
Aizvadītas novada vasaras sporta spēles

Laika ziņās solīja lietainu dienu, 
taču Babītes novadā ar to lietu tā 
ir, kā ir... “Visur līst, bet pie mums 
atkal nelīst,” ar prieku teica kāda 
8 gadus veca sporta spēļu dalībnie-
ce. Lai arī 2. septembra rīts likās 
drūms, tas nebija šķērslis lielāka-
jiem Babītes novada aktīvā dzī-
vesveida piekritējiem apmeklēt šā 
gada sporta spēles, kas norisinājās 
kā ierasts – pie Piņķu ūdenskrātu-
ves. Mēroties spēkiem ar tuvākiem 
un tālākiem novada kaimiņiem va-
rēja teju 11 individuālajos sporta 
veidos un četrās komandu disciplī-
nās – futbolā, basketbolā, volejbolā 
un komandu biatlonā.

Sporta spēles tika atklātas ar 
Babītes novada deputāta Tadeuša 
Tračuma un Babītes novada do-
mes priekšsēdētāja Andreja En-
ces uzrunām, savukārt sportiskus 
priekšnesumus bija sagādājušas 
Babītes novadā dzīvojošās māks-
las vingrotājas. Kā jau tika solīts, 
domes priekšsēdētājs svinīgi atklāja 
jaunos āra trenažierus, aicinot visus 
klātesošos sportisko aktivitāšu mīļus 
“iemēģināt roku” uz jaunajiem ag-
regātiem. Mazākie sportisti steidza 
pārbaudīt trenažieru izturību, tos 
iekarojot pat pa diviem un trijiem 
bērniem uz viena trenažiera, bet 
vecākie – nesteidzīgi un uzmanīgi, 

bet ar bērnišķīgu interesi pārbaudīja 
savu spēku un izturību. Skaistajā 
bērzu birzī pie Piņķu ūdenskrātuves 
kopumā izvietoti 11 dažādi āra tre-
nažieri, piemēroti dažādām iedzīvo-
tāju grupām un sporta līmenim, kā 
arī nojume ar soliņiem un drēbju 
pakaramajiem. Šis ir ērts risinājums 
iedzīvotāju fiziskās veselības uzlabo-
šanai un galu galā – tas ir bezmak-
sas pakalpojums visām iedzīvotāju 
grupām. Ar nelielu pārsteigumu 
skatītājus iepriecināja ūdensslēpo-

šanas bāzes “Aqua Sports” ūdensslē-
potāji, visiem skatītājiem par prieku 
slēpojot ar paceltu plīvojošu Babītes 
novada karogu!

Visas dienas garumā no plkst. 
11 līdz 15 sportot gribētāji pār-
baudīja savus spēkus sprinta skrē-
jienā, tāllēkšanā no vietas, lodes 
grūšanā, svarbumbu celšanā, svaru 
stieņa spiešanā guļus, nūjošanā, kas 
tiek saukta arī par ziemeļu soļošanu, 
BUK jautrības stafetē, zirnekļa tīk-
la iekarošanā, kā arī centās ātri un 

precīzi uzlikt sedlus un segu zirgam. 
Mazie sportisti ar loku šāva mērķī 
un meta bumbas sivēna maisā.

Sporta dienas izskaņā tika ap-
balvoti labākie sportisti, kuri sa-
ņēma medaļas no pašvaldības un 
balvas no Babītes uzņēmēju kluba.

Zane Siliņa,
pašvaldības sabiedrisko attiecību 

speciāliste

www.babite.lvBabītes novada pašvaldības avīze
2013. gada 10. septembris, nr. 41

Radošo prasmju 
nodarbība Sporta 
un kultūras centrā, 
Spuņciemā
4. lpp.

Pasākumu atskats fotoattēlos 
apskatāms pašvaldības mājaslapā 
internetā www.babite.lv

Tāllēkšanas sacīkstes.

Babītes novada nūjotāju starts.

Iedzīvotāji “iemēģina roku” āra 
trenažieru laukumā.

Sportisti vēro Babītes novada mākslas vingrotāju priekšnesumu.
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Babītes novada pašvaldības domes sēdē
2013. gada 28. augustā domes sēdes 
darba kārtībā 41 punkts. Babītes no-
vada pašvaldības dome lēma:

• sākt detālplānojuma izstrādi 
nekustamā īpašuma “Sintijas” zemes 
vienībai, kadastra apzīmējums 8048 
007 0249, 2,74 ha platībā, grafiskā 
pielikuma uzrādītajās robežās;

• noteikt, ka nekustamā īpašuma 
“Ozollejas”, Babītes pagastā, Babītes 
novadā, zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu nr. 8048 008 0228 un 
platību 1,2590 ha sadalīšanai nepie-
ciešams izstrādāt detālplānojumu;

• noteikt, ka nekustamā īpašuma 
Parka aleja 12, Dzilnuciemā, Babītes 
pagastā, Babītes novadā, kadastra 
nr. 80480070833, platība 0,3988 ha, 
sadalīšana iespējama, izstrādājot de-
tālplānojuma “Taurēni” grozījumus;

• atdalīt no nekustamā īpašuma 
“Annas Krogus” zemes vienību platība 
jauna nekustamā īpašuma izveidoša-
nai. Nekustamajam īpašumam, kura 
sastāvā ir zemes vienība ar kadastra 
apzīmējumu 8048 013 0009, piešķirt 
nosaukumu “Annaskroga upīte”;

• noslēgt zemes nomas līgumu 
ar 1 personu par pašvaldībai piede-
roša nek. īp. “Dārzi” zemes vienības 
daļu MRS-63 iznomāšanu ģimenes 
dārza uzturēšanai;

• noteikt, ka nekustamā īpašuma 
“Lini”, kadastra nr. 8088 006 0068, 
zemes vienība ar kadastra apzīmēju-
mu 8088 006 0114 ir daļa no valstij 
piekrītošas zemes – publiskiem ūde-
ņiem “Babītes ezers”;

• pārņemt pašvaldības īpašumā 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Pā-
vuliņi”, Straupciemā, Salas pagastā, 
Babītes novadā, neprivatizēto daļu 
(709/2711 domājamās daļas) – dzī-
vokļa īpašumu “Pāvuliņi”-4, Straup-
ciemā, Salas pagastā;

• piešķirt adresi un noteikt ne-
kustamā īpašuma lietošanas mērķi 
nekustamā īpašuma “Dūdas”, zemes 

vienības kadastra apzīmējums 8048 
003 0330, detālplānojuma teritorijā 
projektētajām zemes vienībām;

• apstiprināt zemes ierīcības 
projektu nekustamā īpašuma Mēness 
iela 7, Babītē, Babītes pagastā un ne-
kustamā īpašuma “Rūpnieki”, Babītē, 
Babītes pagastā;

• apvienot nekustamā īpašuma 
“Dzeņi” zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumiem: 8088 007 0051, platība 
0,694 ha, 8088 007 0151, platība 0,383 
ha, 8088 007 0200, platība 0,1001 ha, 
izveidojot vienu zemes vienību;

• apstiprināt detālplānojuma 
projektu nekustamā īpašuma “Mali-
ņas” zemes vienībai 1,3 ha platībā ar 
kadastra apzīmējumu 8088 006 0047 
un nekustamā īpašuma “Jaunmaliņas” 
zemes vienībai 0,62 ha platībā ar ka-
dastra apzīmējumu 8088 006 0097;

• nekustamā īpašuma “Majori”, 
Spilvē, Babītes pagastā, zemei no-
teikt nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķus:

- 0,43 ha platībā – individuālo 
dzīvojamo māju apbūve (kods 0601);

- 0,61 ha platībā – fizisko un ju-
ridisko personu īpašumā vai lietošanā 
esošo ūdeņu teritorija (kods 0302);

• izsniegt izziņu 6 ārvalstu fizis-
kām personām un 1 juridiskai peso-
nai par atļauju iegūt īpašumā zemi;

• uzņemt 2 personas un atteikt uz-
ņemt 1 personu sociālo dzīvokļu rindā;

• piešķirt 2 personām pabalstu 
sociālās rehabilitācijas mērķu sasnieg-
šanai;

• piešķirt 1 personai sociālo pa-
kalpojumu aprūpe mājās 3. aprūpes 
līmeni (trīs reizes nedeļā pa divām 
stundām dienā);

• pagarināt sociālā dzīvokļa sta-
tusu 2 personām;

• apstiprināt Babītes novada paš-
valdības saistošos noteikumus nr. 11 
“Par grozījumiem Babītes novada 
pašvaldības 23.02.2011. saistošajos 

noteikumos nr. 5 “Par sociālo palīdzī-
bu trūcīgām un maznodrošinātām ģi-
menēm (personām) Babītes novadā””;

• apstiprināt Babītes novada paš-
valdības saistošos noteikumus nr. 12 
“Par grozījumu Babītes novada paš-
valdības 23.02.2011. saistošajos no-
teikumos nr. 6 “Par maznodrošinātas 
ģimenes (personas) statusa noteikšanu 
Babītes novadā””;

• apstiprināt Babītes novada paš-
valdības saistošos noteikumus nr. 13 
“Par grozījumiem Babītes novada 
pašvaldības 22.06.2011. saistošajos 
noteikumos nr. 13 “Babītes novada 
pašvaldības sociālie pakalpojumi””;

• apstiprināt Babītes novada paš-
valdības saistošos noteikumus nr. 14 
“Par grozījumiem Babītes novada 
pašvaldības 26.09.2012. saistošajos 
noteikumos nr. 18 “Par Babītes no-
vada pašvaldības pabalstiem””;

• apstiprināt Babītes novada 
pašvaldības saistošos noteikumus nr. 
15 “Par grozījumiem Babītes novada 
pašvaldības 26.09.2012. saistošajos no-
teikumos nr. 19 “Par Babītes novada 
pašvaldības pabalstiem iedzīvotājiem 
bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas””;

• apstiprināt Babītes vidusskolas 
nolikumu jaunā redakcijā;

• piešķirt dotāciju tālāko kultūras 
projektu realizācijai:

- Ls 1000 Babītes pagasta jauniešu 
kora “Maska” atbalsta biedrībai,

- Ls 1700 nodibinājumam “Kokļu 
mūzikas centrs “Balti””, 

- Ls 900 deju kolektīva “Dārta” 
atbalsta biedrībai,

- Ls 700 kora “Atskaņa” atbalsta 
biedrībai;

• piešķirt naudas balvas Ls 200 
apmērā:

- jauniešu kora “Maska” diriģen-
tam Jānim Ozolam;

- koklētāju ansambļa “Balti” un 
koklētāju ansambļa “Dzītariņi” vadī-
tājai Valdai Bagātai;

- deju kolektīva “Dārta” vadītājam 
Laurim Siliņam;

- kora “Atskaņa” diriģentei Gintai 
Pētersonei;

• piešķirt dotāciju Ls 1000 apmē-
rā Dejas atbalsta fondam “Zvaigžņu 
AkA”, dalībai starptautiskajā dejas fes-
tivālā “Festival Sukkot – International 
Dance Festival 13” Izraēlā;

• piešķirt naudas balvu Ls 150 
apmērā Babītes novada pašvaldības iz-
glītības darba speciālistei Elgai Joninai;

• administratīvo lēmumu – 
9.07.2013. administratīvā pārkāpuma 
protokolu-paziņojumu atstāt negrozītu 
un sūdzību noraidīt;

• apstiprināt Babītes novada paš-
valdības noteikumus nr. 4 “Par mā-
cību maksu Babītes Mūzikas skolā”;

• apstiprināt interešu izglītības 
programmas “Klarnetes spēle” un 
“Saksofona spēle” Babītes Mūzikas 
skolā;

• samazināt nomas maksu par 
90 % 2013. gadā SIA “WI Baltia”, par 
zemesgabalu “Saules ielas laukums”;

• slēgt vienošanos ar Babītes 
pirmsskolas izglītības iestādes vadī-
tāju Elitu Āboliņu par 25.11.2011. 
dienesta dzīvojamo telpu īres līguma 
pārtraukšanu ar 2013. gada 31. augus-
tu. Piešķirt Babītes novada pašvaldības 
sociālā dienesta darbiniecei Judītei Širi-
nai-Šalmai dienesta dzīvojamās telpas 
dienesta viesnīcā;

• veikt izmaiņas Babītes novada 
pašvaldības 23.01.2013. noteikumu 
nr. 1 “Par amatiem, to klasificēšanu 
un mēnešalgām pašvaldības iestādēs 
2013. gadā” 1. pielikumā “Babītes 
novada pašvaldības Administrācijas 
amatu klasificēšanas rezultātu apko-
pojums un mēnešalgas”;

• izveidot Babītes novada vēlēša-
nu komisiju 14 locekļu sastāvā;

• atteikt atkārtotu finanšu ieda-
līšanu Latvijas veterānu svarbumbu 
celšanas asociācijas dalībniekiem;

• atļaut nomniecei veikt saim-
niecības ēkas būvniecību Babītes 
novada pašvaldības nekustamajā 
īpašumā Augļu ielā 20, Priežciemā, 
Babītes pagastā;

• apstiprināt Babītes novada paš-
valdības saistošos noteikumus nr. 16 
“Par grozījumiem Babītes novada paš-
valdības 2013. gada budžetā”;

• lūgt SIA “NIF dzīvojamie īpašu-
mi” pārdot Babītes novada pašvaldībai 
nekustamo īpašumu “Mildas”, sastā-
vošu no zemesgabala 0,3431 ha pla-
tībā un četrām nedzīvojamām ēkām, 
par SIA “INTERBALTIJA” novērtēto 
nekustamā īpašuma “Mildas” tirgus 
vērtību;

• apstiprināt Babītes novada 
pašvaldības noteikumus nr. 5 “No-
mas maksas cenrādis Babītes novada 
pašvaldības Babītes Mūzikas skolas 
mūzikas instrumentiem”;

• grozīt 23.01.2013. lēmuma “Par 
atvieglojumiem ēdināšanas maksā-
jumiem daudzbērnu ģimenēm” 1. 
punktu un izteikt to šādā redakcijā:

“Piešķirt ēdināšanas maksas at-
vieglojumus Babītes novada izglītības 
iestāžu izglītojamiem no daudzbērnu 
ģimenēm, kurās ir 3 un vairāk bēr-
nu vecumā līdz 18 gadiem (vai līdz 
vispārizglītojošās skolas pabeigšanas 
brīdim), ja bērns un vismaz viens no 
bērna vecākiem vai bērna likumiskais 
pārstāvis ir deklarēti vienā dzīvesvietā, 
kas atrodas Babītes novada adminis-
tratīvajā teritorijā, šādā apmērā:

1.1. izglītojamajiem pirmsskolas 
izglītības iestādēs – 50 % apmērā par 
visām ēdienreizēm dienā;

1.2. izglītojamajiem vispārējās 
pamatskolas izglītības iestādēs un vidē-
jās izglītības iestādēs – Ls 0,50 dienā”;

• pilnvarot Ķekavas novada 
pašvaldību sagatavot dokumentus 
īpašuma Lāčplēša ielā 24 Rīgā at-
savināšanai, pārdodot to izsolē, un 
organizēt izsoli.

2. septembrī 

Pašvaldības mācību  iestādēs 
skolas gaitas sākuši 
118 pirmklasnieki, no tiem 
seši Salas sākumskolā. 

Kopējais skolēnu skaits Babītes vi-
dusskolā šobrīd ir 729, tostarp as-
toņi pirmsskolēni, bet vidusskolā 

mācās 62 skolēni. Babītes vidussko-
las strādā 75 pedagogi un 31 teh-
niskais darbinieks. Septembrī Salas 
sākumskolā mācību gaitas ir sākuši 
68 audzēkņi, no kuriem 48 pirmss-
skolas vecuma bērni. Skolas bēr-
niem mācību stundas pasniedz 
pieci pedagogi, viens logopēds un 

viens sporta skolotājs, savukārt 
pirmsskolas skolotāji ir septiņi, no 
kuriem viens skolotājs strādā ar 
bērniem, balstoties uz Montesori 

programmu. Pirmsskolas izglītības 
iestādē “Saimīte” šogad 278 audzēk-
ņi, bet Babītes pirmsskolas izglītības 
iestādē – 88 audzēkņi. Savukārt Ba-

bītes Mūzikas skolu šogad apmek-
lēs 93 audzēkņi no 1. līdz 8. klasei, 
sagatavošanās grupiņā 18 bērni un 
interešu izglītībā – 50 bērni.

Salas sākumskolas 1. klasīte.

Babītes Mūzikas skolas sagatavošanas klases un 1. klases audzēkņi.
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Babītes novada pašvaldība atgādina!
“GE Money Bank” darbības pārtraukšanas dēļ informējam, ka paš-
valdības “GE Money Bank” konts tiek slēgts, sākot ar 2013. gada 
21. septembri, saistībā ar “GE Money” bankas paziņojumu, ka 
turpinās sniegt pakalpojumus līdz 20. septembrim (ieskaitot), 
pēc tam pārtrauks iedzīvotāju un uzņēmumu norēķinu kontu 
apkalpošanu.
Veicot maksājumus, kas ieskaitāmi Babītes novada pašvaldības 
budžetā, aicinām uzmanīgi sekot ievadīto maksājumu bankas 
kontu numuriem.
Maksājumus iespējams veikt šādos Babītes novada pašvaldības, 
reģ. nr. 90000028870, banku kontos:
• AS “Swedbank”, HABALV22, konta nr. LV66HABA0551022355389;
• AS “DNB Banka”, RIKOLV2X, konta nr. LV71RIKO0002013191923.

Paziņojums par detālplānojuma 
apstiprināšanu 
Ar Babītes novada pašvaldības 
domes 28.08.2013. lēmumu “Par 
detālplānojuma apstiprināšanu 
Babītes novada Salas pagasta 
nekustamā īpašuma “Maliņas” 
zemes vienībai ar kadastra ap-
zīmējumu 8088 006 0047 un ne-
kustamā īpašuma “Jaunmaliņas” 
zemes vienībai ar kadastra apzī-
mējumu 8088 006 0097” (prot. 
nr. 13; 11. §) apstiprināts nekus-

tamā īpašuma “Maliņas”, zemes 
vienības kadastra apzīmējums 
8088 006 0047, un nekustama 
īpašuma “Jaunmaliņas”, zemes 
vienības kadastra apzīmējums 
8088 006 0097, detālplānojums.

Ar detālplānojuma doku-
mentāciju var iepazīties Babītes 
novada pašvaldības administrā-
cijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, 
Babītes pagastā, Babītes novadā.

Paziņojums par detālplānojuma 
sākšanu
Ar Babītes novada pašvaldības 
domes 28.08.2013. lēmumu “Par 
detālplānojuma izstrādes uzsāk-
šanu nekustamā īpašuma “Sinti-
jas” zemes vienībai, kadastra ap-
zīmējums 8048 007 0249, darba 
uzdevuma un izstrādes vadītāja 
apstiprināšanu un līguma slēgša-
nu par detālplānojuma izstrādi” 
(prot. nr. 13; 1. §) sākta detāl-
plānojuma izstrāde nekustamā 
īpašuma “Sintijas” zemes vienībai 
2,74 ha platībā ar kadastra apzī-
mējumu 8048 007 0249.

Par detālplānojuma izstrā-
des vadītāju apstiprināta Babītes 
novada pašvaldības teritorijas 
plānotāja Ingūna Mārcēna.

Saskaņā ar Babītes pagasta 
teritorijas plānojuma 2008.–
2020. gadam un Salas pagasta 

teritorijas plānojuma 2005.–
2017. gadam funkcionālo zo-
nējumu minētā zemes vienība 
atrodas savrupmāju dzīvojamā 
apbūves teritorijā (DzS). Izstrā-
des mērķis – detalizēt teritorijas 
izmantošanas un apbūves no-
teikumos atļauto izmantošanu.

Detālplānojums tiek izstrā-
dāts nekustamā īpašuma “Sinti-
jas” zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 8048 007 0249 ro-
bežās. Detālplānojuma izstrādā-
tājs – SIA “Reģionālie projekti”.

Rakstiskus priekšlikumus 
un ierosinājumus var iesniegt 
Babītes novada pašvaldības ad-
ministrācijas ēkā Centra ielā 4, 
Piņķos, Babītes pagastā, Babītes 
novadā, LV-2107 vai elektroniski 
pa e-pastu dome@babite.lv.

Paziņojums par VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” 
trokšņu samazināšanas rīcības plāna projekta 

 sabiedriskās apspriešanas termiņa pagarināšanu
VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” trokšņa samazināšanas plāna 
projekta sabiedrisko apspriešanu noteiktais rakstisku priekšli-
kumu un atsauksmju iesniegšanas termiņš tiek pagarināts līdz 
2013. gada 30. septembrim.
Šī gada 17. septembrī plkst. 18 tiek organizēta sabiedriskā 
apspriešana Jaunmārupes pamatskolā visu trokšņa ietekmēto 
pašvaldību iedzīvotājiem.
Rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes par rīcības plāna projektu 
līdz 30. septembrim sūtīt uz VA “Civilās aviācijas aģentūra” adresi 
(Lidosta “Rīga” 10/1, Mārupes novads, LV-1053) vai elektroniskā 
formā uz e-pastu Mara.Kalva@latcaa.gov.lv.

Par nesakoptiem īpašumiem – 
10 administratīvo pārkāpumu protokoli
Babītes novada pašvaldības Sabied-
riskās kārtības daļa informē, ka 
sabiedriskās kārtības sargi sadar-
bībā ar Olaines iecirkņa policijas 
darbiniekiem, veicot sabiedriskās 
kārtības uzraudzību Babītes novadā 
augustā, devušies 42 izbraukumos. 
Mēneša laikā Valsts policijā nogā-
dātas trīs personas par administra-
tīvo pārkāpumu izdarīšanu. Jūlijā 
saņemti un izskatīti 39 iedzīvotāju 
iesniegumi un sūdzības. Vienā ga-
dījumā personas nogādātas uz mā-
jām. Ar 36 iedzīvotājiem tika veik-
tas preventīva rakstura pārrunas un 
pieņemti paskaidrojumi. Sastādīti 
pieci protokoli/paziņojumi par ap-
stāšanās un stāvēšanas noteikumu 
neievērošanu, savukārt par alkoho-
lisko dzērienu vai citu apreibinošo 
vielu lietošanu sabiedriskās vietās 
vai par atrašanos sabiedriskās vietās 
tādā reibumā, kas aizskar cilvēka 
cieņu, sastādīti trīs administratīvo 
pārkāpumu protokoli.

Augustā tika veikti divi reidi, 

kuru laikā tika pārbaudītas automa-
šīnas un to vadītāji ar mērķi novērst 
likumpārkāpumus un noziedzīgus 
nodarījumus, kā arī tika veikta pre-
ventīva rakstura patrulēšana Babītes 
novada teritorijā – pārbaudītas per-
sonas, kuras agrāk tikušas tiesātas, 
pareiza māju numuru lietošana 
uz ēkām un celtnēm, kā arī tika 
pārbaudītas tirdzniecības vietas 
un autoservisi. Par nesakoptiem 
īpašumiem Babītes novada terito-
rijā tika sastādīti 10 administratīvo 
pārkāpumu protokoli.

Par dzīvnieku turēšanas, lab-
turības, izmantošanas un pārva-
dāšanas prasību pārkāpšanu (Lat-
vijas Administratīvo pārkāpumu 
kodekss 106. pants) tika sastādīti 
divi administratīvo pārkāpumu 
protokoli.

Sabiedriskās kārtības sargi kopā 
ar Valsts policijas darbiniekiem pie-
dalījās medību sezonas atklāšanā, 
pārbaudīja medību atļaujas, atļaujas 
uz medību bisēm, kā arī automa-

šīnas vadītāji tika pārbaudīti, vai 
neatrodas alkohola reibumā.

Sabiedriskās kārtības daļa sir-
snīgi sveic visus ar jauno mācību 
gadu! Novēlam, lai jums visiem 
izdodas piepildīt pirmajā skolas 
dienā izteiktās apņemšanās un lai 
šajā mācību gadā ikviens iegūst 
jaunas zināšanas un prasmes un 
attīsta savus talantus. Zinību dienā, 
kas šogad bija 2. septembris, sākās 
jauns mācību posms, nesot jau-
nas zināšanas, jaunus sasniegumus 
un jaunus mērķus. Sveicam visus 
skolēnus un studentus, kā arī pe-
dagogus un vecākus Zinību dienā 
un vēlam, lai jaunais mācību gads 
ir radošs, lai pietiek iedvesmas un 
darbs nes gandarījumu!

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

Ainārs Skudris,
sabiedriskās kārtības sargs

Saimnieciskie darbi augustā
1. Procesā esošās iepirkumu 

procedūras
1.1. Izsludināts iepirkums par 

Dzilnupes poldera pievadkanāla 
renovāciju, piedāvājumu iesnieg-
šanas termiņš 2.09.2013.

1.2. Izsludināts iepirkums par 
Babītes novada vietējā ģeodēziskā 
tīkla punktu apsekošanu un apse-
košanas pārskata sagatavošanu, 
piedāvājumu iesniegšanas termiņš 
9.09.2013.

1.3. Izsludināts iepirkums 
par Babītes novada pašvaldības 
ielu un autoceļu ikdienas uztu-
rēšanas darbiem ziemas periodā, 
piedāvājumu iesniegšanas termiņš 
23.09.2013.

1.4. Noslēdzies iepirkums par 
caurteku remontu Babītes novadā, 

pieņemts lēmums slēgt līgumu ar 
SIA “Riga Rent” par līgumcenu 
Ls 14 141, tiek gatavots līgums.

2. Iepirkuma procedūru re-
zultātā noslēgti līgumi ar: 

2.1. SIA “Capital” par dator-
tehnikas piegādi Babītes novada 
pašvaldības administrācijas un 
pašvaldības iestāžu vajadzībām, 
līgumcena Ls 17 464, termiņš – 
22.09.2013.;

2.2. SIA “IRG” par ēdināšanas 
pakalpojumu sniegšanu Babītes 
novada pirmsskolas izglītības 
iestādei “Saimīte”, līgumcena sa-
skaņā ar piedāvājumu, termiņš – 
1.09.2018.;

2.3. AS “Ceļu pārvalde” par 
Mēness ielas posma Babītē, Babītes 

novadā rekonstrukciju, līgumcena 
Ls 91 707, termiņš 18.10.2013.; 

2.4. SIA “Abava-auto” par Ba-
bītes novada pašvaldības skolēnu 
pārvadājumiem 2013./2014. mācī-
bu gadā, līgumcena – Ls 24 718, 
termiņš – 22.06.2014.

3. Noslēgts līgums ar SIA 
“ELKO” par ielu apgaismojuma 
rekonstrukcijas Babītē, Smilšu un 
Sila ielā, tehniskā projekta izstrā-
di, līgumcena Ls 847, termiņš – 
18.11.2013.;

4. Noslēgts līgums ar AS “Sada-
les tīkli” par pieslēguma ierīkošanu 
elektroietaisēm Jūrmalas ielā 14A, 
Piņķos, Babītes novadā, līgumcena 
Ls 6937, termiņš – 180 dienas.

Elfa Sloceniece,
pašvaldības izpilddirektore

Babītē tiek 
rekonstruēta  
Mēness iela, 
līdz ar to 
darbojas 
satiksmes 
ierobežojumi.
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SPORTA ZIŅAS
Pludmales volejbols pie 
Piņķu ūdenskrātuves
10. augstā pie Piņķu ūdenskrātuves 
norisinājās Babītes novada veterānu 
pludmales volejbola sacensības. Pie-
dalījās desmit veterānu pludmales 
volejbola pāri, dalībnieki pāros tika 
lozēti, kur vecākie dalībnieki izlo-
zēja jaunākos sev pārī. Pirmo vietu 
izcīnīja Roberts Silamednis un Gu-
nārs Balka, 2. vietā Aigars Dīriķis 
un Kaspsrs Ozoliņš un 3. vietā Juris 
Ivanovs un Jānis Grudulis.

18. augustā norisinājās trešais 
posms pludmales volejbolā. Piedalī-
jās sešas komandas. Trešajā posmā 
1. vietu izcīnīja Egdars Putniņš un 
Jānis Ence, 2. vietu Kristaps Dūšelis 
un Jānis Dūšelis un 3. vietu Lauris 
Bičevskis un Artūrs Vītiņš.

Trīs posmu kopvērtējumā 
1. vietu izcīnīja Lauris Bičevskis un 
Artūrs Vītiņš, 2. vietu Miks Folk-
manis un Ivars Briedis un 3. vietu 
Kristaps Lapsiņš un Toms Klāvs.

Futbols 
Latvijas Jaunatnes čempionātā 
U-14 vecuma grupā apvienotā 

komanda FK “Tukums 2000/Ba-
bīte” aizvadījusi četrpadsmit spē-
les, un ir tikai viens zaudējums 
pret Skonto akadēmiju, līdz ar to 
ieņemot turnīra tabulā 1. vietu.

Pierīgas novadu pašvaldību 
darbinieku sporta spēles
17. augustā pie Piņķu ūdenskrā-
tuves notika Pierīgas novadu paš-
valdību darbinieku sporta spēles.

Sporta spēlēs piedalījās piec-
padsmit Pierīgas novadu pašval-
dību darbinieku komandas – ap-
tuveni 270 dalībnieki. 

Sacensības notika astoņos 
sporta veidos un kopvērtējumā 
Babītes komanda ierindojās 7. vie-
tā. No 2. līdz 7. vietai komandas 
sadalījās ļoti blīvi. Bet pārliecinoši 
1. vietu šogad izcīnīja Mārupes 
novada komanda, kurai nākamgad 
gods organizēt nākamās sporta 
spēļu sacensības.

Babītes komanda veiksmīgāk 
startēja:

• futbola bumbas sitieni vār-
tos – 1. vieta (J. Ivanova, J. Šņore, 
E. Harčuks);

• stafete “Ātrie un veiklie” – 
3. vieta (K. Skadiņa, J. Ivanova, 
J. Šņore, E. Harčuks);

• orientēšanās labirints – 
6. vieta (J. Ivanova, E. Harčuks);

• lodes grūšana – 6. vieta 
(I. Vismane, D. Ansena, A. Ence, 
E. Prančs);

• biatlona stafete – 7. vieta 
(I. Ķemere, G. Baltuša, E. Prančs, 
S. Varša). 

Florbols
17. un 18. augustā Spuņciemā 
Sporta un kultūras centrā notika 
Babītes novada 2013. gada atklā-
tās sacensības florbolā vīriešiem.

Šogad kopā piedalījas sešas ko-
mandas: divas komandas no Babītes 
novada un četras viesu komandas.

Šajās sacensībās otro gadu 
pēc kārtas piedalījās arī viesi no 
Lietuvas.

1. vietā Jūrmala
2. vietā Babīte
3. vietā FK “DTG”
4. vietā “JSK Viking” (Lietuva)
5. vietā Babīte (juniori)
6. vietā “MIX”

Pierīgas novadu 
sporta spēles
3. septembrī Baldonē norisinājās 
rudens krosa sacensības Pierīgas 
novadu komandām. Komandu 
vērtējumā Babītes novada ko-
manda izcīnīja 1. vietu. Indivi-
duāli pirmās vietas savās vecuma 
grupās izcīnīja – Ilona Kojalovi-
ča (S-3), Ruriks Bite ( V-5), Gun-
dars Ošmucnieks (V-4), Rudīte 
Everte (S-2), 2. vietu Jolanta 
Ivanova (S-1), 3. vietu Ingrīda 
Lamberte (S-3), 4. vietu And-
ris Kojalovičs (V-3) un 5. vietu 
Edijs Kizenbahs (V-3). 

Dambrete
No 15. līdz 24. augustam Rīgā 
notika pirmais Pasaules čempio-
nāts dambretē veterāniem, kurā 
piedalījās piecpadsmit valstu dam-
bretisti. Šajās sacensībās piedalījās 
Babītes novada meistars Andris 
Kalpiņš un vecuma grupā (60+) 
izcīnīja 10. vietu.

Guntars Reika, 
Babītes sporta kompleksa 

vadītājs 

Babītes novada Vidējās 
paaudzes deju kolektīvs 

“Dārta” zina, ko darīt pēc 
deju svētkiem, 

tāpēc aicina pievienoties 
jaunus dejotājus!

Jauno dejotāju uzņemšana 
notiks 16. septembrī plkst. 
20 Babītes vidusskolas aktu 
zālē Jūrmalas ielā 17, Piņķos.
Vairāk informācijas pa tālr. 
29333278 (Lauris)

Mūsdienu deju grupa “Platīns” uzņem jaunus dejot gribētājus!
Ja tev patīk dejot, patīk mūsdienu mūzika un uzstāšanās pozi-
tīvais satraukums, pievienojies jautrajam un dzīvespriecīgajam 
“Platīna” kolektīvam!
Nodarbību laiki:
• Otrdienās “Mazais Platīns” (5–7 gadi): plkst. 16–17
• Pamatsastāvs (no 8 uz augšu): plkst. 17–18.45
• Ceturtdienās “Mazais Platīns” (5–7 gadi): plkst. 16–17
• Pamatsastāvs (no 8 uz augšu): plkst. 17–18.45
Nodarbības notiks Salas pagasta Sporta un kultūras centra mazajā 
zālē. Līdzi ņemam ērtus apavus un apģērbu!

Ar cieņu, Aija Meikšāne (26552745)

Popgrupas nodarbības 
“Pīlādzīšos”

Popgrupā tiek uzņemti bērni 
5–14 gadu vecumam.
Arī šogad popgrupu bērniem 
vadīs Maija Sējāne. 
Vokālajā studijā būs iespēja 
apgūt dziedāšanas mākslu, ie-
mācīties pareizas elpošanas, 
skaņas veidošanas pamatus, 
“sadraudzēties” un gūt iema-
ņas darbā ar mikrofonu. 
Dalībnieki uzstāsies dažādos 
koncertos un pavasara pusē 
arī konkursos.
Vokālās nodarbības no-
tiks “Pīlādzīšos” pirmdienās 
plkst. 18.

Sportiskās aktivitātes bērniem
Babītes novada pašvaldība sadarbībā ar sporta klubu “Merkurs” 
aicina bērnus un jauniešus pieteikties veselību veicinošā un 
attīstošā nodarbību grupā, kurā tiek piedāvātas interesantas no-
darbības ar sporta vingrošanas, akrobātikas, līdzsvara, lokanības 
u. c. fizisko spēju attīstīšanas elementiem.
Nodarbības notiek Babītes sporta kompleksā pieredzējušu spe-
ciālistu vadībā divas reizes nedēļā visu gadu.
Ar prieku gaidīsim aktīvus bērnus un jauniešus, kuriem kustības 
sagādā lielu gandarījumu.
Interesējošo informāciju vecāki var saņemt, zvanot pa tālruni 
29471593 un 29991481.

Vasaras piedzīvojumi aiz muguras
Babītes sporta kompleksā no 
10. jūnija līdz 9. augustam čalo-
ja priecīgas bērnu balsis, jo šeit 
notika Babītes novada pašvaldī-
bas organizētā dienas sporta un 
atpūtas nometne “Piedzīvojumu 
sala”. Emocijām un notikumiem 
pārbagāts laiks, kas bija piepil-
dīts ar daudzveidīgām aktivitā-
tēm: sportiskie uzdevumi mijās 
ar sadzīviskām lietām, piemēram, 
kuģīšu izlocīšana, krāsošana un 
laišana pa Neriņu, plostu siešana, 
koka darbi (ar āmuru un naglām), 
“Dzīve uz Vientuļās salas” (mate-
mātiskais uzdevums) utt. 

Bērni apzinīgi minēja mīklas, 
kas bija “ieejas biļete autobusā”, lai 
brauktu uz Zooloģisko dārzu. Tur 
mēs dzirdējām interesantus stāstus 

un uzzinājām dažādus faktus par 
zoodārza iemītniekiem, gadījās 
būt klāt arī dzīvnieciņu barošanas 
laikā. Nometnei “Piedzīvojumu 
sala 10” veicās sevišķi – varējām 
priecāties par roņu tēviņa Puikas 
paraugdemonstrējumiem un skatīt 
savām acīm īstus pingvīnus. 

Katrai nometnes dienai bija 
konkrēts nosaukums un tam 
pakārtoti uzdevumi. Nometnes 
dalībnieki visā nopietnībā izbau-
dīja, kas ir pārgājiens – iet garu 
ceļa gabalu un nest uz muguras 
ceļasomu. Kāds bija bērnu pār-
steigums un prieks, kad vajadzēja 
savākt mežā malku (sausos zarus), 
pašam cept uz ugunskura desiņas 
un želejkonfektes (māršmelovus)!

Ciemojāmies arī Jūrmalas 

Mežaparkā, kur atrakcijas vilinā-
ja bērnus kāpt, rāpties, šūpoties, 
griezties... 

Karstais un saulainais laiks ļāva 
izbaudīt visus ūdens priekus – gan 
peldēties jūrā un Piņķu ūdenskrā-
tuvē, gan būvēt smilšu pilis, gan 
rīkot netradicionālas izdarības ar 
ūdeni (piepildīt spaini ar ūdeni, 
izmantojot tikai švammi, iztukšot 
trauku ar šļirces palīdzību, mest 
pildītus balonus ar ūdeni cits ci-
tam u. c.). Un vēl – ūdensbumbas! 
Vai zināt, cik grūti tajās ir noturēt 
līdzsvaru? Ūdensbumbās krītot un 
veļoties mēs no sirds izsmējāmies 
paši par sevi. 

Katras nometnes pēdējā dienā 
bija “Talantu šovs” – parādīt to, 
ko bērni vēlas un prot. Nometnes 

dalībnieki spēlēja vijoli, blokflautu, 
sita bungas, dejoja, dziedāja, rādī-
ja karatē, stāstīja anekdotes, lasī-
ja “rīmes” (dzejoļus), apgleznoja 
ķermeni... To tik vajadzēja redzēt!

Paldies visiem nometnes dar-
biniekiem, īpaši audzinātājām, par 
darbu, gan sagatavojoties nomet-
nēm, gan tās norises laikā.

Bērniem – paldies par saprat-
ni, paklausību un aktīvu dalību 
nometnē. 

Vecākiem – paldies par sirsnī-
gajām, pozitīvajām atsauksmēm.

Lai jums visiem ir zeltains ru-
dens, sarmota ziema un ziedošs 
pavasaris!

Uz tikšanos nākamvasar!
Rudīte Lapšāne, 

nometņu vadītāja

KulTūRAS AfIšA
9. oktobrī plkst. 18.30
Sporta un kultūras centrā, 
Spuņciemā
Radošo prasmju 
nodarbības
Gatavosim  piespraudes – 
krāsainus ziedus no 
 kaprona zeķēm vai konfekšu  
tūtas no kļavu lapām.
Nodarbības notiks paralēli, 
katrs izvēlas sev tīkamāko.
Materiāli būs pieejami uz 
vietas.
Lūdzam dalību pieteikt pa 
tālruņiem 25945400 vai 
29101050 vai rakstot 
trakiradosi@inbox.lv.

19. oktobrī plkst. 18
Koncertciklā 
“Mūzika Piņķu baznīcā”
Koncerts “Starp divām 
pasaulēm”
Elīna Endzele – 
s itaminstrumenti
Ieva Ezeriete – balss
Aigars Reinis – ērģeles
Programmā: J. S. Bahs, 
M.  ariņš, Dz. Kurme, 
R. Zaļupe, R. Dubra


