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19. decembrī plkst. 18 Babītes vidusskolā
Ziemassvētku pasākums ģimenēm
Plkst. 18 koncerts “Balts gaišums mirdz no svecītēm”.
Piedalās: Mūzikas skolas audzēkņi, bērnu tautas deju
kolektīvs “Kaspīne”, vadītāja Dace Veide.
Programmu vada Mārtiņš Ruskis.
Pēc koncerta rotaļas ar “Pārsteiguma karuseļa tēliem”
un Ziemassvētku vecīti, radošās darbnīcas.
Plkst. 17.30–21 pie skolas ieejas un 1. stāva vestibilā
darbosies Ziemassvētku tirdziņš.
21. decembrī plkst. 12 Sporta un kultūras centrā,
Spuņciemā, Ziemassvētku pasākums ģimenēm
Koncertā piedalās bērnu popgrupa,
vadītāja Maija Sējāne,
un mūsdienu deju grupa “Platīns”,
vadītāja Aija Meikšāne.
Pēc koncerta rotaļas ar pasaku tēliem
un Ziemassvētku vecīti.
Ieeja pasākumos bez maksas.
Atbalsta Babītes novada pašvaldība.

Ar sirsnīgiem koncertiem izskanējuši Latvijas
gadadienai veltītie pasākumi Babītes novadā
Kā katru gadu, arī šogad notika divi
svētku koncerti – 15. novembrī Ba
bītes vidusskolas zālē un 16. novem
brī Sporta un kultūras centrā, Salas
pagastā. Sanākušie apmeklētāji tika
iepazīstināti ar šā gada paveiktajiem
darbiem un sasniegumiem kā paš
valdības iestādēs, kultūrā un sportā,
tā arī privātajā uzņēmējdarbībā un
citās aktivitātēs.
Babītes vidusskolā koncerts
sākās ar kopīgu kora “Maskas” un
apmeklētāju Latvijas valsts himnas
dziedāšanu. Koncerta programmu
vadīja Jolanta Strikaite, pārsteidzot
koncerta apmeklētājus ar skaistām
latviešu tautas dziesmām operas
dziedājuma izpildījumā. Par in
teresantu repertuāru bija parūpē
jies Babītes novada jauniešu koris
“Maska”, diriģents Jānis Ozols, kor
meistare Laura Jēkabsone, vokālais
pedagogs Jānis Strazdiņš. Koncertā
tika izpildītas ne tikai klasiskās lat
viešu tautasdziesmas “Saulīt vēlu
vakarā” un “Kalējs kala debesīs”,
bet arī Mārtiņa Brauna Dziesmu
svētku himna “Pērkons, jūra, Dau
gava”, kurai līdzi dziedāja sanākušie
apmeklētāji. Pēc šīs Latvijas tautu
vienojošās dziesmas bija grūti valdīt

Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas koncerts Salas
pagastā. Koklētāju ansambļi “Dzītariņi” un “Balti”, vadītāja Valda
Vagāta. Zanes Siliņas foto

asaras un sajūsmu, ko pastiprināja
apziņa, ka visi kopā šajā vakarā svi
nam tēvzemes 95. gadadienu.
Koncerta muzikālajos starplai
kos ar klasiskajām dejām “Ča-ča-ča”,
“Džaivs” un citām priecēja Babītes
vidusskolas sporta deju audzēkņi
(pedagogs Vito Feldmanis). Kā va
kara viesi koncertā uzstājās mūziķu
apvienība “Xylem Trio” – Raimonds
un Oskars Petrauski un Rihards Zaļ
upe. Trio galvenā ideja ir apvienot
unikālo taustiņinstrumentu, saksofo

jas jauniešu koris “Maska”, “Xylem
Trio” un apmeklētāji. Koncerts bija
izskanējis, mākslinieki tika pavadīti
ar vētrainiem un sajūsmas pilniem
aplausiem, un tajā brīdī svētku sa
jūta mājoja katra apmeklētāja sirdī –
par to liecināja prieks, kas mirdzēja
koncerta apmeklētāju acīs.
Arī svētku koncerts Salas pagas
tā iesākās ar kopīgu Latvijas valsts
himnas dziedāšanu, ko pavadīja
koklētāju ansambļa “Balti” kokles
spēle. Koncerta turpinājumā varē
ja dzirdēt plašo Babītes Mūzikas
skolas audzēkņu repertuāru, mu

zicēja Babītes Mūzikas skolas ins
trumentālais ansamblis (ped. Anda
Bikauniece), koklētāju ansamblis
“Dzītariņi” (ped. Valda Bagāta),
instrumentālais kameransamblis
(ped. Ilze Rusova un Maija Švēden
berga), vecāko klašu instrumentālais
ansamblis (ped. Anda Bikauniece).
Klausoties Babītes muzikālo skolē
nu sniegumu, varam būt lepni – tā
vien liekas, ka nākotnē lielākās mū
zikas zvaigznes būs dzimušas tieši
te – Babītes novadā.
Pateicamies visiem svētku or
ganizēšanas darbā iesaistītajiem
māksliniekiem un pasākumu ap
meklētājiem.
Zane Siliņa,
pašvaldības sabiedrisko
attiecību speciāliste

na un marimbas/perkusiju skanēju
mu, par ko arī pārliecinājās skatītāji,
klausoties A. Piazzolla “Fantāzija”,
Ulda Marhileviča “Lūgums”, Emīla
Dārziņa “Melanholiskais valsis” un
citus trio muzikālos priekšnesumus.
Kad likās, ka nu jau koncerts ir
beidzies, bet svētku sajūtas nepa
met prātu, koncerta vadītāja Jolanta
Strikaite izziņoja fināla dziesmu, kas
šogad bija Ērika Ešenvalda “Dvēse
Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas koncerts Piņķos.
les dziesma”. Zālē bija dzirdams, kā Koncerta vadītāja Jolanta Strikaite un grupa “Xylem Trio”.
klusi klusītiņām dziesmā apvieno Zanes Siliņas foto
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Babītes novada jauktajam
korim “Atskaņa” – 30!

Pirmās ziņas par kori Babītes Piņ
ķu muižā datētas ar 1910. gadu,
bet Babītes pagasta jauktais ko
ris dibināts 1983. gada decembrī.
Kora pirmais diriģents bija Mier
valdis Leja. 1985. gadā tā vadību
pārņēma Valdis Eglītis. Šajā laikā
korim tika dots vārds “Atskaņa”.
1992. gadā par kora diriģenti kļuva
Ginta Pētersone. Kora skanējumu
izkopt palīdzējuši kormeistari: Ai
vars Krastiņš, Kārlis Rūtentāls, Ilo
na Eglīte. No 1998. līdz 2012. ga
dam šo darbu lietpratīgi veica
Jānis Ozols un Ralfs Šmīdbergs.
Kopš 2012. gada kormeistara pie
nākumus veic Roberts Hansons
un Evija Piļka. Klavieru un ērģeļu
pavadījumu spēlē Zaiga Lazdiņa.
Korī dzied dažādu paaudžu un

profesiju pārstāvji. Notiek radoša
sadarbība ar vairākiem komponis
tiem – Silviju Silavu, Uģi Pēterso
nu, Marinu Gribinčiku.
30 gadu jubileju koris svinē
ja 14. decembrī, kad ar sirsnīgu
koncertu Babītes vidusskolas zālē
savus sanākušos sveicējus un at
balstītājus sagaidīja koris “Atskaņa”.
Koris izpildīja visdažādākā reper
tuāra skaņdarbus. Koncerts sākās
ar divu kora dalībnieku – Roberta
Hansona un Evijas Piļkas – solo
dziedājumu. Koncerta laikā pasā
kuma vadītāji iepazīsti
nāja klātesošos ar kora
darbības laikā piedzī
votajiem skaistākajiem
mirkļiem, smieklīgā
kiem atgadījumiem

Fēlikss Ķiģelis kopā ar
bērnu ansambli “Mazās
pērlītes” ieraksta dziesmu

un lielākajiem panākumiem, bet
starpbrīdī tika demonstrēta īsfilma
par kora gaitām. Koncertā klavieru
pavadījumu spēlēja Zaiga Lazdiņa
un viesmākslinieki: Uģis Pēter
sons – klavieres, Gatis Evelons –
mežraga solo, Juris Zariņš – basa
ģitāra, Andrejs Rozītis – bungas
un, protams, Juris Olekšs priecēja
koncerta viesus ar akordeona spēli.

Tuvojoties gada skaistākajiem svēt
kiem – Ziemassvētkiem, mūziķis
Fēlikss Ķiģelis kopā ar Babītes no
vada bērnu ansambli “Mazās pērlī
tes” ir ierakstījuši labi zināmu, bet
sen aizmirstu I. Vīgnera/A. Krūkļa
dziesmu “Mēnestiņa kamanās”.
Ansamblī “Mazās pērlītes”
dzied pirmsskolas izglītības iestā
des “Saimīte” bērni vecumā no 5
līdz 7 gadiem. Ansamblis pastāv
Zane Siliņa, kopš 2010. gada, un ik gadu tam
pašvaldības sabiedrisko pievienojas jauni dziedāt gribētāji.
attiecību speciāliste Ar lielu prieku mēs dziedam un
iepriecinām savus klausītājus Ba
bītes novadā.
Dziesma jaunās skaņās ieskanē
jās 2012. gada decembrī,
kad svinējām
pirmssko

las izglītības iestādes “Saimīte” 35
gadu jubileju. Toreiz aicinājām
mūziķi Fēliksu Ķiģeli pievieno
ties mūsu koncertam, un ar lielu
saviļņojumu izpildījām dziesmu
“Mēnestiņa kamanās”, kas daudziem
no mums, pieaugušajiem, radīja
iespēju kavēties atmiņās par laiku,
kad mēs paši vēl bijām pirmssko
las vecumā. Savukārt bērniem bija
liels piedzīvojums atrasties uz vie
nas skatuves ar mūziķi.
Pagāja gads, un šogad ansamb
lis “Mazās pērlītes” un Fēlikss Ķi
ģelis ierakstīja šo dziesmu studijā,
lai varētu iepriecināt gan lielus,
gan mazus klausītājus. Lai reali
zētu šo projektu, bija nepie
ciešams finansiāls atbalsts.
Šo atbalstu mums sniedza
veikals “Elvi”, kas atro
das Piņķos. Īpaši lielu
paldies vēlamies pateikt
veikala vadītājai Indrai
Kalniņai!
Paldies saka “Mazās pērlītes” un PII
“Saimīte” mūzikas
skolotāja un ansambļa vadītāja Liena
Bernharde.

Pie klavierēm Zaiga Lazdiņa, akordeona pavadījums – Juris Olekšs. Zanes Siliņas foto

Akordeonistu sadraudzības
koncerts Babītes Mūzikas skolā

2013. gada 5. decembra pēcpusdie
nā Babītes Mūzikas skolas zāli pie
pildīja bērnu čalas un akordeona
spēle. Te bija sabraukuši akordeo
nisti gan no kaimiņu pašvaldībām,
gan tālāk dzīvojošie. Jau astoņu
gadu garumā akordeonistiem ir
tradīcija reizi gadā tikties kopīgā

koncertā kādā no Latvijas mūzikas
skolām. Uz pasākumu bija iera
dušies sešu mūzikas skolu akor
deona klašu audzēkņi no Ulbro
kas, Siguldas, Vidzemes Jūrmalas,
Cēsīm, Krimuldas un Baldones,
kuri izpildīja savām vecuma gru
pām atbilstošus skaņdarbus akor

Akordeonistu sadraudzības koncerta dalībnieki un pedagogi.
Zanes Siliņas foto

deonam. Babītes Mūzikas skolu
šajā pasākumā pārstāvēja Marks
Bergmanis, Eva Borcova, Emīlija
Pudova, Kristaps Reinis, Pēteris
Rudzītis, Zane Fatjanova un Mūzi
kas skolas instrumentālais ansamb
lis – Pēteris Lapiņš, Reina Kotlere,
Petra Zeltiņa, Edvards Vaļickis un
Teodors Šveics. Koncerta beigās
mūzikas skolu pedagogi pateicās
Babītes Mūzikas skolas direktorei
Initai Pūķei un akordeona spēles
pedagoģei Andai Bikauniecei par
jauko uzņemšanu un šāda pasā
kuma rīkošanu. Babītes Mūzikas
skolas direktore atzina, ka diem
žēl šādi koncerti notiek pārāk reti,
taču katra tikšanās gan kolēģiem,
gan mazajiem māksliniekiem ir
ļoti jauka, jo tā nes jaunas emoci
jas, pirms uzstāšanās satraukumu,
pieredzes apmaiņu un kopā mu
zicēšanas prieku.
Zane Siliņa,
pašvaldības sabiedrisko
attiecību speciāliste

Babītes vidusskola ierindojusies
to 30 skolu starpā, kas bez
maksas varēs apgūt digitālās
prasmes un sacensties par 10 000
eiro jaunākajām tehnoloģijām
2013. gada 9. decembrī “Samsung
Electronics Baltics” (turpmāk “Samsung”) nosauca tās 30 skolas, kas
213 skolu sīvā konkurencē izcīnīja
iespēju piedalīties bezmaksas sko
lotāju digitālajā mācību program
mā “Samsung Skola nākotnei”. No
nākamā gada janvāra 120 skolotāji
un direktori mācīsies, kā veidot un
mācībās izmantot sociālos medijus,
blogus, infografikas, foto, video un
animācijas. Noslēgumā komanda,
kas vispārliecinošāk nodemonst
rēs tehnoloģiju izmantošanas ideju
mācībās, saņems 10 000 eiro jau
nākajām tehnoloģijām savai skolai.
Pēc Eiropas Komisijas datiem
Latvijas skolotāju pārliecība par
savām digitālajām prasmēm ir
viena no zemākajām Eiropā. Sa
vukārt “Samsung” veiktā aptauja
liecina, ka 83% vecāku uzskata, ka
tieši skolotāju digitālās prasmes
ietekmē skolēnu zinātkāri mācī

ties. Tāpēc programmā “Samsung
Skola nākotnei” skolotāji apgūs
prasmes, kuras izmantot radošu
un aizraujošu mācību stundu vei
došanā skolēniem.

“Samsung Skola nākotnei”
uzņemtās skolas:

Rīgu un Pierīgu programmā pār
stāvēs Rīgas 34. vidusskola, Rīgas
6. vidusskola, Rīgas 84. vidussko
la, Rīgas Jāņa Poruka vidusskola,
Rīgas Valda Zālīša sākumskola,
Babītes vidusskola, Olaines 1. vi
dusskola, Ulbrokas vidusskola un
Salaspils 1. vidusskola.
Mācībām varēja pieteikties
skolu komandas četru cilvēku sa
stāvā, kurās ietilpst trīs skolotāji
un direktors. Skolas reģistrācijas
anketa un radošais uzdevums bija
jāiesniedz programmas organiza
toriem līdz 2013. gada 25. novem
brim.
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Nekustamā īpašuma izsole
Babītes novada pašvaldība, reģistrācijas nr. 90000028870, adrese: Centra
iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107, pārdod atklātā
mutiskā izsolē Babītes novada pašvaldībai piederošu nekustamo īpašu
mu “Mālderi”, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads, kas sastāv no:
• zemes vienības 4680 m² platībā, ar kadastra
apzīmējumu 8088 005 0514;
• katlu mājas ēkas jaunbūves, ar kadastra
apzīmējumu 8088 005 0260 001;
• sūkņu ēkas jaunbūves, ar kadastra
apzīmējumu 8088 005 0260 002.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Babītes novada pašvaldības
mājas lapā internetā www.babite.lv un saņemt izsoles noteikumus var
līdz 6.01.2014. plkst. 18 Centra ielā 4 (2. stāvā 18. kabinetā), Piņķos,
Babītes pagastā, Babītes novadā, pirmdienās 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 6.01.2014. plkst. 18
Centra ielā 4 (2. stāvā 18. kabinetā), Piņķos, Babītes pagastā, Babītes
novadā.
Izsoles norises laiks un vieta: 8.01.2014. plkst. 10 Centra ielā 4
(2. stāva sēžu zālē), Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā.
Izsolāmās mantas sākumcena – Ls 12 000 jeb EUR 17 074,46 .
Līdz reģistrācijai izsolē Babītes novada pašvaldības AS “Swedbank”
kontā nr. LV66HABA0551022355389, kods HABALV22, jāpārskaita:
• reģistrācijas nauda Ls 50 jeb EUR 71,14 ar norādi “Reģistrā
cijas nauda izsoles objektam nekustamais īpašums “Mālderi”
Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā”;
• nodrošinājuma nauda Ls 1200 jeb EUR 1707,45 ar norādi
“Nodrošinājuma nauda izsoles objektam nekustamais īpašums
“Mālderi” Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā”.
Izsoles veids: izsole ar augšupejošu soli Ls 351,40 jeb EUR 500.
Nosolītājam sava piedāvātā augstākā cena par nosolīto nekustamo
īpašumu jāsamaksā piecu gadu laikā no izsoles dienas saskaņā ar izsoles
noteikumu 3. pielikumā noteikto samaksas kārtību. Avanss 10% apmērā
no savas piedāvātās augstākās cenas, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma
naudu, līdz 2014. gada 21. janvārim jāpārskaita Babītes novada
pašvaldības AS “Swedbank” kontā nr. LV66HABA0551022355389
ar norādi “Pirkuma nauda izsoles objektam nekustamais īpašums
“Mālderi” Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā”.
Nekustamā īpašuma atļautā izmantošana ir jaukta sabiedrisko un
darījumu iestāžu apbūves teritorija.
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Biedrības “Pierīgas partnerība”
paziņojums

Biedrība “Pierīgas partnerība” iz
sludina atklāta konkursa projektu
iesniegumu pieņemšanas 8. kārtu Lauku attīstības programmas
2007.–2013. gadam pasākuma
“Vietējās attīstības stratēģijas”
ietvaros apstiprinātās vietējās at
tīstības stratēģijas ieviešanai.
Projektu iesniegumu pieņem
šana notiks no 2013. gada 10. decembra līdz 2014. gada 10. janvārim.
Projektu iesniegumi jāie
sniedz Mārupes novadā, Dauga
vas ielā 29, 2. stāvā, 2-12. kabi
netā (tālr.: 26440279, 67149874).
Projekta iesniegumus elektroniskā
dokumenta formā, kas parakstīti
ar drošu elektronisko parakstu un
apliecināti ar laika zīmogu Elek
tronisko dokumentu likumā no
teiktajā kārtībā, jāiesniedz, nosūtot
uz Lauku atbalsta dienesta e-pastu
lad@lad.gov.lv.
8. kārtā pieejamais publiskais
finansējums kopā ir 40 595,92 LVL,
t.i., 57 762,79 EUR.
Projektu iesniegumu pieņem
šana notiks Lauku attīstības prog
rammas 2007.–2013. gadam 4. ass
411. pasākuma „Konkurētspējas
veicināšana vietējo attīstības stratē
ģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros
šādām aktivitātēm un rīcībām:
411. pasākuma “Konkurētspējas
veicināšana vietējo attīstības
stratēģiju īstenošanas teritorijā”
2. aktivitāte: iekārtu, tehnikas,
aprīkojuma, informācijas teh

noloģiju un programmu no
drošinājuma iegāde un uzstā
dīšana, infrastruktūras izveide
lauksaimniecības produktu pār
strādei un pirmapstrādei mājas
apstākļos, tai skaitā pašu sara
žotās produkcijas iepakošanai
1.2. rīcība: Atbalsts lauksaimnie
cības produktu pārstrādei un
pirmapstrādei mājas apstākļos,
tai skaitā pašu saražotās pro
dukcijas iepakošanai, un atbalsts
lauksaimniecības produktu ra
žošanai un pirmapstrādei, tai
skaitā pašu saražotās produkci
jas iepakošanai, kā arī ilggadīgo
augļkopības kultūraugu (izņe
mot zemenes) stādu iegāde, stā
dījumu balstu sistēmu, žogu un
žogu balstu iegāde, uzstādīšana
un stādījumu ierīkošana.
Pieejamais finansējums –
40 595,92 LVL, t.i., 57 762,79
EUR.
Mērķis – nodrošināt iekārtu,
tehnikas, aprīkojuma, informā
cijas tehnoloģiju un programmu
nodrošinājuma iegādi un uzstā
dīšanu, infrastruktūras izveidi, lai
veicinātu lauksaimniecības pro
duktu pārstrādi un pirmapstrādi
mājas apstākļos, tai skaitā pašu
saražotās produkcijas iepakošanu,
kā rezultātā palielināsies lauksaim
niecības infrastruktūras un mate
riāltehniskās bāzes nodrošinājuma
līmenis lauksaimniecības produktu
pārstrādei mājas apstākļos, pievie
nojot lauksaimniecības produktiem

pievienoto vērtību un nodrošināt
iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, in
formācijas tehnoloģiju un prog
rammu nodrošinājuma iegādi un
uzstādīšanu, infrastruktūras izveidi,
lai veicinātu lauksaimniecības pro
duktu ražošanas un pirmapstrādes
attīstību, kā rezultātā partnerības
teritorijā palielināsies lauksaim
niecības infrastruktūras un mate
riāltehniskās bāzes nodrošinājuma
līmenis, attīstīsies lauksaimniecības
uzņēmumu saimnieciskā darbība
un konkurētspēja.
Ar Vietējās attīstības stratēģiju,
rīcību mērķiem, plānotajām dar
bībām, projektu vērtēšanas kritē
rijiem un minimālo punktu skai
tu pozitīva atzinuma saņemšanai
var iepazīties biedrības “Pierīgas
partnerība” konsultantu atrašanās
vietā – Mārupes novadā, Dau
gavas ielā 29, atbildīgā – Nadīna
Millere, tālr.: 67149872, 26440279,
nadina.millere@pierigaspartneriba.lv; un Olaines novadā, Zemga
les ielā 31, atbildīgā – Ilze Mazure,
tālr. 67146030, ilze.mazure@olaine.lv,
kā arī Lauku atbalsta dienesta mā
jas lapā www.lad.gov.lv un mājas
lapas www.marupe.lv. sadaļā “Ei
ropas Savienība” un www.olaine.lv;
www.babite.lv, www.pierigaspartneriba.lv.
Projekta iesnieguma veid
lapa ir atrodama mājas lapās:
www.lad.gov.lv, www.marupe.lv,
www.olaine.lv, www.babite.lv,
www.pierigaspartneriba.lv.
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zācijas uzstādīšanu un tehnisko 8. Turpinās Dzilnupes poldera
līdz 21 472 EUR, termiņš
bītes pagastā, Babītes novadā ”
1. Procesā esošās iepirkumu proapsardzi, termiņš 31.12.2014.
krājbaseina un pievadkanāla
31.10.2015.
izstrādi, piedāvājumu iesnieg
cedūras:
renovācijas darbi.
2.3. SIA “Musturi” par tautas 5. SIA “R20” veikusi bīstamo un
šanas termiņš – 2.12.2013.
1.1. Noslēdzies piedāvājumu
sauso koku, kā arī bīstamo un 9. Izbūvēts bērnu rotaļu laukums
tērpu izgatavošanu un pie
iesniegšanas termiņš iepir
sauso zaru izzāģēšanu pašval
pie dzīvojamām ēkām Rīgas
gādi jauniešu korim “Maska”,
kumam par Babītes novada 2. Iepirkuma procedūru rezultātā
dības norādītajās vietās par lī
ielā 10 un Rīgas ielā 12, Piņ
līgumcena Ls 1766, termiņš
noslēgti līgumi ar:
pašvaldības ielu un autoceļu
gumcenu Ls 1400.
ķos, Babītes pagastā.
16.12.2013.
2.1. “Aktsiaselts Adam Bd” filiāli
ikdienas uzturēšanas darbiem
6. Noslēgts līgums ar SIA “Pil 10. Pieņemta ekspluatācijā gājē
“Adam Decolight Latvia” par
ziemas periodā, iesniegti
sētas Eko serviss” par Babītes
ju ietve Jūrmalas ielas posmā,
Ziemassvētku rotājumu – gais 3. Noslēgts līgums ar SIA “Firma
četri piedāvājumi, pieņemts
novada pašvaldībai valdījumā
Piņķos, Babītes pagastā, Babī
Neoss” par priekšlikumu – ski
mu virteņu un citu dekoru –
lēmums slēgt līgumu ar SIA
esošo ielu un autoceļu brauk
tes novadā.
ču izstrādi par rekonstruējamās
uzstādīšanu uz ēku fasādēm,
“Pilsētas Eko serviss” par pie
tuvju 129,07 km kopgarumā 11. Pieņemta ekspluatācijā Mē
nedzīvojamās ēkas Jūrmalas ielā
koku zariem, eglēm, šo deko
dāvājuma cenu, lēmums pār
ness iela Babītē pēc rekons
mehanizētu attīrīšanu no snie
14A, Piņķos, Babītes novadā, vi
ru iznomāšanu, demontāžu,
sūdzēts IUB.
trukcijas darbu veikšanas.
ga un slīdamības samazināša
sos trīs stāvos esošo telpu sienu,
aizvešanu, atbilstoši tehniska
1.2. Turpinās četru piedāvāju
nu ar smilts – sāls maisījumu, 12. Sagatavots līguma projekts
grīdu un griestu konkrētu krāsu
jai specifikācijai Babītes no
mu vērtēšana iepirkumam
ar SIA “Tursons” par tehnis
ar mitrās sāls maisījumu pēc
toņu izvēli vienota ēkas iekšējo
vadā par līgumcenu Ls 5865.
par Babītes novada pašvaldī
kā projekta “Autoceļa C-65,
nepieciešamības, sniega izve
telpu estētiskā un vizuālā nofor
Uzstādīti gaismas dekori uz
bas pārvaldījumā esošo ielu
Dzilnuciems – Piņķi, Babītes
šanu, nodrošinot braukšanai
mējuma radīšanai, ņemot vērā
65 apgaismojuma balstiem
un autoceļu asfalta segumu
pagastā, Babītes novadā, re
drošus apstākļus, termiņš –
katras ēkas telpu grupas funk
uzturēšanas darbiem.
Piņķos, Babītes novadā.
konstrukcija” ekspertīzi, līgum
30.12.2013., līgumcena – līdz
cionalitāti, termiņš 16.12.2013.,
1.3. Izsludināts iepirkums par
2.2. SIA “Ceļu, tiltu būvnieks”
cena – Ls 900.
līgumcena Ls 726.
Ls 2990.
tehniskā projekta “Ielu apgais
par ceļu horizontālo apzīmē
mojums autoceļa C-65 Dzil
jumu uzklāšanu uz Babītes 4. Noslēgts līgums ar SIA 7. Atjaunots meliorācijas grāvis
“EVOR.L.” par nekustamā īpašu
Paegļu ielā, Piņķos, Babītes pa
nuciems – Piņķi posmā un
novada pašvaldības ielām un
Elfa Sloceniece,
ma “Mildas” apsardzes signali
gastā.
Pļavu, Zāļu, Smilgu ielā, Ba
laukumiem par līgumcenu
pašvaldības izpilddirektore
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Pabeigta projekta
“Ūdenssaimniecības pakalpojumu
attīstība Babītē” 1. kārtas īstenošana
Informējam, ka ir pabeigta pro
jekta “Ūdenssaimniecības pakal
pojumu attīstība Babītē” 1. kārtas
īstenošana, kuras ietvaros veikta
16,3 km jaunu ūdensapgādes tīk
lu, 12,9 km jaunu kanalizācijas
tīklu, 12 jaunu kanalizācijas sūkņu
staciju izbūve, esošā galvenā kana
lizācijas kolektora rekonstrukcija
Piņķos, kā arī veikta ūdens saga
tavošanas iekārtu izbūve Babītes
un Piņķu ciematos.
Ievērojot situāciju, ka ES Ko
hēzijas fonda līdzfinansētā projek
ta “Ūdenssaimniecības pakalpoju
mu attīstība Babītē” īstenošanas
laikā radās finansējuma ietaupī
jums, tika pieņemts lēmums par
sekojošām papildu aktivitātēm
projekta ietvaros:

•

daļēju esošā kanalizāci
jas spiedvada “Babītes
ciems – Priežciems –
Piņķu ciems” rekons
trukciju;
• ūdensapgādes un kanali
zācijas tīklu rekonstruk
ciju Babītes dienvidaus
trumu daļā.
Lai veiktu paredzētās papildu
aktivitātes, š.g. 24. aprīlī ar SIA
“Baltline Globe” tika noslēgts lī
gums par tehnisko projektu izs
trādi. Informējam, ka š.g. 2. de
cembrī ir pabeigta projektēšanas
līguma izpilde un SIA “Babītes
siltums” rīcībā ir nepieciešamā
dokumentācija būvdarbu iepir
kuma procedūras izsludināšanai.
Atbilstoši SIA “Babītes siltums”

izstrādātajam projekta ieviešanas
grafikam būvdarbu īstenošana
paredzēta līdz 15.10.2014.
Projekta kopējās izmak
sas ir LVL 5 864 691,00, no
tā attiecināmās izmaksas
LVL 3 740 101,65 (t.sk. ES
Kohēzijas fonda līdzfinansē
jums LVL 3 523 156,00, Ba
bītes novada pašvaldības lī
dzekļi LVL 171 186,88, SIA
“Babītes siltums” līdzekļi
LVL 45 758,77). Finansējums
neattiecināmajām
izmak
sām – Babītes novada pašval
dības līdzekļi LVL 828 813,12,
SIA “Babītes siltums” līdzekļi
LVL 1 295 776,23 (t.sk. finan
sējums pievienotās vērtības no
doklim LVL 1 016 481,25).

Projektu “ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība babītē” līdzfinansē eiropas savienība. finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir sia “babītes siltums”.
Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina lr vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.
ieguldījums tavā nākotnē!
Valdis Kalniņš,
sia “Babītes siltums” valdes loceklis,
tālr. 67914496

Paziņojums par
detālplānojuma grozījumu
izstrādes uzsākšanu
Ar Babītes novada pašvaldības domes 27.11.2013. lēmumu “Par
detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu nekustamā īpa
šuma “Lāču iela 12” zemes vienībai, kadastra apzīmējums 8048
007 0431, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu
un līguma slēgšanu par detālplānojuma izstrādi” (prot. nr. 17,
41. §) uzsākta detālplānojuma grozījumu izstrāde.
Par detālplānojuma grozījumu izstrādes vadītāju apstipri
nāta 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 zonējumu minētā zemes vienība atrodas
savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorijā (DzS). Izstrādes mēr
ķis – zemes vienības sadale un atļautās izmantošanas precizēšana.
Detālplānojums tiek izstrādāts nekustamā īpašuma “Lāču iela
12” zemes vienībai 0,2587 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
8048 007 0431.
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Babī
tes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos,
Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107, vai elektroniski pa
e-pastu dome@babite.lv.

Paziņojums par detālplānojuma atcelšanu

Ar Babītes novada pašvaldības domes 27.11.2013. lēmumu “Par
detālplānojuma nekustamā īpašuma “Dzilnas-1” zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0887 atcelšanu” (prot. nr. 17,
16. §) izdoti saistošie noteikumi nr. 30 „Par Babītes novada paš
valdības domes saistošo noteikumu nr. 71 „Par detālplānojuma
nekustamajam īpašumam „Dzilnas-1”, kadastra nr. 8048 007
0321, apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem”.

Paziņojums par detālplānojuma darba
uzdevuma grozījumiem

Ar Babītes novada pašvaldības domes 27.11.2013. lēmumu “Par
papildinājumiem Babītes novada pašvaldības domes 2013. gada
25. septembrī apstiprinātajā Darba uzdevumā nr. 08-2013 “De
tālplānojuma izstrādei nekustamā īpašuma “Varavīksnes”, zemes
vienības kadastra apzīmējums 8048 007 0203, robežās”” (proto
kols nr. 17, 15. §) veikti grozījumi detālplānojuma darba uzde
vumā, lai detālplānojuma izstrādi var apvienot ar būvprojekta
izstrādi, iekļaujot tā sastāvā skiču projektu.

Paziņojums par detālplānojuma darba
uzdevuma grozījumiem

Ar Babītes novada pašvaldības domes 27.11.2013. lēmumu “Par
papildinājumiem Babītes novada pašvaldības domes 2013. gada
25. septembrī apstiprinātajā Darba uzdevumā nr. 07-2013 “De
tālplānojuma izstrādei nekustamā īpašuma “Mazās sēnītes”,
zemes vienības kadastra apzīmējums 8048 007 0109, robežās””
(protokols nr. 17, 14. §) veikti grozījumi detālplānojuma darba
uzdevumā, lai detālplānojuma izstrādi var apvienot ar būvpro
jekta izstrādi, iekļaujot tā sastāvā skiču projektu.

Zanes Siliņas foto

Būs pieejams atbalsts tūrisma aktivitāšu veicināšanai
No 2014. gada 2. janvāra līdz
2014. gada 31. janvārim tiek iz
sludināta projektu iesniegumu
pieņemšana pasākumam “Tūris
ma aktivitāšu veicināšana”. Kopē
jais pieejamais publiskais finansē
jums pasākumā ir 890 000 EUR.
Pasākuma mērķis ir veicināt
nelauksaimnieciskās aktivitātes

lauku teritorijā, attīstot un piln
veidojot lauku tūrismu un ar tū
rismu saistītos pakalpojumus un
infrastruktūru. Tiks atbalstītas
dažādas aktivitātes, piemēram,
peldvietu labiekārtošana, atpū
tas taku un tiltiņu, rotaļlaukumu,
atrakciju un veloceliņu izveide
un labiekārtošana, sporta lauku

mu un sporta un atpūtas būvju
celtniecība, kas ietilpst esošā vai
plānojamā tūrisma pakalpojumā,
u.c.
Pasākuma projektu īstenoša
nas beigu datums ir astoņi mē
neši no Lauku atbalsta dienesta
lēmuma pieņemšanas par pro
jektu iesniegumu apstiprināšanu.

Projekta iesnieguma veidlapa
un apmācību tēmas ir atrodamas
mājas lapas www.lad.gov.lv sadaļā
“ES atbalsts”.
Projektu iesniegumi jāiesniedz
Lauku atbalsta dienesta reģionā
lajās lauksaimniecības pārvaldēs,
Zemkopības ministrijas Klientu
apkalpošanas centrā (Zemkopī

bas ministrijas ēkas 2.stāva foajē,
Republikas laukumā 2, Rīgā) vai
elektroniski (atbilstoši normatī
vajiem aktiem par elektronisko
dokumentu noformēšanu).
Pasākums tiek īstenots Eiropas
Savienības Eiropas Lauksaimniecī
bas fonda lauku attīstībai un Lau
ku attīstības programmas ietvaros.
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Babītes novada pašvaldības domes sēdē Skaidras naudas

2013. gada 27. novembrī

Domes sēdes darba
kārtībā 42 punkti.
Babītes novada pašvaldības dome
lēma:
• akceptēt elektropārvades tīklu
savienojuma “Kurzemes loks”
3. posma Tume – Rīga (Imanta)
esošās 110 kV elektropārvades lī
nijas rekonstrukcijas un tās sprie
guma palielināšanas līdz 330 kV
vai esošās 110 kV elektropār
vades līnijas rekonstrukcijas un
jaunas 330 kV elektropārvades
līnijas izbūves 1. alternatīvu ar 1B
alternatīvas trases modifikācijām;
• noslēgt ar 2 personām zemes no
mas līgumu par apbūvētas zemes
vienības Rīgas ielā 2B nomu;
• noslēgt zemes nomas līgumu
ar 39 personām par pašvaldī
bai piederoša nekust. īp. “Dārzi”
zemes vienības “Virsaiši” iz
nomāšanu ģimenes dārza uz
turēšanai; ar 79 personām par
pašvaldībai piederoša nekust. īp.
“Dārzi” zemes vienības “Piņķi”
iznomāšanu ģimenes dārza uz
turēšanai; ar 37 personām par
pašvaldībai piederoša nekust.
īp. “MRS” zemes vienības “Piņ
ķi” iznomāšanu ģimenes dārza
uzturēšanai; ar 5 personām par
pašvaldībai piederoša nekust. īp.
“MRS” zemes vienības “Mežāres”
iznomāšanu ģimenes dārza uz
turēšanai;
• noslēgt zemes nomas līgumu
ar 5 personām par pašvaldībai
piederoša nekust. īp. “Annas ma
sīvs” zemes vienības iznomāšanu
ģimenes dārza uzturēšanai;
• noslēgt zemes nomas līgumu ar
1 personu par pašvaldībai piede
roša nekust. īp. “Kalnciema ma
sīvs” zemes vienības iznomāšanu
ģimenes dārza uzturēšanai;
• noslēgt zemes nomas līgumu ar
1 personu par pašvaldībai piede
roša nekust. īp. “Zvirbuļi” zemes
vienības iznomāšanu ģimenes
dārza uzturēšanai;
• noslēgt zemes nomas līgumu
ar 6 personām par pašvaldībai
piederoša nekust. īp. “Pūces ma
sīvs” zemes vienības iznomāšanu
ģimenes dārza uzturēšanai;
• noslēgt zemes nomas līgumu
ar 2 personām par pašvaldībai
piederoša nekust. īp. “Liepu aleja
21” zemes vienības iznomāšanu
ģimenes dārza uzturēšanai;
• noslēgt zemes nomas līgumu
ar 5 personām par pašvaldībai
piederoša nekust. īp. “Sila iela
4” zemes vienības iznomāšanu
ģimenes dārza uzturēšanai;
• noslēgt zemes nomas līgumu
ar 1 personu par pašvaldībai
piederoša nekust. īp. “Cielavas

•

•

•

•

•

•

•

•

•

masīvs” zemes vienības iznomā
šanu ģimenes dārza uzturēšanai;
mainīt nekustamā īpašuma
“Sēbru iela 9”, Sēbruciemā, zemes
vienības kadastra apzīmējums
8048 009 0109, noteikto nekusta
mā īpašuma lietošanas mērķi no
zemes, uz kuras galvenā saimnie
ciskā darbība ir lauksaimniecība,
uz individuālo dzīvojamo māju
apbūves zemi;
noteikt, ka nekustamā īpašuma
“Stabulnieki”, Salas pagastā, zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu
nr. 8088 005 0009 sadalīšanai ne
pieciešams izstrādāt zemes ierīcī
bas projektu;
noteikt, ka nekustamā īpašuma
“Ceļāres 1” (kadastra numurs
8048 004 0985) zemes vienī
bas sadalīšana ar mērķi mainīt
noteikto atļauto izmantošanu
iespējama, izstrādājot lokālplā
nojumu. Noteikt, ka lēmums par
nekustamā īpašuma “Dižprie
des” (kadastra numurs 8048 004
0287) zemes vienības sadalīšanu
ar mērķi mainīt noteikto atļauto
izmantošanu tiks pieņemts pēc
papildu informācijas saņem
šanas no projekta ierosinātāja,
norādot plānoto funkcionālo
zonējumu;
papildināt Babītes novada
pašvaldības domes 2013. gada
25. septembrī apstiprināto darba
uzdevumu nr. 07-2013 “Detāl
plānojuma izstrāde nekustamā
īpašuma “Mazās sēnītes”, zemes
vienības kadastra apzīmējums
8048 007 0109, robežās”;
papildināt Babītes novada
pašvaldības domes 2013. gada
25. septembrī apstiprināto darba
uzdevumu nr. 08-2013 “Detāl
plānojuma izstrāde nekustamā
īpašuma “Varavīksnes”, zemes
vienības kadastra apzīmējums
8048 007 0203, robežās”;
izdot saistošos noteikumus nr. 30
“Par Babītes novada pašvaldības
domes saistošo noteikumu nr. 71
“Par detālplānojuma nekustama
jam īpašumam “Dzilnas-1”, kad.
nr. 8048 007 0321, apstiprināšanu”
atzīšanu par spēku zaudējušiem”;
noteikt, ka nekustamā īpašu
ma “Dzilnas-1”, Babītes pagas
tā, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu nr. 8048 007 0887
sadalīšanai nepieciešams izstrādāt
zemes ierīcības projektu;
apstiprināt zemes ierīcības
projektu nekustamā īpašuma
“Strautiņi”, Salas pagastā, zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu
8088 006 0060;
uzsākt detālplānojuma izstrādi
nekustamā īpašuma “Puķulejas”

•

•

•
•
•

•

•

•
•

•

•

zemes vienībai, kadastra apzīmē
jums 8048 001 0537;
nodot publiskajai apspriešanai un
atzinumu saņemšanai izstrādāto
detālplānojuma projektu nekus
tamā īpašuma Jūrmalas ielā 13A,
Piņķos, zemes vienībai ar kadas
tra apzīmējumu 8048 001 0011;
izsniegt izziņu 10 ārvalstu fi
ziskām personām, 2 juridiskām
personām, 3 nepilsoņiem un 1
ārvalstu juridiskai personai par
atļauju iegūt īpašumā zemi;
uzņemt 1 personu sociālo dzī
vokļu rindā;
piešķirt 2 personām pabalstu
sociālās rehabilitācijas mērķu
sasniegšanai;
piešķirt finansiālu atbalstu “Montesori” metodes nodrošinājuma
apmaksai bērnam, kuram noteik
ta invaliditāte (1 personai);
precizēt un izdot precizētos
Babītes novada pašvaldības sais
tošos noteikumus “Par grozīju
miem Babītes novada pašvaldības
23.01.2013. saistošajos noteiku
mos nr. 3 “Nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumu piešķirša
nas kārtība atsevišķām nodokļa
maksātāju kategorijām Babītes
novadā” (skat. pielikumu);
deleģēt Babītes novada pašvaldī
bas nekustamo īpašumu speciā
listi Dzirkstīti Paņko līdzdalībai
komisijā Babītes novada admi
nistratīvās teritorijas robežās
transformācijai atļauto platību
apsekošanai dabā un akta par
transformējamās meža zemes
atbilstību transformācijas atļau
jā norādītajam zemes lietošanas
veidam sastādīšanai;
izveidot pašvaldības iestādi “Ba
bītes novada pašvaldības kultūr
izglītības centrs”;
iecelt ar 28.11.2013. Babītes no
vada pašvaldības nodokļu admi
nistratora amatā Jāni Ozoliņu no
dokļu administrācijas funkciju
pildīšanai uz nodokļu adminis
tratores S. Čingules prombūtnes
laiku;
atzīt “Nekustamā īpašuma “Māl
deri”, Spuņciems, atsavināšana”
otro izsoli ar augšupejošu soli
par nenotikušu. Rīkot trešo
izsoli ar augšupejošu soli, ne
mainot otrajā izsolē noteikto
sākumcenu;
pagarināt līdz 31.12.2018. pa
matlīdzekļu nomas līgumu ar SIA
“Latio Namsaimnieks” par Babītes
novada pašvaldībai piederošos
nekustamos īpašumos esošu divu
artēzisko urbumu, ūdens saga
tavošanas ietaišu, kanalizācijas
sūkņu stacijas un ūdensvada –
kanalizācijas tīklu nomu;

maiņas iespējas
Babītes novadā
Babītes pagastā

Babītes pasta nodaļa
“Swedbank” izmaksu bankomāts

Salas pagastā

Salas pasta nodaļa

Paziņojums par
detālplānojumu izstrādes
uzsākšanu
Ar Babītes novada pašvaldības domes 27.11.2013. lēmumu “Par
detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Puķulejas”
zemes vienībai, kadastra apzīmējums 8048 001 0537, darba uzde
vuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu un līguma slēgšanu par
detālplānojuma izstrādi” (prot. nr. 17, 19. §) uzsākta detālplānojuma
izstrāde nekustamā īpašuma “Puķulejas” zemes vienībai 3,55 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 8048 001 0537.
Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Babītes novada
pašvaldības teritorijas plānotāja Ingūna Krenberga.
Saskaņā ar Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008.–2020. ga
dam un Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005.–2017. gadam
funkcionālo zonējumu minētā zemes vienība atrodas savrupmāju
dzīvojamā apbūves teritorijā (DzS). Izstrādes mērķis – detalizēt te
ritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos atļauto izmantošanu.
Detālplānojums tiek izstrādāts nekustamā īpašuma “Puķulejas”
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 001 0537 robežās.
Detālplānojuma izstrādātājs – SIA “Reģionālie projekti”.
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Babītes
novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Ba
bītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107, vai elektroniski pa e-pastu
dome@babite.lv.
• pagarināt līdz 31.12.2018. ne
dzīvojamo telpu nomas līgumu
ar ģimenes ārsti Dinu Lagzdi
ņu par pašvaldībai piederošām
nedzīvojamām telpām nr. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 18 ēkā “Strazdi”,
Babītē, ārsta prakses darbības
nodrošināšanai;
• iedalīt Ls 373 Babītes Mūzikas
skolas audzēkņu dalībai V Starp
tautiskajā S. I. Savšinska mūzikas
konkursā Pēterburgā;
• apstiprināt nosacīto cenu kusta
mai mantai (skatīt 6.lpp);
• atsavināt Babītes novada pašval
dībai piederošos nekustamos īpa
šumus “Priedaines iela 2”, Piņķi
(kadastra nr. 8048 003 0613), un
“Jūrmalas iela 13F”, Piņķi (kadas
tra nr. 8048 003 0928), pārdodot
izsolē ar augšupejošu soli;
• izdot Babītes novada pašvaldī
bas saistošos noteikumus nr. 29
“Par grozījumiem Babītes novada
pašvaldības 2013. gada budžetā”;
• apstiprināt noteikumus nr. 12
“Par amatiem, to klasificēšanu un
mēnešalgām pašvaldības iestādēs
2014. gadā”;

• precizēt Babītes novada pašvaldī
bas 23.01.2013. noteikumu nr. 1
“Par amatiem, to klasificēšanu un
mēnešalgām pašvaldības iestādēs
2013. gadā” 1. pielikumu “Babītes
novada pašvaldības Administrāci
jas amatu klasificēšanas rezultātu
apkopojums un mēnešalgas” un
apstiprināt to jaunā redakcijā;
• atlikt lietas izskatīšanu par līdzfi
nansējuma piešķiršanu SIA “Bēr
nudārzs Vinnijs”;
• apvienot nekustamo īpašumu
“Centra iela 5” un “Rīgas iela 7”
zemes vienību, kadastra apzīmē
jumi: 8048 003 0620, 8048 003
0299. Apvienotajai zemes vienībai
1,8785 ha platībā ar ēkām noteikt
adresi: Rīgas iela 7, Piņķi, Babītes
pagasts, Babītes novads;
• uzsākt detālplānojuma grozīju
mu izstrādi nekustamā īpašu
ma “Lāču iela 12” zemes vienībai,
kadastra apzīmējums 8048 007
0431;
• noteikt novada pašvaldības do
mes priekšsēdētājam amatalgu
EUR 2450 mēnesī, no 2014. gada
1. janvāra.
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Paziņojums par
detālplānojuma nodošanu
publiskajai apspriešanai
Ar Babītes novada pašvaldības domes 27.11.2013. lēmumu
“Par detālplānojuma projekta nekustamā īpašuma Jūrmalas ielā
13A, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0262, nodošanu publiskajai
apspriešanai un atzinumu saņemšanai ” (prot. nr. 17, 20. §)
detālplānojuma projekts ir nodots publiskajai apspriešanai un
atzinumu saņemšanai.
Publiskās apspriešanas termiņš no 18.12.2013. līdz 21.01.2014.
Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 6.01.2014.
plkst. 17.30 Babītes novada pašvaldībā, Centra ielā 4, Piņķos,
Babītes pagastā.
Publiskās apspriešanas laikā detālplānojuma projekts būs iz
stādīts Babītes novada pašvaldībā, Centra ielā 4, Piņķos, Babītes
pagastā, Babītes novadā.
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Ba
bītes novada pašvaldībā, Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā,
Babītes novadā, LV-2107, vai elektroniski pa e-pastu dome@babite.
lv. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi,
fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, dzī
vesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas
numurs, adrese. Apmeklētāju pieņemšanas laiks Babītes novada
pašvaldībā – pirmdienās un ceturtdienās plkst. 8.15–12.15 un
13–18.

Par pamatlīdzekļu pārdošanu par brīvu cenu
Babītes novada pašvaldība pārdod par brīvu cenu pamatlīdzekļus (turpmāk tekstā – Kustamā manta) –
medicīniska rakstura iekārtas un telpu aprīkojumu.
Kustamās mantas atrašanās vieta: „Doktorāts”, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads.
Kustamās mantas apskate iespējama līdz 2013. gada 28. decembrim darba dienās, iepriekš savu ieraša
nos saskaņojot ar ārstu prakses IK “Dr. Gitas Ertas privātprakse” medicīnas māsu Inetu (tālr. 29116783).
Kustamai mantai ir noteikta sekojoša nosacītā cena:
Nr. p.k. Inv.nr. Nosaukums
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

1459
1457
1458
1453
1456
1455
1454
1475
1476
1477
1473

EKG ar 12 novadījumiem
Kušete “Examina” (195×65×64)
Medicīniskais skapis
Negataskops
Sausā gaisa sterilizators “Panacea”
Pneimatisko šinu komplekts
Zīdaiņu svari – elektr. līdz 20 kg
Datorgalds “Soft plus”
Datorgalds “Fura”
Atvilktņu bloks
Ūdens sildītājs
KOPĀ:

Cena bez PVN
(Ls)
212,50
20,00
30,00
12,50
30,00
12,50
10,00
25,00
32,50
15,00
10,00
410,00

PVN 21%
(Ls)
44,63
4,20
6,30
2,62
6,30
2,62
2,10
5,25
6,83
3,15
2,10
86,10

Cena ar
PVN (Ls)
257,13
24,20
36,30
15,12
36,30
15,12
12,10
30,25
39,33
18,15
12,10
496,10

Personas, kuras vēlas iegādāties kustamo mantu kopumā vai kādu no vienībām atsevišķi, iesniedz
pieteikumu Babītes novada pašvaldības administrācijas kancelejā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā,
Babītes novadā, līdz 2013. gada 28. decembra plkst. 11.
Ja pieteiksies vairāk kā viena persona, tiks rīkota izsole starp šīm personām.
Babītes novada pašvaldības administrācija

Kadastrālo vērtību izmaiņas Babītes novadā 2014. gadā

Valsts zemes dienests (VZD) ik
gadu veic masveida nekustamo
īpašumu (NĪ) vērtēšanu, nosakot
NĪ kadastrālo vērtību.
Kadastrālo vērtību aprēķina
pēc normatīvajos aktos noteikta
jām formulām, ņemot vērā kon
krētā īpašuma atrašanās vietā
noteiktās zemes un būvju bāzes
vērtības (atbilstoši īpašuma iz
mantošanas veidam) un Nekus
tamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmā (Kadastra
informācijas sistēmā) fiksētos vēr
tējamo objektu (zemes vienību un
būvju) raksturojošos datus. Vērtē
šanā iegūtās kadastrālās vērtības
tiek izmantotas NĪ nodokļa aprē
ķināšanai, tāpēc tās ir svarīgas ik
vienam zemes, būves vai dzīvokļa
īpašniekam.

VZD ir sagatavojis pārskatu
par kadastrālo vērtību izmaiņām
novadā 2014. gadā, ko ietekmē
jušas nekustamā īpašuma tirgus
tendences un citi vērtību noteico
šie faktori. VZD rīcībā ir plaša NĪ
tirgus datu bāze, kurā ir uzkrāta
informācija par vairāk nekā 550
tūkstošiem darījumu. Nosakot
bāzes vērtības 2014. gadam, tika
izmantoti 2011. un 2012. gadā
valstī notikušie (vairāk nekā 87
tūkstoši) darījumi.
Pārskatā norādītās bāzes vēr
tības ir atspoguļotas latos, bet no
2014. gada 1. janvāra tās atbilstoši
Latvijas Bankas valūtas kursam
būs pieejamas eiro, tāpat kā īpa
šumu kadastrālās vērtības.
Babītes novadā minētajā pe
riodā aktīvi pirka un pārdeva

Babītes novada dzīvojamo māju apbūves vērtību zonas 2014. gadam, zemes bāzes vērtības Ls/m2, iesvītrots vērtību pieaugums
salīdzinājumā ar 2013. gadu.

dzīvojamos īpašumus. Reģistrēti
gandrīz 100 darījumi ar dzīvok
ļiem, gandrīz 400 darījumi ar
zemi un vairāk nekā 200 darījumi,
kur pārdota zeme kopā ar ēkām.
Darījumu cenas uzrāda nelielu
cenu kāpumu, līdz ar to Babītes
novada teritorijās, kur bijis aktī
vākais NĪ tirgus, nedaudz pieaugs
bāzes vērtības.
Bāzes vērtību izmaiņas nebūs
ražošanas objektiem.
Dzīvojamiem īpašumiem,
izvērtējot teritorijas attīstību,
zemes darījumu cenas, kā arī
vispārējo vērtību līmeni, indi
viduālās apbūves zemei bāzes
vērtība pieaugs:
• Babītes pagasta Vīkuļos, Sēbros
no 5,50 Ls/m2 uz 7,00 Ls/m2;
• Lapsās, Skārdu ciemā no 3,50
Ls/m2 uz 4,00 Ls/m2;
• Dzilnuciemā, Brīvkalnos, Li
beros no 4,50 Ls/m2 uz 5,50
Ls/m2.
Ņemot vērā notikušos darī
jumus zemei kopā ar ēkām, sav
rupmājām bāzes vērtība pieaugs:
• Salas pagasta Sīpolciemā,
Spuņciemā no 120 Ls/m2 uz
140 Ls/m2;
• Babītes pagasta Liepezera, Diž
bārdu, Spilves, Mežāres ciemos
no 200 Ls/m2 uz 225 Ls/m2;
• Piņķos, Beberos no 225 Ls/m2
uz 250 Ls/m2.
Dzīvokļiem bāzes vērtība no
250 uz 275 Ls/m2 pieaugs Piņķos
un Beberos.

Babītes pagasta Salienas ielas
apbūves teritorijā veikta tās inže
niertehniskā sagatavošana, uzsākta
jaunu ēku celtniecība, kā arī no
drošināts Piņķu ciema inženier
tehnisko komunikāciju pieslēgums.
Līdz ar to šī teritorija ir funkcionā
li saistīta ar Piņķu ciemu un vērtī
bu ziņā iekļauta Piņķu un Beberu
vērtību zonā. Salienas ielas apbū
ves teritorijā individuālās apbūves
zemei bāzes vērtība 2014. gadā
pieaugs līdz 10,00 Ls/m2.
Izmaiņas sagaidāmas arī ko
mercdarbības objektiem. Ievērojot
vispārējo zemes vērtību līmeni, ko
mercdarbības zemei bāzes vērtība
pieaugs Babītes pagasta Liepezera,
Dižbārdu, Spilves, Mežāres ciemos
no 8,50 Ls/m2 uz 9,00 Ls/m2, Lap
sās un Skārdu ciemā no 3 Ls/m2
uz 5 Ls/m2, bet Vīkuļos un Sēbros
no 6 Ls/m2 uz 8 Ls/m2. Komerc
darbības ēkām bāzes vērtība pie
augs Vīkuļos, Sēbros no 120 Ls/
m2 uz 140 Ls/m2, Piņķos, Beberos
no 175 Ls/m2 uz 190 Ls/m2, Salas
pagasta Varkaļos, Kļavās, Sīpol
ciemā, Spuņciemā no 90 Ls/m2 uz
100 Ls/m2. Vienīgas bāzes vērtības
samazinājums šajās teritorijās būs
komercdarbības telpām (no 140
Ls/m2 uz 120 Ls/m2).
2014. gadā izmaiņas būs lau
ku nekustamiem īpašumiem. Tās
saistītas ar lauksaimniecības zemes
cenu pieaugumu valstī kopumā.
Izvērtējot vispārējo vērtību līmeni,
lauksaimniecības zemei bāzes vēr

tība Babītes novadā vidēji pieaugs
par 13%. Raksturīgākās kvalitātes
(31–40 balles) zemes bāzes vērtība
2014. gadā Babītes pagastā būs 820
Ls/ha (līdzšinējo 750 Ls/ha vietā),
Salas pagastā 640 Ls/ha (līdzšinējo
560 Ls/ha vietā).
Kadastrālo vērtību kopsum
mas Babītes novadā kopumā ze
mei pieaugušas par 5%, bet ēkām
par 7%.
Kaut arī kādā teritorijā vai
īpašumu grupā bāzes vērtības
nav mainījušās, tomēr kadastrā
lās vērtības var mainīties, ja no
tikušas izmaiņas objektu datos
(piemēram, pašvaldība mainījusi
zemes lietošanas mērķi, reģistrēti
jauni apgrūtinājumi). Ja Kadastra
informācijas sistēmā reģistrētie
dati neatbilst īpašuma patiesajam
stāvoklim dabā, tad īpašnieku
pienākums ir ierosināt datu ak
tualizāciju, ko paredz Nekustamā
īpašuma valsts kadastra likuma
13. pants.
Informāciju par Kadastra
informācijas sistēmā reģistrēta
jiem objekta datiem un progno
zēto kadastrālo vērtību var uz
zināt datu publicēšanas portālā
www.kadastrs.lv.
Plašāku informāciju par ka
dastrālo vērtēšanu var lasīt spe
cializētajā mājas lapā www.kadastralavertiba.lv, kā arī informatīvajā
bukletā “Īpašuma kadastrālā vēr
tība”, kas pieejams VZD klientu
apkalpošanas centros visā Latvijā.
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Piedalieties Babītes novada vēstures
muzeja izveidē!

Ziņojiet par materiāliem vai sūtiet
tos P. Grēniņam uz Liepu aleju 36,
Babītē, LV-2101, tālr. 29510893,
2enerba@inbox.lv. Noderīgs ir viss,
kas radīts līdz 1946. gadam. Izla
ses veidā arī vēlāku laiku. Sevišķi
vajadzīgi trimdas latviešu izde
vumi (atsaucieties, kam trimdā
ir radinieki!).
P. Grēniņam ir plaša kolekcija,
kas tiks nodota muzejam (vismaz
10 000 uzskaites vienību, bet ļoti
maz trimdas izdevumu), tomēr
vēl vajadzīgi arī Latvijā izdotie
periodiskie izdevumi, grāmatas,
dokumenti, fotogrāfijas, pasta at
klātnes (var būt aprakstītas), pla
kāti, katalogi, loteriju, braukšanas
u.c. biļetes, preču iegādes kuponi
(šeines). Noderīgi arī sadzīves un
citi priekšmeti. Interesē ne tikai
tagadējā Babītes novada bijušo
pagastu (Piņķu, Babītes, Salas,
daļa Pavasara un Slokas) un ap
dzīvoto vietu vēsture, piemēram,
Pūpes krogs un Pūpes dzelzceļa
stacija (tagadējā Babītes dz. staci

ja), tagadējie Rīgas pilsētas rajo
ni, kas agrāk bija Piņķu draudzes
aprūpē (Beberbeķi, Šampēteris,
Damme, Kleisti, Priedaine, Spil
ve), bet arī citas Latvijas vietas,
ieskaitot tos 6 Abrenes apriņķa
pagastus, kurus 1944. gadā ie
kļāva Krievijas sastāvā. Noderīgi
materiāli par visu Latviju, jo tas
darbinieks vai iedzīvotājs, kas
darbojies novadā, dzimis varbūt
otrā Latvijas malā vai otrādi dzimis novadā, bet darbojies
citviet. Par notikumiem novadā
var būt ziņas pavisam citā rajona
presē, jo notikuma vai interesanta
fakta aculiecinieks reiz ir bijis cita
rajona iedzīvotājs. Kara laikā taču
notika evakuācijas, cilvēki devās
trimdā, mainīja dzīvesvietu, tika
izsūtīti.
Par materiāliem tiks samak
sāts, ekspertīze tiks veikta bez
maksas. Ja iespieddarbu īpašnieks
nevēlas no tiem šķirties, mate
riāli, sevišķi ģimenes fotogrāfijas,
var tikt digitālā veidā nokopēti.
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Par nepareizu māju numuru
lietošanu uz ēkām un celtnēm –
12 administratīvo pārkāpumu protokoli

Var iesūtīt interesantu notikumu
aprakstus, dzimtas radu rakstus
(dzimtas koka grafikus), muzejs
var palīdzēt tos izveidot. Iespē
jama arī materiālu maiņa pret
līdzvērtīgiem no P. Grēniņa
privātkolekcijas. Var atsaukties
ieinteresētas personas, lai veido
tu muzeja atbalstītāju klubu vai
kādu citu interešu kopu.
Svētvietu izpētes entuzias
tiem par svētvietās valdošajām
neredzamajām enerģijām tiks
sniegti skaidrojumi. Ir vēl dau
dzas svētvietas, sakrālie akme
ņi, kulta un apmetņu vietas, kas
gaida atklājējus, pat nezināmi
pilskalni vēl ir. Pat to būs iespēja
klausīties skaidrojumu lekcijas.
Ezoteriskās zinībās ieinteresētos
gaida skaidrojumu kursi ar Lat
vijas spēcīgāko gaišreģu piedalī
šanos. Bet tas viss ir iespējams
tikai tad, ja ir pētniecības bāze,
tas ir, izveidots un funkcionē
jošs muzejs, tādēļ piedalieties tā
veidošanā!

Babītes novada pašvaldības Sa patrulēšana Babītes novada te
biedriskās kārtības daļa informē, ritorijā – pārbaudītas personas,
ka sabiedriskās kārtības sargi kuras agrāk tikušas tiesātas, kā
sadarbībā ar Olaines iecirkņa arī tirdzniecības vietas un au
policijas darbiniekiem, veicot toservisi. Par nepareizu māju
sabiedriskās kārtības uzraudzī numuru lietošanu uz ēkām un
bu Babītes novadā, novembrī de celtnēm tika sastādīti 12 admi
vušies 21 izbraukumā. Mēneša nistratīvo pārkāpumu protokoli,
laikā Valsts policijā nogādātas bet par nesakoptiem īpašumiem
4 personas: 3 par administratī Babītes novada teritorijā tika sa
vo pārkāpumu izdarīšanu un 1 stādīti 5 administratīvo pārkāpu
persona aizdomās par noziedzīgu mu protokoli.
nodarījumu izdarīšanu. Novem
Par dzīvnieku turēšanas, lab
brī saņemti un izskatīti 11 iedzī turības, izmantošanas un pārva
votāju iesniegumi un sūdzības. 3 dāšanas prasību pārkāpšanu (Lat
gadījumos personas nogādātas vijas Administratīvo pārkāpumu
uz mājām. Ar 19 personām tika kodekss 106. pants) tika sastādīti
veiktas preventīva rakstura pār 3 administratīvo pārkāpumu pro
runas un pieņemti paskaidrojumi. tokoli.
Sastādīti 6 protokoli/paziņojumi
Babītes novada Sabiedriskās
par apstāšanās un stāvēšanas no kārtības daļa novēl Babītes no
teikumu neievērošanu, savukārt vada iedzīvotājiem gaišus Zie
par alkoholisko dzērienu vai massvētkus un drošu Jauno gadu.
citu apreibinošo vielu lietošanu Nākamajā gadā vēlam 365 prie
sabiedriskās vietās vai par atra cīgus rītus un zvaigžņu apmir
šanos sabiedriskās vietās tādā rei dzētus vakarus; 52 daudzsološas
buma stāvoklī, kas aizskar cilvēka nedēļas; 12 pārvērtību mēnešus
cieņu, sastādīti 2 administratīvo un 4 lieliskus gadalaikus!
pārkāpumu protokoli.
Lūgums ziņot Sabiedriskās
Novembrī tika veikts 1 reids, kārtības daļai par konstatētiem
kura laikā tika pārbaudītas auto sabiedriskās kārtības u.c. likum
mašīnas un to vadītāji, ar mērķi pārkāpumiem pa diennakts tāl
novērst likumpārkāpumus un runi 29466001.
federācijas vasaras kausā amatie noziedzīgus nodarījumus, kā arī
Ainārs Skudris,
riem piecos posmos, 2013. gadā tika veikta preventīva rakstura
sabiedriskās kārtības sargs
ierindojoties II grupas amatie
ru konkurencē (no 110 cm līdz
Ārstu prakses “Svīre Plus” telpās darbību uzsācis SIA
130 cm) trešajā vietā Latvijā.
“Sport De Lux” jātniece Krista
“AlgoMed” fizikālās terapijas kabinets. Piedāvājumā ir
Kristiāna Alksne (treneris Ģ. Bri
šādas procedūras:
cis) septembrī starptautiskajās
• ultraskaņas terapija,
U-25 sacensībās (jauniešiem
• amplipulsterapija,
līdz 25 gadu vecumam) Māru
• darsonvalizācija,
pē izcīnīja uzvaru Grand Prix
• diadinamika,
maršrutā. Visas sezonas garumā
• limfodrenāža.
junioru līdz 18 gadu vecumam
Pieraksts uz procedūrām pie fizikālās terapijas māsas
konkurencē Alksne ierindojās
Jolantas Rulles pa tālr. 67914186.
godalgoto sportistu vidū.
“Sport De Lux”
preses dienests

Jātniekam Ģirtam Bricim šosezon 40 uzvaras;
“Sport De Lux” lepojas ar rezultātiem
Babītes novads 2013. gadā jā
šanas sportā tika pārstāvēts go
dam ne tikai mūsu valstī, bet
arī starptautiskajā arēnā. Valsts
izlases konkūrists Ģirts Bricis
šosezon izcīnīja vairāk nekā 40
uzvaras, startējot Latvijā, Lietu
vā, Igaunijā un Baltkrievijā.
Visas sacensību sezonas (no
janvāra līdz oktobrim) garumā
jātnieks uzrādīja lielisku snie
gumu ar dažādiem zirgiem, uz
varot daudzās starptautiskajās
sacensībās, tajā skaitā Grand
Prix maršrutā Ruilā.
Vasaras sākumā Ģirts Bri
cis izcīnīja arī prestižo Latvijas

Republikas (LR) čempiona titu
lu. Vēlāk Bricis kopā ar Krista
pu Neretnieku, Mairu Leju un
Guntaru Siliņu atnesa Latvijai
vēsturisku uzvaru – pirmo vietu
“KAP Jumping” komandu izcīņā
starptautiskajās sacensībās In
čukalnā. Latvijas komanda līdz
šim vēl ne reizi nebija uzvarē
jusi nevienā no jāšanas sporta
disciplīnām.
Babītes jāšanas sporta kluba
“Sport De Lux” prezidente Kate
Ansone šosezon izcīnīja uzva
ras divos kopvērtējumos – LR
Ziemas čempionātā konkūrā
amatieriem un Latvijas Jātnieku

Lepojamies ar saviem darbiniekiem
Piektdien, 22. novembrī, Labklājības ministrijā (LM) notika konkursa “Labākais sociālais
darbinieks Latvijā” noslēguma pasākums, uz kuru tika uzaicināta arī Babītes novada sociālā
darbiniece Rita Paršova. Konkursā, kurš Latvijā notika pirmo reizi, piedalījās 49 iestāžu darbi
nieki, kurus apbalvošanai bija pieteikuši sociālo dienestu klienti, pašvaldības vai darba kolēģi.
Šī gada rudenī pašvaldībām, iedzīvotājiem un citiem bija iespēja konkursam pieteikt viņuprāt
labākos sociālos darbiniekus. Konkursa mērķis bija apzināt sociālos darbiniekus Latvijā, kuri
aktīvi un godprātīgi darbojas sociālā darba praksē, sniedz profesionālu atbalstu iedzīvotājiem
dažādu sociālo problēmu risināšanā un novēršanā, popularizē sociālā darbinieka profesiju Latvijā.
Iesniegtās anketas vērtēja LM, sociālo darbinieku biedrības, Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu
vadītāju apvienības un Latvijas Profesionālo sociālā darba speciālistu asociācijas izveidota žūrija.
Sociālā dienesta darbiniekiem un kolēģiem ir liels gods strādāt ar kolēģi Ritu, kura šajā
konkursā ieguva LM atzinības rakstu par godprātīgu un nesavtīgu darbu, kas guvis sabiedrības
atzinību konkursā “Labākais sociālais darbinieks Latvijā”.

Par Elmāru Štubi un miniatūru
izstādi “Gadalaiku zibšņi”
Babītes vidusskolā

Gadu daudz, bet mākslinieks Elmārs
Štubis garā jūtas jauns un spējīgs
nepārtraukti mācīties no dabas –
bērnība pagājusi dziļos laukos un
izveidojusi mīlestību pret dabu. Kā
mazs zēns viņš tvēris visu, ko māca
dzīve, – mežā koki, putni, zvēri, vējš,
smaržas, meža gaiss un atrastie
svētavoti. Kā saka pats mākslinieks:
“Tas viss pārtop dabas mūzikā.” Arī
savu darbu mākslinieks saista ar
mežu – izvēlēta mērnieka profe

sija, kurā nostrādāts līdz pensijas
vecumam.
Paralēli darbam mežā Elmārs
sāka gleznot ar akvareli, iemā
cījās arī “sadarboties” ar ūdeni
pludinot. Akvareļglezniecība un
Latvijas daba Elmāram dot spēku
un enerģiju būt garā jaunam un
veselam.
Mākslinieka Elmāra Štubes iz
stāde ir apskatāma Babītes vidus
skolas bibliotēkas logos (1. stāvā).
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Darba laiks decembrī

SPORTA ZIŅAS

Babītes novada sporta
spēles

Futbols

2013. gada Latvijas jaunatnes futbola
čempionātā zēnu U-14 vecuma gru
P
O
T
C
Pk
S
Sv
2. novembrī noslēdzās piecu pos pā SK “Babīte”/FK “Tukums-2000”
mu kāršu spēles “Zolīte” turnīrs. ieguva 2. vietu, izcīnot divdes
25
26
27 28
29
30
1
Piecos posmos piedalījās divdes mit uzvaras un piedzīvojot četrus
2
3
4
5
6
7
8
mit seši dalībnieki, visos posmos zaudējumus. U-15 vecuma grupā
9
10
11
12
13
14
15
piedalījās desmit dalībnieki (tajā FK “Tukums-2000”/SK “Babīte” ie
skaitā arī četras dāmas). Kopvērtē guva 4. vietu, izcīnot septiņas uzva
16
17 18
19
20
21 22
jumā 1. vietu izcīnīja Jurģis Lapiņš, ras, vienu neizšķirtu un piedzīvojot
23
24
25
26
27 28
29
2. vietu Dzintra Svikle un 3. vietu septiņus zaudējumus.
Valentīna
Baumane.
30
31
1
2
3
4
5
4. novembrī Sporta un atpūtas Volejbols
Saskaņā ar Ministru kabine pirmdienas, 2013. gada 30. decem centrā “Bowlero” notika novada Baltijas sieviešu volejbola līgas
ta 2012. gada 25. aprīļa rīkojumu bra, uz sestdienu, 2013. gada 28. de sporta spēles boulingā. Šogad pie 2013./2014. gada čempionātā spor
nr. 195 (protokols nr. 22, 27. §) “Par cembri.
dalījās divdesmit deviņas dāmas ta kluba “Babīte” sieviešu volejbola
darba dienu pārcelšanu 2013. gadā”,
Darba laiks 2013. gada
un divdesmit deviņi kungi. 1. vie komanda ir nospēlējusi vienpadsmit
noteikts, ka Babītes novada pašval
14. decembrī:
tu sievietēm izcīnīja Iveta Gudkova pirmā riņķa spēles un turnīra ta
dības iestādēs, kurās noteikta piecu
8.15–12.15 un 13–16
(358 p.), 2. vietu – Ilze Filipsone bulā ieņem 6. vietu no divpadsmit
(269 p.) un 3. vietu – Sanita Eglīte komandām. Vienpadsmit spēlēs iz
darba dienu nedēļa no pirmdienas
Kase: 8.15–12.15 un 13–16
(248 p.). Vīriešu konkurence labā cīnītas piecas uzvaras un piedzīvoti
līdz piektdienai, darba diena no
Darba laiks 2013. gada 28. dekais bija Sergejs Gudkovs (342 p.), seši zaudējumi. 13. oktobrī uzvarēta
pirmdienas, 2013. gada 23. decem
cembrī:
2. vietā – Gints Ivanovs (311 p.) un “Jelgava/LU” 3:2 (22-25; 25-16; 23-25;
bra, pārcelta uz sestdienu, 2013. gada
8.15–12.15 un 13–16
3. vietā – Gusts Linkevičs (303 p.). 25-21; 15-13), 26. oktobrī Igaunijā
14. decembri, un darba diena no
Kase: 8.15–12.15
8. decembrī Babītes sporta kom uzvarēta Igaunijas junioru izlase
pleksā norisinājās novada sporta 3:0 (25-16; 25-8; 25-22), 27. ok
spēles šahā. 1. vietu izcīnīja Aivars tobrī Igaunijā zaudējums pret VK
Emsis, 2. vietu – Andris Diržininks “Kohila” 0:3 (17-25; 13-25; 19-25),
un 3. vietu – Indulis Paņko.
9. novembrī Lietuvā uzvarēta Kau
nas VC ,,Heksa” 3:0 (25-21; 25-16;
26-24), 16. novembrī Piņķos zau
Pierīgas novadu
2013. gada sporta spēles dējums “MSĢ/Zeltaleja” 0:3 (2026. oktobrī Babītes sporta kompleksa 25; 17-25; 23-25), 17. novembrī
peldbaseinā notika peldēšanas sa Piņķos uzvara pret “RSU/MVS” 3:2
censības. Piedalījās septiņas Pierīgas (25-11; 20-25; 25-16; 16-25; 15-9),
pašvaldību komandas. Komandu 30. novembrī Igaunijas pilsētā Tartu
vērtējumā Babītes novada komanda zaudējums Tartu universitātei 2:3
izcīnīja 3. vietu. Godalgotās vietas (25-19; 20-25; 17-25; 25-18; 9-15),
1. decembrī Igaunijas pilsētā Voru
individuāli izcīnīja:
1. vieta – Ināra Dūšele (5. ve zaudējums “Familia/Voru” VK 0:3
(22-25; 22-25; 21-25), 7. decembī
cuma grupa),
2. vieta – Vera Varša (4. gr.), Jelgavā zaudējums Tallinas uni
Vita Gotfrīde (1. gr.), jaukta stafete versitātei 2:3 (25-20; 27-25; 23-25;
(Ilze Ķiploka, Tatjana Varša, Jānis 23-25; 14-16), 8. decembrī Babītes
Liepnieks, Jānis Šteins),
sporta kompleksā uzvarēta Tallinas
3. vieta – Jānis Šteins (5. gr.), tehniskā universitāte 3:2 (21-25; 25Atis Brikovskis (3. gr.), Jānis Liep 20; 17-25; 26-24; 15-11).
Dzejas pēcpusdiena. Dzejnieks Andris Folkmanis un Babītes Mūzinieks (2. gr.), Inga Savicka (1. gr.).
kas skolas audzēkne. Zanes Siliņas foto
24. novembrī Babītes sporta Florbols
kompleksā norisinājās Pierīgas no L a t v i j a s č e m p i o n ā t a
Savu dzeju sveču gaismā un čella
burvīgo vibrāciju pavadījumā runāja
Sakarā ar joku izrādes “Preile- vadu sporta spēles sieviešu volejbolā. 2013./2014. gada pirmās līgas cen
Piedalījās sešas novadu komandas. tra grupā pēc vienpadsmit spēlēm ir
un stāstīja novadnieks Andris Folk
nīte” iestudējuma uzsākšanu
manis. Laipni gaidīts bija ikviens,
steidzami meklējam atraktī- Babītes novada sieviešu komanda izcīnītas četras uzvaras un piedzīvoti
izcīnīja 2. vietu fināla spēlē, zaudējot septiņi zaudējumi, ieņemot turnīra
kas vēlējās labi pavadīt laiku dzejas
vus, spēlēt vēlmes pilnus
Ropažu
novada komandai ar rezul tabulā 5. vietu no sešām komandām.
noskaņās.
aktierus:
tātu
1:2
(25-22; 20-25; 12-15).
Pasākuma dalībnieces bija dāmas, •
26. oktobrī Kuldīgā zaudējums pa
masu skatiem,
Vīriešu
volejbola
komanda
Pie
kurām patika A. Folkmaņa pārdo •
garinājumā Kuldīgas komandai ar
kā arī īpaši gaidīsim visrīgas
novadu
sporta
spēlēs
izcīnīja
mas par dzīvi. Dzeja skanēja izteiks
rezultātu
5:6 (1-0; 1-2; 3-3; 0-1),
maz divus kungus/puišus
7.
vietu,
piedalījās
deviņas
koman
mīgi un bija saprotama sanākušajiem
2.
novembrī
Spuņciemā zaudējums
senlatviešu saimnieku
lomām.
das.
interesentiem. A. Folkmanis lasījis
Jelgavas novada komandai 2:7 (0Uzdrīkstieties un iegūsiet
1. decembrī Mārupē norisinājās 3; 1-1; 1-3), 9. novembrī Liepājā
savu dzeju, savas domas, savus pār
patiešām pozitīvu pieredzi
dzīvojumus – tā dāmas raksturoja
sacensības kāršu spēlē “Zolīte”, kurās uzvarēti “Kurši 2” ar rezultātu 8:2
amatierteātra mākslā!
pasākumu.
piedalījās deviņu pašvaldību koman (0-1; 3-0; 5-1), 12. novembrī Spuņ
Gaidīsim
jūsu
zvanu
Jaukajā pēcpusdienā sanākušie
das. Komandu vērtējumā Babītes ciemā uzvara pagarinājumā pret
pa
tālruni
22020629
interesenti malkoja Andra sarūpēto
novada komanda izcīnīja 6. vietu. “LU/FS Masters” 8:7 (3-3; 2-2; 2-2;
vai vēstuli uz e-pastu
ābolu sulu un zāļu tēju, bet viena
Labākā no Babītes komandas bija 1-0), 15. novembrī Talsos zaudējums
kalamburs.info@inbox.lv.
no dāmām visus cienāja ar pašceptu
Dzintra Svikle, kura izcīnīja 2. vietu “Apelsīns/Talsi” komandai 6:13 (0-3;
Uz tikšanos “Kalambūrā”!
pīrāgu.
2-3; 4-4) un 23. novembrī Spuņcie
starp sievietēm.

19. novembrī Daudzfunkcionālajā
sociālo pakalpojumu centrā
notika dzejas pēcpusdiena

Uzmanību!

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

mā zaudējums pēcspēles metienos
Kuldīgas komandai 5:6 (2-2; 3-1;
0-2; 0-0; 0-1), 27. novembrī Svētē
zaudējums Jelgavas novadam 7:8 (21; 2-4; 3-3) un 3. decembrī Spuņ
ciemā uzvarēti “Kurši 2” 9:7 (1-4;
4-2; 4-1).

Vieglatlētika

No 16. līdz 27. oktobrim Brazīlijas
pilsētā Porto Alegre notika XX Pa
saules čempionāts vieglatlētikā ve
terāniem. Latviju pārstāvēja deviņi
dalībnieki, un viena no viņiem bija
Babītes novada iedzīvotāja Ilona
Kojaloviča, kura izcīnīja medaļas
divās disciplīnās vecuma grupā
45+. Iegūta 2. vieta augstlēkšanā
(1 m 40 cm) un 3. vieta šķēpmeša
nā (33 m 55 cm).

Svarbumbu celšana

No 1. līdz 3. novembrim Krievijas
pilsētā Arhangeļskā notika starp
tautiskas sacensības veterāniem
svarbumbu celšanā, kurās piedalījās
trīs Babītes novada iedzīvotāji. Par
uzvarētājiem savās vecuma grupās
kļuva Austra Brauna (30+), Pauls Ģī
lis (85+) un Viesturs Gargurnis (60+).
Vēl mūsu sportisti piedalījās
Ginesa rekorda uzstādīšanā, kad
30 minūšu laikā vienlaicīgi un vie
nādā ritmā svarbumbas cēla 300
dalībnieki.

Novuss

16. novembrī Babītes sporta kom
pleksā notika novada novusa sacen
sības dubultspēlē jauktiem pāriem.

Foto no kreisās: Viesturs Gargurnis un Pauls Ģīlis pēc sacensībām
Arhangeļskā. Zanes Siliņas foto

Sacensībās piedalījās arī sportisti
no Jelgavas, Baldones un Olaines
novadiem. Kopējā konkurencē
1. vietā – Mārīte Pabērza (Nākotne)
un Aigars Krencs (Olaine), 2. vietā –
Maija Laizāne (Jelgava) un Māris
Cīrulis (Sesava), 3. vietā – Aiva Oša
(Babīte) un Ainārs Grosens (Babīte).
Starp Babītes novada iedzīvotājiem
1. vietā Aiva Oša un Ainars Grosens,
2. vietā Ilze Bergmane un Gaidis
Čoders, bet 3. vietā Anastasija Lin
keviča un Sergejs Varša.
Guntars Reika,
Babītes sporta kompleksa vadītājs
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