uz 
15 minūtēm ar saviem lasītājiem 
vienojas lielos lasīšanas svētkos 
“Lasīsim kopā!”.

Zane Siliņa, 
pašvaldības sabiedrisko 

attiecību speciāliste
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Norvēģijas koris viesosies Babītē
Tieši pirms pieciem gadiem, 
kad Latvijas kori un deju ko-
lektīvi gatavojās Vispārējiem 
latviešu XXIV Dziesmu un XIV 
Deju svētkiem, norvēģu diriģen-
te Marija Malmstena atveda uz 
Latviju savu kori “Røysterett for 
Alle” un sniedza spilgtu koncertu 
Babītes vidusskolā. Šogad Latvi-
ju apciemos Marijas Malmstenas 
otrs vadītais koris “Rosendal Son-
glag”. Koris dibināts 1883. gadā 
un šogad svin savu 130.  jubileju. 
Tas ir otrs vecākais jauktais ko-
ris Norvēģijā. Rozendāle ir maza 
pilsētiņa, kas atrodas Norvēģijas 

rietumu krastā uz dienvidiem no 
Bergenas. 

Koris dzied renesanses laika 
mūziku, mūsdienu balādes, da-
žādu tautu tradicionālo mūziku, 
liturģiskās himnas, norvēģu tautas 
dziesmas un mūziklu melodijas. 
Koncertē, piedalās festivālos, 
uzstājas Norvēģijas valsts svēt-
ku pasākumos un citās jubilejās. 
Uzstājas arī kopā ar citiem koriem 
un džeza grupu. Koris pateicas un 
izrāda cieņu saviem klausītājiem 
un atbalstītajiem, sniedzot tiem 
muzikālu baudījumu.

Brauciens uz Rīgu ir kora 

trešā ārzemju koncertturneja. 
2009.  gadā koris bija Itālijā pie 
Garda ezera un 2011. gadā kon-
certēja Dublinā, Īrijā. 

Diriģente Marija Malmstena 
koristus iedvesmo un sajūsmina. 
Viņas talants, profesionalitāte un 
muzikālā dzirksts iepriecina kori 
un rada vēlmi dziedāt.

No 2008. gada izveidojusies 
sadraudzība ar Babītes novada 
jaukto kori “Atskaņa”, kurš kup-
lināja “Røysterett for Alle” kon-
certu 2008.  gada pavasarī, bet 
2009. gadā ciemojās Norvēģijā. 
Sadraudzība turpinās, un 18. mai-

jā plkst. 18 Piņķu baznīcā būs 
“Rosendal Songlag” un kora “At-
skaņa” kopējs garīgās mūzikas 
koncerts, bet 19. maijā plkst. 13 

būs koru sadraudzības koncerts 
atpūtas kompleksā “Lido”. 

Ginta Pētersone,
jauktā kora “Atskaņa” diriģente

Norvēģijas koris “Rosendal Songlag”. Foto no kora arhīva

Babītes vidusskolas skolēni un garāmgājēji vienojas kopīgā priekā – lasīšanā 
brīvā dabā. Zanes Siliņas foto

Bibliotēku 
zibakcijas  
sauklis  
 “Lasīsim kopā!”. 

Visi lasa



2 | www.babite.lv 2013. gada 14. maijs, nr. 37 

Babītes uzņēmēju klubs aicina pievienoties!
Pirmo Babītes uzņēmēju 
kluba gadu droši varam 
nosaukt par iepazīšanās un 
izpētes periodu. 

Pirmajā gadā ir paveikts daudz: 
ar Latvijas Darba devēju konfe-
derācijas atbalstu ir nodibināti 
kontakti ar visiem Pierīgas re-
ģiona uzņēmēju klubiem, ir sāk-
ta sadarbība ar Babītes novada 
pašvaldību. Babītes uzņēmēju 
klubs ir piedalījies arī novada 
sporta spēlēs, piedāvājot apmek-
lētājiem iziet jautrības stafeti. 
Pavasarī tika organizētas Put-
nu dienas, kurās mācību iestā-
dēm tika dāvināti putnu būri. 
Konkursa kārtībā tika izvēlēts 
Babītes uzņēmēju kluba logo. 
Organizējot dažādas tikšanās, 
uzņēmējiem tika dota iespēja 
viesoties dažādos novada uzņē-
mumos un iepazīties ar to darbī-
bas specifiku un veiksmīgas uz-
ņēmējdarbības knifiem. Aktuālā 
informācija par biedrības akti-
vitātēm tiek publicēta interneta 
vietnē www.babitesnovads.lv.

Babītes uzņēmēju kluba 
mērķi ir apvienot Babītes nova-
da uzņēmējus, veicināt Babītes 
novada attīstību, kā arī pārstāvēt 
uzņēmēju intereses novadā un 
visā Latvijā. 

Babītes uzņēmēju kluba izvir-
zītie uzdevumi ir skaidri definēti:

•	 veicināt savstarpējo in-
formācijas, pieredzes un labās 
prakses piemēru apmaiņu starp 
novada uzņēmējiem un Babītes 
novada kontaktu auditorijām;

•	 veidot līdzvērtīgu un drau-
dzīgu dialogu ar uzņēmējiem un 
visām Babītes novada kontaktu 
auditorijām, iesaistoties lēmumu 
pieņemšanā, kas sekmētu uzņē-
mēju un novada attīstību;

•	 sadarboties ar citām bied-
rībām, organizācijām un apvie-
nībām, ar mērķi sekmēt biedrības 
atpazīstamību, konkurētspēju un 
veselīgas uzņēmējdarbības vides 
nodrošināšanu

•	 piesaistīt finansējumu, īste-
not kopīgus projektus, kā arī veikt 
cita veida saimnieciskās aktivitātes 
biedrības darbības nodrošināšanai.

Šogad plānots palielināt bied-
rības biedru skaitu un turpināt 
iesākto, tāpēc Varis Sprancmanis 
aicina citus kaimiņus uzņēmējus 
pievienoties šai biedrībai, lai veik-
smīgāk sadarbotos ne tikai pašu, 
bet arī novada attīstībā!

buk@babitesnovads.lv
Varis Sprancmanis, 
valdes priekšsēdētājs
(SIA “Gartens”)
Tālr. 29235296

Pošamies dziesmu un 
deju svētkiem
Informējam par Babītes no-
vada tautas mākslas kolek-
tīvu māksliniecisko kvalitāti 
un rezultātiem repertuāra 
pārbaudes skatēs, gatavojo-
ties Vispārējiem latviešu XXV 
Dziesmu un XV Deju svētkiem.

•	 Jauniešu	koris	“Maska”,	diri-
ģents	Jānis	Ozols,	46,22	(augstākā	
pakāpe)

•	 Jauktajam	koris	 “Atskaņa”,	
diriģente Ginta Pētersone, 40,44 
(I pakāpe)

•	 Vidējās	paaudzes	deju	kolek-
tīvs “Dārta”, vadītājs Lauris Siliņš, 
D grupa, 55,3 (augstākā pakāpe)

•	 Vidējās	paaudzes	deju	kolek-
tīvs “Dārta”, vadītājs Lauris Siliņš, 
E grupa, 42,4 (I pakāpe)

•	Mūzikas	skolas	koklētāju	an-
samblis “Dzītariņi”, vadītāja Valda 
Bagāta, 43,33 (I pakāpe)

•	 Koklētāju	 ansamblis	 “Bal-
ti”, vadītāja Valda Bagāta, 48,78 
(I pakāpe).

Svētku režisora Uģa Brikmaņa 
iecere ir 30. jūnijā visā Latvijā no 

plkst. 13.12 līdz 13.40, kad saule 
būs sasniegusi visaugstāko punktu 
debesīs, visos pagastu karogu mas-
tos pacelt īpaši dziesmu svētkiem 
veidotu karogu, kurā būs redza-
ma katra novada iedziedātā zīme, 
dziesmas un novada nosaukums. 
Karoga pacelšanas mirkli režisors 
aicina fiksēt fotokadrā un tūlīt no-
sūtīt uz LNKC, lai 30. jūnija va-
karā dziesmu svētku atklāšanas 
brīdī Dziesmu svētku parkā Rīgā 
uz lielā ekrāna un pēc tam vakarā 
televīzijā parādītu kopainu.

Pirmsskolas izglītības iestāde “Saimīte”
Pedagoģiskais darbs

•	 Turpinās	pastiprināts	skolo-
tāju un administrācijas darbs pie 
pedagogu profesionālās darbības 
kvalitātes novērtēšanas – 7. kārtā 
projektā iesaistījušās trīs pirms-
skolas skolotājas, lai iegūtu 2. un 
3. pakāpi.

•	 R.  Bārzdaine	 apmeklēja	
4. aprīlī PII vadītāju un metodiķu 
semināru, kurā izzinātas tēmas:

- “Pirmsskolas izglītības ies-
tādes sadarbība ar ģimenēm un 
valsts pašvaldību iestādēm”;

- “Pirmsskolas un sākumsko-
las pēctecība. Viedokļi par saga-
tavošanu skolai Pierīgā un Rīgas 
reģionā”;

- “Iepazīšanās ar uzdevumu 
krājumu pirmsskolas vecuma bēr-
niem zināšanu un prasmju līmeņu 
novērtēšanai”.

•	11. aprīlī noorganizēta sko-
lotāju pedagoģiskā sanāksme par 
autorprogrammas izstrādi un ap-
stiprināšanu.

•	Visās bērnu grupās veikta 
aptauja par bērnu apmeklējumu 

vasaras mēnešos, lai veiksmīgi sa-
plānotu grupu darbošanos vasaras 
mēnešos.

•	Lai veiktu grupu vides piln-
veidošanu ar bērnu attīstošajiem 
materiāliem, tika noorganizēta 
SIA “Gudra galva” un SIA “Lel-
le” piedāvāto attīstošo materiālu 
prezentācija.

•	 Sadarbībā ar foto kompāniju 
“Bergs” noorganizēta izlaidumnie-
ku fotografēšana piemiņas foto 
albumu izveidei.

•	Veiktas individuālās sarunas 
ar grupu skolotājiem, lai izvērtētu 
katra skolotāja individuālo iegul-
dījumu izglītības iestādes attīstībā 
un pilnveidē.

•	 Izstrādāta sava Izglītības 
programma PII “Saimīte” un ie-
sniegta IKVD apstiprināšanai.

Aktivitātes bērniem
•	 5.  aprīlī	 5–6	 gadus	 veco	

bērnu grupas noskatījās grupas 
“Skudriņas” iestudēto muzikālo 
izrādi “Ābolu maiss”.

•	 9. aprīlī	 sešgadīgajiem	bēr-

niem noorganizēta ekskursija uz 
Babītes vidusskolu, lai iepazītos ar 
skolu, kurā no 1. septembra mā-
cīsies, lai apmeklētu skolas bib-
liotēku un lai iepazītos ar Babītes 
Mūzikas skolu.

•	 15.  aprīlī	 viesojās	Dzintra	
Duka-Maisaka	un	Juris	Podnieks	
ar leļļu izrādi bērniem “Putnu 
biedēklis un viņa draugi”.

•	 5–6	gadus	veco	bērnu	gru-
pas ar saviem darbiem piedalījās 
“Balticovo” izsludinātajā zīmējumu 
konkursā “Krāso! Sūti! Svini!” par 
tēmu “Kā es sagaidu Lieldienas 
2013”.

•	 23. aprīlī	kopīgs	pasākums	
ar piecām pirmsskolas izglītības 
iestādēm kopprojekta “Zemūdens 
valstība” projekta noslēgšanai.

•	 24.  aprīlī	 –	 bērnu	 ballīte	
kopā ar mūziķi Edriku Balodi 
kopprojektu “Zemūdens valstība” 
pabeidzot.

Ruta Bārzdaine,
Babītes novada pirmsskolas 
izglītības iestādes “Saimīte” 

vadītājas vietniece mācību darbā 

Babītes novada jauniešu kora 
“Maska”, jauktā kora “Atskaņa” 
un Babītes vidusskolas skolēnu 
kopkora iedziedātā identitātes 
zīme.

aprīlis izglītības iestādēs

Babītes uzņēmēju kluba dibināšana.
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Babītes Mūzikas skola
Saskaņā ar mācību darba plānu 
aprīlī audzēkņi gatavo un kārto 
beigšanas eksāmenus un piedalās 
konkursos.

5. aprīlī Bolderājas Mūzikas 
un mākslas skolā notika jauno 
vijolnieku un čellistu konkurss 
veltīts	J. Vītola	150 gadu	jubilejai	
“J. Vītols	un	viņa	audzēkņi”,	kurā	
Babītes Mūzikas skolas audzēkne 
Elīza Sestule ieguva 2. vietu.

No 9. līdz 12. aprīlim Viļņā 
notika	 IV	Starptautiskais	 Jonas	
Švedas tautas instrumentu kon-
kurss, kurā Babītes mūzikas skolas 
audzēkne Katalīna Bernāne ieguva 
1. vietu.

10. aprīlī Babītes mūzikas skolā 

notika	Jāzepa	Mediņa	Rīgas	mūzi-
kas vidusskolas audzēkņu koncerts.

11. aprīlī Babītes Mūzikas 
skolas klavierspēles un sitamins-
trumentu klases audzēkņi piedalī-
jās Mazās kamermūzikas festivālā 
Mārupē, Mārupes Mūzikas un 
mākslas skolā.

17. aprīlī sagatavošanas kla-
ses audzēkņi sniedza koncertu 
vecākiem.

24. aprīlī Inčukalna novada 
Mūzikas un mākslas skolā notika 
I  mazpilsētu un lauku mūzikas 
skolu konkurss stīgu instrumentu 
spēles audzēkņiem, kurā piedalījās 
vijoļspēles klases audzēknes Elīza 
Bērziņa un Arta Lipora.

25. aprīlī notika IV Latvijas 
mazpilsētu un lauku mūzikas 
skolu programmas stīgu instru-
mentu spēle – kokles spēle, au-
dzēkņu konkurss Iecavas Mūzikas 
un mākslas skolā, kurā piedalījās 
kokles spēles klases audzēknes.

26. aprīlī sitaminstrumentu 
klases audzēkņi piedalījās Jojo 
Mayer meistarklasē Rīgā, Kon-
gresu namā.

28. aprīlī Babītes vidusskolas 
zālē notika Pierīgas reģiona kokļu 
ansambļu dziesmu svētku skate, 
kurā piedalījās Babītes Mūzikas 
skolas kokļu ansamblis.

Inita Pūķe, 
Babītes Mūzikas skolas direktore

Babītes vidusskola
4. aprīlī skolā Vecāku diena, kad 
vecāki var tikties ar klašu audzi-
nātājiem un mācību priekšmetu 
skolotājiem, iepriekš pierakstoties 
skolas kancelejā.

9. aprīlī notika matemātikas 
un dabas zinību cikla mācību 
priekšmetu konkurss “Erudīts” 
7.–9. klasēm. Konkursu organizēja 
skolotāji: I. Stašulāne, S. Bērziņa, 
L. Baleviča, I. Gavare, D. Kore-
ņuks, A. Nikolajenko, L. Ābele.

9. aprīlī Pierīgas novada sa-
censības “Drošie un veiklie”  – 
iegūta 3. vieta”: Diāna Ezeriņa, 
Ralfs Kamergrauzis, Elīna Kazilē-
viča, Rūdolfs Fogelis, Petra Zelti-
ņa, Dairis Lapšāns, Nikola Cīrule, 
Kristaps Šefers.

Visa informācija par sasnie-
gumiem konkursos un olimpi-
ādēs būs pieejama skolas vietnē 
(direktores vietnieces izglītības 
jomā A.  Kalniņa un I.  Stašulā-
ne).

10. aprīlī Babītes vidusskolas 
zēnu koris viesojās un sadzie-
dājās Pļavnieku pamatskolā (sk. 
S. Sestule, I. Martinsone). Zēnu 
koris gatavojas gaidāmajai reģio-
nālajai	2. kārtas	skatei	Jelgavā,	 lai	
varētu piedalīties IX Latvijas zēnu 
koru salidojumā Cēsīs 24., 25. un 
26. maijā.

11.  aprīlī vokālā ansambļa 
“Pūpoliņi” dalībnieki bija aicināti 
sveikt svētkos Tieslietu departa-
menta darbiniekus (sk. I.  Mar-
tinsone).

18. aprīlī skolā tiek organizē-
ta karjeras diena ar dažādu profe-
sionālo mācību iestāžu piedalīša-
nos. Izglītojamajiem bija iespēja 
gan iegūt informāciju par šīm 
skolām izstādes laikā, gan tuvāk 
iepazīties meistarklasēs. Tikšanās 
ar Web-tehnoloģiju skolas, Rīgas 

pārtikas ražotāju skolas, Rīgas 
Stradiņa Universitātes, Latvijas 
Sporta pedagoģijas akadēmijas, 
Ekonomikas un Kultūras augst-
skolas,	Latvijas	 Jūras	akadēmijas	
un Biznesa augstskolas “Turī-
ba” pārstāvjiem (I. D. Lagzdiņa, 
G. Sondore). 

22. aprīlī Babītes vidusskolā 
notika Pierīgas novadu skolu vi-
zuālās un vizuāli lietišķās māks-
las konkursa “Kur saulīte rotājās” 
1. kārta. Uz 2. kārtu izvirzīti 1.–
3. klašu audzēkņu darbi “Ziedos 
saule rotājas”.

24. aprīlī matemātikas un da-
bas zinību cikla mācību priekšme-
tu konkurss “Erudīts” 10.–12. kla-
sēm. Konkursu organizē skolotāji: 
I. Stašulāne, S. Bērziņa, L. Balevi-
ča, I. Gavare, D. Koreņuks, A. Ni-
kolajenko, L. Ābele.

24.  aprīlī 10. un 11.  klašu 
skolēni projekta “Euroscola” ietva-
ros rīkos EP vēlēšanas, kurās pie-
dalīsies skolotāji un 7.–12. klašu 
skolēni (sk. D. Eglīte). Konkursa 
mērķis – radīt izpratni par Eiro-
pas Parlamenta darbu un Eiropas 
vēlēšanām. Tā ir iespēja caur tiešu 
dalību uzzināt EP uzbūvi un EP 
deputāta darbu, kā arī darboties 
radoši un pilnveidot savas orga-
nizatora un oratora spējas. Skolas 
Eiropas Parlamenta vēlēšanu nori-
se tiks atspoguļota foto un video 
reportāžā.

25. aprīlī Skolēnu līdzpārval-
des pārstāvji piedalās konferencē 
projekta “Draudzīga skola” ietva-
ros augstskolā “Turība”. Tēma – 
“Sapratne un cieņa klasē, skolā 
un internetā” (G. Sondore).

26. aprīlī Starptautiskajai de-
jas dienai veltīts pasākums, kurā 
piedalīsies arī skolas tautisko deju 
dejotāji, kuri deju skatē Mālpilī, 

kas notika 19.  aprīlī, visās trīs 
grupās ieguvuši 1.  pakāpi (sk. 
Linda Plostniece)!

29. aprīlī sadarbībā ar Rīgas 
Motormuzeju skolēniem būs ie-
spēja atkal kārtot velobraukšanas 
eksāmenu un saņemt velotiesī-
bas. 1.  kārtā skolēni tās saņē-
ma 21. marta svētku pasākumā 
(G. Sondore).

3. maijā 10., 11. klases skolēni 
un audzinātāji piedalījās biedrības 
“Pacel” organizētā talkā, kad tika 
sakopta teritorija ap Babītes ezeru 
(G. Sondore).

Babītes vidusskola iesaistījās 
“Latvijas Valsts mežu” atbalstī-
tajā projektā “Mammadaba” 
(sīkāka informācija interneta 
vietnē www.mammadaba.lv). Lai 
tuvinātu skolēnus dabai, liktu 
aizdomāties par vides saglabā-
šanu, šogad 3.  maijā 5.  klašu 
skolēni tika aicināti doties uz 
atvērtajām Meža dienām Misas 
iecirknī, darot labus darbus Lat-
vijai – stādot mežu un uzliekot 
putnu būrīšus. 

Organizatori nodrošināja 
ar nepieciešamajiem stādiem, 
būrīšiem, darbarīkiem, tāpat 
piedāvāja tēju un cienastu, bet 
skola nodrošināja transportu, 
līdzi devās arī klašu audzinātā-
ji, dabaszinību skolotāja. Līdzi 
jāņem darbaprieks, atbilstošs ap-
ģērbs. Mežā pavadījām apmēram 
4 h, stādīšana (aptuveni 1,5–2 h) 
notika cirsmā pie ceļa. Skolēnu 
dalība projektā tika saskaņota 
ar skolēnu vecākiem (I. Gavare, 
G. Sondore).

Skolā ir beigusies makula-
tūras vākšanas akcija. Kopā ir 
savāktas 3,7  tonnas makulatū-
ras. Paldies visām ģimenēm par 
atbalstu!

aprīlis izglītības iestādēs Saimnieciskie darbi aprīlī
1. Procesā esošās iepirkumu pro-

cedūras
1.1. Izsludināts iepirkums par 

“Būvuzraudzības pakalpojumiem 
nedzīvojamas	 ēkas,	 Jūrmalas	 ielā	
14A, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes 
novadā, rekonstrukcijai par mūzikas 
skolu un bibliotēku”, piedāvājumu 
iesniegšanas termiņš 14.05.2013.

1.2. Izsludināts iepirkums par 
automašīnas noma uz 36 mēnešiem 
Babītes novada pašvaldības vajadzī-
bām, piedāvājumu iesniegšanas ter-
miņš 13.05.2013.

1.3. Izsludināts iepirkums par 
būvuzraudzības pakalpojumiem kap-
sētas kapu kvartālu labiekārtojuma 
Babītes novada pašvaldības nek. īp. 
“Kapi” 2. kārtas izbūvei, piedāvājumu 
iesniegšanas termiņš 7.05.2013.

1.4. Noslēdzies iepirkums par 
Atpūtas ielas posma, Pūpolu ielas, 
Ezermalas ielas Piņķos, Babītes no-
vadā, rekonstrukcijas darbu būvuz-
raudzību, iesniegti 10 piedāvājumi, 
notiek vērtēšana. 

1.5. Noslēdzies iepirkums par 
tehniskā projekta “Pagastmājas re-
konstrukcija par kultūrizglītības cen-
tru nekustamajā īpašumā “Vietvalži” 
Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes 
novadā” izstrādi, iesniegti 11 piedā-
vājumi, notiek vērtēšana; 

1.6. Noslēdzies atklāts konkurss 
par nedzīvojamās ēkas rekonstruk-
ciju par Babītes Mūzikas skolu un 
bibliotēku	nek.	īp.	Jūrmalas	iela	14A,	
Piņķi, Babītes novads, iesniegti 13 
piedāvājumi, notiek vērtēšana.

1.7. Pieņemts lēmums slēgt līgu-
mu ar SIA “V Service” par kapsētas 
kapu kvartālu labiekārtojuma Babītes 
novada pašvaldības nek. īp. “Kapi” 2. 
kārtas izbūvi, līgumcena Ls 37797, 
tiek gatavots līgums.

1.8. Sagatavots līgums paraks-
tīšanai ar VAS “Ceļu pārvalde” par 
Atpūtas ielas posma, Pūpolu ielas, 
Ezermalas ielas Piņķos, Babītes no-
vadā rekonstrukcijas būvdarbiem, lī-
gumcena Ls 101 420, līguma izpildes 
termiņš – 3 mēneši. 

1.9. Sagatavots līgums parakstī-
šanai ar SIA “Belss” par Atpūtas ielas 
posma, Pūpolu ielas, Ezermalas ielas 
Piņķos, Babītes novadā, rekonstruk-
cijas autoruzraudzību, līgumcena Ls 
260, termiņš – 3 mēneši.

2. Iepirkuma procedūru rezultātā 
noslēgti līgumi ar: 

2.1. SIA “IKO” par Skolas ie-
las Piņķos, Babītes pagastā, Babītes 
novadā, rekonstrukcijas būvdar-
biem, līgumcena Ls 84 037, termiņš 
22.07.2013.;

2.2. SIA “RAUCUT” par Skolas 
ielas Piņķos, Babītes pagastā, Babītes 
novadā, rekonstrukcijas būvuzrau-
dzību, līgumcena Ls 1180, termiņš 
22.07.2013.;

2.3. SIA “Pk 19+93” par Skolas 

ielas Piņķos, Babītes pagastā, Babītes 
novadā, rekonstrukcijas autoruzrau-
dzību, līgumcena Ls 1186, termiņš 
22.07.2013.;

2.4. SIA “Tesla” par apgaismo-
juma izbūvi Meistaru ielā, Rūpnieku 
ielā, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes 
novadā, līgumcena Ls 32 626, ter-
miņš 21.07.2013.;

2.5. SIA “TELMS” par apgais-
mojuma izbūvi Upes ielā, Kalna ielā, 
Mazā Kalna ielā, Brīvkalnos, Babītes 
novadā, līgumcena Ls 33 123, ter-
miņš 24.07.2013.;

2.6. SIA “BaltLine Globe” par 
apgaismojuma izbūves Meistaru un 
Rūpnieku ielā, Piņķos, Babītes pagas-
tā, Babītes novadā, būvuzraudzību, lī-
gumcena Ls 1089, termiņš 21.07.2013.;

2.7. SIA “BaltLine Globe” par ap-
gaismojuma izbūves Upes ielā, Kalna 
ielā, Mazā Kalna ielā, Brīvkalnos, Ba-
bītes novadā, būvuzraudzību, līgum-
cena Ls 1150, termiņš 24.07.2013.;

2.8. SIA “Belss” par apgaismoju-
ma izbūves Meistaru ielā, Rūpnieku 
ielā, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes 
novadā, autoruzraudzību, līgumcena 
Ls 400, termiņš 21.07.2013.;

2.9. SIA “Belss” par apgaismo-
juma izbūves Upes ielā, Kalna ielā, 
Mazā Kalna ielā, Brīvkalnos, Babītes 
novadā autoruzraudzību, līgumcena 
Ls 448, termiņš 24.07.2013.;

2.10. SIA “KONTI BUSS” par 
transporta pakalpojumiem dažādiem 
skolēnu, sportistu, pašvaldības ko-
lektīvu pārvadājumiem, līgumcena 
līdz Ls 10 000 (bez PVN), termiņš 
23.05.2014.;

3. Noslēgts līgums ar SIA “OPTI” 
par transporta pakalpojumiem koru 
“Maska” un “Atskaņa” dalībnieku pār-
vadāšanai Vispārējo latviešu XXV 
Dziesmu un XV Deju svētkos, līgum-
cena saskaņā ar izcenojumiem, ter-
miņš no 29.06.2013. līdz 07.07.2013.

4. Noslēgts vienošanās ar SIA 
“Mār upes ceļinieks” par 12.09.2012. 
noslēgtā līguma termiņa pagarinā-
jumu līdz 2.07.2013. par sabiedriskā 
transporta apgriešanās laukuma Piņ-
ķos Babītes novadā izbūvi, jo vēl nav 
pabeigti ūdenssaimniecības projekta 
būvdarbi šajā objektā.

5. Noslēgts līgums ar SIA “PK 
serviss” par 2 stacionāro kondicio-
nieru uzstādīšanu pašvaldības ad-
ministrācijas ēkas 1.  stāvā Centra 
ielā 4, Piņķos, līgumcena Ls 2766, 
termiņš – 21.05.2013.;

6. Noslēgta vienošanās ar SIA 
“R20” pie 26.04.2012. noslēgtā pa-
kalpojuma līguma par Babītes novada 
pašvaldības teritoriju Salas pagastā 
apsaimniekošanu, precizējot līguma 
cenu (Ls 30 061 apmērā) līgumā pa-
redzēto darbu otrajam izpildes ga-
dam no 26.04.2013. līdz 25.04.2014.

Elfa Sloceniece,
pašvaldības izpilddirektore
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Partija “Vienotība”
1. Nikolajs Antipenko
2. Astra Lukstiņa
3. Vita Pūķe
4. Ineta Zīverte
5. Iveta Bude
6. Aivars Roze
7. Judīte Širina-Šalma
8. Tatjana Ščegoļeva
9. Igors Rudevics-Šteinbergs
10. Kristaps Krivenoks
11. Kaspars Zukmanis
12. Daiga Breiere
13. Ināra Dubra
14. Atis Ozoliņš
15. Lauris Siliņš
16. Ināra Eklone
17. Zigurds Ronis
18. Jānis Amols
 

Priekšvēlēšanu programma 
Vienotība ir kuplākā un saliedētākā 
Latvijas partija. Roku rokā ar Minis-
tru prezidentu, Saeimas priekšsēdē-
tāju, ministriem, Eiropas Parlamenta 
un Saeimas deputātiem strādā mūsu 
cilvēki lielākajā daļā Latvijas pašval-
dību. Visi kopā mēs panāksim, lai 
novada pašvaldība ir draudzīga, pie-
ejama un godīga, lai novada budžets 
būtu sabalansēts un pakārtots novada 
ilgtermiņa attīstībai, lai vide, kurā 
dzīvojam, būtu tīra un sakārtota.

Nākotnes redzējums
Mēs piedāvājam Babītes novadā 
pārmaiņas, kas nodrošinās novada 
ilgtermiņa attīstību, ģimenei, dar-
bam un atpūtai pieejamu, drošu 
vidi ar aktīvu sabiedrību, izglītības, 
sporta un kultūras dzīvi, attīstītu in-
frastruktūru un atvērtu, draudzīgu 
un caurskatāmu pašvaldības pār-
valdību, kā arī vienmērīgu attīstību 
visā novada teritorijā.

Novada budžets un finanses
Veidosim racionālu, taupīgu un 
caurskatāmu pašvaldības budžetu. 
Tā prioritātes – novada infrastruk-
tūras attīstība, pirmsskolas izglītības 
iestāžu paplašināšana, kultūras cen-
tra izveide, sociālās aprūpes piln-
veidošana.

•	Nodrošināsim	 vienmērīgu	
finanšu izlietojumu visā novada 
teritorijā, nepieļaujot nomaļu vei-
došanos.

•	 Izveidosim	 kultūras	 centru	
ar mūsdienīgu bibliotēku, mūzikas 
skolu un novada muzeju.

•	Risināsim	ar	meliorāciju	sais-
tītus jautājumus.

•	Lai	nodrošinātu	novada	bāre-
ņus un mazaizsargātos iedzīvotājus 
ar dzīvojamo platību, plānojam ierī-

kot sociālos dzīvokļus Salas pagasta 
“Kļavās”.

•	 Īstenosim	Beberbeķu	kapsētas	
labiekārtošanas projektu.

•	 Izskatīsim	 iespēju	samazināt	
nekustamā īpašuma nodokli ģime-
nēm ar nepilngadīgiem bērniem.

Izglītība, kultūra, sports un reliģija
Nodrošināsim kvalitatīvu izglītību, 
kultūras pasākumu daudzveidību 
un sporta aktivitāšu popularizēša-
nu un pieejamību visiem novada 
iedzīvotājiem.

•	Atbalstīsim	pedagogu	profe-
sionālās pilnveides aktivitātes.

•	Turpināsim	izmantot	dažādus	
risinājumus, lai novadā dzīvojošiem 
bērniem nodrošinātu vietas pirms-
skolas izglītības iestādēs.

•	Atbalstīsim	interešu	 izglītību	
un bērnu vasaras nometnes.

•	Veicināsim	jauniešu	iniciatīvas	
un projektus.

•	Atbalstīsim	mākslinieciskās	
pašdarbības kolektīvus.

•	Atbalstīsim	dažādu	kultūras	
pasākumu rīkošanu un to pieeja-
mību visiem novada iedzīvotājiem.

•	Turpināsim	 Piņķu	 un	 Salas	
baznīcu iesaisti novada kultūras 
dzīvē.

•	Atbalstīsim	pašvaldības	spor-
tistus un sporta komandas.

•	Popularizēsim	sportu	un	ak-
tīvu atpūtu, iesaistot jauniešus un 
seniorus sporta aktivitātēs.

Sociālā sfēra un veselības aprūpe
Turpināsim paplašināt un attīstīt 
sociālo pakalpojumu sniegšanu un 
to pieejamību visiem novada iedzī-
votājiem.

•	Meklēsim	 iespējas	 izveidot	
dienas centrus Salas pagastā un 
Babītē.

•	Piesaistīsim	 fizioterapeitu,	
rehabilitatoru un ergoterapeitu, lai 
paplašinātu pakalpojumu sniegšanu 
dienas centros.

•	Piesaistīsim	 darbam	 dienas	
centros psihologu, lai palīdzētu 
ģimenēm krīzes situācijās.

•	Meklēsim	 risinajumus,	 lai	
uzlabotu pieejamību fizioterapijas 
procedūrām un diagnostiskiem iz-
meklējumiem novada iedzīvotājiem.

Infrastruktūra un mājokļi
Turpināsim attīstīt novada infra-
struktūru, informēsim iedzīvotājus 
par māju siltināšanas iespējām.

•	Uzlabosim	ceļu	infrastruktūru	
un nodrošināsim tās efektīvu ap-

saimniekošanu.
•	Turpināsim	uzlabot	dzeramā	

ūdens kvalitāti.
•	Veicināsim	iedzīvotājiem	ērta	

sabiedriskā transporta attīstību.
•	Apsaimniekosim	novada	 te-

ritorijā esošo veloceliņu Imanta–
Priedaine.

•	Veicināsim	 iedzīvotāju	akti-
vitātes māju siltināšanā un to ap-
saimniekošanā.

Sabiedriskā kārtība, 
drošība un vide
Sekmēsim, lai visiem novada iedzī-
votājiem ir vienādas iespējas saņemt 
palīdzību drošības un sabiedriskās 
kartības apdraudējuma gadījumos. 
Rūpēsimies par sakoptu vidi.

•	Pilnveidosim	 pašvaldības	
sabiedriskās kārtības inspektoru 
darbu.

•	Padarīsim	novada	vidi	patīka-
mu un koptu, veidojot apstādījumus 
un dekoratīvos objektus.

•	Rūpēsimies	par	mežu	sagla-
bāšanu, nepieļaujot to atmežošanu 
un apbūvi.

•	Aktīvi	 iesaistīsimies	novada	
teritorijā esošo dabas parku un lie-
gumu apsaimniekošanas jautājumu 
risināšanā.

Autobusu kustības saraksts
pašvaldību vēlēšanu dienā – 1. jūnijā
•	uz vēlēšanu iecirkni nr. 778 Babītes vidusskolā
No Priežciema 9.00 Atpakaļ 10.40
“Liepezerā” autobusu pietura 10.00 Atpakaļ 12.00
Pie dzīvojamās mājas “Mežāres” 10.05
SIA “SPILVA” 10.10
Babītē no veikala “Elvi’’ 9.10, 11.00,

13.00, 15.00
Atpakaļ uz 
Babīti

10.40, 12.00,
14.15, 16.15

No Kalnciema masīva 9.00 Atpakaļ uz 
masīvu 

11.00

Puķes 9.10
Lāči 9.20
Cielavas 9.25
No Bļodniekiem 12.00 Atpakaļ uz 

Bļodniekiem
14.00

Pie Lāčumaizes 12.05
Trenči 12.10
Klīves 12.15
Dzilnuciems (informācijas 
stends) 

12.30

Skārduciems (autobusa pieturā) 12.35
Vīkuļos (krustojumā) 12.40
No Egļuciema pie mājām 
“Lieknas” 

9.00 Atpakaļ uz 
Egļuciemu

10.10

Pie informācijas stenda 9.05

• uz vēlēšanu iecirkni nr. 795 Sporta un kultūras centrā “Pīlādzīši” 
No Pavasariem pie daudzdzī-
vokļu mājas “Druvas”

17.30 Atpakaļ uz 
Pavasariem

19.00

Pie mājām “Vasariņi” 17.35
Pie mājām “Mucenieki” 17.50
Pie daudzdzīvokļu mājas “Gāte” 17.55
Straupciemā (krustojumā) 18.05
Pērnciemā pie iebrauktuves uz 
čipsu ražotni

18.15
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Politisko partiju apvienība “Saskaņas centrs”
1. Darja Kuzņecova
2. Vitālijs Andrejevs
3. Jevgēnijs Jemeļjanovs
4. Andrejs Kolupajevs
5. Aleksandrs Rjumins
6. Oksana Kuzņecova

Priekšvēlēšanu programma
Sociāldemokrātiskā alternatīva Lat-
vijas attīstībai – Izaugsme, Taisnī-
gums, Saliedētība.

Mēs ticam Latvijas nākotnei! 
Līdzšinējās labējās politikas re-
zultātā daudzas Latvijas ģimenes 
ir zaudējušas ticību labākas dzīves 
iespējai savā dzimtenē. Latvijas 
atjaunošanos var nodrošināt tikai 
tāds politiskais spēks, kas darbojas 
vairākuma interesēs un ir guvis šī 
vairākuma atbalstu.

Mēs ticam Latvijas nākotnei, 
ticam mūsu tautai, ticam sociālde-
mokrātiskai alternatīvai. 

Tālāk lasi mūsu apvienības 
pamatmērķus Babītes novada paš-
valdībā.

Labklājība, drošība un saskaņa
1. Pašvaldības pārvaldei jābūt 

vienkāršai, elastīgai un efektīvai. 
Ierēdņu atalgojumam jābūt propor-
cionālam privātā sektora darbinieku 
atalgojumam. 

2. Mēs esam par to, lai katrs 
Babītes novada iedzīvotājs būtu 
paēdis, siltumā un drošībā.

3. Mēs uzskatam, ka mums 
jānodrošina novada ekonomiskā 
potenciāla saglabāšana un attīstība.

4. Ir nepieciešama novada iedzī-
votāju un sabiedrisko organizāciju 
iesaistīšana pašvaldības darbā. It 
īpaši jautājumos, kuri skar budže-
ta prioritāros projektus un finanšu 
iedalīšanu tiem.

5. Sociālo pretrunu un spriedzes 
mazināšana starp Babītes novada 
iedzīvotājiem. Mēs uzskatam, ka 
ir jānodrošina laicīga sabiedrības 
informēšana par sociālās palīdzī-
bas saņemšanas iespējām Babītes 
novadā.

6. Infrastruktūras attīstība. Ir 
jāsakārto pašvaldības autoceļi, jāre-
montē gājēju ietves, jānodrošina ie-
dzīvotājiem pieejamas atpūtas vietas.

7. Turpināt attīstīt regulāros 
satiksmes maršrutus starp novada 
apdzīvotajām vietām.

8. Mēs uzskatam, ka nepiecie-
šams sakārtot Babītes novada ko-
munālo dienestu darbību. Sadarbībā 
ar pašvaldību pakāpeniski jāveicina 
dzīvojamā fonda rekonstrukcija un 
siltināšana. 

9.	 Jaunu	investīciju	piesaiste	un	
apguve. Turpināsim iesaistīt ES fon-
du finansējumu projektu īstenošanai.

Uzņēmējdarbības attīstība
1. Nodrošināsim godīgas kon-

kurences attīstību Babītes novadā. 
2. Vispusīgi atbalstīsim uzņē-

mējdarbību, radīsim investoru pie-
saistes mehānismu.

3. Darīsim visu iespējamo lai 
saglabātu un radītu jaunas darba 
vietas, veicināsim novada iedzīvo-

tāju ekonomisko aktivitāti.
4. Kopīgi ar novada iedzīvo-

tājiem strādāsim, lai paaugstinātu 
pašvaldības pakalpojumu kvalitāti 
un pieejamību.

Izglītība un kultūra. 
Jaunu iedzīvotāju integrācija

1. Izstrādāsim programmu, kas 
ļaus ātrāk integrēties jaunajiem pa-
gasta iedzīvotājiem sociālajā, eko-
nomiskajā un kultūras vidē.

2. Atbalstīsim jaunās ģimenes.
3. Saglabāsim un attīstīsim 

esošās pirmsskolas bērnu iestādes. 
Īpaša uzmanība skolām un papildu 
finanšu līdzekļu novirzīšana skolu 
attīstībai.

Kopīgiem spēkiem mums ir 
jāattīsta stipra piederības izjūta 
Latvijai un Babītes novadam. Nav 
tādu vēsturisku imperatīvu, kas ie-
robežotu Latvijas tautas izvēli dzīvot 
laimīgi un būt brīvai. Politiķu uzde-
vums ir ne tikai ikdienas vajadzību 
apmierināšana, bet arī attīstības plā-
nošana, lai Latvijā būtu interesanti 
un perspektīvi dzīvot, lai Latvija 
iedvesmotu un mudinātu ikvienu 
uz jaunām sākotnēm un nozīmīgām 
pilsoniskām iniciatīvām. Mūsu po-
litiskās apvienības deputāti būs per-
sonīgi atbildīgi par katru apdzīvoto 
vietu novadā. Mēs nodrošināsim 
regulārus iedzīvotāju kontaktus ar 
pašvaldības amatpersonām. Spersim 
kopā pirmo soli un radīsim stabilu, 
drošu un sociālo orientētu sabiedrī-
bu, mūsu – Babītes novadā!
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2013. gada 1. jūnija pašvaldību vēlēšanām reģistrētie deputātu kandidātu saraksti Babītes novadā

“Reformu partija”
1. Jolanta Ķiģele
2. Inita Pūķe
3. Dzidra Dūšele
4. Aigars Lisovskis
5. Druvalds Līcis
6. Jānis Millers
7. Marija Skripko
8. Santa Remese
9. Juris Margevičs
10. Maksims Zaicevs
11. Jānis Horeliks
 

Priekšvēlēšanu programma
Novada attīstības svarīgākais pa-
matnosacījums ir ģimeniska vide 
un teritorijas ilgtspējīgas attīstības 
nodrošināšana, ievērojot novada 
teritorijas vēsturisko pēctecību, 
respektējot iedzīvotāju šodienas 
vajadzības un nākotnes nepiecie-
šamības. Nodrošinot darījuma un 
ražošanas iespēju realizēšanu, pri-
vātā īpašuma neaizskaramību. 

Ģimene kā novada 
pamatvērtība
Radīsim sakārtotu, tīru un drošu 
vidi iedzīvotājiem, ar plašu pieeju 
visu līmeņu izglītībai, sporta un 
kultūras aktivitātēm, darba iespējām 
un attīstītu infrastruktūru. 

Jaunu darbavietu radīšana
Atbalstīsim aktīvu, mērķtiecīgu 

un kompleksu uzņēmējdarbības 
attīstības politiku. Pievērsīsim lielu 
nozīmi sadarbībai ar apkārtējām 
teritorijām, jo īpaši ar Rīgas pil-
sētu. Piesaistīsim investīcijas un 
uzņēmējus novadam, radot jaunas 
darbavietas. Veicināsim mazo uz-
ņēmumu un ražošanas uzņēmumu 
darbību. 

Publiskā infrastruktūra
Veicināsim gājēju un veloceliņu ie-
rīkošanu, uzlabosim kopējo ceļu un 
ietvju stāvokli novadā. Paplašināsim 
ielu apgaismojuma tīklu. Veicināsim 
jaunu bērnu laukumu būvniecību, 
kā arī sporta laukumu būvniecību 
aktīvās atpūtas cienītājiem.

Zemes resursi 
uzņēmējdarbības attīstībai
Pašvaldības īpašumā esošo zemi, 
balstoties uz vienlīdzīgiem prin-
cipiem un caurspīdīgu pieeju, 
izmantosim uzņēmējdarbības sti-
mulēšanai, lai radītu ekonomisko 
aktivitāti	novadā.	 Jārisina	Babītes	
ezera izmantošana kā tūrisma un 
atpūtas vieta, sadarbojoties ar 
uzņēmējiem un apkārtējo zemju 
īpašniekiem. Sekmēsim licencētas 
zvejniecības ieviešanu dabas liegu-
mā “Babītes ezers”, kā arī aicinā-
sim piesaistīt novada sabiedriskos 

zvejas inspektorus, lai novērstu 
maluzvejniecību.

Pārdomātas investīcijas
Attīstīsim industriālās teritorijas 
un pakalpojumus uzņēmējdarbības 
atbalstam, darījumu un loģistikas 
teritorijas starptautiskās lidostas 
“Rīga” tuvumā un veicināsim eks-
kluzīvu tirdzniecības un darījumu 
teritoriju	 izveidošanu	Jūrmalas	šo-
sejas tuvumā. 

Sabiedrības līdzdalība
Veidosim sadarbību dialoga formā 
ar iedzīvotājiem, lai panāktu iedzī-
votāju iesaisti lēmumu pieņemšanā. 
Tiksimies ar iedzīvotājiem un uz-
klausīsim viņus, kā arī atbalstīsim 
izteikto ierosinājumu ieviešanu 
praksē.

Veselības aprūpe
Radīsim iespēju ārstniecības pakal-
pojumu pieejamības palielināšanai 
iedzīvotājiem (jaunajām māmiņām, 
māmiņām ar maziem bērniem, 
vientuļajiem pensionāriem u. c.), 
kuriem ir grūtības ar nokļūšanu 
līdz medicīnisko pakalpojumu 
saņemšanas vietai. Nodrošināsim 
Salas iedzīvotājus ar transporta 
pakalpojumiem līdz ārstniecības 
pakalpojumu sniegšanas vietai.

Izglītība
Atbalstīsim pašvaldības izglītības 
iestāžu paplašināšanu un labiekār-
tošanu, tostarp bērnudārzu, skolu 
un mūzikas skolas paplašināšanu. 
Atbalstīsim izglītības iestāžu pe-
dagogu atalgojuma palielināšanu. 
Veicināsim bezmaksas interešu iz-
glītības pakalpojumu radīšanu, ie-
viešot pašvaldības līdzfinansējumu 
vai mērķdotācijas.

Sociālie pakalpojumi
Motivēsim cilvēkus pārmaiņām, 
kas rastu iespēju sameklēt algotu 
darbu. Veicināsim daudzfunkcio-
nālu dienas centru izveidi Babītē 
un Salā, kā arī palielināsim Piņķos 
esošā dienas centra izmantošanu. 
Risināsim problēmjautājumus trū-
cīgo un maznodrošināto ģimeņu 
labklājības celšanai. Rosināsim 
piemērot atlaides zemes nodoklim 
iedzīvotājiem, kuri, nemainot dzī-
vesvietu, ir nodzīvojuši ilgus gadus 
novadā. Atbalstīsim vientuļos nova-
da iedzīvotājus, apmeklējot viņus 
dzīvesvietā un nodrošinot viņu 
pamatvajadzības.

Sports un kultūra
Atbalstīsim novada sportistus un 
dažādu sporta veidu attīstību no-
vadā. Rosināsim jaunu sporta veidu 

attīstību novadā. 
Veicināsim kultūras un interešu 

izglītības centra izveidi novadā. At-
balstīsim iniciatīvu par ikgadējām 
mērķdotācijām pašvaldības pašdarb-
nieku kolektīviem.

Veicināsim kultūrvēsturisko 
vietu sakopšanu, atjaunošanu un 
popularizēšanu tūrisma attīstībai 
novadā. Atbalstīsim novada kultūras 
un atpūtas tradīciju izkopšanu.

Izcelsim medijos novada radošo 
personību sasniegumus un veicinā-
sim novada atpazīstamību.

Jaunieši
Atbalstīsim jauniešu iniciatīvu 
novada kultūras un sabiedriskajā 
dzīvē, iesaistot viņus brīvprātīgajā 
darbā. Stimulēsim uzņēmējus pie-
dāvāt sezonas darbu jauniešiem, 
kā arī patstāvīgu darbu pēc studiju 
beigšanas. 

Drošība un sabiedriskā kārtība
Palielināsim iedzīvotāju sadarbību 
ar policiju un samazināsim biro-
krātiju drošības un kārtības jautā-
jumos. Atbalstīsim iniciatīvu par 
iecirkņa inspektoru institūcijas iz-
veidi, kā arī civilo iedzīvotāju pat-
ruļas izveidi. Veicināsim sadarbību 
starp pašvaldības un Valsts policiju, 
novēršot funkciju pārklāšanos.

Politiskā partija “Reģionu alianse”
1. Andrejs Ence
2. Ilze Bērziņa
3. Jānis Bērziņš
4. Evita Vinceviča
5. Tadeušs Tračums
6. Regīna Bērziņa
7. Rita Kačerovska
8. Juris Ivanovs
9. Gints Priekulis
10. Gatis Senkāns
11. Gunars Anspoks
12. Aivars Osītis
13. Ritvars Auziņš
14. Raitis Bikše
15. Daiga Broka
 

Priekšvēlēšanu programma
Politiskā partija “Reģionu alianse” 
ir demokrātiska partija, kas savās 
rindās apvieno cilvēkus, kuru vēlme 
ar savu darbu sekmēt novadu un 
pilsētu vispusīgu attīstību.

Mūsu uzdevums ir aktīvi vei-
cināt ekonomisko attīstību Babītes 
novadā, pašvaldības darbā nodro-
šinot atklātību, ievērojot godīgu 
un taisnīgu attieksmi pret novada 
iedzīvotājiem un uzņēmējiem.

Pamatvērtība – cilvēks un ģimene
Mūsu mērķis ir sekmēt tādu novada 
attīstību, kas nodrošinātu cilvēkiem 
kvalitatīvu dzīves telpu – sakoptu 
vidi, kvalitatīvu izglītību un brīvā 

laika pavadīšanas iespējas, drošī-
bu un sabiedriskā transporta pie-
ejamību, lai radītu iespējas dzīvot 
atbilstoši savām vajadzībām un 
interesēm, mērķtiecīgi pielietojot 
savas zināšanas un spējas.

Esam pārliecināti, ka ģimene 
ir stipras sabiedrības pamats, tādēļ 
mūsu mērķis ir veselīga un pārti-
kusi ģimene.

Izglītība
Nosakot, ka izglītības nodrošinā-
šana ir viena no galvenajām paš-
valdības prioritātēm, nodrošināsim 
atbilstošu finansējumu izglītības ies-
tāžu darbībai un interešu izglītības 
daudzveidībai. Nodrošināsim kat-
ram bērnam atbilstoši viņa spējām 
un vajadzībām iespēju iegūt pirms-
skolas un pamatizglītību neatkarīgi 
no ģimenes materiālā stāvokļa.

Atbalstīsim pedagogu darba 
prestiža celšanu, morāli un mate-
riāli stimulējot profesionālā līmeņa 
izaugsmi. 

Kultūrvide
Kultūra cieši saistās ar kvalitatīvu 
dzīves vidi, veicinot kultūras norišu 
un kultūrvērtību pieejamību nova-
dā ikvienam novada iedzīvotājam, 
neatkarīgi no dzīvesvietas un ma-
teriālā stāvokļa.

Atbalstot vispārcilvēcisko un 
garīgo vērtību saglabāšanu, būtiski 
tiks uzlabota publisko bibliotēku 
pieejamība un iespēju robežās no-
drošināts finansiāls atbalsts pašdar-
bības kolektīvu un sporta klubu 
darbībai.

Salas pagasta Spuņciemā tiks 
izveidots kultūrizglītības centrs, 
nodrošinot kultūrvēsturiskā manto-
juma eksponēšanu, izcilāko novad-
nieku piemiņas iemūžināšanu un 
sabiedrisko pasākumu kvalitatīvu 
organizēšanu. 

Sociālā drošība
Mūsu nostāja ir, lai katrs darbaspē-
jīgais ir atbildīgs sabiedrības priek-
šā, savukārt sabiedrība ir atbildīga 
par tiem, kas paši nespēj sevi pie-
tiekami nodrošināt.

Par sociālās politikas prioritā-
ti izvirzīsim palīdzības sniegšanu 
krīzē nonākušiem cilvēkiem un 
nodrošināsim atbalsta iespējas 
sociāli neaizsargātajām ģimenēm, 
nodrošināsim personu ar īpašām 
vajadzībām sociālo rehabilitāciju 
un integrāciju sabiedrībā.  

Pašvaldības sociālo pabalstu 
piešķiršanas kārtība būs vienkārša, 
saprotama palīdzības prasītājiem un 
vērsta uz sadarbību, iesaistot prasī-
tāju savas problēmas risināšanā, kā 

arī pārskatāma sociālās palīdzības 
organizētājiem un sociālā nodokļa 
maksātājiem.

Uzņēmējdarbība
Radīsim uzņēmējdarbībai labvēlīgu 
vidi, jo uzskatām, ka uzņēmējdar-
bības vides attīstība ir ekonomiskās 
izaugsmes pamats. To nodrošināsim, 
atjaunojot un izbūvējot pašvaldī-
bas autoceļu infrastruktūru, attīstot 
ūdenssaimniecības infrastruktūru. 

Centīsimies pēc iespējas vien-
kāršot un iespējami ātri risināt ad-
ministratīvos procesus pašvaldības 
kompetencē esošajās jomās.

Bērnu un jaunatnes lietas
Mūsu uzdevums ir nodrošināt ve-
selīgu un drošu vidi bērnu un jau-
niešu aktivitātēm novadā.

Nodrošināsim jaunu un moder-
nu rotaļu laukumu izbūvi, āra vin-
grošanas laukumu izbūvi lielākajos 
ciemos un stadiona rekonstrukciju 
pie Babītes vidusskolas.

Nodrošināsim daudzveidīgas 
iespējas nodarbībām sporta un 
pašdarbības jomā, kā arī dažādos 
interešu pulciņos.

Sabiedriskā drošība
Esam pārliecināti, ka Valsts policija 
ir galvenais sabiedrības drošības ga-

rants, bet pašvaldības sabiedriskās 
kārtības inspektori – sabiedriskās 
kārtības nodrošinātāji ikdienā.

Veicināsim sabiedriskās kārtības 
aktīvāku uzraudzību un preventīvu 
pasākumu īstenošanu.

Infrastruktūras attīstība
Ar pieejamo ceļu fonda finansē-
jumu nodrošināsim pašvaldības 
ielu un ceļu ikdienas uzturēšanu, 
bet ar pamatbudžeta finansējumu 
turpmākajos četros gados pakāpe-
niski nodrošināsim pašvaldības ielu 
asfaltēšanu un apgaismošanu, kā 
arī grants ceļu seguma uzlabošanu, 
visos novada ciemos. 

Sadarbībā ar Satiksmes minis-
triju turpināsim aktīvu darbību, 
lai panāktu gājēju un veloceliņu 
izbūvi vietās, kur tiek radīts ap-
draudējums cilvēka veselībai un 
dzīvībai, tā nodrošinot gājēju un 
velosipēdistu kustību starp Babītes 
novada ciemiem. 

Ūdenssaimniecības pakalpoju-
mu attīstības jomā galvenais uzde-
vums ir realizēt ūdenssaimniecības 
inženierkomunikāciju rekonstrukci-
ju Spuņciemā Salas pagastā un ES 
Kohēzijas fonda līdzfinansējuma sa-
ņemšanas gadījumā izbūvēt ūdens-
saimniecības inženierkomunikācijas 
Spilves ciemā.
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Babītes novada pašvaldības domes sēdē
2013. gada 24. aprīlī domes sēdes 
darba kārtībā 40 punkti. Babītes 
novada pašvaldības dome lēma:

•	nodot Babītes novada 
ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 
(turpmāk – Stratēģija) publiskai 
apspriešanai no 15.05.2013. līdz 
16.06.2013. Noteikt sabiedriskās 
apspriešanas sanāksmes tālākmi-
nētajās Babītes novada teritoriā-
lajās vienībās:

1) 29.05.2013. plkst. 18 Babī-
tes novada pašvaldības adminis-
trācijā Salas pagastā, “Pīlādzīšos”, 
Spuņciemā;

2) 30.05.2013. plkst. 18 Ba-
bītes pagastā, Babītes novada 
pašvaldības administrācijas ēkā 
Centra ielā 4, Piņķos;

•	mainīt nekustamā īpašuma 
Burtnieku ielā 10, Vīkuļos, Babītes 
pagastā, Babītes novadā, zemes 
vienībai, kadastra apzīmējums 
8048 008 0154, 0,325 ha platībā, 
noteikto nekustamā īpašuma lie-
tošanas mērķi no komercdarbī-
bas objektu apbūve (kods 0801) 
uz sportam un atpūtai aprīkotās 
dabas teritorijas (kods 0503);

•	mainīt nekustamā īpašuma 
“Tūjas”, Mežārēs, Babītes pagastā, 
Babītes novadā, zemes vienības, 
kadastra apzīmējums 8048 001 
0259, 0,84 ha platībā, noteikto 
nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi no individuālo dzīvojamo 
māju apbūve (NĪLM kods 0601) 
uz zeme, uz kuras galvenā saim-
nieciskā darbība ir lauksaimnie-
cība (NĪLM kods 0101);

•	mainīt nekustamā īpašu-
ma “Guntas”, Mežārēs, Babītes 
pagastā, Babītes novadā, zemes 
vienībai, kadastra apzīmējums 
8048 001 0008, 0,71 ha platībā, 
noteikto nekustamā īpašuma lie-
tošanas mērķi no individuālo dzī-
vojamo māju apbūve (NĪLM kods 
0601) uz zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaim-
niecība (NĪLM kods 0101);

•	mainīt nekustamā īpašuma 

“Pēpas”, Skārduciemā, Babītes 
pagastā, Babītes novadā, zemes 
vienībai, kadastra apzīmējums 
8048 007 0113, 1,03 ha platībā, 
noteikto nekustamā īpašuma lie-
tošanas mērķi individuālo dzīvo-
jamo māju apbūve (NĪLM kods 
0601) uz:

•	 0,38 ha platībā (zeme zem 
ēkām un pagalmiem)  – indivi-
duālo dzīvojamo māju apbūve 
(NĪLM kods 0601); 

•	 0,65 ha platībā (0,33 ha 
lauksaimniecībā izmantojamā 
zeme, 0,11 ha krūmāji, 0,06 ha 
zeme zem ūdeņiem, 0,02 ha zeme 
zem ceļiem un 0,13 ha pārējās 
zemes) – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaim-
niecība (NĪLM kods 0101);

•	noteikt, ka nekustamā īpa-
šuma “Trenču Ozoli-2” zemes 
vienības ar kadastra apzīmēju-
mu 8048 012 0014 sadalīšanai 
ir nepieciešams izstrādāt zemes 
ierīcības projektu;

•	 atdalīt no nekustamā īpa-
šuma, kadastra apzīmējums 8048 
003 0613, zemes vienību ar kadas-
tra apzīmējumu 8048 003 0614, 
platība 0,0777 ha, jauna nekus-
tamā īpašuma izveidošanai, nosa-
kot nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi – noliktavu apbūve (kods 
1002) un piešķirt jaunu adresi 
Jūrmalas	 iela	13F,	Piņķi,	Babītes	
pag., Babītes nov., LV-2107;

•	 precizēt Babītes novada paš-
valdības domes 21.12.2011. lēmu-
mu, protokols nr. 18., 4. §, “Par 
adreses piešķiršanu parcelei nr. 6 
nekustamā īpašuma “Dzilnas-1”, 
Babītes pagastā detālplānojumā”;

•	 sākt detālplānojuma izstrā-
di	nekustamā	īpašuma	“Jaunķīši”	
zemes vienībai, kadastra apzīmē-
jums 8088 006 0026;

•	nodot SIA “SIA “KK arhi-
tekts” izstrādāto detālplānojuma 
projektu nekustamā īpašuma 
“Sprīdīši” zemes vienībai, kadastra 
apzīmējums 8048 004 0008, 2,1 ha 

platībā, publiskajai apspriešanai 
un atzinumu saņemšanai;

•	 apstiprināt detālplānoju-
ma projektu nekustamā īpašuma 
“Sēnītes” zemes vienībai, kadastra 
apzīmējums 8048 007 0108, 7,53 
ha platībā (izstrādātājs SIA “Dam-
sijas”);

•	 atdalīt no nekustamā īpa-
šuma “Vīksnas”, kadastra apzī-
mējums 8048 011  0011, zemes 
vienību ar kadastra apzīmējumu 
8048 011 0012, platība 13,2 ha, 
jauna nekustamā īpašuma izvei-
došanai, piešķirot nosaukumu 
“Skrastiņi” nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķis atbilstoši zemes 
likumīgai izmantošanai: 8,6 ha 
platībā – zeme, uz kuras galve-
nā saimnieciskā darbība ir mež-
saimniecība (NĪLM kods 0201), 
un 4,6 ha platībā – zeme, uz ku-
ras galvenā saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība (NĪLM kods 
0101);

•	 atdalīt no nekustamā īpašu-
ma “A5”, Babītes pagastā, Babītes 
novadā, kadastra apzīmējums 
8048 003 0160, zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumiem 8048 007 
0153 un 8048 009 0102, jauna ne-
kustama īpašuma ar nosaukumu 
“Divlīmeņu ceļu mezgls A5-A9” 
izveidošanai;

•	noslēgt zemes nomas līgu-
mu ar vienu personu par apbūvē-
tas zemes vienības Rīgas ielā 2B, 
Piņķos, Babītes pagastā, Babītes 
novadā, kadastra apzīmējums 
80480030132, 1,18  ha platībā, 
daļas, zemes 138 m2 platībā iz-
nomāšanu (garāžai nr. 13);

•	noslēgt zemes nomas līgu-
mu ar 10 personām par pašval-
dībai piederoša nek. īp. “Dārzi” 
zemes vienības daļas iznomāšanu 
ģimenes dārza uzturēšanai;

•	 izsniegt izziņu diviem ne-
pilsoņiem, sešām ārvalstu fiziskām 
personām un vienai ārvalstu juri-
diskajai personai par atļauju iegūt 
īpašumā zemi;

•	 piešķirt 12 personām pabal-
stu sociālās rehabilitācijas mērķu 
sasniegšanai;

•	 apstiprināt nolikumu “Ba-
bītes novada pašvaldības konkursa 
nolikums par bezmaksas mācībām 
Latvijas Starptautiskajā skolā”;

•	 apstiprināt noteikumus nr. 
2 “Babītes Mūzikas skolas audzēk-
ņu uzņemšanas noteikumi”;

•	 saskaņot SIA “DAD cafe” 
alkoholisko dzērienu mazum-
tirdzniecības novietni – vasaras 
kafejnīcu nekustamajā īpašumā 
“Bejas” Babītes pagastā, Babītes 
novadā, alkoholisko dzērienu 
mazumtirdzniecībai periodā no 
15.05.2013. līdz 15.10.2013;

•	 atcelt Babītes novada paš-
valdības domes 25.08.2010. lēmu-
mu “Par priekšvēlēšanu aģitācijas 
materiālu izvietošanu publiskās 
vietās Babītes novadā” (protokols 
nr. 12, 47. §);

•	 pagarināt līdz 23.03.2014. 
starp Babītes novada pašvaldī-
bu un privāto personu noslēgto 
Zemes nomas līgumu par paš-
valdībai piederoša zemes gabala 
Kalna iela 2A, Brīvkalnos, Babītes 
pagastā, Babītes novadā, kadas-
tra apzīmējums 8048 010 0249, 
0,1519 ha platībā nodošanu nomā 
apstādījumu iekārtošanai;

•	 atsavināt Babītes novada 
pašvaldībai piederošo nekustamo 
īpašumu (īpašuma adrese: “Māl-
deri”, Spuņciems, Salas pagasts, 
Babītes novads), kas sastāv no 
zemes vienības (kadastra apzī-
mējums 8088 005 0514) 4680 m² 
platībā, katlu mājas ēkas jaunbū-
ves (kadastra apzīmējums 8088 
005 0260001) un sūkņu ēkas jaun-
būves (kadastra apzīmējums 8088 
0050 260002), pārdodot izsolē ar 
augšupejošu soli;

•	 atsavināt Babītes novada 
pašvaldības nekustamo īpašumu 
(kadastra apzīmējums 8048 003 
0877) “Meistaru iela 9”, Piņķos, 
Babītes pagastā, Babītes novadā;

•	 piekrist nekustamā īpašuma 
Lāčplēša ielā 24, Rīgā, kadastra ap-
zīmējums 0100 021 0085, atsavi-
nāšanai pēc 2013. gada pašvaldību 
vēlēšanām, pārdodot to izsolē;

•	 pilnvarot Babītes novada paš-
valdības nodokļu administratorus 
pieņemt lēmumus nekustamā īpašu-
ma nodokļa parādu, kā arī ar tiem 
saistīto nokavējuma naudu dzēša-
nu, ja parāda kopsumma vienai 
personai nav lielāka par 10 latiem 
(ieskaitot), likumā “Par nodokļiem 
un nodevām” noteiktajā kārtībā;

•	 ar 1.05.2013. veikt izmaiņas 
pašvaldības 23.01.2013. noteiku-
mu nr. 1 “Par amatiem, to klasifi-
cēšanu un mēnešalgām pašvaldī-
bas iestādēs 2013. gadā” pielikumā 
nr. 9 “Babītes novada pašvaldības 
sociālā dienesta amatu klasificē-
šanas rezultātu apkopojums un 
mēnešalgas”;

•	 apmaksāt Babītes Mūzikas 
skolas direktorei I. Pūķei pārtērēto 
marta mobilā telefona limitu par 
Ls 8,90 sakarā ar ārzemju koman-
dējumu;

•	 apstiprināt Babītes novada 
pašvaldības 2012. gada pārskatu;

•	 piešķirt naudas balvu 
Ls  200 apmērā Babītes novada 
pašvaldības kasierei Alīdai Strožai;

•	 iedalīt Ls 400 Babītes no-
vada iedzīvotājam Mārim Grēni-
ņam dalībai Nedzirdīgo Olimpi-
ādē, kas risināsies no 2013. gada 
26.  jūlija līdz 4. augustam Sofijā, 
Bulgārijā;

•	 iedalīt Ls 200 Babītes 
novada iedzīvotājam Tomam 
Breikšam dalībai starptautiskajā 
hokeja turnīrā, kas norisināsies 
no 2013. gada 2.  līdz 4. maijam 
Sanktpēterburgā Krievijā;

•	 iedalīt Ls 200 Babītes no-
vada iedzīvotājam Rihardam 
Finsteram dalībai pludmales vo-
lejbola sacensībās 2013. gadā;

•	Piņķu ciemā izveidot ielu 
un piešķirt ielai nosaukumu “Par-
ka iela”.

Aprīlī pārbaudītas iepriekš tiesātas personas
Babītes novada pašvaldības Sa-
biedriskās kārtības daļa informē, 
ka sabiedriskās kārtības sargi sa-
darbībā ar Olaines iecirkņa poli-
cijas darbiniekiem, veicot sabied-
riskās kārtības uzraudzību Babītes 
novadā aprīlī, devušies 43 izbrau-
kumos. Mēneša laikā valsts polici-
jā nogādātas septiņas personas, no 
kurām piecas par administratīvo 
pārkāpumu izdarīšanu, bet divas – 
aizdomās par noziedzīgu nodarīju-
mu izdarīšanu. Aprīlī saņemti un 
izskatīti 22 iedzīvotāju iesniegu-

mi un sūdzības, četros gadījumos 
personas nogādātas uz mājām. 
Ar 31 personu veiktas preventīva 
rakstura pārrunas un pieņemti 
paskaidrojumi. Sastādīti 11 pro-
tokoli/paziņojumi par apstāšanās 
un stāvēšanas noteikumu neievē-
rošanu, savukārt par alkoholisko 
dzērienu vai citu apreibinošo vielu 
lietošanu sabiedriskās vietās vai 
par atrašanos sabiedriskās vietās 
tādā reibumā, kas aizskar cilvēka 
cieņu, sastādīti divi administratīvo 
pārkāpumu protokoli.

Sadarbībā ar valsts policijas 
darbiniekiem aizturētas un no-
gādātas administratīvā aresta 
izciešanai divas personas par au-
tomašīnas vadīšanu alkoholisko 
dzērienu ietekmē.

Aprīlī tika veikti divi reidi, 
kuru laikā tika pārbaudītas au-
tomašīnas un to vadītāji, ar mēr-
ķi novērst likumpārkāpumus un 
noziedzīgus nodarījumus, kā arī 
tika veikta preventīva rakstura 
patrulēšana Babītes novada te-
ritorijā – pārbaudītas personas, 

kuras agrāk tikušas tiesātas, 
pareiza māju numuru lietošana 
uz ēkām un celtnēm, kā arī tika 
pārbaudītas tirdzniecības vietas 
un autoservisi. Par neuzstādī-
tiem māju numuriem uz ēkām 
un celtnēm tika sastādīti deviņi 
administratīvo pārkāpumu pro-
tokoli.

Par dzīvnieku turēšanas, labtu-
rības, izmantošanas un pārvadāša-
nas prasību pārkāpšanu (Latvijas 
Administratīvo pārkāpumu kodekss 
106. pants) tika sastādīti pieci ad-

ministratīvo pārkāpumu protokoli.
Sadarbībā ar Valsts polici-

jas darbiniekiem aizturētas un 
nogādātas administratīvā aresta 
izciešanai divas personas par au-
tomašīnas vadīšanu alkoholisko 
dzērienu ietekmē.

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

Ainārs Skudris,
sabiedriskās kārtības sargs
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Informējam, ka 23. aprīlī eks-
pluatācijā tika nodotas ES Kohē-
zijas fonda līdzfinansētā projekta 
“Ūdenssaimniecības pakalpojumu 
attīstība Babītē” līguma “Ūdens 
attīrīšanas iekārtu projektēšana 
un izbūve Babītes novadā” ietva-
ros izbūvētās ūdens attīrīšanas 
iekārtas Babītes ciemā. Minēto 
darbu ietvaros tika veikta jaunu 
ūdens ieguves urbumu, jauna tīrā 
ūdens uzglabāšanas rezervuāra, 
jaunas otrā pacēluma ūdens 
sūkņu stacijas, ūdens attīrīšanas 
iekārtu, kā arī jaunu sistēmu sa-

vienojošo maģistrālo cauruļvadu 
izbūve. Tādējādi Babītes ciema, 
Priežu ciema iedzīvotājiem ir 
pieejams kvalitatīvs Eiropas 
Savienības, kā arī Latvijas Re-
publikas normatīviem atbilstošs 
dzeramais ūdens. Būvniecības 
darbu izmaksas (projektēša-
na, autoruzraudzība, būvdarbi, 
būvdarbu būvuzraudzība) ir 
Ls 512 175,20 bez PVN (tostarp 
Babītes novada pašvaldības un 
SIA “Babītes siltums” finansu lī-
dzekļi – Ls 135 494,40).

Šobrīd līguma ietvaros tur-

pinās ūdens attīrīšanas iekār-
tu izbūve Piņķu ciematā, kuras 
plānots nodot ekspluatācijā līdz 
2013. gada 1. jūnijam.

Kopumā projektā ir izbūvē-
ti 16,3 km jauni ūdensapgādes 
tīkli, 13,8 km kanalizācijas tīkli, 
12 kanalizācijas notekūdeņu pār-
sūknēšanas stacijas Piņķu ciemā, 
Babītes ciemā, Priežu ciemā un 
turpinās būvdarbu teritorijas lab-
iekārtošana. 

SIA “Babītes siltums”

Ekspluatācijā nodotas ūdens attīrīšanas iekārtas 
Babītes ciemā

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes sākšanu
Ar Babītes novada pašvaldības do-
mes 24.04.2013. lēmumu (proto-
kols nr. 4, 9. §) sākta detālplāno-
juma izstrāde nekustamā īpašuma 
“Jaunķīši”,	Salas	pagastā,	Babītes	
novadā, zemes vienībai, kadastra 
apzīmējums 8088 006 0026, pla-
tība 9,88 ha.

Salas pagasta teritorijas plāno-
jumā 2005.–2017. gadam nekusta-
mā	īpašuma	“Jaunķīši”	zemes	vie-
nības, kadastra apzīmējums 8088 
006 0026, daļai, apmēram 8,3 ha 
platībā, noteikta atļautā izmanto-
šana – “rekreācijas teritorija”, bet 
daļa, apmēram 1,58 ha platībā, 
atrodas turpmākās izpētes un plā-
nošanas teritorijā (valsts galvenā 
autoceļa A10 Rīga Ventspils pos-

ma Priedaine–Ķemeri rekonstruk-
cijas projektā ceļu mezgls nr. 6 
un pievads plānotajam Lielupes 
tiltam, kas paredzēts kā papildu 
ievads	Jūrmalas	pilsētā).

Detālplānojumā tiks precizēta 
Lielupes applūstošā teritorija, pa-
redzēta laivu un motorizēto ūdens 
transporta līdzekļu piestātņu būv-
niecība, izvērtētas ar rekreāciju, 
sportu un tūrismu saistītu ēku 
apbūves iespējas. 

Detālplānojumu izstrādās SIA 
“Metrum”, un detālplānojuma iz-
strādes vadītāja pašvaldības te-
ritorijas plānotāja Dace Ansena.

Rakstiskus priekšlikumus un 
ierosinājumus līdz 1.06.2013. var 
sūtīt pa pastu vai iesniegt Babītes 

novada pašvaldības administrācijas 
ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes 
pagastā, Babītes novadā, LV-2107, 
vai “Pīlādzīšos”, Spuņciemā, Salas 
pagastā, Babītes novadā, LV-2105. 
Priekšlikumu iesniedzējiem: fizis-
kām personām iesniegumā jāno-
rāda vārds, uzvārds, dzīvesvietas 
adrese, juridiskām personām ie-
sniegumā jānorāda nosaukums, 
reģistrācijas numurs, adrese.

Apmeklētāju pieņemšanas 
vieta un laiki: Babītes novada 
pašvaldības administrācijas ēkā 
Centra ielā 4, Piņķos pirmdienās 
un ceturtdienās no plkst. 8.15 līdz 
12.15 un no 13 līdz 18. 

Dace Ansena,
teritorijas plānotāja

Paziņojums
Babītes novada pašvaldības dome 
24.04.2013. ir pieņēmusi lēmumu 
“Par detālplānojuma apstiprināša-
nu Babītes novada Babītes pagasta 
nekustamā īpašuma “Sēnītes” zemes 
vienībai, kadastra apzīmējums 8048 
007 0108” (protokols nr. 4, 11. §).

Ar apstiprināto detālplānojumu var 
iepazīties Babītes novada pašvaldī-
bas administrācijas ēkā Centra ielā 4, 
Piņķos, Babītes pagastā, Babītes no-
vadā, LV-2107, vai pašvaldības vietnē 
www.babite.lv. 

Paziņojums
Ar Babītes novada pašvaldības domes 2013. gada 8. maija lēmumu, protokols 
nr. 5, 1. §, apstiprināti Babītes novada Babītes pagasta teritorijas plānojuma 
2008.–2020. gadam un Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005.–2017. gadam 
grozījumi kā saistošie noteikumi nr. 6 “Par grozījumiem Babītes pagasta padomes 
2008. gada 4. jūnija saistošajos noteikumos nr. 10 “Babītes pagasta teritorijas 
plānojums 2008.–2020. gadam teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi” un Salas pagasta padomes 2008. gada 
5. septembra saistošajos noteikumos nr. 84 “Salas pagasta teritorijas plānojuma 
2005.–2017. gadam 2008. gada grozījumu grafiskā daļa un teritorijas izmanto-
šanas un apbūves noteikumi””;

Ar 2013. gada 8. maija saistošajiem noteikumiem nr. 6 var iepazīties Babītes 
novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, 
Babītes novadā vai “Pīlādzīšos”, Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā, vai 
pašvaldības vietnē www.babite.lv.

Paziņojums par nekustamā īpašuma 
“Sprīdīši” zemes vienības, kadastra 
apzīmējums 8048 004 0008, 
detālplānojuma projekta publisko 
apspriešanu
Pamatojoties uz Babītes novada 
pašvaldības domes 24.04.2013. 
lēmumu “Par Babītes novada Ba-
bītes pagasta nekustamā īpašuma 
“Sprīdīši” zemes vienības, kadastra 
apzīmējums 8048 004 0008, de-
tālplānojuma projekta nodošanu 
publiskajai apspriešanai un atzi-
numu saņemšanai” (sēdes proto-
kols nr. 4, 10. §), detālplānojuma 
projekts tiek nodots publiskajai 
apspriešanai.

Detālplānojuma publiskās 
apspriešanas termiņš noteikts 
trīs nedēļas no 13.05.2013. līdz 
2.06.2013. 

Ar detālplānojuma projekta 
materiāliem līdz 2.06.2013. var 
iepazīties Babītes novada pašval-
dības administrācijas ēkā Centra 
ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, 
Babītes novadā, LV-2107, kā 
arī pašvaldības interneta vietnē 
www.babite.lv.

Detālplānojuma projekta sa-
biedriskās apspriešanas sanāksme 

notiks 28.05.2013. plkst. 16 Babī-
tes novada pašvaldības adminis-
trācijas ēkā Centra ielā 4.

Informāciju par detālplāno-
juma izstrādi interesenti var sa-
ņemt, sazinoties ar detālplānoju-
ma izstrādes vadītāju, teritorijas 
plānotāju Daci Ansenu pa tāl-
runi 67511291 vai apmeklētāju 
pieņemšanas laikā pirmdienās un 
ceturtdienās no plkst. 8.15 līdz 
12.15 un no 13 līdz 18 Babītes 
novada pašvaldības administrā-
cijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, 
Babītes pagastā, Babītes novadā, 
LV-2107.

Rakstiski priekšlikumi vai 
iebildumi līdz 2.06.2013. sūtāmi 
pa pastu vai iesniedzami Babītes 
novada pašvaldības administrā-
cijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, 
Babītes pagastā, Babītes novadā, 
LV-2107.

Dace Ansena,
teritorijas plānotāja

Projektu “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē” 
līdzfinansē Eiropas Savienība.

Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir 
SIA “Babītes siltums”

Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības 
uzraudzību nodrošina LR Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrija
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Reģistrācijas numurs: 000703364
Dibinātājs: Babītes novada pašvaldība
Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, 

Babītes novads, LV–2107

Par avīzes sagatavošanu atbild sabiedrisko 
attiecību speciāliste Zane Siliņa.

Tālrunis: 67914650, fakss: 67914435, 
e-pasta adrese: dome@babite.lv

Avīze internetā: www.babite.lv
Iznāk vienu reizi mēnesī. 
Tirāža: 3000 eksemplāru.

Izdevējs: SIA “Rīgas Apriņķa Avīze”.

Audzēkņu 
uzņemšana 

Babītes Mūzikas skolā

Jauno audzēkņu uzņemšana – 
iestājeksāmens – notiks 
ceturtdien, 30. maijā, 
plkst. 16–19
Babītes Mūzikas skolas telpās 
Jūrmalas ielā 17, Piņķos, Babītes 
novadā.

Konsultācijas un dokumentu 
pieņemšana:
otrdien, 28. maijā, plkst. 10–12 
un 16–19 Babītes Mūzikas skolā 

Iesniedzami šādi dokumenti:
1) direktoram adresēts 
iesniegums uz veidlapas;
2) dzimšanas apliecības kopija, 
uzrādot oriģinālu;
3) ārsta izziņa par veselības 
stāvokli.

Tālrunis uzziņām – 67914683, 
29156969

Babītes Mūzikas skolas audzēkņu 
uzņemšanas noteikumi pieejami 
www.babite.lv.

Kultūras afiša
18. maijā plkst. 18 Piņķu 
Jāņa	baznīcā	Norvēģijas	kora	
“Rosendal Songlag”, diriģente 
Marija Malmstena, un Babītes 
novada jauktā kora “Atskaņa”, 
diriģente Ginta Pētersone,
sadraudzības koncerts.
Programmā dažādu tautu, stilu 
un laikmetu garīgā mūzika.

25. maijā
Babītes novada 
Salas pagasta svētki 
“Mēs savam novadam...”
SVĒTKU PROGRAMMA
Plkst. 10 Spuņciema zibens 
turnīrs basketbolā Sporta un 
kultūras centra sporta zālē. 
Informācija un pieteikšanās 
pa e-pastu sala_armands@
inbox.lv vai tālruni 29646497.
Plkst. 11 Dažādas atvieglotas 
sporta disciplīnas un akti-
vitātes ģimenēm pie Sporta 
un kultūras centra. Aktīvākie 
dalībnieki saņems Babītes 
novada pašvaldības balvas.
Plkst. 16 amatierteātra “Ka-
lambūrs” izrāde – P. Putniņš 
“Pie puķēm – ģimenei kur 
pulcēties” Sporta un kultūras 
centrā – aerobikas zālē 2. stāvā.
Plkst. 18.15 Svētku 
dalībnieku gājiens un 
pūtēju orķestra koncerts pa 
Spuņciema ielu līdz Sporta 
un kultūras centram. 
Plkst. 18.45 Svētku koncerts 
“Veram durvis vasarai” pie 
Sporta un kultūras centra, 
piedalās Salas pagasta 
amatierkolektīvi, Valmieras 
teātra izklaidējoši muzikālā 
apvienība “Žerāri”, aktieri 
Krišjānis Salmiņš, Imants 
Strads, komponists Emīls 
Zilberts
No plkst. 21.30 Zaļumballe 
kopā ar grupu “Dakstiņi” pie 
Sporta un kultūras centra.

2. jūnijā
Babītes vidusskolas sporta 
laukumā visi mīļi gaidīti uz
tradicionālajiem 
Bērnu svētkiem!
Plkst. 12 Svētku koncerts. 
Novada PII audzēkņi kopā 
ar teātra “Zīļuks” varoņiem 
iesaistīsies dziesmu, deju 
un rotaļu programmā 
“Šurumburums”.
Plkst. 15 Grupas “Musiqq” 
koncerts. Būs piepūšamās 
atrakcijas, karuseļi, radošās 
darbnīcas, gardumu tirdziņš, 
zirdziņš un ponijs, un 
daudzkas cits!

spOrta ziŅas
Babītes novada 2013. gada 
sporta spēles
14. aprīlī Babītes sporta kompleksā 
norisinājās Babītes novada spor-
ta spēles dambretē. Bērnu grupā 
1. vietu izcīnīja Adrians Mackē-
vičs, 2. vietu Oskars Osis un 3. 
vietu Kamilla Vanadziņa. Sievie-
šu grupā bija divas dalībnieces 
un 1. vietu izcīnīja Aiva Oša un 
2. vietu – Skaidrīte Kibare. Vīrie-
šu grupā 1. vietu izcīnīja Indulis 
Paņko, 2. vietu Igors Krūzbergs, 
bet 3. vietu – Staņislavs Kojalovičs.

27. aprīlī Babītes sporta kom-
pleksā norisinājās Babītes novada 
atklātās sporta spēles galda spēļu 
četrcīņas dubultspēlēs. Dalībnie-
ki mērojās spēkiem un prasmēm 
četros sporta veidos – galda teni-
sā, novusā, dambretē un šautriņu 
mešanā. Interesantās un spraigās 
galda spēļu sacensībās 1. vietu 
izcīnīja	viesi	no	Ķekavas	–	 Juris	
Firsts un Vladimirs Mihnovskis, 
tālākās godalgotās vietas izcīnīja 
Babītes novada iedzīvotāji 2. vie-
tu Aigars Krūzbergs un Sergejs 
Varša	un	3.	vietu	Jurijs	Polozovs	
un	Jurijs	Stepanovs.

Basketbols
Aprīlī norisinājās izslēgšanas spēļu 
finālturnīrs Mārupes novada bas-
ketbola līgā par šīs līgas ceļojošo 
kausu. Sporta kluba “Babīte” vīriešu 

basketbola komanda ¼ fināla spēlēs 
divas reizes pārspēja “Concombres” 
komandu ar rezultātiem 77:72 un 
78:67 un sērijā līdz divām uzvarām 
izcīnīja uzvaru ar rezultātu 2:0. 
Pusfināla spēļu sērijā, lai noteiktu 
uzvarētājus, bija nepieciešamas jau 
trīs spēles ar komandu “Melnais jāt-
nieks” un spēļu sērijā tika zaudēts 
ar 1:2. Pirmajā spēlē uzvarēja spor-
ta klubs “Babīte” 62:51 un tad divi 
zaudējumi 49:90 un 57:77. Spēlē 
par 3. vietu bija jāspēlē ar komandu 
RB “Klans”, un atkal tika piedzīvoti 
divi zaudējumi ar rezultātiem 72:80 
un 84:89. Atgādināsim, ka sporta 
kluba “Babīte” vīriešu basketbola 
komanda pamatturnīru noslēdza 
pirmajā vietā, bet pēc izslēgšanas 
spēlēm tika izcīnīta 4. vieta. Ceram, 
ka mūsu komanda būs ieguvusi 
vērtīgu pieredzi izslēgšanas spēļu 
turnīrā, jo šīs spēles tomēr atšķiras 
no pamatturnīra spēlēm, kur nepie-
ciešama maksimāla koncentrēšanās, 
pašatdeve un disciplīna.

Latvijas Sporta veterānu 
savienības sporta spēles
20. aprīlī Bauskā norisinājās Lat-
vijas Sporta veterānu savienības 
50. sporta spēles dambretē, flor-
bolā un šautriņu mešanā. Sporta 
klubs “Babīte” piedalījās vīriešu 
florbola veterānu turnīrā un no 
piecām komandām izcīnīja 4. vie-

tu, šautriņu mešanā (Ilze Filipso-
ne,	Aigars	Krūzbergs,	Raivis	Jan-
sons, Kaspars Eglītis) no desmit 
komandām izcīnīja 8. vietu un 
dambretē (Skaidrīte Kibare, In-
dulis Paņko, Andris Kalpiņš, Sta-
ņislavs Kojalovičs) no sešpa dsmit 
komandām izcīnīja 12. vietu.

Volejbols
Latvijas sieviešu volejbola čem-
pionāts norisinājās no 12. līdz 
14. aprīlim Babītes sporta kom-
pleksā. Čempionātā piedalījās 
trīs komandas no Baltijas līgas: 
sporta	klubs	“Babīte”,	 Jelgava/LU	
un	Latvijas	 Junioru	 izlase,	kā	arī	
trīs komandas no amatieru līgas: 
“Zeltaleja”, LU un VK “Ezerzeme”. 
12. aprīlī tika izspēlētas ¼ fināla 
spēles, kur uzvaras uzcīnīja Lat-
vijas	 Junioru	 izlase	un	“Zeltale-
ja”. 13. aprīlī norisinājās ½ fināla 
spēles, kur divas Latvijas labākās 
Baltijas līgas komandas sporta 
klubs	“Babīte”	un	Jelgava/LU	sa-
centās ar ¼ fināla uzvarētājām. 
Pirmajā	spēlē	Jelgava/LU	uzvarēja	
“Zeltalejas” komandu ar rezultātu 
3:0 (25-7; 25-15; 25-17) un sporta 
klubs “Babīte” uzvarēja Latvijas 
Junioru	 izlasi	3:0	 (27-25;	25-20;	
25-16). Spēlē par 3. vietu Latvijas 
Junioru	izlase	uzvarēja	“Zeltleju”	
ar 3:0 (25-14; 25-23; 25-23) un 
cīņā par čempionu titulu sporta 

klubs	“Babīte”	zaudēja	Jelgavas/LU	
komandai ar rezultātu 1:3 (25-21; 
22-25; 19-25; 15-25), izcīnot aug-
sto 2. vietu Latvijas čempionātā.

20. aprīlī Skrundā norisinājās 
Skrundas kausa izcīņa vīriešu vete-
rānu volejbola komandām vecuma 
grupā V35+. Piedalījās Skrundas, 
Saldus,	Jelgavas	un	Babītes	koman-
das. Babītes komandai 2. vieta.

27. aprīlī Talsos norisinājās 
volejbola veterānu turnīrs “Talsu 
kauss 2013”. Sporta kluba “Babīte” 
vīriešu veterānu komanda vecuma 
grupā V50+ izcīnīja 3. vietu.

Vieglatlētika
No 19. līdz 24. martam Spānijas 
pilsētā Sansebastjanā norisinājās 
Eiropas čempionāts veterāniem 
vieglatlētikā telpās. No mūsu no-
vada čempionātā piedalījās Ilona 
Kojaloviča un godalgoto 2. vie-
tu (vecuma grupā 45+) izcīnīja 
šķēpmešanā.

Novuss
20. aprīlī Ozolniekos noslēdzās 
Latvijas čempionāts novusā du-
bultspēlēs jauktajiem pāriem – 
fināla spēles. Sporta kluba “Ba-
bīte” pārstāvji Karīna Ķemere un 
Ainārs Grosens izcīnīja 9. vietu.

Guntars Reika, 
Babītes sporta kompleksa 

vadītājs

Paziņojums par Babītes novada ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas līdz 2030. gadam publisko apspriešanu
Aicinām Babītes novada iedzī-
votājus, uzņēmējus, dažādu no-
zaru un nevalstisko organizāciju 
pārstāvjus no 15.05.2013. līdz 
16.06.2013. iesaistīties Stratēģijas 
publiskajā apspriešanā.

Stratēģijas materiāli no 
15.05.2013. līdz 16.06.2013. būs 
pieejami:

•	elektroniskā	formātā	vietnē	
www.babite.lv;

•	drukātā	veidā:
- Babītes novada pašvaldības 

administrācijā – Centra ielā 4, 
Piņķos;

- Babītes novada pašvaldības 
administrācijā – “Pīlādzīšos”, 
Spuņ ciemā.

Sabiedriskās apspriešanas sa-
nāksmes tiek organizētas:

•	29.05.2013.	plkst.	 18	Salas	
pagastā, Babītes novada pašval-
dības administrācijā “Pīlādzīšos”, 
Spuņciemā;

•	30.05.2013.	plkst.	18	Babītes	
pagastā, Babītes novada pašval-

dības administrācijas ēkā Centra 
ielā 4, Piņķos. 

Rakstiskus priekšlikumus un 
ierosinājumus Stratēģijas papil-
dināšanai, fiziskām personām 
norādot vārdu, uzvārdu, dzīves 
vietas adresi, juridiskām perso-
nām norādot nosaukumu, reģis-
trācijas numuru un darbības vietas 
adresi, iesniegt no 15.05.2013. līdz 
16.06.2013. Babītes novada pašval-

dībā Centra ielā 4, Piņķi, Babītes 
pagasts, Babītes novads, LV-2107, 
vai elektroniski uz elektronisko 
pasta adresi dome@babite.lv.

Par Babītes novada ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas izstrādi atbil-
dīga Babītes novada pašvaldības 
telpiskās attīstības plānotāja In-
gūna Mārcēna (tālrunis 67511291, 
e-pasta adrese inguna.marcena@
babite.lv).


