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Piedalies novada
Sporta spēlēs 2013!
4. lpp.

Jaunas ieceres novadā. Muzejs
Ja salīdzina tagadējā Babītes
novadā ietilpstošo bijušo
pagastu (Piņķu – vēlākā Babītes, Salas (Salienas) ar vēlāk
pievienoto Slokas pagastu
un agrāk pastāvošo Pavasara
pagastu) sabiedrisko un kultūras dzīvi ar tuvākā reģiona
pagastu dzīvi, tad redzam:
lai arī Babītes apkārtējos
pagastos, tāpat kā citviet,
bijušas piensaimnieku un
citas sabiedrības, mednieku
un citas biedrības, tomēr visas
šīs sabiedriskās organizācijas
bijušas mazaktīvas,
to sasniegumi – necili.

Novada pagastos sabiedrisko organizāciju nav bijis daudz. Netālais
Džūkstes pagasts var lepoties ar
22 sabiedriskajām organizācijām
vienlaikus un vismaz 17 valsts
mēroga rakstniekiem, zinātniekiem, kultūras darbiniekiem, kā
arī aptuveni 30 vietējas nozīmes
censoņiem. No Babītes novada cēlušies vai te darbojušies pavisam
niecīgs daudzums ārpus pagasta
pazīstamu cilvēku. Tuvā Rīgas pilsēta un Jūrmala noēnojušas vietējās aktivitātes. Kāpēc celt dižus
tautas namus, organizēt spirta
brūžus, veidot teātra vai saviesīgās
biedrības, ja ir iespēja izmantot

Idejas autors P. Grēniņš lūdz palīdzību attēlā redzamo personu atpazīšanā.

tuvos lielos kultūras centrus un
rūpniecības uzņēmumus? Tas saprotams, taču nav skaidrs, kāpēc
tieši labu mācību iestāžu tuvums
un to daudzums Rīgā nav veicinājis Babītes novada iedzīvotāju
tieksmi iegūt izglītību un “izsis-

ties cilvēkos”. Gluži bešā Babītes
novada pagasti tomēr nav bijuši.
Lai parādītu novada vēsturi un
reiz izceltos citu novadu starpā, tagad nodomāts veidot latviešu literatūras, sevišķi periodikas, muzeju
(iesākumā, iespējams, kā krājums

bez muzeja statusa). Tajā būs izstādīti retie izdevumi, uzsvaru liekot
uz maz zināmiem vai pavisam
nezināmiem izdevumiem latviešu
valodā. Varētu šķist, ka Misiņa un
pārējās lielajās bibliotēkās jau viss
ir, bet izrādās, ka tā nebūt nav. Vēl
joprojām var atrast pat pilnīgi nezināmus izdevumus latviešu valodā. Bet tādu periodikas izdevumu,
kas tikai vienā eksemplārā atrodas kādā vienā valsts bibliotēkā,
ir daudz. Tagad otros eksemplārus
varēs skatīt Babītes muzejā.
Kā novada muzejs, saprotams,
iecerētais Babītes muzejs meklēs,
glabās un pētīs arī etnogrāfiskos
priekšmetus, reģiona ievērību izpelnījušos cilvēku dzīves gaitas,
novada notikumus un citu interesantu lietu vēsturi. Piemēram, Salas pagasts, iežogots starp ezeru un
Lielupi, izstiepts garumā, nemaz ne
tik sen bez tiltiem un lielākiem ceļiem, kas būtu devis lielāku iespēju
saistīties ar ārpasauli, – ar visu to
Salas pagasts nemaz tik atpalicis
nebija. Nelaime tikai tā, ka par šī
pagasta dzīvi maz zināms.
Viens no muzeja uzdevumiem
būs veicināt patriotisma jūtas jauniešos. Jau sen šajā jomā redzams
katastrofāls stāvoklis, jo tagadējai
jaunatnei, pakļaujoties daudzajiem,
bet apšaubāmajiem vilinājumiem,

Turpinās projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē” īstenošana
Informējam, ka ir pabeigta līguma
“Ūdensapgādes un kanalizācijas
tīklu izbūve Babītes novadā” izpilde. Līguma ietvaros veikta
16,3 km jaunu ūdensapgādes tīklu, 12,9 km jaunu kanalizācijas
tīklu, 12 jaunu kanalizācijas sūkņu
staciju izbūve, kā arī veikta esošā
galvenā kanalizācijas kolektora rekonstrukcija Piņķu ciemā.
Šobrīd līguma “Ūdens attīrīšanas iekārtu projektēšana un
izbūve Babītes novadā” ietvaros
turpinās ūdens sagatavošanas iekārtu izbūve Piņķu ciemā, kuras
plānots nodot ekspluatācijā līdz
2013. gada 15. septembrim.
Papildus informējam, ka, veicot
ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā
projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē” īstenošanu,

ir radies finansējuma ietaupījums.
Ievērojot nepieciešamību veikt
daļēju esošā kanalizācijas spiedvada “Babītes ciems–Priežciems–
Piņķuciems” rekonstrukciju, kā
arī veikt ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukciju Babītes ciema dienvidaustrumu daļā,
24. aprīlī ar SIA “Baltline Globe”
tika noslēgts līgums “Papildu projektēšanas pakalpojumi projektā
“Ūdenssaimniecības pakalpojumu
attīstība Babītē””. Līguma plānotais
izpildes termiņš ir četri mēneši. Pēc
projektēšanas līguma izpildes tiks
sāktas būvdarbu un būvuzraudzības
iepirkuma procedūras. Sākotnēji
plānotais būvdarbu izpildes termiņš
ir 1.08.2014.
Ņemot vērā, ka ir veikta jaunu
ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu

izbūve Babītes ciemā, Piņķu ciemā
un Priežciemā, aicinām iedzīvotājus izmantot iespēju, pieslēgt savas
mājas pie centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas un
izmantot kvalitatīvus ūdensapgādes
un kanalizācijas pakalpojumus. Sīkāku informāciju par pieslēgšanās
nosacījumiem iespējams iegūt SIA
“Babītes siltums”, tālr. 67914496.
Projekta kopējās izmaksas ir
Ls 5 864 691, no tā attiecināmās
izmaksas Ls 3 740 101,65 (t. sk.
ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums Ls 3 523 156, Babītes novada
pašvaldības līdzekļi Ls 171 186,88,
SIA “Babītes siltums” līdzekļi Ls
45 758,77). Finansējums neattiecināmajām izmaksām – Babītes
novada pašvaldības līdzekļi Ls
828 813,12, SIA “Babītes siltums”

līdzekļi Ls 1 295 776,23 (t. sk.
finansējums pievienotās vērtības
nodoklim Ls 1 016 481,25).
Projektu “Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Babītē”
līdzfinansē Eiropas Savienība. Finansējuma saņēmējs šajā projektā
ir SIA “Babītes siltums”.
Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrija.
Valdis Kalniņš,
SIA “Babītes siltums”
valdes loceklis

zudusi spēja izvēlēties pareizo
pasaules redzējumu un līdz ar to
savu turpmāko dzīves ceļu. Muzejs
ir interesanta mācības iestāde, kas
var palīdzēt apzināties un saprast
savas latviskās saknes, iemīlēt savu
senču zemi, jo tikai uz pagātni var
balstīties tagadne, savukārt tagadne ir nākotnes pamats. Ir arī citas
ieceres, kā novadam izcelties sabiedrisko aktivitāšu jomā.
Iespējams, novada iedzīvotājiem ir kādi materiāli par Babītes
novada un tam tuvākā reģiona notikumiem, cilvēkiem, interesantiem
faktiem. Lūdzu par to darīt zināmu
(Pavils Grēniņš, tālr. 29510893 vai
2enerba@inbox.lv). Par pirmspadomju laika (līdz 1946. gadam) un
latviešu trimdas dzīves (līdz 1995.
gadam) materiāliem (fotogrāfijas,
dokumenti, pasta atklātnes, avīzes,
žurnāli, reklāmas izdevumi, katalogi, memuāru, atmiņu un vēstures
grāmatas, braukšanas un loteriju
biļetes, instrukcijas utt.) tiks samaksāts. Ja no tiem īpašnieks negrib šķirties, muzeja vajadzībām
tos var nodot kopēšanai.
Pavils Grēniņš
Salas Sv. Jāņa ev. lut.
draudze ielūdz uz
gadskārtējo draudzes dienu
“Tu neesi vientuļa Sala”
18. augustā.
Programmā
Plkst. 11–12.30 Dievkalpojums.
Draudzes mācītājs Aivars Gusevs
Plkst. 12.30–14.30 Sadraudzība
ar kopīgu cienasta baudīšanu,
bērnu aktivitātēm, diskusiju par
sabiedrībā svarīgām tēmām
Plkst. 14.30–15.30 Lekcija “Astroloģijas kārdinājumi”. Rīgas Lutera
draudzes mācītājs IndulisPaičs
Plkst. 15.30–17 Sadraudzība.
Radošās darbnīcas
Plkst. 17 “Vēl tu rozes plūc...”.
Romantisks klasiskās mūzikas
koncerts vasaras izskaņā, kad līst
zvaigžņu un ābolu lietus.
LNO soliste Evija Martinsone,
pianiste Laila Holberga.
Programmā: E. Dārziņš, P. Barisons, G. F. Hendelis, K. Sen-Sanss,
Dž. Kačīni, J. Brāmss u. c.
Pēc koncerta pulcēsimies pie
ugunskura.
Mīļi aicinām piedalīties visus interesentus.
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Saimnieciskie darbi jūlijā
1. Procesā esošās iepirkumu
procedūras.
1.1. Pārtraukts iepirkums par
datortehnikas piegādi Babītes novada pašvaldības administrācijas
un pašvaldības iestāžu vajadzībām, tuvākajā laikā tiks izsludināts atkārtoti, precizējot specifikāciju.
1.2. Pārtraukts iepirkums bez
rezultāta par saliekamo konteineru piegādi un uzstādīšanu āra
futbola laukumā Rīgas ielā 1C
Piņķos.
1.3. Noslēdzies iepirkums
par Mēness ielas posma Babītē,
Babītes novadā, rekonstrukciju,
iesniegti seši piedāvājumi, notiek
vērtēšana.
1.4. Noslēdzies iepirkums par
novadgrāvja ierīkošanu gar C-5
ceļu Kalnciema masīvā, Babītes
novadā saskaņā ar darbu daudzumu sarakstu iesniegti trīs piedāvājumi, notiek vērtēšana.
1.5. Noslēdzies iepirkums
par Babītes novada pašvaldības skolēnu pārvadājumiem
2013./2014. māc. g., pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “Abava-
auto” par līgumcenu Ls 24 718.
1.6. Noslēdzies iepirkums par
ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu Babītes novada pirmsskolas izglītības iestādei “Saimīte”, iesniegti
trīs piedāvājumi, notiek vērtēšana.
1.7. Noslēdzies iepirkums par
10 ātrumvaļņu izbūvi Babītes novadā, pieņemts lēmums slēgt līgu-

mu ar SIA “BILD” par līgumcenu
Ls 10 367.
1.8. Izsludināts iepirkums par
caurteku remontu Babītes novadā,
piedāvājumu iesniegšanas termiņš
2.08.2013.
2. Iepirkuma procedūru rezultātā noslēgti līgumi ar:
2.1. SIA “Matīsa sēta” par
grīdas seguma nomaiņu pirmsskolas izglītības iestādes “Saimīte”
nojumēs, līgumcena Ls 17 529,
termiņš – 31.08.2013.;
2.2. SIA “BaltLine Globe”
par piebraucamās ielas “Piņķu
ciems 2” posma ielu apgaismojuma izbūves būvuzraudzību,
līgumcena Ls 363, termiņš –
31.08.2013.;
2.3. SIA “V Service” par gājēju ietves Jūrmalas ielas posmā,
Piņķos, Babītes pagastā, Babītes
novadā, būvdarbiem, līgumcena
Ls 95 475, termiņš – 14.11.2013.;
2.4. SIA “Vertex Projekti” par
gājēju ietves Jūrmalas ielas posmā,
Piņķos, Babītes pagastā, Babītes
novadā, būvdarbu autoruzraudzību, līgumcena Ls 315, termiņš –
14.10.2013.;
2.5. SIA “RAUCUT” par gājēju ietves Jūrmalas ielas posmā,
Piņķos, Babītes pagastā, Babītes
novadā, būvdarbu uzraudzību,
līgumcena Ls 1600, termiņš –
14.10.2013.;
2.6. SIA “V Service” par gājēju
ietves Rīgas ielas posmā, Piņķos,
Babītes pagastā, Babītes novadā

izbūvi, līgumcena Ls 27 151, termiņš – 31.08.2013.;
2.7. SIA “Projekts 3” par gājēju
ietves Rīgas ielas posmā, Piņķos,
Babītes pagastā, Babītes novadā,
izbūves autoruzraudzību, līgumcena Ls 182, termiņš – 31.08.2013.;
2.8. SIA “Ceļu un Tiltu
Būvuzraugs” par gājēju ietves Rīgas ielas posmā, Piņķos, Babītes
pagastā, Babītes novadā izbūves
būvuzraudzību, līgumcena Ls 672,
termiņš 31.08.2013.;
2.9. SIA “BM-projekts” par
tehniskā projekta “Autoceļa C-65,
Dzilnuciems – Piņķi, Babītes pagastā, Babītes novadā, rekonstrukcija” izstrādi, līgumcena Ls 9656,
termiņš – 9.12.2013.;
2.10. SIA “Autofavorīts” par
automašīnas nomu uz 36 mēnešiem Babītes novada pašvaldības
vajadzībām, līgumcena Ls 11 173,
termiņš – 2 mēneši;
2.11. SIA “Reaton, LTD” par
“Nedzīvojamās ēkas rekonstrukcijas par Babītes mūzikas skolu un
bibliotēku nekustamajā īpašumā
Jūrmalas iela 14A, Piņķi, Babītes
novads” būvdarbiem, līgumcena Ls
1 509 585, termiņš – 16.06.2014.;
2.12. SIA “Būves un būvsistēmas” par būvuzraudzību “Nedzīvojamās ēkas rekonstrukcijas
par Babītes mūzikas skolu un
bibliotēku nekustamajā īpašumā
Jūrmalas iela 14A, Piņķi, Babītes
novads būvdarbiem”, līgumcena
Ls 5893, termiņš – 16.06.2014.;

Nekustamā īpašuma izsole
1. Babītes novada pašvaldība,
reģistrācijas nr. 90000028870, adrese: Centra iela 4, Piņķi, Babītes
pagasts, Babītes novads, LV-2107,
pārdod atklātā mutiskā izsolē Babītes novada pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu “Mālderi”,
Spuņciems, Salas pagasts, Babītes
novads, kas sastāv no:
1.1. zemes vienības 4680 m²
platībā ar kadastra apzīmējumu
8088 005 0514;
1.2. katlu mājas ēkas jaunbūves ar kadastra apzīmējumu
8088 005 0260 001;
1.3. sūkņu ēkas jaunbūves
ar kadastra apzīmējumu 8088
005 0260 002.
2. Ar izsoles noteikumiem
var iepazīties Babītes novada
pašvaldības mājaslapā internetā
www.babite.lv un saņemt izsoles
noteikumus var līdz 16.09.2013.
plkst. 18 ēkas Centra ielā 4,
Piņķos, Babītes pagastā, Babītes
novadā, 2. stāvā 18. kabinetā,

pirmdienās un ceturtdienās vai
arī citā laikā, iepriekš vienojoties
pa tālr. 67914436.
3. Izsolāmā manta apskatāma tās atrašanās vietā, iepriekš
piesakoties pa tālr. 67511290.
4. Pieteikumus par dalību
izsolē reģistrē līdz 16.09.2013.
plkst. 18 ēkas Centra ielā 4,
Piņķos, Babītes pagastā, Babītes
novadā, 2. stāvā 18. kabinetā.
5. Izsoles norises laiks un vieta: 17.09.2013. plkst. 14 ēkas 2. stāva sēžu zālē Centra ielā 4, Piņķi,
Babītes pagasts, Babītes novads.
6. Izsolāmās mantas nosacītā
cena – Ls 15 000.
7. Līdz reģistrācijai izsolē
Babītes novada pašvaldības AS
“Swedbank” kontā nr. LV66HABA0551022355389, kods HABALV22, jāpārskaita:
7.1. reģistrācijas nauda Ls 50
ar norādi “Reģistrācijas nauda
izsoles objektam nekustamais
īpašums “Mālderi” Spuņciemā,

Salas pagastā, Babītes novadā”;
7.2. nodrošinājuma nauda
Ls 1500 ar norādi “Nodrošinājuma nauda izsoles objektam
nekustamais īpašums “Mālderi”
Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā”.
8. Izsoles veids: izsole ar augšupejošu soli Ls 500.
9. Nosolītājam sava piedāvātā lielākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu,
par nosolīto nekustamo īpašumu ne vēlāk kā divu nedēļu laikā no izsoles dienas jāpārskaita
Babītes novada pašvaldības AS
“Swedbank” kontā nr. LV66HABA0551022355389 ar norādi
“Pirkuma nauda izsoles objektam
nekustamais īpašums “Mālderi”
Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā”.
10. Nekustamā īpašuma
atļautā izmantošana ir jaukta
sabiedrisko un darījumu iestāžu
apbūves teritorija.

Sākusies nedzīvojamās ēkas rekonstrukcija par Babītes mūzikas
skolu un bibliotēku (Jūrmalas ielā 14A)

2.13. SIA “Būvprojektu vadība”
par autoruzraudzību “Nedzīvojamās ēkas rekonstrukcijas par Babītes mūzikas skolu un bibliotēku
nekustamajā īpašumā Jūrmalas
iela 14A, Piņķi, Babītes novads
būvdarbiem”, līgumcena Ls 3025,
termiņš – 16.05.2014.;
2.14. SIA “Gartens” par āra
trenažieru piegādi un uzstādīšanu Babītes novada pašvaldības
nekustamajā īpašumā “Loki”, līgumcena – Ls 6044, izpildes termiņš – 30.08.2013.
3. Noslēgts un izpildīts līgums
ar SIA “Gora” par Babītes novada
pašvaldības ceļu un to posmu mehanizētu apstrādi pret putēšanu,
līgumcena Ls 3575.
4. Noslēgts līgums ar SIA
“Ģeodēzija S” par zemes robežu
plāna, situācijas plāna un apgrūtinājumu plāna nekustamam īpašumam Priedaines iela 2; topogrāfiskā plāna izstrādi Priedaines iela
5; zemes ierīcības projekta izstrādi
“Priežuparks” daļai un “Priedaines iela 5” divām zemes vienībām,
Piņķos; zemes robežu plāna, situācijas plāna un apgrūtinājuma plāna izstrādi “Priežuparks” daļai un
“Priedaines iela 5” divām zemes
vienībām, Piņķos; līgumcena Ls
1590, izpildes termiņš - 4 mēneši.
5. Noslēgts un izpildīts līgums
ar SIA “AB Timber” par 86 augošu priedes koku uzmērīšanu un

sastādīt atbilstošu to novērtējumu,
kas ietver lietkoksnes sadalījumu
un iespējamo pārdošanas cenu,
nekustamajā īpašumā “Kapi”,
Babītes novadā, īpašuma kadastra nr. 8048 003 0157, tā daļas
atmežošanas rezultātā, veicot
projekta “Kapsētas kapu kvartālu labiekārtojuma Babītes novada
pašvaldības nekustamajā īpašumā
“Kapi”” 2. kārtas izbūvi, līgumcena Ls 170.
6. Noslēgts līgums ar SIA “Vides eksperti” par Babītes novada
Babītes Pagasta teritorijas plānojuma 2008.–2020. gadam īstenošanas ietekmes uz vidi monitoringa
ziņojuma un Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005.–2017. gadam grozījumu gadam īstenošanas
ietekmes uz vidi monitoringa ziņojuma sagatavošanu, līgumcena
Ls 436, termiņš – 9.09.2013.
7. Noslēgts līgums ar SIA “Interbaltija” par nekustamā īpašuma
“Mildas” (kadastra numurs 8048
0040 605) vērtības noteikšanu,
līgumcena Ls 484, termiņš –
15 dienas.
8. Noslēgts līgums ar SIA
“Mārupes ceļinieks” par pašvaldības ceļa C-14, Vīkuļu ceļa
posma avārijas remontdarbu veikšanu, līgumcena Ls 826, termiņš
8.08.2013.
Elfa Sloceniece,
pašvaldības izpilddirektore

“Rīgas satiksme” informē, ka no 2013. gada 3. augusta 4., 32. un
43. autobusa maršrutā tiks pārcelts galapunkts un ieviesta jauna
pieturvieta “Meistaru iela”, kas atrodas Piņķos.
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Babītes novada pašvaldības domes sēdē
2013. gada 24. jūlijā domes sēdes
darba kārtībā 21 punkts. Babītes
novada pašvaldības dome lēma:
• apstiprināt projektu “Babītes
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam”;
• sākt detālplānojuma izstrādi
nekustamā īpašuma “Vējgrieži-1”
zemes vienībai, kadastra apzīmējums 8048 008 0094, 12,43 ha
platībā, grafiskā pielikuma uzrādītajās robežās, atbilstoši Babītes
pagasta teritorijas plānojuma
2008.–2020. gadam teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumiem;
• nodot izstrādāto nekustamā īpašuma “Lielie Dreimaņi”,
zemes vienības kadastra apzīmējums 804800100, 11,5 ha platībā,
detālplānojuma projektu publiskajai apspriešanai un atzinumu
saņemšanai;
• veikt grozījumus Babītes novada pašvaldības domes
24.04.2013. lēmumā “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
nekustamā īpašuma “Jaunķīši”
zemes vienībai, kadastra apzīmējums 8088 006 0026, darba
uzdevuma un izstrādes vadītāja
apstiprināšanu, un līguma slēgšanu par detālplānojuma izstrādi”
(protokols nr. 4, 9.§), par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprinot Babītes novada pašvaldības telpiskās attīstības plānotāju
Ingūnu Mārcēnu;
• noteikt, ka nekustamā īpa-

šuma Lāču iela 12 zemes vienības
sadalīšana ar mērķi mainīt noteikto atļauto izmantošanu iespējama,
izstrādājot detālplānojuma “Saliņas” grozījumus;
• sadalīt nekustamā īpašuma
“Pie Gaismām” zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 8088 005
0507 divās daļās;
• izsniegt izziņu trīs nepilsoņiem un trīs ārvalstu fiziskām
personām par atļauju iegūt īpašumā zemi;
• piešķirt sešām personām
pabalstu sociālās rehabilitācijas
mērķu sasniegšanai;
• piešķirt vienreizēju pabalstu
Ls 151,50 apmērā, lai segtu izdevumus par mājokļa pieslēgšanu
pie pašvaldībai piederošiem maģistrālajiem inženiertīkliem;
• piešķirt vienai personai un
atteikt vienai personai pabalstu
ārkārtas situācijā;
• pagarināt sociālās dzīvojamās mājas “Cenas” īres līgumu
ar vienu personu uz sešiem mēnešiem;
• apstiprināt “Nekustama īpašuma “Mālderi”, Spuņciems, Salas
pagasts, Babītes novads, izsoles
noteikumus”;
• veikt izmaiņas Babītes novada pašvaldības 23.01.2013.
noteikumu nr. 1 “Par amatiem,
to klasificēšanu un mēnešalgām
pašvaldības iestādēs 2013. gadā”;
• iedalīt Latvijas Airēšanas
federācijai Babītes novadā dzīvo-

jošo Edgara Brīvkalna un Ivara
Zaumaņa dalībai Pasaules Junioru čempionātā, kas notika 7.–11.
augustā Lietuvas pilsētā Trakai,
Ls 300 par katru augstāk minēto
bērnu;
• iedalīt Latvijas sporta deju
federācijai Babītes novadā dzīvojošo 12 bērnu dalībai vasaras
sporta deju treniņnometnē Ls 25
par katru bērnu;
• piešķirt dotāciju Ls 1820
apmērā Babītes novada jauniešu
kora “Maska” atbalsta biedrībai,
līdzfinansējumu kora mūzikas
albuma izdošanai;
• nepiešķirt dotāciju biedrībai
“Mēs kultūrai un izglītībai” mūziķa Feliksa Ķiģeļa lielkoncerta “20
gadi uz skatuves” rīkošanai;
• administratīvo lēmumu –
5.06.2013. administratīvā pārkāpuma protokolu-paziņojumu nr.
120015823 – atcelt un noteikto
naudas sodu aizstāt ar mutvārdu
aizrādījumu;
• slēgt pirkuma līgumu ar
SIA “Saliena Leisure Development” par gājēju ietves no Miglas
ielas līdz Priedaines un Rūpnieku
ielas krustojumam apgaismojuma, kas sastāv no 36 apgaismes
stabiem, kabeļu kopgarums
980 m, iegādi;
• piešķirt Babītes novada domes priekšsēdētājam Andrejam
Encem ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu laikā no 2013. gada
29. jūlija līdz 4. augustam.

Jūlijā – trīs protokoli
par pārkāpumiem pret dzīvniekiem
Babītes novada pašvaldības Sabiedriskās kārtības daļa informē,
ka sabiedriskās kārtības sargi
sadarbībā ar Olaines iecirkņa
policijas darbiniekiem, veicot
sabiedriskās kārtības uzraudzību
Babītes novadā jūlijā, devušies
46 izbraukumos. Mēneša laikā
valsts policijā nogādātas piecas
personas, no kurām četras par
administratīvo pārkāpumu izdarīšanu, bet viena – aizdomās par
noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu. Jūlijā saņemts un izskatīts
31 iedzīvotāju iesniegums un
sūdzība. Divos gadījumos personas nogādātas uz mājām. Ar
39 personām veiktas preventīva
rakstura pārrunas un pieņemti
paskaidrojumi. Sastādīti pieci protokoli/paziņojumi par apstāšanās
un stāvēšanas noteikumu neievērošanu, savukārt par alkoholisko
dzērienu vai citu apreibinošo vielu
lietošanu sabiedriskās vietās vai

par atrašanos sabiedriskās vietās
tādā reibumā, kas aizskar cilvēka
cieņu, sastādīti pieci administratīvo pārkāpumu protokoli.
Jūnijā 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 tiesātas, pareiza
māju numuru lietošana uz ēkām
un celtnēm, kā arī tika pārbaudītas
tirdzniecības vietas un autoservisi.
Par neuzstādītiem māju numuriem
uz ēkām un celtnēm tika sastādīti
četri administratīvo pārkāpumu
protokoli, bet par nesakoptiem īpašumiem Babītes novada teritorijā
tika sastādīti astoņi administratīvo
pārkāpumu protokoli.
Par dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārva-

dāšanas prasību pārkāpšanu (Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodekss 106. pants) tika sastādīti
trīs administratīvo pārkāpumu
protokoli.
Ļoti cienījamie nekustamo
īpašumu īpašnieki Babītes novada
teritorijā, liels lūgums sakopt savu
nekustamo īpašumu teritoriju –
nopļaut zāli un savākt būvgružus.
Sabiedriskās kārtības inspektori
sadarbībā ar Valsts policiju veic
reidus, kuru laikā tiek pārbaudīti
privātie īpašumi un par nesakoptiem īpašumiem tiks sastādīti administratīvo pārkāpumu protokoli.
Gādāsim par Babītes novada
teritorijas tīrību!
Lūgums ziņot sabiedriskās
kārtības daļai par konstatētiem
sabiedriskās kārtības un citiem
likumpārkāpumiem pa diennakts
tālruni 29466001.
Ainārs Skudris,
sabiedriskās kārtības sargs
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Paziņojums par detālplānojuma
nodošanu publiskajai apspriešanai
Ar Babītes novada pašvaldības domes 2013. gada 24. jūlija lēmumu
“Par nekustamā īpašuma “Lielie
Dreimaņi”, zemes vienības kadastra apzīmējums 80480010011,
Babītes novada Babītes pagastā,
detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un
atzinumu saņemšanai” (prot. nr.
11, 3. §) detālplānojuma projekts
ir nodots publiskajai apspriešanai
un atzinumu saņemšanai.
Publiskās apspriešanas termiņš – no 2013. gada 15. augusta līdz 2013.gada 12. septembrim.
Sabiedriskās apspriešanas
sanāksme notiks 2013. gada
5. septembrī plkst. 17 Babītes
novada pašvaldībā Centra ielā 4,
Piņķos, Babītes pagastā.

Publiskās apspriešanas laikā
detālplānojuma projekts būs izstādīts Babītes novada pašvaldībā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes
pagastā, Babītes novadā.
Rakstiskus priekšlikumus un
ierosinājumus var iesniegt Babītes
novada pašvaldībā Centra ielā 4,
Piņķos, Babītes pagastā, Babītes
novadā, LV-2107, vai elektroniski pa e-pastu dome@babite.lv. Ja
priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, fiziskām
personām jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas
adrese, juridiskām personām –
nosaukums, reģistrācijas numurs,
adrese. Apmeklētāju pieņemšanas
laiks Babītes novada pašvaldībā –
pirmdienās un ceturtdienās plkst.
8.15–12.15 un 13–18.

Paziņojums par detālplānojuma
izstrādes sākšanu
Ar Babītes novada pašvaldības
domes 2013. gada 24. jūlija
lēmumu sākta detālplānojuma
izstrāde nekustamā īpašuma
“Vējgrieži-1” Babītes pagastā,
Babītes novadā, zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu 8048
008 0094, platība 12,43 ha.
Detālplānojumu nekustamā
īpašuma “Vējgrieži-1”, zemes vienībai, kadastra apzīmējums 8048
008 0094, izstrādās atbilstoši Babītes pagasta teritorijas plānojumā
2008.–2020. gadam noteiktajai atļautajai izmantošanai – “Savrupmāju dzīvojamā teritorija”, nosakot
plānoto zemes vienību robežas,
atļauto izmantošanu, satiksmes
infrastruktūras un inženierkomunikāciju izvietojumu shēmas un
apgrūtinātās teritorijas.

Detālplānojumu izstrādās un
detālplānojuma izstrādes vadītāja
būs pašvaldības teritorijas plānotāja Ingūna Mārcēna.
Rakstiskus priekšlikumus un
ierosinājumus līdz 14.09.2013.
var iesniegt Babītes novada pašvaldībā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV2107, vai elektroniski pa e-pastu
dome@babite.lv. Ja priekšlikumu
iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, personas
kods, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums,
reģistrācijas numurs, adrese.
Apmeklētāju pieņemšanas
laiks Babītes novada pašvaldībā – pirmdienās un ceturtdienās
plkst. 8.15–12.15 un 13–18.

Informatīvs paziņojums par Babītes novada ilgtspējīgas
attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam nodošanu Rīgas
plānošanas reģionam uz atzinuma saņemšanu
Babītes novada pašvaldība informē, ka saskaņā ar Babītes novada pašvaldības domes 2013. gada 24. jūlija lēmumu (protokols
nr. 11, 1. §) Babītes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz
2030. gadam pēc publiskās apspriešanas procedūras beigām
tiek nodota Rīgas plānošanas reģionam uz atzinuma saņemšanu.
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SPORTA ZIŅAS
Volejbols

No 19. līdz 21. jūlijam Viļņā norisinājās EEVZA (Austumeiropas
Volejbola zonālās asociācijas)
posms pludmales volejbolā vīriešiem. Piedalījās komandas no
Latvijas, Lietuvas, Krievijas, Baltkrievijas un Ukrainas. Finālā tikās
divi Latvijas dueti, kur Haralds
Regža/Armands Āboliņš ar rezultātu 2-1 (16-21; 21-15; 15-10)
uzvarēja mūsu novadnieku Rihardu Finsteru pārī ar Aleksandru
Soloveju.
20. jūlijā Saulkrastos norisinājās Skultes pagasta pārvaldes
organizētās sacensības veterāniem
pludmales voeljbolā. Sporta klubs
“Babīte” vecuma grupā 50+ izcīnīja 2. vietu. Komandas sastāvā
spēlēja Guntars Reika un Gunārs
Balka
21. jūlijā pie Piņķu ūdenskrātuves notika Babītes novada
2013. gada sporta spēles pludmales volejbolā 1. posms. Piedalījās
septiņas komandas. Pirmo vietu izcīnīja Lauris Bičevskis un
Artūrs Vītiņš, 2. vietu Roberts
Silamednis un Edgars Putniņš
un 3. vietu Ingars Ivanovs un
Kaspars Roga.
27. jūlijā pie Burtnieku ezera norisinājās “Burtnieku kauss
2013”. Sporta kluba “Babīte” sieviešu volejbola komanda izcīnīja
3. vietu.
28. jūlijā pie Piņķu ūdenskrātuves norisinājās otrais
posms pludmales volejbolā. Otrajā posmā piedalījās jau vienpadsmit komandas. Pirmo vietu
atkal izcīnīja Lauris Bičevskis
un Artūrs Vītiņš, 2. vietu Ivars Briedis un Miks Folkmanis
un 3. vietu Ingars Ivanovs un
Kaspars Roga, kuri finālā par
3. vietu uzvarēja vienīgo veterānu pāri Robertu Silamedni un
Guntaru Reika.

2013. gada 13. augusts, nr. 40

Latvijas Sporta veterānu
(senioru) savienības (LSVS)
50. sporta spēles

13.–14. jūlijā Jēkabpilī noslēdzās
LSVS 50. sporta spēles. Jēkabpilī
sporta klubs “Babīte” piedalījās
vieglatlētikā un sieviešu volejbolā
vecuma grupā 30+. Sieviešu volejbola komanda izcīnīja 3. vietu.
Vieglatlētikā piedalījās 36 komandas no Latvijas pilsētām, novadiem
un sporta klubiem, kopā 509 dalībnieki. Sporta klubu “Babīte”
pārstāvēja 12 dalībnieki, komandu
vērtējumā izcīnot 15. vietu.
Individuāli godalgotās vietas
izcīnīja:
1. Ilona Kojaloviča – (S-45+)
3 pirmās vietas 800 m skriešana,
šķēpmešanā un augstlēkšanā;
2. Austra Brauna – ( S-30+)
1. v. šķēpmešanā, 2. v. lodes grūšanā, 3. v. diska mešanā;
3. Ingrīda Lamberte – (S-45+)
1. v. trīssoļlēkšanā, 2. v. tāllēkšanā,
3. v. lode;
4. Rudīte Everte – (S-35+) 2. v.
800 m un 3000 m, 3. v. 400 m;
5. Dmitrijs Ivasivs – (S-35+)
2. v. 400m un augstlēkšanā un
4. v. 100 m;
6. Gundars Ošmucnieks – (V50+) 2. v. 5000 m.
Jauktajā stafetes skrējienā
(100 m + 200 m + 400 m +
800 m) – 3. vieta. Inese Čodare,
Dmitrijs Ivasivs, Ilona Kojaloviča
un Edijs Kizenbahs.

Futbols

Latvijas Jaunatnes čempionātā
U-14 vecuma grupā apvienotā komanda FK “Tukums 2000/Babīte”
aizvadījusi 13 spēles, un ir tikai
viens zaudējums pret “Skonto
akadēmiju”, ieņemot turnīra tabulā 1. vietu.
Guntars Reika,
Babītes sporta kompleksa
vadītājs

Lai veicinātu Babītes novada iedzīvotāju labklājību, piesaistītu
novadam jaunus iedzīvotājus un speciālistus, kā arī palīdzētu
vietējiem iedzīvotājiem rast darba iespējas savā novadā, pašvaldības mājaslapā www.babite.lv darbojas sadaļa “Darba
piedāvājumi novadā” .
Uzņēmumi, kuru atrašanās vieta ir Babītes novadā, tiek aicināti
sniegt informāciju par darba vietu vakancēm, nosūtot darba
sludinājumu tekstu uz e-pastu zane.silina@babite.lv. E-pastā
jānorāda termiņš, līdz kuram datumam sludinājums ir aktuāls
un pieejams mājaslapā.

Numura
pielikumi

Piedalies novada vasaras sporta spēlēs!
Sacensības notiek
2013. gada
31. augustā
pie Piņķu
ūdenskrātuves.
Sacensību sākums –
plkst. 11.
Sacensībās piedalās Babītes
novada iedzīvotāji, kā arī
pamatdarbā strādājošie un
viņu ģimenes locekļi. Katru
dalībnieku vērtē savā vecuma
grupā. Dalībnieki paši atbild
par savu veselības stāvokli,
parakstoties pieteikumā.
Pieteikšanās komandu sporta spēlēm (volejbols, futbols,
strītbols) – no plkst. 10 līdz
plkst. 10.40. Pārējos sporta
veidos pieteikšanās sacensību
norises vietās.

“Sporta spēļu” programma
Plkst. 11 – pasākuma atklāšana, Mākslas vingrotāju priekšnesumi
No plkst. 11.15 – sacensības un konkursi
• Volejbols (4 x 4), viena vecuma grupa
• Strītbols (3 x 3), vecuma grupas: līdz 15 gadiem un no 16 gadiem
• Futbols (7 x 7), vecuma grupas: līdz 10 gadiem, līdz 15 gadiem un no 16 gadiem (8 x 8), ieskaitot
vārtsargu
Katrā komandu sporta spēļu veidā – viens rezervists.
No plkst. 11 līdz 15
• Sprinta skrējiens (līdz 4, 5–7, 8–10, 11–13, 14–16, 17–44, 45–59, 60 un vecāki)
• Tāllēkšana no vietas (līdz 4, 5–7, 8–10, 11–13, 14–16, 17–44, 45–59, 60 un vecāki)
• Lodes grūšana (13–16, 17–44, 45–59, 60 un vecāki)
• Komandu “biatlona” stafete, komandas sastāvā pieci dalībnieki – obligāti divi pretējā dzimuma,
kopējā komandas gadu summa – 150 gadi un vairāk
• Svarbumbu celšana (līdz 12, 13–14, 15–18, 19–44, 45–69, 70 un vecāki)
• Svaru stieņa spiešana guļus (līdz 14, 15–18, 19–44, 45–69, 70 un vecāki)
• Nūjošana jeb ziemeļu soļošana (līdz 12, 13 –16, 17–44, 45–54, 55–64, 65 un vecāki)
• Mešana mērķī (līdz 7, 8–10, 11–12)
• Zirnekļa tīkls (līdz 7, 8–14, 15–29, 30 un vecāki)
• Šķēršļu josla bērniem (3–4, 5–7)
• Airēšana (līdz 16, 17– 44, 45–59, 60 un vecāki)
• Jāšanas sporta elementi
• BUK jautrības stafete (individuāli, bez vecuma ierobežojuma)
• Loka šaušana, sporta prezentācija
Sacensības organizē Babītes novada pašvaldība.
1.–3. vietu ieguvējus visos sacensību veidos katrā vecuma grupā apbalvo ar medaļām. BUK jautrības
stafete 1.–3. vietu ieguvējus sievietes un vīriešus apbalvo ar uzņēmēju balvām.
Babītes novada vasaras sporta spēļu programmā iespējamas izmaiņas. Sīkāka informācija par sporta
spēļu norisi būs pieejama Babītes novada pašvaldības mājaslapā www.babite.lv 20. augustā.

2. lpp. – Saistošie noteikumi nr. 8 “Par grozījumiem Babītes novada pašvaldības domes 26.09.2012.
saistošajos noteikumos nr. 19 “Par Babītes novada pašvaldības pabalstiem iedzīvotājiem bez
materiālā stāvokļa izvērtēšanas””
Reģistrācijas numurs: 000703364
Dibinātājs: Babītes novada pašvaldība
Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts,
Babītes novads, LV–2107

5. lpp. – Saistošie noteikumi nr. 10
“Babītes novada pašvaldības nolikums”

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”

