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Aicinājums nolikt 
svecītes 
8. lpp.

Vidusskolā – pavasaris 
līdz decembrim
Ar šā gada septembri Babītes 
vidusskolā bez maksas ap-
skatāma mākslinieces Indras 
Grasbergas gleznu izstāde.

Mākslinieces dzīve ir interesanta, 
jo tajā pilnīgi apvienojušās medicī
na un māksla, kopā veidojot kādu 
smalku nodarbošanos, ko sauc par 
mākslas terapiju. No 2001. gada 
māksliniece strādā par mākslas 
terapijas pasniedzēju slimnīcā 
“Gintermuiža”, bet vasarās piedalās 
Mākslas terapijas asociācijas rīko
tajos kongresos un vasaras skolās, 

ko vada pasniedzēji no Anglijas, 
Šveices un Austrijas.

Māksliniecei Indrai Grasbergai 
ir bijušas piecas personālizstādes. 
Pēdējā izstādē bija skarta ļoti no
pienta tēma – cilvēku problēmas, 
tāpēc šoreiz māksliniece izpaudās 
gluži pretēji – ar vieglumu un pa
vasarīgumu. “Es ļāvos mirkļa emo
cijām, nepievēršot uzmanību, vai 
darbs izveidojas reāls vai ne,” par 
savu izstādi stāsta māksliniece. 

Zane Siliņa,
pašvaldības sabiedrisko 

attiecību speciāliste

Košas rudens tūtas un ziedi
Kokiem sākušas krist krāšņo 
rudens nokrāsu lapas. Visvai-
rāk mūsu sirdi priecē kļavu 
lapas košajos toņos, tāpēc 
oktobra radošo prasmju 
nodarbībā 2013. gada 9. ok-
tobrī kā vienmēr plkst. 18.30 
tikāmies Sporta un kultūras 
centrā Spuņciemā, lai gata-
votos sagaidīt rudeni.

Gatavojām krāšņas konfekšu 
tūtas no kļavu lapām. Ja kādam 
no dalībniekiem nebija vēlēšanās 
gatavot interjera priekšmetu no 
kļavu lapām, varēja gatavot skais
tu piespraudi – krāsainu ziedu 
no kaprona zeķēm. Zieds izskatās 
ļoti krāšņs, taču tā gatavošana 
nav tik sarežģīta, kā varētu lik
ties. Viss nepieciešamais šāda 
zieda izgatavošanā ir krāsaina 
kaprona zeķe un metāla stieplīte. 
Ja arī tu vēlies uzzināt mūsdie
nu rokdarbnieču knifus, nāc un 
pievienojies radošajās darbnīcās 
Sporta un kultūras centrā Spuņ

ciemā. Ieeja nodarbībās ir bez 
maksas, atbalsta Babītes novada 
pašvaldība.

Nākamā radošo prasmju no
darbība plānota jau 6. novembrī. 
Nodarbības tēma vēl nav zināma, 

taču informācija par to tiks ievie
tota Babītes novada pašvaldības 
mājaslapā www.babite.lv.

Zane Siliņa, 
pašvaldības sabiedrisko 

attiecību speciāliste

1. oktobris – Starptautiskā veco ļaužu diena
1991. gadā ANO Ģenerālā 
asambleja izsludinājusi 
1. oktobri par Starptautisko 
veco ļaužu dienu. 

Tās mērķis ir pievērst sabiedrības 
uzmanību iedzīvotaju novecoša
nas problēmām, veco ļaužu dzīves 
grūtībām, vientuļajiem vecajiem 
cilvēkiem. Pirmo reizi šī diena 
tika atzīmēta arī Babītes novadā, 
kopā pulcējot novada seniorus 
klausīties Babītes Mūzikas skolas 

audzēkņu koncertu daudzfunkcio
nālajā sociālo pakalpojumu cen
trā Piņķos. Pie kafijas tases tika 
apspriesti aktuālākie jaunumi un 
pārrunātas idejas, sagaidot rudens 
atnākšanu. “Esam gandarīti, ka 
mūsu mazajās centra telpās ir 
sanākuši tik daudz cienījamā ve
cuma novadnieku. Redzot smaidu 
viņu sejā, saprotam, ka šī ideja – 
atzīmēt Veco ļaužu dienu – jātur
pina arī nākamajā gadā,” gandarī
tas stāsta centra darbinieces.

Pēc Pasaules Veselības organi
zācijas datiem, nākamo 40 gadu 
laikā cilvēku skaits virs 60 gadu 
vecuma trīskāršosies, bet šobrīd 
tas jau ir sasniedzis vairāk nekā 
600 miljonus. Eiropas reģionā jau 

pašreiz daudzās valstīs vidējais 
mūža ilgums pārsniedz 80 gadus 
sievietēm un 75 gadus vīriešiem. 

Zane Siliņa, 
pašvaldības sabiedrisko 

attiecību speciāliste

Sarunas pie kafijas tases.

Babītes Mūzikas skolas pārstāvji.

Izstāde Babītes vidusskolas 2. stāva vestibilā būs apskatāma līdz 
decembrim. Zanes Siliņas foto

Aicinām dāmas apmeklēt 
Dāmu interešu klubiņu 

daudzfunkcionālajā sociālo 
pakalpojumu centrā 
Piņķos (Centra ielā 3) 

otrdienās plkst. 12.
Līdzi ņemt labu 

garastāvokli!
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Rudenim 
pa pēdām
Pūš vējš, līst lietus, spīd 
saulīte... Tiešām – tuvojas 
rudens, un PII “Saimīte” 
aizvadīta sportiska veselības 
diena “Rudenim pa pēdām”.

20. septembra rīts bija skaidrs, 
saulains. Sporta skolotājai nāk 
palīgā čaklie palīgi – grupu un 
mūzikas skolotājas (Rita spiež 
ķirbju, burkānu, ābolu sulu; Zane 
uzmeistaro dārzeņu un augļu gro
zus; Anna, Eva, Ilona M., Vineta 
un Liena – palīdz sagatavot āra 
laukumus).

Ir pulksten desmit – pasā
kums var sākties! Visas grupas 
pulcējas Rūķīšu laukumā, lai 
izvingrinātos rotaļas “Rudens 
Ragaiņa” ritmos. Iesildījušies 
katra grupa dodas (skatoties 
orientēšanās kartēs) uz attiecīga

jiem laukumiem veikt norādītos 
 uzdevumus.

Aktivitātes ir interesantas un 
aizraujošas, kas bērnus mudina 
dažādiem darbiem, piemēram, 
izgaršot dārzeņu gabaliņus un 
uzminēt, kādu sulu dzēruši, šķirot 
pupas, sacensties ātrajā dārzeņu 
skrējienā, gan stādīt, gan novākt 
burkānu ražu, nolasīt kartupeļu 
lauku, ripināt kāpostgalvas, krā
sot dārzeņus un augļus, pārvarēt 
šķēršļu joslu, izkustēties rudenī
gās rotaļās ar mūzikas skolotājām 
 Vinetu un Lienu.

Mūsu “Saimītes” sportiskā ve
selības diena izdevās, arī pateico
ties atsaucīgajiem vecākiem, kuri 
atnesa uz iestādi dažādas rudens 
veltes. 

Rudīte Lapšāne, 
sporta skolotāja

Palīdzi man to izdarīt pašam!
Rudens Babītes novada paš-
valdības Salas sākumskolā 
ir atnesis jaunas pārmaiņas, 
jo ar septembri pirmsskolas  
audzēkņiem ir iespēja  apgūt 
Montessori apmācības 
1. posmu.

3–4 gadus veci bērni Montessori 
apmācības ietvaros:

• attīsta kinētisko jeb stereo
gnostisko sajūtu;

• pilnveido izmēru vizuālo 
izšķiršanu;

• rosina būt patstāvīgiem, ko
ordinēt kustības;

• koncentrējas noteiktai dar
bībai ilgāku laiku;

• sagatavojas praktiskai dzī
vei;

• iepazīst ģeometriskās for
mas;

• pilnveido krāsu uztveri, sa
gatavojas mākslai;

• attīsta plaukstu un pirkstu 
muskulatūru;

• trenē uzmanību un veic vēl 
citus vingrinājumus, kas palīdz 
bērniem vispusīgi attīstīties un 
pilnveidoties.

Montessori apmācības rit ļoti 
lēni un pakāpeniski, ievērojot 
bērna individuālās intereses un 
vajadzības. Visa pamatā ir bērna 
brīva izvēle un darbošanās griba. 
Prezentācijas jeb vingrinājumi tiek 
atkārtoti vēl un vēl, līdz bērns ir 
nostiprinājis iemaņas šo vingri
nājumu veikt patstāvīgi.

Vecāku atsaucība un interese 
ir jūtama, vecāki interesējas par 
apmācības norisi, tiek iepazīsti

nāti ar materiāliem, to lietošanas 
iespējām.

Montessori kabinetā bēr
niem ir iespēja nodoties akti
vitātēm, kas viņiem šķiet intere
santas, apmierina viņu dabisko 
ziņkāri, rosina praktiski darbo
ties  – pētīt, izmēģināt, pārbau
dīt, i zzināt.

Bērna teicienu “Palīdzi man to 
izdarīt pašam” Marija Montessori 
pieņēma kā uzskatu, kas balstīts 
uz savstarpējas sadarbības dzī
vesprasmju un zināšanu apguvē. 
Tas palīdz skatīties uz bērnu kā 
cilvēku, cienīt un mīlēt to, ievē
rot viņa vajadzības, veicināt viņa 
harmonisku attīstību.

Lai gan darbs Montessori 
apmācībās rit pakāpeniski, mēs 

iestādē ticam, ka šis virziens ie
nesīs mūsu skoliņā pozitīvas pār
maiņas. Attīstība notiks gan telpu 
labiekārtošanā, gan arī materiālu 
izvēlē.

Bērna prieks, smaids un aktīva 
līdzdarbošanās ir pamats mūsu 
projektam, savukārt pieaugušo 
rūpes, pieredze un iedrošinājums 
veidos harmoniskas attiecības, pa
līdzēs sasniegt izvirzītos mērķus 
un ieceres.

Lai mums izdodas realizēt 
sekmīgu apmācības norisi, lai 
izjūtam prieku par padarīto un 
spējam to nodot arī citiem. Lai 
mums veiksmīgs šis mācību 
gads!

Daina Krūmiņa, 
Salas sākumskolas direktore

Tiek gatavotas veselīgas rudens sulas. Foto no PII “Saimīte” arhīva

Montessori 
kabinetā 

bērniem ir 
iespēja nodoties 
aktivitātēm, kas 

viņiem šķiet 
interesantas, 

apmierina viņu 
dabisko ziņkāri, 
rosina praktiski 

darboties – 
pētīt, izmēģināt, 

pārbaudīt, 
izzināt.
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Paziņojums par detālplānojuma 
sākšanu nek. īp. “Drustēni” 
Ar Babītes novada pašvaldības 
domes 25.09.2013. lēmumu “Par 
detālplānojuma izstrādes uzsāk
šanu nekustamā īpašuma “Drus
tēni” zemes vienībai, kadastra 
apzīmējums nr. 8048 004 0805, 
darba uzdevuma un izstrādes 
vadītāja apstiprināšanu un lī
guma slēgšanu par detālplāno
juma izstrādi” (prot. nr. 14; 3. §) 
sākta detālplānojuma izstrāde 
nekustamā īpašuma “Drustēni” 
zemes vienībai 2,1578 ha platībā 
ar kadastra apzīmējumu 8048 
004 0805.

Par detālplānojuma izstrādes 
vadītāju apstiprināta Babītes no
vada pašvaldības teritorijas plā
notāja Ingūna Krenberga.

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 iz
strādāts nekustamā īpašuma 
“Drustēni” zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 8048 004 
0805 robežās. Detālplānojuma 
izstrādātājs – SIA “Reģionālie 
projekti”.

Rakstiskus priekšlikumus 
un ierosinājumus var iesniegt 
Babītes novada pašvaldības ad
ministrācijas ēkā Centra ielā 4, 
Piņķos, Babītes pagastā, Babītes 
novadā, LV2107, vai elektronis
ki pa epastu dome@babite.lv.

Paziņojums par detālplānojuma 
sākšanu nek. īp. “Graudi” 
Ar Babītes novada pašvaldības 
domes 25.09.2013. lēmumu “Par 
detālplānojuma izstrādes uzsāk
šanu nekustamā īpašuma “Grau
di” zemes vienībai, kadastra ap
zīmējums 8048 003 0862, darba 
uzdevuma un izstrādes vadītāja 
apstiprināšanu un līguma slēgša
nu par detālplānojuma izstrādi” 
(prot. nr. 14; 7. §) sākta detāl
plānojuma izstrāde nekustamā 
īpašuma “Graudi” zemes vienībai 
20,0311 ha platībā ar kadastra 
apzīmējumu 8048 003 0862.

Par detālplānojuma izstrādes 
vadītāju apstiprināta Babītes no
vada pašvaldības teritorijas plā
notāja Ingūna Krenberga.

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 dzīvojamās 
apbūves teritorijā (DzS) un vai
rākstāvu dzīvojamās apbūves 
teritorijā (DzD). Izstrādes mēr
ķis – detalizēt teritorijas izman
tošanas un apbūves noteikumos 
atļauto izmantošanu.

Detālplānojums tiek izstrā
dāts nekustamā īpašuma “Grau
di” zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 8048 003 0862 ro
bežās. Detālplānojuma izstrādā
tājs – SIA “Metrum”.

Rakstiskus priekšlikumus 
un ierosinājumus var iesniegt 
Babītes novada pašvaldības ad
ministrācijas ēkā Centra ielā 4, 
Piņķos, Babītes pagastā, Babītes 
novadā, LV2107, vai elektronis
ki pa epastu dome@babite.lv.

Paziņojums par detālplānojuma 
darba uzdevuma grozījumiem  
nek. īp. Jūrmalas ielā 13A

Ar Babītes novada pašval
dības domes 25.09.2013. lēmu
mu “Par grozījumiem Babītes 
novada pašvaldības domes 
28.11.2012. lēmumā “Par detāl
plānojuma izstrādes uzsākšanu 
nekustamā īpašuma Jūrmalas 
ielā 13A, Piņķos, Babītes pa
gastā, zemes vienībai, kadastra 
apzīmējums 8048 003 0262, 
projekta vadītāja un darba uz
devuma apstiprināšanu un līgu
ma slēgšanu par detālplānojuma 

izstrādi” (protokols nr. 15, 20. §) 
un darba uzdevuma nr. 062012 
grozīšanu” (prot. nr. 14, 11. §) 
veikti grozījumi detālplānojuma 
darba uzdevumā, lai turpinātu 
detālplānojuma izstrādi atbil
stoši spēkā esošajam teritorijas 
plānojumam.

Par detālplānojuma izstrā
des vadītāju apstiprināta Babītes 
novada pašvaldības teritorijas 
plānotāja Ingūna Krenberga, 
tālrunis uzziņām 67511291.

Septembrī pieķerts viens vides piesārņotājs
Babītes novada pašvaldības Sa
biedriskās kārtības daļa informē, 
ka sabiedriskās kārtības sargi 
sadarbībā ar Olaines iecirkņa 
policijas darbiniekiem, veicot 
sabiedriskās kārtības uzraudzību 
Babītes novadā septembrī, de
vušies 37 izbraukumos. Mēneša 
laikā valsts policijā nogādātas 
sešas personas: par administra
tīvo pārkāpumu izdarīšanu čet
ras, bet aizdomās par noziedzīgu 
nodarījumu – divas. Septembrī 
saņemti un izskatīti 34 iedzīvotā
ju iesniegumi un sūdzības. Divos 
gadījumos personas nogādātas 
uz mājām. Ar 31 iedzīvotāju 
tika veiktas preventīva rakstura 
pārrunas un pieņemti paskaidro
jumi. Sastādīti deviņi protokoli/
paziņojumi par apstāšanās un 

stāvēšanas noteikumu neievēro
šanu, savukārt par alkoholisko 
dzērienu vai citu apreibino
šo vielu lietošanu sabiedriskās 
vietās vai par atrašanos sabied
riskās vietās tādā reibumā, kas 
aizskar cilvēka cieņu, sastādīti 
četri administratīvo pārkāpumu 
protokoli.

Septembrī tika veikts viens 
reids, kura laikā tika pārbaudī
tas automašīnas un to vadītāji, ar 
mērķi novērst likumpārkāpumus 
un noziedzīgus nodarījumus, kā 
arī tika veikta preventīva rakstu
ra patrulēšana Babītes novada 
teritorijā – pārbaudītas perso
nas, 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 administratī
vo 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.

Septembrī tika sastādīts viens 
administratīvo pārkāpumu proto
kols par vides piesārņošanu.

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 septembrī
1. Procesā esošās iepirkumu 

procedūras.
1.1. Noslēdzies piedāvājumu 

iesniegšanas termiņš iepirkumam 
par Babītes novada vietējā ģeodē
ziskā tīkla punktu apsekošanu un 
apsekošanas pārskata sagatavo
šanu, iesniegti trīs piedāvājumi, 
notiek vērtēšana.

1.2. Noslēdzies piedāvājumu 
iesniegšanas termiņš iepirkumam 
par Babītes novada pašvaldības 
ielu un autoceļu ikdienas uztu
rēšanas darbiem ziemas perio
dā, iesniegti četri piedāvājumi, 
notiek vērtēšana.

1.3. Pārtraukts iepirkums 
par Paegļu ielas (sākot no Viršu 
ielas) Piņķos, Babītes pagastā, 
labiekārtošanu saskaņā ar darbu 
daudzumu sarakstu, tiek precizēts 
darba uzdevums.

1.4. Pārtraukts iepirkums 
par tehniskā projekta “Ielu 
apgaismojums autoceļa C65 
Dzilnuciems–Piņķi posmā un 
Pļavu, Zāļu, Smilgu ielā, Ba

bītes pagastā , Babītes novadā”, 
tiek precizēts projektēšanas uz
devums. 

1.5. Izsludināts iepirkums par 
Dzilnupes poldera krājbaseina 
un pievadkanāla renovāciju, pie
dāvājumu iesniegšanas termiņš 
7.10.2013.

2. Iepirkuma procedūru re-
zultātā noslēgti līgumi ar: 

2.1. SIA “Riga Rent” par 
caurteku remontu Babītes nova
dā, līgumcena Ls 14 141, termiņš 
3.10.2013.;

2.2. SIA “MeliorācijaA.G.” 
par Dzilnupes poldera pievad
kanāla renovāciju, līgumcena 
Ls 15 726, termiņš – 9.12.2013., 
saistībā ar ES finansētā projekta 
realizāciju uz nenoteiktu laiku 
līguma izpilde apturēta;

2.3. SIA “Eltors” par bērnu 
rotaļu laukuma izveidi nek. īp. 
“Priežuparks”, Piņķos, Babītes 
novadā, līgumcena Ls 9932, ter
miņš – 15.10.2013.;

2.4. SIA “K2 projekts” par ie

las apgaismojuma līnijas rekons
trukcijas Meža ielas posmā no 
Liepu alejas līdz Meža ielai 2A, 
Babītē, Babītes pagastā, Babītes 
novadā tehniskā projekta izstrā
di, līgumcena Ls 799, termiņš – 
30.12.2013. 

3. Noslēgts līgums ar indivi
duālo komersantu “BILIBABA” 
par trīs informatīvo stendu iz
gatavošanu, piegādi un uzstādī
šanu Salas pagastā Babītes nova
dā, līgumcena Ls 2136, termiņš 
– 17.10.2013.

4. Noslēgts līgums ar SIA “R
20” par teritorijas sakopšana nek. 
īp. “Mežziņi”, Babīte, Babītes pa
gasts, Babītes novads, līgumcena 
Ls 967, termiņš 31.10.2013. 

5. Noslēgta papildu vienoša
nās ar AS “Ceļu pārvalde” par 
Mēness ielas posma Babītē, Ba
bītes novadā, rekonstrukciju par 
līguma izpildes termiņā pagari
nājumu līdz 1.11.2013.

Elfa Sloceniece,
pašvaldības izpilddirektore

Sāksies platību maksājumu 
avansu izmaksa
Lauku atbalsta dienests 
(LAD) no šā gada oktobra 
otrās puses sāks platību 
maksājumu avansu izmaksu 
lauksaimniekiem.

Oktobra pēdējā nedēļā tiks sākti 
avansa maksājumi lauksaimnie
kiem mazāk labvēlīgo apvidu at
balstam (MLA), bet novembrī tiks 
sākta vienotā platību maksājuma 

un bioloģiskās lauksaimniecības 
atbalsta (BLA) avansu izmaksa.

LAD ir sagatavojis platī
bu maksājumu grafiku līdz 
2013. gada beigām, to var apskatīt 
LAD mājaslapā www.lad.gov.lv.

Saskaņā ar normatīvajos aktos 
noteikto atbalsta izmaksas kārtību 
avansa maksājumus veic par pie
teikumiem, kuriem ir pabeigtas 
visas administratīvās un fiziskās 

kontroles. Līdz ar to pieteikumu 
administrēšanas laiku būtiski 
ietekmē lauksaimnieku precizi
tāte, deklarējot apsaimniekotās 
platības, un gadījumos, kad tiek 
konstatētas neprecizitātes, to 
 atrisināšana.

Lēmumu par 2013. gada 
platību maksājumu piešķiršanu 
un to izmaksu LAD veiks līdz 
2014. gada 30. jūnijam.
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Uzmanību visiem 
ģimenes dārziņu 
lietotājiem!
2013. gada 31. decembrī beidzas 
zemes nomas līgumi ģimenes 
dārzu uzturēšanai, kas noslēgti 
par pašvaldības īpašumā esošiem 
nekustamiem īpašumiem “Dārzi” 
(nosacītais nosaukums ir “MRS”, 
“Piņķi”, “Virsaiši”, “Mežāres”), 
“Kalnciema masīvs”, “Pūces ma
sīvs”, “Annas masīvs”, “Zvirbuļi”, 
Liepu aleja 21, Sila iela 4.

Lūgums visiem, kas vēlas tur
pināt lietot ģimenes dārzus, laikus 
iesniegt Babītes novada pašvaldībā 
(adrese: Centra ielā 4, Piņķos, Ba
bītes pagastā, Babītes novadā, LV
2107, vai elektroniski pa  epastu 
dome@babite.lv) iesniegumu ar 
lūgumu noslēgt zemes nomas lī
gumu par ģimenes dārza izman
tošanu.

Atgādinām, ka saskaņā ar no
slēgtā Zemes nomas līguma 5.1.5. 
punktu, nomnieku pienākums ir 
laikus maksāt noteiktajos termi

ņos un apmērā nomas maksu un 
nekustamā īpašuma nodokli par 
iznomāto zemes gabalu. Pašval
dībai ir tiesības neslēgt jaunus 
zemes nomas līgumus ar parād
niekiem, nododot ģimenes dārzus 
citiem zemes pieprasītājiem.

Sīkāku informāciju par nomas 
līgumu slēgšanu varat saņemt, sa
zinoties ar nekustamā īpašuma 
speciālisti Dz. Paņko pa tālruni 
67511290.

Noskaidrot parādu saistības 
par ģimenes dārzu izmantošanu 
varat:

• par nekustamā īpašuma 
nodokļa parādu: nodokļu admi
nistratore K. Skadiņa, tālrunis 
67914034; 

• par zemes nomas parādu: 
grāmatvede A. Stroža, tālrunis 
67914850.

Dzirkstīte Paņko, 
nekustamā īpašuma speciāliste

Piesakies video 
reklāmu konkursā!
Izglītības un zinātnes minis-
trija aicina jauniešus piedalī-
ties video reklāmu konkursā 
un parādīt, ko “Jaunieši var!” 
darīt brīvajā laikā.

Ja tev un taviem draugiem patīk 
filmēt, ja esi aktīvs, uzņēmīgs, 
iesaisties brīvprātīgo darbā, jau
natnes organizācijā vai skolas/
augstskolas pašpārvaldē, tad nepa
laid garām izdevību un piesakies 
video reklāmu konkursā “Jaunieši 
var!”, aizraujot arī citus jauniešus 
ar iespējām lietderīgi pavadīt brī
vo laiku!

Izglītības un zinātnes minis
trija aicina jauniešus vecumā no 
13 līdz 25 gadiem radīt īsu video, 
animācijas vai cita formāta rek
lāmas klipiņu, kura uzdevums ir 
ieinteresēt jauniešus aktīvi un liet
derīgi pavadīt brīvo laiku. Kon
kursā var piedalīties individuāli 
vai kā komanda, kas sastāv no di
viem līdz četriem cilvēkiem. Katrs 
dalībnieks vai komanda var ie
sniegt neierobežotu skaitu darbu.

Pateicoties AS “Tallink Latvija” 
atbalstam, visu piecu kategoriju 
uzvarētāji dosies jūras ceļojumā 
uz Stokholmu, savukārt Izglītī
bas un zinātnes ministrija katras 
kategorijas uzvarētājam vai uzva
rētāju komandai piešķirs dāvanu 

karti 100 latu vērtībā tēriņiem uz 
prāmja. 

Konkursa darbi (pieteikuma 
anketa un video materiāls) ir jā
iesniedz līdz 2013. gada 28. ok
tobrim plkst. 15.

Konkursa darbi jāiesniedz vie
nā no piecām kategorijām:

• jauniešu uzņēmējdarbība vai 
prakses iespējas; 

• sporta aktivitātes;
• interešu izglītības (piemē

ram, pulciņi) vai neformālās iz
glītības (piemēram, apmācības, 
semināri) aktivitātes;

• brīvprātīgo darbs;
• dalība jaunatnes organizāci

jās, skolas/augstskolas pašpārvaldē 
vai līdzdalība pašvaldības/valsts 
lēmumu pieņemšanā.

Konkursa darbus vērtēs kon
kursa komisija, kuras sastāvā ir 
Izglītības un zinātnes ministrijas, 
Jaunatnes starptautisko program
mas aģentūras, jaunatnes organi
zāciju, informatīvās kampaņas īs
tenotāju SIA “Comperio” pārstāvji 
un reklāmas speciālisti. 

Konkursa noteikumi un pie
teikuma anketa atrodami tīmekļa 
vietnēs www.jaunatneslietas.lv un 
www.draugiem.lv/jaunatneslietas. 

Informācijai par konkursu: 
Inese Bērs, 26569696, inese@
comperio.lv

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma 
kūdras izstrādes uzņēmuma SIA “Olaines kūdra” 
ieguves lauku paplašināšanai ziņojuma iesniegšanu 
Vides pārraudzības valsts birojā
2013. gada 26. septembrī ir pa
beigts ietekmes uz vidi novērtē
juma kūdras izstrādes uzņēmu
ma SIA “Olaines kūdra” ieguves 
lauku paplašināšanai Olaines 
novadā, Mārupes novadā un Ba
bītes novadā aktuālais ziņojums. 

Paredzētās darbības ierosinā
tājs ir SIA “Olaines kūdra”, reģ. 
nr. 40003006999, Rīgas iela 21, 
Olaine, LV2114. 

Paredzētā darbība plānota 
Cenas tīreļa kūdras purvā (kūd
ras fonda nr. 1691) Olaines pa
gastā, Mārupes pagastā, Babītes 
pagastā.

Vides pārraudzības valsts bi
roja lēmums par ietekmes uz vidi 
novērtējuma piemērošanu kūd
ras ieguves lauku paplašināša
nai Cenas tīreļa purvā pieņemts 
2012. gada 25. maijā. Ietekmes 

uz vidi novērtējumu sagatavojis 
SIA “ĢEO Resursi”. Ziņojums 
iesniegts VPVB 2013.  gada 
28. septembrī.

Ar ziņojumu var iepazīties 
internetā www.georesursi.lv 
vai Mārupes novada (Mārupe, 
Daugavas 29), Babītes novada 
(Piņķi, Centra 4) un Olaines 
novada (Olaine, Zemgales 33) 
pašvaldībās.

Par vienu no 
draudzīgākajām atzīta 
Babītes vidusskola
Latvijas Izglītības un zināt-
nes darbinieku arodbiedrī-
ba (LIZDA) piešķir statusu 
 “Pedagogam draudzīgākā 
izglītības iestāde 2013” un 
izsaka īpašu atzinību kon-
kursa 1. vietas ieguvējai – 
 Babītes vidusskolai.

9. oktobrī Latvijas Izglītības un 
zinātnes darbinieku arodbiedrība 
Pasaules dienai par cienīgu darbu 
veltītā konferencē svinīgi piešķī
ra statusu “Pedagogam draudzī
gākā izglītības iestāde 2013” un 
pasniedza apliecinājuma plāksnes 
deviņām izglītības iestādēm, kuru 
vadītāji – darba devēji – piedalī
jās arodbiedrības rīkotā konkur
sā, lai novērtētu pedagogu darba 
apstākļus.

Mūsu skolas pārstāvji – direk
tore Ilze Rozenberga, direktores 
vietniece izglītības darbā Ani
ta Kalniņa un pedagoģe Anita 
Švītiņa piedalījās konferencē un 
personīgi saņēma apliecinājumu, 
ka Babītes vidusskola ir 1. vietas 
ieguvēja. Kā balvu par ieguldīto 
darbu skolas kolektīvs saņēma 
kafijas automātu.

LIZDA konkursā piedalījās 
29 izglītības iestādes, kurās vie
sojās žūrija, lai novērtētu peda
gogu sociālo drošību un darba 
koplīgumu, darba organizāciju, 
infrastruktūru, darba kvalitātes 
veicināšanu un personīgās iz
augsmes iespējas, darba drošī
bu, aizsardzību, mikroklimatu un 
savstarpējās attiecības, reputāciju, 
atalgojumu. 

“Swedbank” dāvana – labākajai skolotājai
Kā katru gadu, arī šogad “Swedbank” dāvināja datoru mūsu skolas 
labākajai skolotājai – šogad par radošumu mācību organizēšanā, 
veiksmīgu Sākumskolas MK darba vadīšanu un skolēnu iesaistīša-
nu starptautiskos projektos balvu saņēma 1.c klases audzinātāja 
skolotāja Daiga Sīpola. 
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Babītes novada pašvaldības domes sēdē
2013. gada 25. septembrī domes sē
des darba kārtībā 62 punkti. Babī
tes novada pašvaldības dome lēma:

• noteikt, ka par Babītes no
vada vēlēšanu komisijas locekļiem 
ievēlēti: 

Jolanta Ivanova,
Evita Riekstiņa,
Zane Siliņa,
Aivita Grāvele,
Inese AmoliņaVīga,
Eduards Harčuks,
Aiva Grudule,
Kristina Skadiņa,
Līga Ģīle,
Inita Reika,
Ingūna Krenberga,
Aleksandra Iklāva,
Astra Bārbale,
Dace Šveicere;
• apstiprināt Babītes novada 

ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 
līdz 2030. gadam, kas sastāv no 
sekojošām daļām:

I daļa – “Stratēģiskā daļa”;
II daļa – “Telpiskās attīstības 

perspektīva”;
III daļa – “Pārskats par Stra

tēģijas izstrādi un sabiedrības 
līdzdalību”;

• sākt detālplānojuma izstrādi 
nekustamā īpašuma “Drustēni” 
zemes vienībai ar kad. apz. 8048 
004 0805;

• noteikt, ka nekustamā īpašu
ma “Klīvu Miķeļi”, Babītes pagastā, 
zemes vienībai ar kad. apz. 8048 
013 0034 un platību 3,6900 ha sa
dalīšanai nepieciešams izstrādāt 
zemes ierīcības projektu;

• atdalīt no nekustamā īpa
šuma “Klīvu Miķeļi”, kad. apz. 
80480130034, zemes vienību ar 
kad. apz. 8048 013 0037, piešķirt 
nosaukumu “Klīves meži” un ze
mes vienībai 13,4300 ha platībā 
saglabāt noteikto nekustamā īpa
šuma lietošanas mērķi – zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbī
ba ir mežsaimniecība;

• neatbalstīt SIA “Eco Baltia 
VIDE” plānoto celtniecības atkri
tumu šķirošanas, kurināmā ma
teriāla un būvniecības saistvielu 
ražošanas ceha izveidi nekusta
majā īpašumā “Sprīķeri”;

• sākt detālplānojuma izstrā
di nekustamā īpašuma “Grau
di” zemes vienībai, kad. apz. 
804800300862;

• apvienot zemes vienības ar 
kad. apz. 8088 006 0097 un 8088 
006 0047, piešķirt nekustamā īpa
šuma nosaukumu “Maliņas”;

• sadalīt nekustamo īpašumu 
“Krastiņi”, Salas pag.;

• sadalīt nekustamo īpašumu 
“Bukulti”, Babītes pag.;

• veikt grozījumus Babī
tes novada pašvaldības domes 
28.11.2012. lēmumā “Par detāl
plānojuma izstrādes uzsākšanu 
nekustamā īpašuma Jūrmalas ielā 
13A, Piņķos, Babītes pagastā ze

mes vienībai, kad. apz. 8048 003 
0262, projekta vadītāja un darba 
uzdevuma apstiprināšanu un līgu
ma slēgšanu par detālplānojuma 
izstrādi” (protokols nr. 15, 20. §) 
un darba uzdevumā nr. 062012;

• atdalīt no nekustamā īpa
šuma “Vējiņi”, kad. apz. 8088 005 
0126, zemes vienību ar kad. apz. 
8088 005 0127, platība 0,153 ha, 
jauna nekustamā īpašuma izveido
šanai. Noteikt, ka nekustamā īpašu
ma “Vējiņi” zemes vienības 0,31 ha 
platībā, kad. apz. 8088 005 0126, 
sadalīšanai divās daļās nepieciešams 
izstrādāt zemes ierīcības projektu;

• noteikt personai piedero
šo ēku (būvju) Cielavās, Babītes 
pagastā, īpašumu tiesību nostip
rināšanai nepieciešamo zemes 
platību – 0,32 ha;

• atlikt lietas izskatīšanu par 
adrešu un nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķa noteikšanu ne
kustamajam īpašumam “Rīgas 
pilsētas meža fonds”;

• noslēgt zemes nomas līgumu 
ar personu par apbūvētas zemes 
vienības Rīgas ielā 2B, Piņķos, Ba
bītes pagastā, kad. apz. 8048 003 
0132, daļas 181 m2 platībā izno
māšanu garāžas uzturēšanai;

• noslēgt zemes nomas līgu-
mu ar 1 personu par pašvaldībai 
piederoša nek. īp. “Dārzi” zemes 
vienības daļu Virsaiši – 45, 46, 51, 
52 iznomāšanu ģimenes dārza uz
turēšanai;

• noteikt, ka nekustamā īpa
šuma “Jaunbiltauri”, Salas pagastā 
zemes vienībai ar kad. apz. 8088 
007 0077 sadalīšanai nepieciešams 
izstrādāt zemes ierīcības projektu;

• sadalīt nekustamo īpašumu 
“Vējgrieži”, kad. apz. 8048 008 
0009, jaunu nekustamo īpašumu 
“Vējgrieži” un “Pārupe” izveido
šanai;

• sākt detālplānojuma izstrādi 
nekustamā īpašuma “Mazās sēnī
tes” zemes vienībai, kad. apz. 8048 
007 0109;

• sākt detālplānojuma izstrādi 
nekustamā īpašuma “Varavīksnes” 
zemes vienībai, kad. apz. 8048 007 
0203;

• iekļaut Babītes novada paš
valdībai piederošos neapbūvētos 
zemes gabalus Priedaines iela 2, 
Piņķi, Babītes pagasts un Jūrmalas 
iela 13F, Piņķi, Babītes pagasts, 
Iznomājamo neapbūvēto zemes 
gabalu sarakstā;

• izsniegt izziņu divām ārval
stu fiziskām personām un četriem 
nepilsoņiem par atļauju iegūt īpa
šumā zemi;

• piešķirt vienai personai pa
balstu mājokļa remontam;

• piešķirt trim personām 
pabalstu sociālās rehabilitācijas 
mērķu sasniegšanai;

• piešķirt vienai personai pa
balstu ārkārtas situācijā;

• piešķirt vienai personai so
ciālo pakalpojumu aprūpe mājās;

• noteikt sociālā dzīvokļa 
statusu pašvaldībai piederošajam 
dzīvoklim nr. 7 Celtnieku ielā, 
Babītē;

• piešķirt vienai personai so
ciālo dzīvokli;

• apstiprināt Babītes novada 
pašvaldības pirmsskolas izglītības 
iestādes “Saimīte” nolikumu “Gro
zījumi Babītes novada pašvaldības 
23.09.2009. nolikumā “Babītes no
vada pirmsskolas izglītības iestā
des “Saimīte” nolikums””;

• piešķirt dotāciju Ls  857 
apmērā “Nodibinājumam Tautas 
deju kolektīvs “Kaspīne”” dalī
bai bērnu un jauniešu mūsdienu 
mākslas deju un dziesmu festivā
lā un konkursā “Talends of The 
World 2013” Klaipēdā;

• atstāt negrozītu 9.09.2013. 
administratīvā pārkāpuma proto
kolupaziņojumu;

• papildināt Babītes novada 
pašvaldības domes 21.12.2011. lē
mumu “Par degvielas limitiem” 
(protokols nr. 18, 33.§);

• atļaut pārdot par brīvu 
cenu Babītes novada pašvaldības 
grāmatvedības bilancē atrodošos 
vieglo pasažieru automašīnu “Ford 
Galaxy”, valsts reģ. nr. FO2956;

• izdarīt grozījumus Babītes no
vada pašvaldības domes 22.02.2012. 
lēmumā “Par Babītes novada paš
valdības īpašumā vai lietojumā eso
šo automašīnu degvielas limitiem” 
(protokols nr. 4, 23.§);

• līdzfinansēt projektu “In
ventāra iegāde kvalitatīvai psi
hologa pakalpojumu sniegšanai 
Babītes novada iedzīvotājiem”;

• lūgt SIA “NIF dzīvojamie 
īpašumi” pārdot Babītes novada 
pašvaldībai nekustamo īpašumu 
“Mildas”, sastāvošu no zemesga
bala 0,3431 ha platībā un četrām 
nedzīvojamām ēkām;

• atzīt nekustama īpašuma 
“Mālderi”, Spuņciems, Salas pa
gasts, atsavināšanu mutiskā izsolē 
ar augšupejošu soli par nenotiku
šu;

• slēgt nedzīvojamo telpu 
nomas līgumu ar IK “Dr. Gitas 
Ertas privātprakse” ēkā “Dokto
rāts”, Spuņciems, Salas pagasts, 
veselības aprūpes funkciju no
drošināšanai;

• sadalīt piešķirtos valsts 
budžeta līdzekļus 1. un 2. klases 
skolēnu ēdināšanas apmaksai iz
glītības iestādēm;

• apstiprināt pašvaldības iz
glītības iestāžu 2013. gada budžeta 
izdevumu tāmi no septembra līdz 
decembrim;

• apstiprināt Babītes novada 
pašvaldības saistošos noteikumus 
nr. 17 “Par grozījumiem Babītes 
novada pašvaldības 2013.  gada 
budžetā”;

• veikt izmaiņas Babītes no
vada pašvaldības 23.01.2013. 
noteikumu nr. 1 “Par amatiem, 
to klasificēšanu un mēnešalgām 
pašvaldības iestādēs 2013. gadā” 
1. pielikumā “Babītes novada paš
valdības Administrācijas amatu 
klasificēšanas rezultātu apkopo
jums un mēnešalgas””;

• apstiprināt Babītes novada 
pašvaldības saistošos noteikumus 
nr. 18 “Par grozījumiem Babītes 
novada pašvaldības 23.01.2013. 
saistošajos noteikumos nr. 3 
“Nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu piešķiršanas kārtī
ba atsevišķām nodokļa maksātāju 
kategorijām Babītes novadā””;

• apstiprināt Babītes novada 
pašvaldības saistošos noteikumus 
nr. 18 “Par grozījumu Babītes 
novada domes 24.08.2011. sais
tošajos noteikumos nr. 18 “Par 
ceļu aizsardzību un kārtību, kādā 
veicami darbi uz ceļiem Babītes 
novadā””;

• apstiprināt Babītes novada 
pašvaldības saistošos noteiku
mus nr. 19 “Par grozījumu Ba
bītes novada domes 30.06.2010. 
25.11.2009. saistošajos noteiku
mos nr. 152 “Nodevas par Babītes 
novada pašvaldības izsniegtajiem 
oficiālajiem dokumentiem un to 
apliecinātām kopijām””;

• apstiprināt Babītes novada 
pašvaldības saistošos noteikumus 
nr. 20 “Par grozījumu Babītes 
novada domes 30.06.2010. sais
tošajos noteikumos nr. 26 “Par 
nekustamo īpašumu un tiem 
piegulošo teritoriju uzturēšanu 
Babītes novadā””;

• apstiprināt Babītes novada 
pašvaldības saistošos noteikumus 
nr. 21 “Par grozījumu Babītes no
vada domes 30.06.2010. saisto
šajos noteikumos nr. 25 “Piņķu 
ūdenskrātuves aizsardzības un 
uzturēšanas noteikumi””;

• apstiprināt Babītes novada 
pašvaldības saistošos noteikumus 
nr. 22 “Par grozījumu Babītes no
vada domes 27.07.2011. saistoša
jos noteikumos nr. 16 “Par ielu 
tirdzniecību Babītes novadā”;

• apstiprināt Babītes novada 
pašvaldības saistošos noteikumus 
nr. 23 “Par grozījumiem Babītes 
novada domes 22.12.2010. saisto
šajos noteikumos nr. 43 “Sabied
riskās kārtības noteikumi Babītes 
novadā””;

• apstiprināt Babītes novada 
pašvaldības saistošos noteikumus 
nr. 24 “Par grozījumu Babītes no
vada domes 26.05.2010. saistošajos 
noteikumos nr. 17 “Par augstas de
talizācijas topogrāfiskās informāci
jas apriti, aktualizāciju un vienotā 
digitālā topogrāfiskā plāna uzturē
šanas kārtību Babītes novadā””;

• apstiprināt Babītes novada 
pašvaldības saistošos noteikumus 

nr. 25 “Par grozījumiem Babītes 
novada domes 24.10.2012. sais
tošajos noteikumos nr. 21 “Par 
Babītes novada simboliku””;

• apstiprināt Babītes novada 
pašvaldības saistošos noteikumus 
nr. 26 “Par grozījumiem Babītes 
novada pašvaldības 24.03.2010. 
saistošajos noteikumos nr. 12 “Par 
pašvaldības nodevu par būvatļau
jas saņemšanu Babītes novadā””;

• apstiprināt Babītes novada 
pašvaldības noteikumus nr. 6 “Par 
grozījumiem Babītes novada do
mes 25.08.2010. noteikumos nr. 
14 “Nomas maksas cenrādis Ba
bītes novada pašvaldības kustāmās 
un nekustāmās mantas iznomā
šanai veselības aprūpes funkciju 
nodrošināšanā””;

• apstiprināt Babītes novada 
pašvaldības noteikumus nr. 7 “Par 
grozījumiem Babītes novada do
mes 25.08.2010. noteikumos nr. 
15 “Nomas maksas cenrādis Ba
bītes novada pašvaldības izglītības 
iestādēs””;

• apstiprināt Babītes nova
da pašvaldības noteikumus nr. 8 
“Nomas maksas cenrādis Babītes 
novada pašvaldības Sporta kom
pleksā”;

• apstiprināt Babītes novada 
pašvaldības noteikumus nr. 9 “Par 
grozījumiem Babītes novada paš
valdības 25.08.2010. noteikumos 
nr. 13 “Nomas maksas cenrādis 
Babītes novada pašvaldības Sporta 
un kultūras centrā””;

• apstiprināt Babītes novada 
pašvaldības noteikumus nr. 10 
“Par grozījumiem Babītes novada 
domes 28.03.2012. noteikumos nr. 
4 “Par stipendiju piešķiršanu Ba
bītes novada pašvaldības Babītes 
vidusskolas izglītojamiem””;

• apstiprināt Babītes novada 
pašvaldības noteikumus nr.  11 
“Par grozījumiem Babītes nova
da domes 23.02.2011. noteikumos 
nr. 3 “Par Babītes novada pašval
dības institūciju sniegtajiem mak
sas pakalpojumiem””;

• atlikt Babītes novada paš
valdības saistošo noteikumu “Par 
Babītes novada pašvaldības kultū
ras un mākslas finansiālo atbalstu 
un naudas balvām” izskatīšanu;

• apstiprināt Babītes novada 
pašvaldības nolikumu “Grozīju
mi Babītes novada pašvaldības 
16.12.2009. nolikumā “Babītes 
novada pašvaldības Administrā
cijas nolikums””;

• veikt izmaiņas Babītes 
novada pašvaldības 23.01.2013. 
noteikumu nr. 1 “Par amatiem, 
to klasificēšanu un mēnešalgām 
pašvaldības iestādēs 2013. gadā” 
4.  pielikumā “Babītes novada 
pašvaldības Babītes pirmskolas 
izglītības iestādes amatu klasifi
cēšanas rezultātu apkopojums un 
mēnešalgas”.
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Par apkures ierīču 
drošu ekspluatāciju
Lai izvairītos no nelaimes un 
varētu droši uzturēt siltumu, 
kurinot malkas, gāzes vai 
cita veida apkures ierīci, 
atcerieties, ka reizi trijos 
gados, jāapseko dūmvadu, 
dūmeju un dūmkanālu 
 tehniskais stāvoklis.

Sodrēju tīrīšanu, kā arī dūmva
du tehniskā stāvokļa apsekošanu 
drīkst veikt sertificēti skursteņ
slauķi. Par to pārliecinieties, lū
dzot darba veicējam uzrādīt ap
liecinošos dokumentus. Sodrēji 
no dūmeņiem, krāšņu un pavardu 
dūmkanāliem jāiztīra pirms apku
res sezonas sākuma un apkures 
sezonā ne retāk kā:

• divas reizes apkures sezo
nā – apkures krāsnīm un virtuves 
pavardiem;

• reizi mēnesī – ilgdedzes 
speciālajām krāsnīm.

Bēniņos visiem dūmeņiem un 
sienām, kurās atrodas dūmkanāli, 
jābūt nobalsinātām vai nokrāso
tām ar gaišu degtnespējīgu krāsu.

Ugunsnelaimi var izraisīt ne 
tikai degoša malka, bet arī kvēlo
jošas ogles vai izdedži, tādēļ ēku 
tuvumā aizliegts izbērt nenodzēs
tus izdedžus un ogles. Tie jāiz
ber atbilstoši iekārtotās vietās ne 
tuvāk par 10 m no degtspējīgām 
ēkām un būvēm.

Tāpat ievērojiet, ka cietā ku

rināmā krāsns (virtuves pavarda) 
kurtuves priekšā degtspējīgu ma
teriālu grīda jāpārklāj ar degtne
spējīga materiāla loksni (skārds 
u. c.), kuras izmēriem jābūt ne 
mazākiem par 50 cm perpendi
kulāri kurtuves ailai un 70 cm 
paralēli tai.

Kurināmie materiāli (ogles, 
kūdra), kam piemīt pašaizdegša
nās spēja, jāuzglabā šim nolūkam 
pielāgotās telpās vai laukumos (ne 
tuvāk par 10 m no degtspējīgām 
ēku vai būvju konstrukcijām). 
Svarīgākais gada aukstajos mē
nešos ir ievērot elementāru pie
sardzību, vietējo apkures ierīču 
ekspluatācijas gaitā aizliegts:

• novietot kurināmo un citus 

degtspējīgus materiālus kurtuves 
atveres priekšā tuvāk par 1,2 m;

• atstāt bez uzraudzības dego
šas apkures ierīces, ja to neatļauj 
tehniskās ekspluatācijas noteiku
mi;

• nenovietot uz apkures ierī
cēm degtspējīgus priekšmetus un 
materiālus;

• kurināt krāsnis un plītis ar 
malku, kuras garums pārsniedz 
kurtuves izmērus;

• vēdināšanas kanālus izman
tot kā apkures krāšņu vai pavardu 
dūmvadus;

• tās pārkurināt.
Valsts ugunsdzēsības un 

glābšanas dienesta 
Rīgas reģiona pārvalde

Nekustamā īpašuma izsole
Babītes novada pašvaldība, reģistrācijas nr. 
90000028870, adrese: Centra iela 4, Piņķi, Babītes 
pagasts, Babītes novads, LV2107, pārdod atklātā 
mutiskā izsolē Babītes novada pašvaldībai piede
rošu nekustamo īpašumu “Mālderi”, Spuņciems, 
Salas pagasts, Babītes novads, kas sastāv no:

1. zemes vienības 4680 m² platībā, ar kadastra 
apzīmējumu 8088 005 0514;

2. katlu mājas ēkas jaunbūves, ar kadastra ap
zīmējumu 8088 005 0260 001;

3. sūkņu ēkas jaunbūves, ar kadastra apzīmē
jumu 8088 005 0260 002. 

Saņemt izsoles noteikumus var līdz 31.10.2013. 
plkst. 18 ēkas Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pa
gastā, Babītes novadā, 2. stāvā 18. kabinetā pirm
dienās un ceturtdienās vai arī citā laikā, iepriekš 
vienojoties pa tālr. 67914436. 

Izsolāmā manta apskatāma tās atrašanās vietā, 
iepriekš piesakoties pa tālr. 67511290. 

Pieteikumus par dalību izsolē reģistrē līdz 
31.10.2013. plkst. 18 ēkas Centra ielā 4, Piņķos, 
Babītes pagastā, Babītes novadā, 2. stāvā 18. ka
binetā.

Izsoles norises laiks un vieta: 1.11.2013. plkst. 
10 ēkas 2. stāva sēžu zālē Centra ielā 4, Piņķi, 
Babītes pagasts, Babītes novads.

Izsolāmās mantas sākumcena – Ls 12 000.
Līdz reģistrācijai izsolē Babītes novada paš

valdības AS “Swedbank” kontā nr. LV66HA
BA0551022355389, kods HABALV22, jāpārskaita:

1. reģistrācijas nauda Ls 50 ar norādi “Reģis
trācijas nauda izsoles objektam nekustamais īpa
šums “Mālderi”, Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes 
novadā”;

2. nodrošinājuma nauda Ls 1200 ar norādi 
“Nodrošinājuma nauda izsoles objektam nekusta
mais īpašums “Mālderi”, Spuņciemā, Salas pagastā, 
Babītes novadā”.

Izsoles veids: izsole ar augšupejošu soli Ls 500. 
Nosolītājam sava piedāvātā lielākā cena, atrē

ķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, par noso
līto nekustamo īpašumu ne vēlāk kā divu nedēļu 
laikā no izsoles dienas jāpārskaita Babītes novada 
pašvaldības AS “Swedbank” kontā nr. LV66HA
BA0551022355389 ar norādi “Pirkuma nauda iz
soles objektam nekustamais īpašums “Mālderi”, 
Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā”. 

Nekustamā īpašuma atļautā izmantošana ir 
jaukta sabiedrisko un darījumu iestāžu apbūves 
teritorija.

Izsoles noteikumi pieejami Babītes novada paš
valdības mājaslapā www.babite.lv.

Paziņojums par detālplānojuma 
sākšanu nek. īp. “Mazās sēnītes” 
Ar Babītes novada pašvaldības 
domes 25.09.2013. lēmumu 
“Par detālplānojuma izstrādes 
uzsākšanu nekustamā īpašuma 
“Mazās sēnītes” zemes vienībai, 
kadastra apzīmējums 8048 007 
0109, darba uzdevuma un izstrā
des vadītāja apstiprināšanu un 
līguma slēgšanu par detālplāno
juma izstrādi” (prot. nr. 14, 19. 
§) sākta detālplānojuma izstrāde 
nekustamā īpašuma “Mazās sē
nītes” zemes vienībai 0,9300 ha 
platībā ar kadastra apzīmējumu 
8048 007 0109.

Par detālplānojuma izstrādes 
vadītāju apstiprināta Babītes no
vada pašvaldības teritorijas plā
notāja Ingūna Krenberga.

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

pagasta teritorijas plānojuma 
2005.–2017. gadam funkcio
nālo zonējumu, minētā zemes 
vienība atrodas savrupmāju 
dzīvojamā apbūves teritorijā 
(DzS). Izstrādes mērķis – de
talizēt teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumos atļauto 
izmantošanu. 

Detālplānojums tiek izstrā
dāts nekustamā īpašuma “Ma
zās sēnītes” zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 8048 007 
0109 robežās. Detālplānojuma 
izstrādātājs – SIA “Damsijas”.

Rakstiskus priekšlikumus 
un ierosinājumus var iesniegt 
Babītes novada pašvaldības ad
ministrācijas ēkā Centra ielā 4, 
Piņķos, Babītes pagastā, Babītes 
novadā, LV2107, vai elektronis
ki uz epastu dome@babite.lv.

Paziņojums par detālplānojuma 
sākšanu nek. īp. “Varavīksnes” 
Ar Babītes novada pašvaldī
bas domes 25.09.2013. lēmumu 
“Par detālplānojuma izstrādes 
uzsākšanu nekustamā īpašuma 
“Varavīksnes” zemes vienībai, 
kadastra apzīmējums 8048 007 
0203, darba uzdevuma un iz
strādes vadītāja apstiprinā
šanu un līguma slēgšanu par 
detālplānojuma izstrādi” (prot. 
nr. 14, 20. §) sākta detālplā
nojuma izstrāde nekustamā 
īpašuma “Varavīksnes” zemes 
vienībai 1,6090 ha platībā ar 
kadastra apzīmējumu 8048 007 
0203.

Par detālplānojuma izstrādes 
vadītāju apstiprināta Babītes no
vada pašvaldības teritorijas plā
notāja Ingūna Krenberga.

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 dzīvojamās 
apbūves teritorijā (DzS), parku 
un apstādījumu teritorijā (DA) 
un ūdenī (DŪ). Izstrādes mēr
ķis – detalizēt teritorijas izman
tošanas un apbūves noteikumos 
atļauto izmantošanu. 

Detālplānojums tiek izstrā
dāts nekustamā īpašuma “Va
ravīksnes” zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 8048 007 
0203 robežās. Detālplānojuma 
izstrādātājs – SIA “Damsijas”.

Rakstiskus priekšlikumus 
un ierosinājumus var iesniegt 
Babītes novada pašvaldības ad
ministrācijas ēkā Centra ielā 4, 
Piņķos, Babītes pagastā, Babītes 
novadā, LV2107 vai elektroniski 
uz epastu dome@babite.lv.

Paziņojums par Babītes novada 
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 
līdz 2030. gadam apstiprināšanu
Babītes novada pašvaldība 
informē, ka saskaņā ar Babī
tes novada pašvaldības domes 
2013. gada 25. septembra lē
mumu “Par Babītes novada 
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 
līdz 2030. gadam apstiprinā
šanu” (protokols nr. 14, 2. §) 
ir apstiprināta Babītes novada 
ilgtspējīgas attīstības stratēģija 
līdz 2030. gadam. 

Ar apstiprināto Babītes 
novada ilgtspējīgas attīstības 
stratēģiju līdz 2030. gadam var 
iepazīties Babītes novada paš
valdībā (Centra iela 4, Piņķi, 
Babītes pagasts, Babītes novads) 
un interneta vietnē http://www.
babite.lv sadaļā “Normatīvie 
akti un attīstības plānošanas 
dokumenti” – “Ilgtspējīga at
tīstības stratēģija”.
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Atceroties lielāko kultūras pasākumu
13. septembra vakarā Babītes vi
dusskolas zālē pulcējās novada 
Tautas mākslas kolektīvu vadītāji 
un kolektīvu dalībnieki, lai atce
rētos lielāko un emocionālāko lat
viešu tautu vienojošo kultūras pa
sākumu Vispārējos latviešu XXV 
Dziesmu un XV Deju svētkus.

Vakars sākās ar jaukām atmi
ņām, kurās varēja kavēties, skato
ties dziesmu un deju svētku Ba
bītes novada karoga pacelšanas 
pasākumu.

Dziesmu svētku tradīcija Lat
vijā ir nepārtraukts radošs pro
cess – emocionāla svētku noska
ņa, īpaša atmosfēra, interesantas 
tikšanās.

Mēs varam būt lepni, ka 
mūsu novadā ir tik aktīvi, rado
ši, pozitīvi cilvēki, kuri ar augstu 
māksliniecisku kvalitāti pārstā
vēja Babītes novadu Vispārējos 

latviešu XXV Dziesmu un XV 
Deju svētkos. 

Kolektīvu vadītājiem un paš
valdībai tika pasniegtas Latvijas 
kultūras ministres Žanetas Jaun
zemesGrendes un Latvijas Na
cionālā kultūras centra direktores 
Daces Malbārdes pateicības par 
veikumu dziesmu un deju svētku 
tradīciju stiprināšanā.

Vēlam spēku un izturību turp
mākajos koncertos un skatēs!

Biruta Grīnfelde,
pašvaldības kultūras 

daļas vadītāja

No Pūpes līdz Pavasariem, no Spilves līdz 
Kalnciemam
No Pūpes līdz Pavasariem, no 
Spilves līdz Kalnciemam, varē
tu teikt – Babītes ezers pa vidu, 
un novads tam apkārt. Tas tagad 
Babītes muzeja ieceres veidā sevi 
piesaka vērtējumam kultūras 
jomā. Tālākā skatā – pāri visai 
Latvijai, vēl tālākā tvērienā – lai 
mūsu Dievzemīte skan visā Ei
ropā! Kas var liegt, lai mēs būtu 
pazīstami vēl plašākā pasaulē? 
Viss mūsu pašu rokās. Nebūs lielu 

mērķu, nebūs lielu sasniegumu. 
No vācu baronu apzīmējuma “arā
ju kārta” esam izauguši.

Tas bija sen, daži Kurzemē 
saglabājušies vietu vārdu skaid
rojumi uzrāda aptuveni 160–180 
tūkstošu gadu vecumu. Ko pētīt 
ir arī Babītes novadā, pētīt – tā 
jau muzeja misija. Kaut vai “pū
pes” vārds! Ko tas nozīmē, kāpēc 
par to tagad aizmirsts? Pavisam 
nesen taču tā sauca tagadējo Babī

tes dzelzceļa staciju, 
pirms tam krogu, 
pirms tā “pūpe” un 
atvasinājumi no šī 
vārda saknes bija 
vairāku māju no
saukumi. Vai, pie
mēram, Pavasara 
muižas vārds? Ja tās 
vāciskais nosaukums 
bijis Pawassern, tad 
jānoskaidro vai lat
viskais nosaukums 
atvasināts no vācu 
nosaukuma vai ot
rādi – vācieši seno 
latviešu vietas no
saukumu pārcēla 

vācu valodā, tā nosaucot jaun
uzcelto muižu. 

Drīz jau nebūs neviena pagas
ta bez sava muzeja. Esam atkal 
brīvi un varam brīvi rīkoties. Ga
rīgais potenciāls mums varens, tas 
prasa izteikties, tikai izskatās, ka 
radošo darbinieku pavisam tuvā 
nākotnē būs vairāk par tiem, kas 
patērēs viņu radīto. Kas tad ska
tīsies teātra izrādes, ja visi radoši 
darbosies kādā pulciņā?

Babītes muzejs ir sācis savu 
darbību. Apsveicami, ka iznāk arī 
gadagrāmata.

Pāvils Grēniņš

Attēlā redzamās personas ir Salas pagasta valdes locekļi. Lūgums atsaukties personas, kuras var 
pastāstīt vairāk par šiem cilvēkiem.

Lūgums atsaukties  
cilvēkus, kuri 
zina, kas ir attēlā 
redzamās personas. 
 Zināms vien, ka 
tie ir Voldemāra 
 Ozoliņa kolēģi. Kur Salas pagastā atrodas šī nometne?

Babītes novada 
pašvaldības 
deputāti un 

tautas mākslas 
kolektīvu 

vadītāji. 
Zanes Siliņas foto
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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”.

Aizdedz 
savu svecīti 
Lāčplēša 
dienā!

Sākot jaunu tradīciju, aicinām 
iedzīvotājus Lāčplēša dienas 
vakarā – 11. novembrī plkst. 
18 – ierasties pie Latvijas at
brīvošanas cīņu Piņķu kaujai 
veltītā pieminekļa nolikt savu 
svecīti, lai pieminētu Latvijas 
atbrīvošanas cīņās kritušos 
 cīnītājus.

Aicinām novada iestādes, 
uzņēmumus un iedzīvotājus 
šajā vakarā nolikt svecītes ielu 
malās un māju logos.

Sociālais dienests aicina
Ir pienācis zelta rudens ar vē-
sajiem, mitrajiem vakariem, 
bērni sākuši skolas gaitas, un 
vecākā paaudze sakopusi sa-
vus mazdārziņus, tādēļ brīvā 
laika ir daudz vairāk.

Babītes novada pašvaldības sociā
lais dienests turpina nodrošināt 
novada iedzīvotājus ar dažādiem 
sociāliem pakalpojumiem un 
palīdzību. Atgādinām, ka no šā 
gada novembra darbību atsāks 
pakalpojums “Zupas virtuve”, kā 
arī aicinām mazaizsargātos iedzī
votājus vērsties sociālajā dienestā, 
lai kārtotu bērnu ēdināšanas at
vieglojumus skolā un pirmsskolas 
izglītības iestādēs.

Informējam, ka klāt nākuši 
jauni pabalstu veidi – pabalsts par 
bērnu, kurš slimo ar celiakiju, un 
pabalsts tuberkulozes slimniekiem.

Aicinām iedzīvotājus būt aktī
vākiem un ielūkoties Babītes no
vada pašvaldības mājaslapā www.
babite.lv, lai iepazītos ar sociālā 
dienesta piedāvātajiem pabalstiem 
un pakalpojumiem.

Kopš septembra sociālais die
nests piedāvā psihologa pakalpo
jumus. Psiholoģe I. Lapsiņa īsumā 
izklāsta savas darbības pamatprin
cipus: “Katram cilvēkam ir savi re
sursi, tas ir iekšējais spēks pārvarēt 
grūtības, rast jaunu skatījumu lie
tām un notikumiem. Taču reizēm 
katram no mums nākas sastapties 
ar situācijām vai notikumiem, kad 
ar saviem resursiem nepietiek vai 
viņus neapzināmies. Un tad ir va
jadzīgs kāds ceļabiedrs – vecāka 
padoms, mācītājs, kādam tas ir 
psihologs. Psihologs ir ceļabiedrs, 
kurš uz kādu brīdi var kļūt par 

tavu ceļabiedru, lai kopā izstaigātu 
kādu dzīves ceļa gabalu. Psihologs 
var palīdzēt atrast apslēptos, pa
zaudētos vai neapzinātos resursus, 
lai cilvēks patstāvīgi turpinātu 
savu ceļu un veidotu attiecības ar 
līdzcilvēkiem.” Iedzīvotājus, kuri 
vēlas kaut ko vairāk uzzināt par 
psihologa pakalpojumiem, lūdzam 
interesēties sociālajā dienestā pie 
sociālajiem darbiniekiem. 

Lielu atbalstu sociālajā darbā 
sniedz Babītes novada Daudz
funkcionālais sociālo pakalpoju
mu centrs.

Jau trešo gadu daudzfunkcio
nālais sociālo pakalpojumu centrs 
iesaistīsies datorapmācību projektā 
senioriem “Pieslēdzies, Latvija!”. 
Projekta mērķis ir palīdzēt senio
riem apgūt datora un interneta 

lietošanas prasmes, lai sazinātos 
ar ārvalstīs dzīvojošajiem tuvi
niekiem. Tas mazinātu digitālo 
plaisu, kā arī sociālo atstumtību. 
Oktobrī centra darbinieki aicina 
gan lielus, gan mazus novada ie
dzīvotājus iesaistīties šādās akti
vitātēs – nūjošana, mazā radošā 

darbnīca, rokdarbi pieaugušajiem, 
individuālā datorapmācība iesācē
jiem, kā arī aicinām visu vecumu 
novusa mīļotājus uzspēlēt novu
su. Atgādinām, ka ikdienā centrā 
pieejami dažādi pakalpojumi ma
zaizsargātajām personām – veļas 
mazgājamās mašīnas un dušas 
izmantošana, iespēja saņemt un 
nodot mazlietotas drēbes, iepa
zīties ar periodisko literatūru, 
izmatot datoru un internetu.

Babītes novada pašvaldības 
sociālā dienesta darbinieki vēl 
krāsainu rudeni un cer uz kopīgu 
sadarbību, jo, tikai kopā darbojo
ties, var panākt sekmīgus rezultā
tus novada iedzīvotāju labsajūtai 
un labklājībai.

Kristīne Kalote,
sociālā dienesta vadītāja

SPORTA ZIŅAS 
Novuss
14. septembrī Rīgā norisinājās 
Latvijas Republikas čempionāts 
novusā veterāniem un 2. vietu 
izcīnīja Gaidis Čoders vecuma 
grupā 60+. 

Babītes novada 
sporta spēles
29. septembrī Babītes sporta kom
pleksā norisinājās sporta spēles 
komandu sacensībās šautriņu me
šanā. Piedalījās piecas komandas, 
kopējais dalībnieku skaits – piec
padsmit. 

Pirmo vietu izcīnīja Kaspars 

Eglītis, Jānis Driksne un Raivis 
Jansons, 2. vietu Kristaps Zariņš, 
Ivars Brolišs un Lauris Šnepsts, 
3.  vietu Sergejs Varša, Aigars 
Krūzbergs un Guntars Reika. Pie
dalījās arī viena sieviešu koman
da, kura izcīnīja 4. vietu, – Ilze 
Filipsone, Marika Krūzberga un 
Aiva Oša.

Svarbumbas
28. septembrī Lietuvas pilsētā Jo
navā norisinājās Lietuvas veterānu 
čempionāts svarbumbu celšanā. 
Mūsu novadnieks Viesturs Gar
gurnis izcīnīja Lietuvas čempio

na titulu vecuma grupā 60+, 16 
kg svarbumbas ar divām rokām 
desmit minūtēs uzrāva 143 reizes.

Futbols
15. septembrī Rīgā norisinājās 
“Arkādija rudens kauss 2013” sa
censības futbolā. Šajās sacensībās 
piedalījās arī sporta kluba “Babīte” 
divas jauno futbolistu komandas 
2006./2007. un 2007./2008. gados 
dzimušie zēni.

2006./2007. dzimušie zēni iz
cīnīja 2. vietu. Apakšgrupā visās 
spēlēs tika izcīnītas uzvaras ar 
rezultātu 6:0 FK “Ranto”, 4:2 FK 

“Ventspils” un 6:0 “Skonto tīģe
rus”. Fināla spēlē zaudējums ar 0:2 
“Skonto lauvām”.

2007./2008. dzimušie zēni 
nospēlēja piecas spēles – divas 
uzvaras un trīs zaudējumi.

21. septembrī Rīgā Daugavas 
stadionā norisinājās “Futo kauss 
2013”. Sporta kluba “Babīte” zēnu 
futbola komanda (2007. gadā dzi
mušajiem zēni) sešās spēlēs izcī
nīja trīs uzvaras, vienu nospēlēja 
neizšķirti un divās spēlēs zaudēja.

Latvijas Jaunatnes 2013. gada 
čempionātā U14 vecuma grupā 
FK “Tukums 2000/Babīte” ieņem 

turnīra tabulā 1. vietu ar 17 uz
varām un diviem zaudējumiem.

Florbols
29. septembrī Spuņciemā sporta 
un kultūras centrā norisinājās Lat
vijas čempionāta 2013./2014. gada 
pirmās līgas pirmā spēle sporta 
kluba “Babīte” komandai ar Kul
dīgas komandu. Atklāšanas spēlē 
nācās piedzīvot zaudējumu pa
garinājumā ar rezultātu 4:5  (30; 
12; 02; 01). 

Guntars Reika, 
Babītes sporta kompleksa 

vadītājs

KulTūRAS AfIšA
19. oktobrī plkst. 18
Koncertcikls 
“Mūzika Piņku baznīca”
Koncerts “Starp divām 
pasaulēm”
Piedalās: Elīna Endzele 
(sitaminstrumenti), 
Ieva Ezeriete (balss), 
Aigars Reinis (ērģeles)

Psihologa kabinets.


