
Atlaides un atvieglojumi Babītes novadā deklarētajiem iedzīvotājiem
Šoruden Rīgas domes priekšsēdē-
tājs rosināja izmaiņas Rīgas pilsētas 
sabiedriskā transporta biļešu cenās, 
cenšoties iekārdināt cilvēkus dek-
larēties Rīgas pilsētā, lai saņemtu 
lētākas braukšanas biļetes, kā arī 
Rīgā deklarētajiem iedzīvotājiem 
solot dažādus labumus nākotnē.

Nenoliedzami, šādas tiesības 
piedāvāt dažādas atlaides pilsētā 
deklarētajiem iedzīvotājiem pieļauj 
Latvijas normatīvie tiesību akti. Tā-
pat Latvijas iedzīvotājiem ir pilnīgi 
brīva izvēle, kurā pilsētā vai novadā 
deklarēt savu dzīvesvietu.

Babītes novada pašvaldības 
dome laika gaitā ar saistošajiem 
noteikumiem noteikusi dažādus 
atvieglojumus novadā deklarētajiem 
iedzīvotājiem. Lai iedzīvotājiem 
būtu vieglāk orientēties pašvaldības 
noteiktajos atvieglojumos, publicē-
jam šo atvieglojumu apkopojumu.

Atpūta un brīvais laiks:
•	 vienu	reizi	nedēļā	viena	bez-

maksas slidošanas nodarbība ledus-
hallē “Inbox”;

•	 5–6	 gadus	 veciem	bērniem	
bezmaksas peldēšanas apmācība;

•	 lielā	un	mazā	peldbaseina	iz-
mantošana iedzīvotājiem ar atlaižu 
karti par Ls 1 lētāka.

Sociālā aprūpe:
•	 pabalsts	par	bērna	piedzimša-

nu	Ls 150	apmērā	par	katru	 jaun-
dzimušo ģimenē, ja jaundzimušā 
bērna dzīvesvieta un abu vecāku 

dzīvesvieta ne mazāk kā pēdējos 
12 mēnešus pirms bērna piedzim-
šanas un bērna piedzimšanas brīdī ir 
deklarēta	Babītes	novadā;	Ls 100	ap-
mērā par katru jaundzimušo ģime-
nē, ja jaundzimušā bērna dzīvesvieta 
un vismaz vienam no viņa vecākiem 
dzīvesvieta ne mazāk kā pēdējos 
12 mēnešus pirms bērna piedzim-
šanas un bērna piedzimšanas brīdī 
ir deklarēta Babītes novadā;

•	 pabalsts	 audžuģimenēm	
Ls 150	par	katru	bērnu	mēnesī;

•	 pabalsts	 par	 bērnu,	 kuram	
noteikta invaliditāte, un bērnu, kurš 
slimo ar celiakiju. Pabalsts tiek pie-
šķirts vienu reizi kalendārajā gadā 
Ls 50;

•	 pabalsts	 noteiktu	 vecumu	
sasniegušajām personām. Pabalstu 
Ls 30	apmērā	piešķir	un	 izmaksā	
personām	 80,	 85  gadu	 jubilejā;	
pabalstu	Ls 50	apmērā	piešķir	un	
izmaksā	personām	90–99 gadu	ju-
bilejā;	pabalstu	Ls 100	apmērā	pie-
šķir	un	izmaksā	personām	100 un	
vairāk gadu jubilejā;

•	 pabalsts	Babītes	novadā	dekla-
rētām politiski represētām personām 
Ls	50	piešķir	kārtējā	Latvijas	Repub-
likas proklamēšanas gadadienā;

•	 pabalsts	personām	pēc	atbrīvo-
šanās	no	soda	izciešanas	vietas	Ls 15;	

•	 pabalsts	apbedīšanai	Ls 50;
•	 pabalsts	 tuberkulozes	 slim-

niekam	Ls 50	mēnesī.

Izglītība:
•	 ēdināšanas	maksas	atviegloju-

mi Babītes novada izglītības iestāžu 
izglītojamajiem no daudzbērnu ģi-
menēm (trīs un vairāk bērnu vecu-
mā līdz 18 gadiem):

-	PII	 izglītojamiem	–	50	%	ap-
mērā par visām ēdienreizēm dienā;

- pamatskolas un vidusskolas 
izglītojamiem	–	Ls	0,50	dienā;

•	 līdzfinansējums	privātajās	PII	
bērniem, kuri ir rindā uz pašvaldī-
bas PII;

•	 daudzbērnu	ģimenēm	priekš-
rocība rindā uz pašvaldības PII;

•	 daudzbērnu	ģimeņu	bērniem	
bezmaksas mācības Babītes Mūzikas 
skolā;

•	 profesionālās	 ievirzes	 skolu	
audzēkņiem, kuri deklarēti Babītes 
novadā	 un	 apmeklē	Rīgas	 profe-
sionālās ievirzes skolas, pašvaldība 
apmaksā	50	%	no	mācību	maksas;

•	 ar	Babītes	novada	pašvaldības	
domes lēmumu diviem vidusskolē-
niem tiek piešķirta bezmaksas mā-
cību vieta Latvijas Starptautiskās 
skolas programmās.

Nekustamā īpašuma 
nodoklis (NĪN)

Babītes novada pašvaldība var 
piešķirt atvieglojumus šādām No-
dokļa maksātāju kategorijām:

1.1. juridiskām personām, 
kuru īpašumā vai tiesiskajā valdī-
jumā ir nekustamais īpašums, kuras 
atbilst šādiem nosacījumiem:

1.1.1. veic saimniecisko darbī-
bu Babītes novada administratīvajā 
teritorijā;

1.1.2. kuras juridiskā adrese 
taksācijas gada 1.  janvārī ir Babītes 
novada administratīvajā teritorijā;

1.1.3. nav Nodokļa parāda Ba-
bītes novada pašvaldības budžetā 
par iepriekšējiem taksācijas gadiem;

1.1.4. taksācijas gadam aprēķi-
nātā Nodokļa apmērs konkrētajam 
nekustamā īpašuma objektam pār-
sniedz 21 euro;

1.1. punktā minētajām perso-
nām atvieglojumu piešķir šādos 
apmēros:	50 %,	70 %,	90 %;

1.2. šādām fiziskām perso-
nām, kuru īpašumā vai tiesiskajā 
valdījumā ir nekustamais īpašums, 
kurām nav Nodokļa parāda Babī-
tes novada pašvaldības budžetā par 

iepriekšējiem taksācijas gadiem un 
kuras deklarētā dzīvesvieta ir Babī-
tes novadā:

1.2.1. politiski represētajām 
personām par mantoto īpašumu, kas 
šo personu īpašumā vai valdījumā ir 
mazāk	nekā	piecus	gadus	=	50 %;

1.2.2. maznodrošinātām per-
sonām, kuras atbilst maznodroši-
nātās personas statusam, saskaņā ar 
Babītes novada pašvaldības sociālā 
dienesta	 lēmumu	=	50 %;

1.2.3. nepilngadīgām perso-
nām, kuras taksācijas gada 1. janvā-
rī nav sasniegušas 18 gadu vecumu, 
par	mantoto	 īpašumu	=	25 %;

1.2.4.  nestrādājošiem, vientuļiem  
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Latvijas 95. gadadienai 
veltītie pasākumi 
4. lpp.

Skolēni iepazīstas ar 
tautas gara mantojumu
No 14. līdz 18. oktobrim 
Salas sākumskolā norisinājās 
UNESCO nedēļa “Pastāsti par 
savu mantojumu!”. 

Pirmsskolas izglītības grupas au-
dzēkņi un skolēni sadarbībā ar 
vecākiem	un	filiālbibliotēku	Salas	
pagastā cītīgi vāca, apzināja un 
apkopoja tautas gara mantojumu. 

Pirmdien iepazinās ar tautas 
mutvārdu	tradīcijām –	stāstīja	un	
klausījās pasakas, teikas, minēja 
mīklas. 

Otrdien “Spēles mākslās” klau-
sījās tradicionālo mūzikas instru-
mentu spēlēs, kā arī paši spēlēja 
tautas mūzikas instrumentus. 

Trešdien veidoja savas dzim-
tas koku un stāstīja par dzimtas 
paražām, rituāliem un svētkiem. 

Ceturtdien par tradicionālām 
amatniecības	prasmēm –	rotu	kal-
šanu, kokamatniecību un metāl-
apstrādi –	 stāstīja	 rotkalis	 Jānis	
Čakstiņš. 

Piektdien  –	 nedēļas	 noslē-
gums: “Nemateriālais un mate-

riālais mantojums tev līdzās!”. Sa-
vākto materiālu skolēni izkārtoja 
kopējā izstādē aktu zālē un dalījās 
iespaidos par pavadīto nedēļu. 
Arī skolotāji pastāstīja par savu 
mantojumu, izrādot simtgadīgas 
grāmatas, vecmāmiņu pašadītās 
zeķes	un	cimdus,	 fotogrāfijas	un	
daudz citu vēsturisku materiālu. 
Skolēni savākto materiālu nogla-
bāja pūra lādē, lai valsts svētkos 
par to stāstītu citiem.

Daina Krūmiņa, 
Salas sākumskolas direktore

3. lpp. ▶

Skolēni apgūst tautas instrumentu spēli.
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Pašvaldības domes sēdē
23.  oktobrī domes sēdes darba 
kārtībā 34 punkti.

Babītes novada pašvaldības 
dome lēma:

•	 apstiprināt detālplānojuma 
projektu nekustamajā īpašumā 
“Lielie	Dreimaņi”,	kad.	apz.	8048	
001	0011;

•	 apstiprināt detālplānojuma 
projektu nekustamajā īpašumā 
“Medulāji”,	 kad.	 apz.	 8048	 008	
0718,	 un	 nekustamajā	 īpašumā	
“Grīnieki”, kadastra apzīmējums 
8048	008	0719;

•	 apstiprināt zemes ierīcības 
projektu nekustamajā īpašumā 
“Priežuparks”,	kad.	apz.	8048	003	
0169,	 un	 nekustamajā	 īpašumā	
Priedaines	iela	5,	Piņķos,	kad.	apz.	
8048	003	0295	un	8048	003	0296;

•	 atteikt sadalīt nekustamo 
īpašumu “Kalna Klīvji”, kad. apz. 
8088	007	0097;

•	 noteikt pašvaldības īpašumā 
esošu neapbūvētu zemes vienību 
iznomāšanas termiņus personīgo 
palīgsaimniecību –	ģimenes	dārzu	
uzturēšanai;

•	 piešķirt adresi dzīvojama-
jām ēkām, kas atrodas nekustama-
jā īpašumā Parka iela 9, Piņķos, 
un likvidēt piešķirtās adreses 

telpu  grupām un piešķirt adreses 
telpu grupām Parka ielā 9, Parka 
ielā 9A un Parka ielā 9B, Piņķos;

•	 apstiprināt zemes ierīcības 
projektu nekustamā īpašuma “Zī-
tari”, Babītes pagastā, zemes vie-
nībai	ar	kad.	apz.	8048	001	0036;

•	 noteikt, ka zemes vienību 
robežu pārkārtošanai nekustama-
jos	īpašumos	“Lācēni”	un	“Jaunlē-
ģeri” Salas pagastā ir nepieciešams 
izstrādāt zemes ierīcības projektu;

•	 mainīt nekustamajam īpašu-
mam “A9” piešķirto nosaukumu, 
piešķirot nekustamajam īpašumam 
un tā sastāvā esošajām zemes vie-
nībām nosaukumu “Autoceļš A9”;

•	 mainīt nekustamā īpašuma 
“Ošupes” Salas pagastā, kad. apz. 
8088	003	0074,	 lietošanas	mērķi	
no zeme, uz kuras galvenā saim-
nieciskā darbība ir lauksaimnie-
cība, uz individuālo dzīvojamo 
māju apbūves zeme;

•	 sākt detālplānojuma grozī-
jumu izstrādi nekustamā īpašu-
ma Parka aleja 12 zemes vienībai, 
kad.	apz.	8048	007	0833;

•	 sākt detālplānojuma izstrādi 
nekustamā īpašuma “Vecušiņas” 
zemes	vienībai,	kad.	apz.	8088	010	
0034;

•	 veikt grozījumus Babī-
tes novada pašvaldības domes 
25.01.2012.	 lēmumā	“Par	detāl-
plānojuma izstrādes uzsākšanu 
nekustamā īpašuma “Vecušiņas” 
Salas pagastā zemes vienībai ar 
kad.	apz.	8088	010	0033,	apstip-
rināt darba uzdevumu un nos-
lēgt līgumu par detālplānojuma 
 izstrādi”;

•	 atteikt ceļa servitūta nodi-
bināšanu nekustamajā īpašumā 
Priedaines iela 2 un Priedaines 
iela 2A, Piņķos;

•	 izvirzīt nosacījumus būv-
niecības turpināšanai, konstatējot 
patvaļīgu būvniecību nekustamajā 
īpašumā “Grantes” Sēbruciemā;

•	 izvirzīt nosacījumus būv-
niecības turpināšanai, konstatējot 
patvaļīgu būvniecību nekustamajā 
īpašumā “Gātes 3” Salas pagastā;

•	 izsniegt izziņu piecām ār-
valstu	fiziskām	personām,	vienai	
juridiskai personai un vienai ne-
pilsonim par atļauju iegūt īpašu-
mā zemi;

•	 piešķirt piecām personām 
pabalstu sociālās rehabilitācijas 
mērķu sasniegšanai;

•	 uzņemt divas personas un 
atteikt uzņemt divas personas 

sociālo dzīvokļu rindā;
•	 apstiprināt pašvaldības 

kustamajai mantai nosacīto cenu 
Ls 423,50 (četri simti divdesmit 
trīs	 lati	50	santīmi)	vai	€ 602,59 
apmērā;

•	 apstiprināt papildināju-
mus Pierīgas izglītības, kultūras 
un sporta pārvaldes nolikuma 
2.  sadaļā “Mērķi, uzdevumi un 
tiesības”;

•	 izveidot pastāvīgi darbo-
jošos komisiju interešu izglītības 
programmu izvērtēšanai un mērķ-
dotāciju sadalei interešu izglītības 
finansēšanai	Babītes	novada	paš-
valdības vispārizglītojošās skolās;

•	 precizēt Babītes novada 
pašvaldības	23.01.2013.	noteiku-
mu nr. 1 “Par amatiem, to klasi-
ficēšanu	un	mēnešalgām	pašval-
dības	 iestādēs	2013. gadā”;

•	 ar	 1.01.2014.	 reorganizēt 
pašvaldības iestādes Sporta un 
kultūras centru un Babītes spor-
ta kompleksu, pievienojot Sporta 
un kultūras centru Babītes sporta 
kompleksam;

•	 piešķirt	 finanšu	 līdzekļus	
Ls 500 apmērā nodibinājumam 
“Fonds “Sibīrijas bērni”” grāmatas 
“Sibīrijas bērni” 2. sējuma tulko-

šanai krievu valodā;
•	 slēgt pirkuma līgumu ar 

SIA “Saliena Leisure Development” 
par gājēju ietves apgaismojuma 
iegādi Miglas ielā, Sloku ielā un 
Spāru ielā;

•	 apstiprināt Babītes novada 
pašvaldības saistošos noteikumus 
nr. 28 “Par grozījumiem Babītes 
novada	 pašvaldības	 2013.  gada	
budžetā”;

•	 apstiprināt zemes ierīcības 
projektu nekustamā īpašuma “Rī-
gas	pilsētas	meža	 fonds”	 zemes	
vienību,	kad.	apz.	8048	007	0189,	
8048	007	0190,	sadalīšanai;

•	 izsludināt nomas tiesību 
mutisku izsoli ar augšupejošu soli 
uz šādiem Babītes novada pašval-
dībai piederošiem īpašumiem:

o nekustamais īpašums Prie-
daines iela  2, Piņķi (kad. apz. 
8048	003	0613,	neapbūvēta	zemes	
vienība	0,0935	ha	platībā);

o nekustamais	 īpašums	 Jūr-
malas iela 13F, Piņķi (kad. apz. 
8048	003	0928,	neapbūvēta	zemes	
vienība	0,0777	ha	platībā);

•	 piešķirt Babītes novada 
pašvaldības domes priekšsēdētā-
jam Andrejam Encem ikgadējo 
apmaksāto atvaļinājumu.

Paziņojums 
par detālplānojuma apstiprināšanu 
Ar Babītes novada pašvaldības 
domes	23.10.2013.	lēmumu	“Par	
detālplānojuma apstiprināšanu 
nekustamā īpašuma “Lielie Drei-
maņi” zemes vienībai ar kadas-
tra	apzīmējumu	8048	001	0011”	
(prot.	nr.	16,	1. §)	apstiprināts	
detālplānojums.

Ar izstrādāto detālplānojumu 
var iepazīties Babītes novada paš-
valdības administrācijas ēkā Cen-
tra ielā 4, Piņķos, Babītes pagas-
tā, Babītes novadā. Apmeklētāju 
pieņemšanas laiks pirmdienās un 
ceturtdienās	no	plkst.	8.15	 līdz	
12.15	un	no	13	līdz	18.

Paziņojums par detālplānojuma darba uzdevuma grozījumiem 
Ar Babītes novada pašvaldības 
domes	23.10.2013.	 lēmumu	“Par	
grozījumiem Babītes novada paš-
valdības	domes	25.01.2012.	lēmu-
mā “Par detālplānojuma izstrādes 
uzsākšanu nekustamā īpašuma 
“Vecušiņas” Salas pagastā zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 

8088	010	0033,	projekta	vadītāja	
un darba uzdevuma apstiprinā-
šanu un līguma slēgšanu par de-
tālplānojuma izstrādi” (protokols 
nr.	2,	8. §)	un	darba	uzdevuma	
nr.	01-2012	grozīšanu”	(prot.	nr.	
16,	13.§)	veikti	grozījumi	detāl-
plānojuma darba uzdevumā, lai 

turpinātu detālplānojuma izstrādi 
atbilstoši spēkā esošajam terito-
rijas plānojumam.

Par detālplānojuma izstrādes 
vadītāju apstiprināta Babītes no-
vada pašvaldības teritorijas plā-
notāja Ingūna Krenberga, tālru-
nis	uzziņām	67511291.

Paziņojums par detālplānojuma sākšanu 
Ar Babītes novada pašvaldības 
domes	 23.10.2013.	 lēmumu	
“Par detālplānojuma izstrādes 
uzsākšanu nekustamā īpašuma 
“Vecušiņas” zemes vienībai, 
kadastra	apzīmējums	8088	010	
0034,	 darba	uzdevuma	un	 iz-
strādes vadītāja apstiprināšanu 
un līguma slēgšanu par detāl-
plānojuma izstrādi” (prot. nr. 
16,	12.§)	 sākta	detālplānojuma	
izstrāde. 

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 lī-
nijbūvju apbūves teritorijā (LT). 
Izstrādes	mērķis –	detalizēt	teri-
torijas izmantošanas un apbūves 
noteikumos atļauto izmantošanu.

Detālplānojums tiek izstrā-
dāts nekustamā īpašuma “Vecu-
šiņas”	zemes	vienībai	20,0311 ha	
platībā ar kadastra apzīmējumu 
8088	010	0034	 robežās.	Detāl-
plānojuma	 izstrādātājs  –	 SIA	
“Damsijas”.

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 detālplānojuma  
grozījumu izstrādes sākšanu 
Ar Babītes novada pašvaldības 
domes	23.10.2013.	lēmumu	“Par	
detālplānojuma grozījumu iz-
strādes uzsākšanu nekustamā 
īpašuma Parka aleja 12 zemes 
vienībai, kadastra apzīmējums 
8048	007	0833,	darba	uzdevuma	
un izstrādes vadītāja apstipri-
nāšanu un līguma slēgšanu par 
detālplānojuma izstrādi” (prot. 
nr.	16,	11.§)	 sākta	detālplāno-
juma grozījumu izstrāde. 

Par detālplānojuma izstrā-
des vadītāju apstiprināta Babītes 
novada pašvaldības teritorijas 
plānotāja 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). Izstrā-
des	mērķis –	detalizēt	teritorijas	
izmantošanas un apbūves no-
teikumos atļauto izmantošanu. 

Detālplānojums tiek izstrā-
dāts nekustamā īpašuma Parka 
aleja	12	zemes	vienībai	0,4 ha	
platībā ar kadastra apzīmējumu 
8048	007	0833	robežās.	Detāl-
plānojuma	 izstrādātājs  –	 SIA	
“Mārtiņa	Hofmaņa	Arhitektū-
ras studija”.

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 detālplānojuma apstiprināšanu 
Ar Babītes novada pašvaldības 
domes	23.10.2013.	 lēmumu	“Par	
detālplānojuma apstiprināšanu 
nekustamā īpašuma “Medulāji” 
zemes vienībai ar kadastra apzī-
mējumu	8048	008	0718	un	nekus-

tamā īpašuma “Grīnieki” zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 
8048	008	0719”	(prot.	nr.	16,	2. §)	
apstiprināts detālplānojums.

Ar izstrādāto detālplānojumu 
var iepazīties Babītes novada paš-

valdības administrācijas ēkā Cen-
tra ielā 4, Piņķos, Babītes pagas-
tā, Babītes novadā. Apmeklētāju 
pieņemšanas laiks pirmdienās un 
ceturtdienās	no	plkst.	8.15	 līdz	
12.15	un	no	13	līdz	18.
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Pabeigta sūkņu stacijas  
“Babīte” rekonstrukcija
Projekts tika īstenots saskaņā ar 
2011. gada	27. oktobrī	starp	Centrā-
lo	finanšu	un	 līgumu	aģentūru	un	
Babītes novada pašvaldību noslēgto 
vienošanos	nr.	3DP/3.4.1.5.2./11/
APIA/CFLA/001/001	par	Eiropas	
Savienības Eiropas Reģionālās at-
tīstības	fonda	darbības	programmas	
2007.–2013. gadam	“Infrastruktūra	
un pakalpojumi” apakšaktivitātes 
nr.	3.4.1.5.2.	“Hidrotehnisko	būvju	
rekonstrukcija plūdu draudu risku 
novēršanai un samazināšanai” pro-
jektu	nr.	3DP/3.4.1.5.2./11/APIA/
CFLA/001	“Babītes	poldera	sūkņu	
stacijas “Babīte” krājbaseina un ma-
ģistrālā kanāla rekonstrukcija”.

Projekta ietvaros ir veikta ma-
ģistrālā kanāla tīrīšana un gultnes 
padziļināšana ~2,8  km garumā, 

grāvju malu sakārtošana un attīrī-
šana	no	apauguma	1000	m²	platībā,	
trīs esošo grāvju caurteku remonts 
un jaunas 18 m garas caurtekas uz-
stādīšana, Babītes poldera sūkņu 
stacijas “Babīte” rekonstrukcija, vei-
cot esošo sūkņu nomaiņu uz trim 
jauniem iegremdējamiem sūkņiem, 
padziļinot krājbaseinu.

Projekta	 mērķis  –	 samazināt	
plūdu riska draudus Babītes nova-
da teritorijā, kas atbilst plūdu risku 
novērtēšanas un pārvaldības nacio-
nālās programmas pirmā plūdu ris-
ka ārkārtas scenārija 1C kritērijam, 
kas raksturo draudus pilsētām, ku-
ras apdraud vairāku plūdu cēloņu 
kombinācija, ir veiksmīgi sasniegts.

Kopējās projekta izmaksas: 
Ls 599 045,83.

Projekta īstenošanas laiks: 
2011.  gada	 oktobris–2013.  gada	
novembris.

Atbildīgā iestāde: Vides aiz-
sardzības un reģionālās attīstības 
ministrija.

Sadarbības	iestāde:	Centrālā	fi-
nanšu un līgumu aģentūra.

Šī publikācija ir veidota ar Ei-
ropas Reģionālās attīstības fonda 
finansiālu atbalstu. Par tās saturu 
atbild Babītes novada pašvaldība.

Saimnieciskie darbi oktobrī
1. Procesā esošās iepirkumu 

procedūras.
1.1. Noslēdzies piedāvājumu ie-

sniegšanas termiņš iepirkumam par 
Babītes novada pašvaldības ielu un 
autoceļu ikdienas uzturēšanas dar-
biem ziemas periodā, iesniegti četri 
piedāvājumi, pieņemts lēmums slēgt 
līgumu ar SIA “Pilsētas eko serviss” 
par piedāvājuma cenu, tiek gatavots 
līgums.

1.2. Noslēdzies iepirkums par 
Ziemassvētku	rotājumu –	gaismu	
virteņu	un	citu	dekoru	–	uzstādī-
šanu	uz	ēku	fasādēm,	koku	zariem,	
eglēm, šo dekoru iznomāšanu, de-
montāžu, aizvešanu atbilstoši teh-
niskajai	specifikācijai	Babītes	nova-
dā, iesniegti trīs piedāvājumi, notiek 
piedāvājumu vērtēšana.

1.3. Izsludināts iepirkums par 
Babītes novada pašvaldības pārval-
dījumā esošo ielu un autoceļu as-
falta	segumu	uzturēšanas	darbiem,	
piedāvājumu iesniegšanas termiņš 
4.11.2013.

1.4. Izsludināts iepirkums par 
ceļu horizontālo apzīmējumu uzklā-
šanu uz Babītes novada pašvaldības 
ielām un laukumiem, piedāvājumu 

iesniegšanas	termiņš	4.11.2013.
1.5.	 Izsludināts	 iepirkums	par	

Babītes novada pašvaldībai piedero-
šo ielu apgaismojuma sistēmu uztu-
rēšanas remontdarbiem, piedāvāju-
mu	iesniegšanas	termiņš	6.11.2013.

2. Iepirkuma procedūru rezul-
tātā noslēgti līgumi ar: 

2.1. SIA “Apriņķa mērnieks” par 
Babītes novada vietējā ģeodēziskā tīk-
la punktu apsekošanu un apsekošanas 
pārskata	sagatavošanu,	termiņš	–	četri	
mēneši,	līgumcena	Ls	6292.

2.2. SIA “Eurotehnika” par Pa-
egļu ielas, sākot no Viršu ielas, Piņ-
ķos, Babītes pagastā labiekārtošanu, 
termiņš	20.11.2013.,	 līgumcena	Ls	
2070.

2.3. SIA “Vertex projekti” par 
gājēju ietves Rīgas ielas posmā no 
sabiedriskā transporta pieturvie-
tas “Pagrieziens uz Piņķiem” līdz 
Lielpriedes ielai Piņķos, Babītes 
pagastā, būvniecības tehniskā pro-
jekta	 izstrādi,	 termiņš	20.12.2013.,	
līgumcena	Ls	1210.

2.4. SIA “Vertex projekti” par 
Priedaines ielas posma no Meža-
parka ielas līdz Rūpnieku ielai Piņ-
ķos, Babītes pagastā, rekonstrukcijas 

tehniskā projekta izstrādi, termiņš 
17.01.2014.,	 līgumcena	Ls	2178.

2.5.	 SIA	“Meliorācija	AG”	par	
Dzilnupes poldera krājbaseina un 
pievadkanāla renovāciju, termiņš 
15.05.2014.,	 līgumcena	Ls 10 338.	

2.6.	 SIA	“Studio Des Fetes” par 
gaismas dekorāciju piegādi un uzstā-
dīšanu	uz	65 apgaismojuma	balstiem	
Piņķos, Babītes pagastā”, termiņš 
25.11.2013.,	līgumcena	Ls	9514.

2.7.	 SIA	“BaltLine Globe” par 
Dzilnupes poldera krājbaseina un 
pievadkanāla renovācijas būvuzrau-
dzību,	 termiņš	15.05.2014.,	 līgum-
cena	Ls	1204.	

3.	 Uzstādīti	 trīs	 informatīvie	
stendi Salas pagastā Babītes novadā.

4. Sakopta teritorija nekusta-
majā īpašumā “Mežziņi”, Babīte, 
Babītes novads. 

5.	 Pabeigti	Mēness	ielas	posma	
rekonstrukcijas būvdarbi Babītē, Ba-
bītes pagastā, tiek gatavota dokumen-
tācija nodošanai ekspluatācijā.

6.	 Noslēgts	nedzīvojamo	telpu	
nomas līgums ar IK “Dr. Gitas Er-
tas privātprakse” par nedzīvojamo 
telpu	ar	kopējo	platību	63,2 m²	ēkā	
“Doktorāts”, Spuņciems, Salas pa-

gasts,	nomu	līdz	12.10.2018.
7.	 Izbūvēta	lietus	ūdeņu	uztvē-

rēja aka Ezermalas un Vītolu ielu 
krustojumā Piņķos, Babītes pagastā, 
par	 līgumcena	Ls	1226.

8. Tuvojas nobeigumam bēr-
nu rotaļu laukuma izbūve nek. īp. 
“Priežuparks”, Piņķos, Babītes pa-
gastā,	 termiņš	31.10.2013.

9. Veikts trīs caurteku remonts 
Piņķos, Babītes novadā.

10.	Pabeigta	kapsētas	kapu	kvar-
tālu labiekārtojuma Babītes novada 
pašvaldības nekustamajā īpašumā 
“Kapi” 2. kārtas izbūve, objekts pie-
ņemts ekspluatācijā.

11. Veikta lietus ūdeņu kanalizā-
cijas cauruļu nomaiņa Saules ielā, 
Piņķos, Babītes novadā par līgum-
cenu	Ls	2415.	

12. Noslēgts līgums ar Aināru 
Masuli par Babītes novada pašvaldī-
bas Salas pagasta autoceļu brauktuv-
ju mehanizētu attīrīšanu no sniega 
Pavasara un Kūdras ciemos, Salas 
pagastā,	 līgumcena	 līdz	 Ls	 3000,	
termiņš	15.11.2013.	līdz	30.04.2014.		

13. Pabeigti Babītes poldera sūk-
ņu stacijas “Babīte”, krājbaseina un 
maģistrālā kanāla rekonstrukcijas 

būvdarbi, objekts pieņemts eksplua-
tācijā.

14.	Pabeigti	 gājēju	 ietves	 Jūr-
malas ielas posmā, Piņķos, Babītes 
pagastā, Babītes novadā būvniecības 
darbi, tiek gatavoti dokumenti no-
došanai ekspluatācijā.

15.	Saskaņā	 ar	 domes	 lēmumu	
noslēgts pirkuma līgums ar SIA “NIF 
Dzīvojamie īpašumi” par nekustamā 
īpašuma ar adresi “Mildas”, Babīte, 
Babītes	pagasts	iegādi	par	Ls	88000,	
nekustamais īpašums reģistrēts Ze-
mesgrāmatā uz pašvaldības vārda. 

16.	Noslēgts	līgums	ar	SIA	“Aba-
va	–	auto”	par	skolēnu	pārvadāša-
nu vienreiz dienā maršrutā Babītes 
vidusskola–Vīkuļi–Skārduciems–
Dzilnuciems–Lapsas,	 termiņš	 no	
4.11.2013.	 līdz	20.12.2013.

17.	Tiek	izstrādāti	divi	projektē-
šanas uzdevumi:

17.1.	“Daudzfunkcionālā	sociālo	
pakalpojumu centra rekonstrukci-
jas” tehniskā projekta izstrādei;

17.2.		Pirmskolas	 izglītības	 ies-
tādes “Saimīte” papildu korpusa 
tehniskā projekta izstrādei. 

Elfa Sloceniece, 
pašvaldības izpilddirektore

Par nesakoptiem 
īpašumiem oktobrī – 
25 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 nova-
dā oktobrī, devušies 43 izbrauku-
mos. Mēneša laikā Valsts policijā 
nogādātas septiņas personas par 
administratīvo pārkāpumu izda-
rīšanu. Oktobrī saņemti un izska-
tīti 39 iedzīvotāju iesniegumi un 
sūdzības. Vienā gadījumā perso-
nas	 nogādātas	 uz	mājām.	Ar	 37	
personām tika veiktas preventīva 
rakstura pārrunas un pieņemti 
paskaidrojumi. Sastādīti 11 pro-
tokoli/paziņojumi par apstāšanās 
un stāvēšanas noteikumu neievē-
rošanu, savukārt par alkoholisko 
dzērienu vai citu apreibinošo vie-
lu lietošanu sabiedriskās vietās vai 
par atrašanos sabiedriskās vietās 
tādā reibumā, kas aizskar cilvēka 
cieņu, sastādīti divi administratīvo 
pārkāpumu protokoli.

Oktobrī notika 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	 –	 pār-
baudītas personas, kuras agrāk 
tikušas tiesātas, pareiza māju 
numuru lietošana uz ēkām un 

celtnēm, kā arī tika pārbaudītas 
tirdzniecības vietas un autoser-
visi. Par nesakoptiem īpašumiem 
Babītes novada teritorijā sastādī-
ti	 25	 administratīvo	pārkāpumu	
protokoli.

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

Ņemot vērā tumšo gadalaiku, 
biežāk tika izdarītas zādzības. Lū-
dzam iedzīvotājus, ieslēdzot gaismu, 
aiztaisīt logus, lai no ielas nebūtu 
redzams, kas notiek mājās un kas 
tajā atrodas. Vienmēr aizslēdziet 
durvis!	 Ja	 jums	 ir	 suns,	 ļaujiet	vi-
ņam brīvi pārvietoties pa māju vai 
mājas pagalma teritoriju. Neļaujiet 
maz pazīstamiem vai nepazīsta-
miem cilvēkiem ieiet jūsu mājā, 
kā arī pabrīdiniet bērnus, lai tie 
nestāstītu citiem, kas atrodas jūsu 
mājā.	 Ja	mājas	 tuvumā	redzat	aiz-
domīgu automašīnu vai personu, 
ziņojiet policijai!

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

Ainārs Skudris,
sabiedriskās kārtības sargs

pensionāriem, minētie pensionāri 
Noteikumu izpratnē ir personas, ku-
rām nav laulātā, pilngadīgu bērnu, 
nav citu apgādnieku, nav noslēgts 
uztura līgums un nav citu personu, 
ar kurām ir kopīga deklarēta dzīves-
vieta	=	25 %;

1.2.4.1 I vai II grupas invalīds 
=	50 %;

1.2.4.2 kurai bērns, laulātais, 
tēvs vai māte ir I vai II grupas in-
valīds	=	50 %;

1.2.5.	 kurai	pašai	 (vai	kopā	ar	
laulāto) vai tās laulātajam taksāci-
jas gada 1.  janvārī ir trīs un vairāk 

nepilngadīgu bērnu vai nestrādājo-
šu pilngadīgu bērnu līdz 24 gadu 
vecumam, kuri apgūst augstāko iz-
glītību pilna laika studijās Latvijas 
Republikā, un ja personai vai tās 
laulātajam šajā objektā ir deklarētā 
dzīvesvieta kopā ar vismaz trim no 
minētajiem	bērniem	=	50 %;

1.2.6. persona audzina aizbild-
nībā esošu bērnu vecumā līdz 18 
gadiem	=	25 %;

1.3.	 fiziskām	personām,	kuras	
veic saimniecisko darbību Babītes 
novada administratīvajā teritorijā 
savā īpašumā vai tiesiskā valdīju-
mā esošā nekustamajā īpašumā un 

kuru deklarētā dzīvesvieta ir Babītes 
novadā	=	25 %;

1.4.	 fiziskām	 un	 juridiskām	
personām par zemi, kurā Babītes 
novada pašvaldība realizējusi sa-
biedrībai nozīmīgu objektu būv-
niecību (inženiertīkli, gājēju celi-
ņiem, ielas utt.) vai izbūvētas ūdens 
ņemšanas vietas pie ūdenskrātuvēm 
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 
dienesta	vajadzībām	=	25 %;

1.5.	 fiziskām	 un	 juridiskām	
personām par zemi, kura saskaņā 
ar Ķemeru Nacionālā parka likuma 
normām atrodas ainavu aizsardzī-
bas zonā	=	25 %.

Atlaides deklarētajiem iedzīvotājiem
▶ 1. lpp. 
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Saskaņā ar Lauku atbalsta die-
nesta Lielrīgas Reģionālās lauk-
saimniecības	 pārvaldes	 2013.	
ga da 23. septembra lēmumu nr. 
04.3-11/13/2711	“Par	projekta	ie-
snieguma apstiprināšanu” Babītes 
novada pašvaldības projekta ie-
sniegums	nr.13-04-L12500-000244	
“Dzilnupes poldera krājbaseina 
un pievadkanāla renovācija Babī-
tes pagastā, Babītes novadā”, kas 
tika iesniegts Eiropas Lauksaim-
niecības	 fonda	 lauku	 attīstības	
programmas	2007.–2013.	gadam	
pasākuma	 “Infrastruktūra,	 kas	
attiecas uz lauksaimniecības un 

mežsaimniecības attīstību un pie-
lāgošanu” ietvaros, ir apstiprināts.

Projekta plānotās kopējās iz-
maksas:	Ls	31	152,89.

Projekta attiecināmās izmak-
sas:	Ls	24	702,81	(atbalsta	 inten-
sitāte	75	%).

Projekta	 publiskais	 finansē-
jums:	Ls	18	527,11.

Projekta īstenošanas laiks: no 
12.03.2013.	 līdz	1.04.2012.

Projekta mērķis: paaugstināt 
lauksaimniecībā izmantojamās ze-
mes	kvalitāti,	uzlabot	 infrastruk-
tūru, kas attiecas uz lauksaimnie-
cības attīstību, kā arī paaugstināt 
lauksaimniecības nozares konku-
rētspēju Babītes novadā.

Projekta īstenošanas uzraudzī-
bu un kontroli nodrošina Lauku 
atbalsta dienests, Lielrīgas Reģio-
nālā lauksaimniecības pārvalde.

AICINĀM UZ LATVIJAS REPUBLIKAS 
PROKLAMĒŠANAS 95. GADADIENAI 

VELTĪTAJIEM PASĀKUMIEM
15. novembrī plkst. 19 Babītes vidusskolas zālē
Piedalās: 
•	Babītes	novada	 jauniešu	koris	“Maska”,	diriģents	Jānis	Ozols,
•	starptautisko	konkursu	 laureāti	“Xylem Trio”,
•	Rihards	Zaļupe	(marimba),
•	Raimonds	Petrauskis	(taustiņinstrumenti),
•	Oskars	Petrauskis	(saksofons),
•	Vito	Feldmaņa	sporta	deju	studijas	audzēkņi.
Programmu	vada	Jolanta	Strikaite.

16. novembrī plkst. 18 
Sporta un kultūras centrā Spuņciemā
Piedalās: 
•	Babītes	novada	koklētāju	ansamblis	“Balti”,
•	Mūzikas	skolas	koklētāju	ansamblis	“Dzītariņi”,	vad.	Valda	Bagāta,
•	Mūzikas	skolas	audzēkņi.
Plkst. 21 svētku balle.

Pēdējā iespēja šajā plānošanas periodā izmantot EZF līdzfinansējumu
Projektu iesniegumu pieņem-
šana notiks no 2013. gada 
15. novembra līdz 2013. gada 
15. decembrim.

Biedrība “Pierīgas partnerība” iz-
sludina atklāta konkursa projektu 
iesniegumu	pieņemšanas	6. kār-
tu Rīcības programmas Eiropas 
Zivsaimniecības	 fonda	 atbalsta	
ieviešanai	 2007.–2013.  gadam	
pasākuma “Teritorijas attīstības 
stratēģiju īstenošana” ietvaros 
apstiprinātās Vietējās attīstības 
stratēģijas ieviešanai.

Projektu iesniegumu pieņem-
šana	notiks	no	2013. gada	15. no-
vembra	 līdz	2013.  gada	15. de-
cembrim.

6.	kārtā	pieejamais	publiskais	
finansējums	ir	Ls 63 436,11.

Projektu iesniegumi jāiesniedz 
Mārupes novadā, Daugavas ielā 
29, 2.  stāvā 2-12. kabinetā (tālr. 
26440279,	67149874),	vai	Olaines	
novadā, Zemgales ielā 33 (tālr. 
67146030)

Projektu iesniegumu pieņem-
šana notiks Rīcības programmas 
Eiropas	Zivsaimniecības	fonda	at-
balsta	 ieviešanai	2007.–2013. ga-
dam pasākuma “Teritorijas attīs-
tības stratēģiju īstenošana” šādām 
aktivitātēm un rīcībām:

Aktivitātes “Ar zivsaimniecību 
un tūrismu saistītas maza mēroga 
infrastruktūras	un	pakalpojumu	
attīstība” ietvaros 3.1. rīcība “At-
balsts tūrisma un zivsaimniecības 
attīstībai”,	pieejamais	finansējums	
Ls 63	436,11;

Mērķis	–	radīt	brīvā	laika	pa-

vadīšanas, kultūras, sporta pasā-
kumu un aktīvās atpūtas vietas, 
labiekārtot tās, un nodrošināt pie-
eju visām sociālajām iedzīvotāju 
grupām un vecumiem.

Radīt teritorijā esošo kultūr-
vēsturisko, ainavisko, intelektuālo 
vērtību sasniedzamību un pieeja-
mību, to apkārtējas vides labie-
kārtošana, saglabājot un sakopjot 
dabas un kultūras mantojumu.

Iespējamie risinājumi:
1. izveidot un labiekārtot aktī-

vai atpūtai domātas publiski pie-
ejamas vietas pie ūdeņiem, nodro-
šināt ūdeņu piekrastes pieejamību;

2. celt iedzīvotāju apziņu par 
dabas un kultūrvēsturisko vērtību 
saglabāšanas nepieciešamību;

3. vietējā līmeņa ceļu tīkla 
uzlabošana;

4. veloceliņu, gājēju celiņu 
izbūve;

5.	tūrisma	potenciāla	popula-
rizēšana un attīstības veicināšana.

Ar Vietējās attīstības stratē-
ģiju, rīcību mērķiem, plānotajām 
darbībām, projektu vērtēšanas 
kritērijiem un minimālo punktu 
skaitu pozitīva atzinuma saņem-
šanai var iepazīties biedrības 
“Pierīgas partnerība” konsultan-
tu atrašanās vietā Mārupes no-
vadā, Daugavas iela 29, atbildīgā 
Nadīna	Millere,	 tālr.	 67149872,	
26440279,	nadina.millere@pieri-
gaspartneriba.lv; Gaļina Nicberga, 
tālr.67149874,	galina.nicberga@pie-
rigaspartneriba.lv un Olaines no-
vadā, Zemgales ielā 33, atbildīgā 
Ilze	Mazure,	 tālr.	67146030,	 ilze.
mazure@olaine.lv, kā arī Lauku 

atbalsta dienesta mājaslapā www.
lad.gov.lv un mājaslapā www.ma-
rupe.lv sadaļā Eiropas Savienība 
un www.olaine.lv; www.babite.lv, 
www.pierigaspartneriba.lv

Projekta iesnieguma veidla-
pa ir atrodama mājaslapā www.
lad.gov.lv, www.marupe.lv, www.
olaine.lv, www.babite.lv, www.pie-
rigaspartneriba.lv.

Projektu iesniegumus var ie-
sniegt arī elektroniska dokumenta 
formā,	parakstītu	ar	drošu	elek-
tronisko parakstu un apliecinā-
tu ar laika zīmogu Elektronisko 
dokumentu likumā noteiktajā 
kārtībā, projekta iesniegums no-
sūtāms Lauku atbalsta dienestam 
uz e-pastu lad@lad.gov.lv.

Nadīna Millere, 
valdes priekšsēdētāja

SPORTA ZIņAS
Babītes novada 
sporta spēles
6. oktobrī	Babītes	sporta	kompleksā	
norisinājās sporta spēles kāršu spēlē 
“Zolīte” ceturtais posms. Piedalī-
jās	20 spēlētāji.	Dāmu	konkurencē	
1. vietā Dzintra Svikle, 2. vietā Inita 
Reika un 3. vietā Valentīna Bauma-
ne. Vīru konkurencē 1. vietā Māris 
Kurcišs, 2. vietā Sergejs Varša un 
3. vietā Andris Streilis. 

19. oktobrī Babītes sporta kom-
pleksā norisinājās sporta spēles no-
vusā.	Piedalījās	32 dalībnieki.	Jau-
niešu grupā 1. vietu izcīnīja Elīna 
Sirmā, 2. vietu Andrejs Sizovs un 
3. vietu Evelīna Sirmā, bet dāmu 
grupā 1. vietā Aiva Oša, 2. vietā 

Anastasija Linkeviča un 3.  vietā 
Diāna Sirmā, vīru amatieru gru-
pā	1. vietā	Jurijs	Polozovs,	2. vietā	
Uldis Dūšelis un 3.  vietā Mairis 
Kampars, meistaru klasē 1. vietā 
Ainārs Grosens, 2.  vietā Andris 
Kapenieks un 3. vietā Igors Ramba.

Pierīgas novadu 
sporta spēles
12. oktobrī Mārupes novada Tī-
raines sporta kompleksā norisinā-
jās Pierīgas novadu sporta spēles 
basketbolā vīriešiem trešajā grupā. 
Zaudējot abās spēlēs Baldones no-
vadam	ar	rezultātu	54:57	un	Mār-
upes	novadam	59:73,	mūsu	novada	
komanda izcīnīja 3. vietu, kas kop-

vērtējumā	deva	dalīto	8.–10.	vietu.
20.  oktobrī	 Saulkrastos	 no-

risinājās Pierīgas novadu sporta 
spēles šautriņu mešanā. Babītes 
novada komanda izcīnīja 3. vietu 
(Aiva	Oša,	Kaspars	Eglītis,	 Jānis	
Driksne	un	Raivis	Jansons).

Volejbols
13.  oktobrī	 Jelgavā	 Zemgales	
olimpiskajā centrā sporta kluba 
“Babīte” sieviešu volejbola ko-
manda	ar	spēli	pret	VK	Jelgava/
LU sāka Baltijas sieviešu volejbola 
līgas čempionātu. Pirmajā spēlē 
tika izcīnīta uzvara ar rezultātu 
3:2. Nakamās Baltijas līgas spēles 
mūsu volejbolistēm norisināsies 

Igaunijā pret Igaunijas junioru 
izlasi un volejbola klubu “Kohila”.

18.	un	19. oktobrī	Jelgavā	no-
risinājās	 Jelgavas	pilsētas	domes	
kausa izcīņa volejbolā sievietēm. 
Turnīrā piedalījās piecas Baltijas 
sieviešu volejbola līgas koman-
das. Babītes komanda uzvarēja 
 “Achema KKSC” ar rezultātu 3:1 
un RSU/MVS 3:2, bet “MSĢ/
Zeltaleja” uzvarēja ar 3:1 un 
zaudēja	VK	“Jelgava/LU”	ar	0:3,	
turnīrā izcīnot 3. vietu.

Triatlons
12. oktobrī Havaju salās norisinājā 
35.	“Ironman” pasaules čempionāts 
triatlonā. Mūsu novadnieks Atis 

Brikovskis jau otro reizi piedalījās 
triatlona ultramaratonā. Lai tiktu 
starp	 2000 dalībniekiem	no	 ap-
tuveni	5000 gribētāju,	 ir	 jāizcīna	
kādas	no	kvalifikācijas	sacensībām.	
Dzelzs vīru distancē bija jāveic 
3,8 km	peldēšana,	180 km	riteņ-
braukšana un 42,2 km skriešana, 
kuru Atis paveica 9 stundās 19 mi-
nūtēs un 1 sekundē, kas deva savā 
vecuma	grupā	augsto	10. vietu	un	
absolūtajā	kopvērtējumā	137. vietu.	
Pirms diviem gadiem Atis šo dis-
tanci	paveica	9 stundās	52 minūtēs	
un 38 sekundēs.

Guntars Reika, 
Babītes sporta kompleksa 

vadītājs

Sākusies Dzilnupes poldera 
krājbaseina un pievadkanāla renovācija


