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Ceļi un krogi  
Babītes novadā
2. lpp.

Babītes novadā esošā uzņēmuma ”Saliena” svētku gardumu pakas 
bērniem.

Babītes Mūzikas skolas rūķu Ziemassvētku koncerts Babītes vidusskolā.

Jautrās rotaļās ar Ziemassvētku vecīti.

Liepājas zvanu koris ”Campanella”.

Babītes novada iedzīvotāju sirdīs 
Ziemassvētku noskaņas valdīja 
jau ar pirmo Ziemassvētku ro-
tājumu uzstādīšanu un galveno 
svētku egļu iedegšanu Salas, Ba-
bītes un Piņķu ciemā. Babītes 
novadā decembrī ne tikai nedēļu 
pēc nedēļas tika aizdegtas četras 
Adventes vainaga svecītes, bet 
arī notikuši vairāki koncerti un 
piedzīvoti sirsnīgi brīži un ne-
aizmirstami „Paldies!”.

Rudenīgā 14. decembra va-
karā Piņķu Svētā Jāņa baznīcu 
piepildīja milzums ļaužu, lai 
noklausītos sirsnīgu koncertu 
zvanu skaņās. Ciemos bija at-
braucis Liepājas zvanu koris 

”Campanella”, kas dibināts 1999. 
gadā un kuru vada Astra Zieme-

le. Koncerta gaitā tika izspēlēti 
daudzi Ziemassvētkiem rakstu-
rīgi skaņdarbi – garīgā mūzika, 
klasika, tautas mūzika un po-
pulārā mūzika. Ansambļa dalīb-
nieki demonstrēja nepārspējamu 
roku veiklību un muzikālo dzir-
di, jo spēja skaisti nospēlēt uz 
42 zvaniem, kas ir 3,5 oktāvas 
un ievērojami paplašina zvanu 
spēles iespējas. Koncerta izska-
ņā sanākušie klausītāji vienojās 
kopīgā dziesmā, kuru pavadīja 
dzidras zvanu skaņas, un kādu 
brīdi likās, ka Ziemassvētki ir 
teju aiz durvīm.

Kā ik gadu, arī šajā Ziemas-
svētku gaidīšanas laikā ar uz-

ņēmuma ”Saliena” gādību un 
laipnību tika iepriecināti 119 
maznodrošinātie bērni un bērni 
invalīdi, cerībā, ka pilnie dāva-
nu maisi liks bērnu smaidiem 
ieplesties plašāk. Uzņēmums 

”Saliena” regulāri sniedz labda-
rības atbalstu Babītes novadā 
dzīvojošajiem bērniem ne tikai 
Ziemassvētkos, bet arī Līgosvēt-
kos, un plāno turpināt šo jauko 
tradīciju.

Šogad pirmās Ziemassvētku 
svinības un gaidīšanas svētki 
pie Babītes iedzīvotājiem bija 
ieradušies jau 19. decembra 
pēcpusdienā, kad Dienas cen-
tra apmeklētāji un ansamblis 

PII ”Saimīte” devās jautrās ro-
taļās. Šajā dienā ar jauko kon-
certiņu tika ieskandinātas arī 
Dienas centra jauniegūtās kla-
vieres, bet jau vakarā ģimenes 
pulcējās Babītes vidusskolā. Ar 
Ziemassvētku koncertu uzstājās 
Babītes Mūzikas skolas audzēkņi 
un bērnu Tautas deju kolektīvs 

”Kaspīne”, bet vakara programmu 
vadīja jaunais latviešu skatuves 
mākslinieks Mārtiņš Ruskis. Pēc 
koncerta apmeklētāji tika cienāti 
ar gardumiem, mazākajiem tika 
piedāvātas dažādas radošas iz-
klaides, kā arī piedalīšanās rota-
ļās kopā ar Ziemassvētku vecīti 
un viņa palīgiem, bet pieaugušie 

nelielajā tirdziņā varēja iegādā-
ties kādu dāvaniņu savam Zie-
massvētku maisam.

Ziemassvētku gaidīšanas lai-
ka noslēgumā notika koncerts 
un vienkārši sirsnīgs pasākums 
ģimenēm Salas pagasta Sporta 
un kultūras centrā. Ar muzikā-
lu priekšnesumu uzstājās 2013. 
gadā izveidotā bērnu POP grupa, 
kuru vada Maija Sējāne. Bērni 
prata izpildīt sarežģītas dziesmas 
un parādīt savas jauniegūtās 
prasmes, uzstājoties uz skatuves, 
bet ar mūsdienīgu dejas izpil-

dījumu pārsteidza mazie gru-
pas ”Platīns” dejotāji. Ciemos 
bija ieradies arī Ziemassvētku 
vecītis, kurš līdzi savās kama-
nās bija atvedis palīgus pūķīšus 
un draugu Kašeru. Ar gardumu 
pilnām rokām mazie bērni aiz-
vadīja vakaru, draiskojoties un 
izpriecājoties dažādās rotaļās 
un dejās kopā ar Ziemassvētku 
vecīti un viņa palīgiem.

Zane Siliņa, 
pašvaldības sabiedrisko  

attiecību speciāliste

Ziemassvētku noskaņas Babītes novadā



2 | www.babite.lv 2014. gada 21. janvāris, nr. 45

Lasītāji un 
bibliotēkas 

draugi!
Latvijas Nacionālās bibliotē-

kas Atbalsta biedrība 
aicina jūs pieteikt savu bib-

liotekāru konkursam
PAGASTA  

BIBLIOTEKĀRS – 
GAISMAS NESĒJS!

Pateiksim kopīgu PALDIES 
jūsu bibliotekāram par:

Entuziasmu un radošumu;
Rūpēm par saviem lasītājiem;
Savas bibliotēkas izveidošanu 

par vietējo gaismas pili; 
Pasākumu, apmācību, aktivitāšu 

organizēšanu;
 Mājīgu bibliotēkas vidi; 

Laipnību un smaidu.
Aicinām sūtīt pieteikumu vēstu-
les līdz 2014. gada 21. martam 

LNB Atbalsta biedrībai
Tērbatas ielā 75, Rīgā, LV-1001, 

vai uz gaisma@gaisma.lv.
Priecāsimies par fotogrāfijām, 

kas stāsta par jūsu bibliotekāra 
aktivitātēm.

Apskatot ceļus Babītes nova-
dā, tie jāskata kā Rīgas reģiona, 
vēsturiski vēlākos laikos Rīgas 
kā galvaspilsētas satiksmes 
maģistrāles, jo Babītes novads 
ģeogrāfiski vienmēr atradies 
tūlīt aiz Rīgas pilsētas adminis-
tratīvajām robežām, bijis Rīgas 
patrimoniālais apgabals. Caur 
novadu gājušas un joprojām 
funkcionē trīs satiksmes ma-
ģistrāles: zemes ceļi Kalnciema, 
Slokas un Buļļu ciema (Vārnu 
kroga) virzienā, ūdensceļš pa 
Lielupi uz Jelgavu un dzelzceļš 
uz Jūrmalu (vēlākos laikos uz 
Tukumu un pēc tam uz Vents-
pili). Vēsturiski pats jaunākais 
no šiem ceļiem, dzelzceļš uz 
Jūrmalu, atklāts 1877. gadā, un 
par to dažādos laikos rakstīts 
daudz. Ūdensceļš ir otrais ve-
cākais, bet regulāra pasažieru 
kuģīšu satiksme izbeigusies pa-
gājušā gadsimta piecdesmitajos 
gados. Interesanti, ka 1933./34. 
gadā Jūrniecības departamen-
ta tehniskā daļa izstrādājusi 
kanāla projektu cauri Babītes 
ezeram, lai palos ātrāk nova-
dītu ūdeni un, kas zina, varbūt 
arī saīsinātu ūdensceļu, apejot 
Lielupes līkumu.

No vissenākajiem laikiem 
novadā eksistē un joprojām 
darbojas trīs zemes ceļi, kas 
šķērso Babītes novadu: uz 
Kalnciemu (senos laikos uz 
Kalnciema muižu Lielupes 
krastā, kurā latviešu zeltene 
reiz bija ciltsmāte vēlāk skan-
dalozi slavenajam Kurzemes 
hercogam Bīronam, tagad jā-
saka, ka ceļš ved uz Liepāju), 
Sloku (tagad - sen jau iet līdz 
Ventspilij) un ceļš uz Vārnu-
krogu (Buļļiem). Tie visi ir sen 
asfaltēti. Saprotams, bijuši un 
ir vēl arī citi, bet tie ir vietējie 
pagasta ceļi. Pilnīgi aizmirsts 
ir Vācijas armijas Pirmajā pa-
saules karā uzbūvētais dzelz-
ceļš paralēli zemes ceļam uz 
Piņķiem frontes apgādes vaja-
dzībām no Pūpes stacijas līdz 
ierakumiem, kaut kur Ložme-
tējkalna rajonā. 

Īsti Kalnciema ceļu laikam 
jāsāk skaitīt no Dzilnu mā-
jām vienā ceļa pusē un virs-
mežniecību otrajā pusē, jo tur 
sagāja kopā abi ceļi no Rīgas: 
viens caur Piņķu muižu (”piņ-
ķi” nozīmē ”somi”), tālāk gar 
Pūpes krogu (”pūpe” ķeltu val. 
nozīmē ”ceļa sākums”) un tai 
blakus esošo Buliņu māju, pie 
kuras sākās Rīgas pilsētas ro-
beža un atradās muitas punkts 

(sukurs), otrs – veda no Rīgas 
uz Skulti un tālāk gar Beber-
beķu dzirnavām uz Dzilnām.

Ja ceļu izveides vieta notei-
ca zemnieka iespēju tikt klaušu 
darbos uz muižu, bet no mui-
žas - satiksmes iespēju ar kai-
miņu muižu vai preču nogādi 
uz pilsētu, tad krogu izvieto-
šanu noteica nepieciešamība 
atpūtināt zirgus un braucēju 
vajadzība paēst un pārnakšņot. 
Taču krogu misija bija daudz 
plašāka – krogi to ziedu laikos 
bija lauku sabiedriskās dzīves 
punkti, tautas kultūras nami, 
darba birža, mutvārdu ”pas-
ta” iestāde un it viss pārējais, 
kas notika ārpus lauku sētas. 
Parasta lieta - kur baznīca, 
tur arī krogs, viss pie vietas! 
Bet ne tikai, jo kārtīgā krogā 
bija ”vācu” istaba vai gals, bet 
karietes kučierim un parastai 

”tautai” - ”stoika” (lete), kur 
pasūtīt alu vai brandavīnu, 
zirgiem - stadula, bet ratiem - 
vāgūzis. Kur tad citur, ja ne uz 
krogu, gāja arī dzirnavnieks, 
skolmeistars un muižas dien-
deri! Zemniekam jau ārpus 
mājas nebija kur iet - tikai 
uz baznīcu vai krogu. Krogā 
(daudzviet teica - krogū) va-
rēja ne tikai iedzert, tur nolīga 
kalpus un norunāja maiņas vai 
citāda veida tirdznieciskus da-
rījumus (un sadzēra magaričas), 
uzdancoja un jaunie noskatīja 
savu nākamo laulāto (bieži 
gan vecāki norunāja precības, 
jaunajiem nemaz nezinot, pat 
mans vectēvs un vecāmāte pir-
mo reizi viens otru ieraudzīja 
tikai pie altāra, tātad tā mēdza 
notikt vēl ap 1880. gadu). Daž-
reiz krogā arī izkāvās un vienu 
otru aplaupīja.

Arī Babītē (tāpat kā visi 
vietvārdi, arī Babīte (senāk 

Bābete, vāciski Babet), ir ķeltu 
valodas izcelsmes vārds, no-
zīmē - plašums) krogu nav 
trūcis. Pie īsā Buļļu ceļa bija 
divi: Vīķu (no Vārnas kroga 
uz Rīgas pusi, Spilves sāku-
ma galā) un Vārnas krogs uz 
paša Lielupes krasta, pie upes 
ietekas jūrā. Īsti Lielupe gan ir 
Daugavas pieteka, bet lielajā 
vētrā 1755. gadā ūdens pārrāva 
kāpas, un no tā laika Lielupe 
tieši ietek jūrā. Tā ir tagadējā 
Lielupes ieteka jūrā, bet pirmā, 
līdzīgā kārta izveidojusies, bija 
tuvāk Daugavai - 1697. gadā. 
Atlikusī Lielupes daļa līdz 
Daugavai no tā laika ir Buļļ
upe. Kalnciema ceļa posmā 
darbojās Pūpes krogs (vāciski 
Schmantkuchenkrug - Putukrē-
juma krogs), kas atradās pāris 
simts metru no Pūpes dzelz-
ceļa stacijas (no kroga nosau-
kuma ņemts stacijas vārds, 
stacijas vārdu Babīte pieņēma 
ieviest ar Satiksmes ministrijas 
padomes 1925. g. 13. oktobra 
lēmumu, tad arī Piņķu vārds 
citos nosaukumos pāriet uz - 
Babīte). 1920. gadu beigu kar-
tēs Pūpes kroga vietā parādās 
Amolkrogs, bet citos aprakstos 
(piem., Birutas Asarītes raksts 
1937. gada presē) tāds krogs 
netiek pieminēts. Babītes ie-
dzīvotāji par to varētu sniegt 
savas atmiņas. 

Skultes ceļa posmā līdz 
Dzilnām bija Kalna un Mūra 
krogs, viens no otra nepilnas 
pusvērsts attālumā aiz Beber-
beķu dzirnavām. No Dzilnām 
līdz Babītes ezera galam atra-
dās Annas krogs pie Annas 
baznīcas, Trenču krogs (vā-
ciski Trentschekrug) pie tāda 
paša nosaukuma mājām un 
Ķempes (arī Ķempu) krogs 
pašā ezera galā (dati pēc 1866. 

gada nivelēšanas darbu kartes), 
vēlāk bijuši vēl Velna un Kal-
niņa krogs (bijušais Kalnakrogs). 
Ap 1935. gadu neviens no tiem 
vairs nepastāv, vispār Babītē 
vairs nav neviena funkcionē-
joša kroga. Tie laiki sen bija 
pagājuši, kad pārtikušie Rīgas 
vācu birģeļi brauca uz Puhpen-
krug-u, lai tur, citiem līdzpil-
soņiem neredzot un savu ti-
kumības etalonu saglabājot, 
kārtīgi iemestu. Dzelzceļa va-
gonā taču būtu varēts redzēt, 
kur šie bijuši. Pūpes krogs visā 
savā pastāvēšanas vēsturē bija 
populārs. Putukrējuma kūkas 
un tortes bija firmas ēdiena 
nagla un arī logo, runājot šo-
dienas terminos. Bet latviešu 
klaušu ļaužu bāleliņiem uz 
tā paša Slokas ceļa citā krogā 
karājās reklāmas dēlis ar uz-
rakstu: ”Dievs lai svētī tavu 
ienākšanu, kad tu esi izsalcis, 
un tavu iziešanu, kad tu esi sa-
maksājis!” Toties Pūpes krogā 
pie ieejas (zirga slitas) atradās 
augsts koka stabs ar apgais-
mes laternu galā. Cara laikos 
tas bija kaut kas! Kuram citam 
krogam bija veltīta tipogrāfiski 
iespiesta pasta atklātne (izdota 
1910. vai 1911. gadā, iespējams, 
ka abos, arī tas vēl jānoskaid-
ro)? Pūpes krogam bija! Šur tur 
kā vietas nosaukums pieminēts 
Varkaļkrogs (pie pazīstamā 
Babītes ezera noteces kanāla 
Lielupē), bet vai tur darbojies 
krogs, tas vēl jānoskaidro.

Lūgums atsaukties cil-
vēkus, kuriem ir 1910. vai 
1911. gadā izdotā pastkartīte 
ar kroga attēlu vai vecās Ba-
bītes dzelzceļa stacijas attēls 
(oriģinālfotogrāfijas). Kontakti: 
Pāvils Grēniņš, tālr. 29510893 
vai 2enerba@ inbox.lv.

Pāvils Grēniņš

Izstāde ”Māmiņas 
un meitiņas” 
Babītes vidusskolas  
2. stāva foajē
Šī ir meitas Leldes Dobeles, kura 
mācās Babītes vidusskolas 2. klasē, 
un viņas mammas Maijas Dobeles 
gleznu izstāde.

Māmiņa Maija sāka gleznot 
30 gadu vecumā, kad visi trīs 
bērni gulēja diendusu. Glezno-
šana, kā vairākumam mākslinieku, 
sākotnēji bija kā vaļasprieks, kā 
atpūta no ikdienas mājas rūpēm. 
Nu jau bērni paaugušies un divi 
no tiem mācās Babītes vidusskolā. 
Iedvesmu gleznošanai māksliniece 
Maija rod no pieredzētajiem ce-
ļojumiem, kuru laikā skaistākie 
mirkļi tiek iemūžināti mazās ski-
cītēs, uzmetumos un fotogrāfijās. 

Meita Lelde lepojas ar savu 
māmiņu un ģimeni, īpaši izceļot 
jauki pavadītos mirkļus, kad mam-
ma ļauj ķerties pie otas meitenei 
pašai, – tad abas glezno vienu bildi. 

”Leldei ir lielas darba spējas un ta-
lants. Jau otro gadu Lelde mācās 
gleznot Babītes vidusskolas mākslas 
studijā, un ar šo izstādi meitene 
sevi pierādījusi kā jauno māksli-
nieci,” ar lepnumu atzīst mākslas 
studijas pasniedzēja Inese Pranča.

Izstāde būs apskatāma Babītes 
vidusskolas 2. stāva foajē līdz pat 
maijam.

Vecais Liepājas ceļš, kas iet caur Dzilnuciemu.

Ceļi un krogi Babītes novadā
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1. Procesā esošās iepirkumu 
procedūras:
1.1. Atkārtoti izvērtēti pie-

dāvājumi iepirkumam 
par Babītes novada paš-
valdības ielu un autoce-
ļu ikdienas uzturēšanas 
darbiem ziemas periodā, 
pieņemts lēmums slēgt lī-
gumu ar SIA ”Eco Baltija 
Vide” par piedāvājuma 
cenu, lēmums pārsūdzēts.

2. Iepirkuma procedūru rezul-
tātā noslēgti līgumi ar: 
2.1. SIA ”EDS” par Babītes 

novada pašvaldībai piede-
rošo ielu apgaismojuma 
sistēmu uzturēšanas re-
montdarbiem, līgumcena 
līdz EUR 14 000, termiņš 
31.01.2015.;

2.2. SIA ”Delta EM” par 
tehniskā projekta ”Ielu 
apgaismojums autoceļa 
C-65 Dzilnuciems–Piņķi 
posmā un Pļavu, Zāļu 
un Smilgu ielā, Babītes 
pagastā, Babītes novadā 

” izstrādi, līgumcena EUR 
5549, termiņš 11.04.2014.;

2.3. A/s ”Ceļu pārvalde” par 
Babītes novada pašvaldī-
bas pārvaldījumā esošo 
ielu un autoceļu asfalta 
segumu uzturēšanas dar-
biem saskaņā ar piedā-
vātajiem izcenojumiem, 
termiņš 15.04.2016.

3. Izstrādāti priekšlikumi  – 
skices par rekonstruējamās 
nedzīvojamās ēkas Jūrmalas 
ielā 14A, Piņķos, Babītes no-
vadā, visos trīs stāvos esošo 
telpu sienu, grīdu un gries-
tu krāsu toņu izvēli vienota 
ēkas iekšējo telpu estētiskā 
un vizuālā noformējuma ra-
dīšanai.

4. Pagarināts līgums līdz 
05.01.2014. ar SIA ”Pilsē-
tas Eko Serviss” par Babītes 

novada pašvaldībai valdīju-
mā esošo ielu un autoceļu 
brauktuvju 129,07 km kop-
garumā mehanizētu attīrīša-
nu no sniega un slīdamības 
samazināšanu un sniega iz-
vešanu.

5. Turpinās Dzilnupes poldera 
krājbaseina un pievadkanāla 
renovācijas darbi.

6. Noslēgts līgums ar SIA 
”Tursons” par tehniskā pro-
jekta ”Autoceļa C-65, Dzil-
nuciems  – Piņķi, Babītes 
pagastā, Babītes novadā re-
konstrukcija” ekspertīzi, lī-
gumcena EUR 1281, termiņš 
15.01.2014.

7. Iegādāti tautas tērpi jauniešu 
korim ”Maska”.

8. Noslēgta vienošanās ar SIA 
”Latio namsaimnieks” par pa-
matlīdzekļu nomas līguma 
(par divu artēzisko urbumu, 
ūdens sagatavošanas ietaišu, 
kanalizācijas sūkņu stacijas 
un ūdensvada-kanalizācijas 
tīklu) termiņa pagarinājumu 
līdz 31.12.2018.

9. Noslēgta vienošanās ar ģi-
menes ārsti D. Lagzdiņu par 
nedzīvojamo telpu nomas lī-
guma termiņa pagarinājumu 
līdz 31.12.2018. 78 m² platī-
bā ”Strazdos”, Babītē, Babītes 
novadā.

10. Novāktas palīgbūves, savāk-
ti saimniecības atkritumi un 
būvgruži, atjaunota augsne 
zemes gabalā pie Beberbeķu 
kapsētas, Babītes novadā.

11. Noslēgts līgums ar SIA 
”Hansaprojects” par divu 
būvju nekustamajā īpašumā 

”Mežžiņi”, Babīte, Babītes no-
vads, tehnisko apsekošanu, 
līgumcena EUR 1210, ter-
miņš 02.01.2014.

Elfa Sloceniece,  
pašvaldības izpilddirektore

2013. gada 18. decembrī
Domes sēdes darba kārtībā 28 
punkti.
Babītes novada pašvaldības 
dome lēma:
•	 noteikt, ka nekustamā īpa-

šuma ”Dzilnustūri”, Babītes 
pagastā, zemes vienībai ar 
kadastra apzīmējumu 8048 
007 0812 sadalīšanai nepie-
ciešams izstrādāt zemes ierī-
cības projektu;

•	 piešķirt adresi nekustamā 
īpašuma ”Pļavkrasti” zemes 
vienībai, kadastra apzīmē-
jums 8088 007 0087, un 
ēkai uz tās: ”Pļavkrasti”, Sa-
las pagasts, Babītes novads, 
LV-2105;

•	 atlikt lietas izskatīšanu ”Par 
detālplānojuma nekusta-
majiem īpašumiem ”Kaka-
ri”, kad. Nr.8048 001 0030, 

”Puķulejas”, kad. Nr.8048 001 
0030, Madaru iela 19, kad. 
Nr.8048 001 0401,” atzīša-
nu par spēku zaudējušiem 
daļā – nekustamajā īpašumā 

”Puķulejas” zemes vienībai ar 
kadastra apzīmējumu 8048 
001 0537”;

•	 noteikt, ka nekustamo īpašu-
mu Mārtiņa iela, Mārtiņa iela 
1, Mārtiņa iela 2, Mārtiņa 
iela 3, Mārtiņa iela 4 zemes 
vienību robežu pārkārtošanai 
nepieciešams izstrādāt zemes 
ierīcības projektu;

•	 mainīt nekustamā īpašuma 
”Melbas”, zemes vienības ka-
dastra apzīmējums 8048 008 
0072, noteikto nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi no 
zeme, uz kuras galvenā saim-
nieciskā darbība ir lauksaim-
niecība (NĪLM kods 0101), 
uz individuālo dzīvojamo 
māju apbūves zeme (NĪLM 
kods 0600);

•	 noslēgt zemes nomas lī-
gumu ar 9 personām par 
pašvaldībai piederoša nek. 
īp. ”Dārzi” zemes vienības 
daļu ”Virsaiši”, ar 22 perso-

nām par zemes vienības daļu 
”Piņķi”; ar 1 personu par ze-
mes vienības daļu ”MRS”; ar 
1 personu par pašvaldībai 
piederošas zemes vienības 
daļu ”Kalnciema masīvs”; ar 
1 personu par pašvaldībai 
piederošā nekustamā īpašu-
ma zemes vienības daļu ”Sila 
iela 4”; ar 1 personu par paš-
valdībai piederoša nekustamā 
īpašuma zemes vienības daļu 

”Annas masīvs” iznomāšanu 
ģimenes dārza uzturēšanai;

•	 izsniegt izziņu 1 nepilsonim, 
3 juridiskām personām un 7 
ārvalstu fiziskām personām 
par atļauju iegūt īpašumā 
zemi;

•	 piešķirt finansiālu atbalstu 2 
personām Portridžas mācīb-
sistēmas nodrošinājumam;

•	 pagarināt pakalpojuma ”zu-
pas virtuves” darbību 2014. 
gadā;

•	 izdot Babītes novada paš-
valdības saistošos noteiku-
mus Nr.31 ”Par grozījumiem 
Babītes novada pašvaldības 
domes 26.06.2013. saistošajos 
noteikumos Nr.10 ”Babītes 
novada pašvaldības noli-
kums””;

•	 apstiprināt Babītes novada 
pašvaldības kultūrizglītības 
centra nolikumu;

•	 apstiprināt izmaiņas Babī-
tes novada domes 28.10.2009. 
apstiprinātajā ”Babītes sporta 
kompleksa nolikumā”;

•	 apstiprināt izmaiņas Babītes 
novada pašvaldības Adminis-
trācijas nolikumā, izslēdzot 
no Administrācijas struktūr-
vienību  – kultūras daļu un 
precizējot punktus Nr.16.13., 
16.14. un 16.5.;

•	 apstiprināt noteikumus Nr.13 
”Par valsts budžeta mērķdotā-
cijas pedagoģisko darbinieku 
darba samaksai aprēķināša-
nas un sadales kārtību”;

•	 apstiprināt ”Babītes novada 
pašvaldības interešu izglītības 

programmu izvērtēšanas un 
mērķdotāciju sadales interešu 
izglītības finansēšanai Babītes 
novada pašvaldības vispār-
izglītojošās skolās komisijas 
nolikumu”;

•	 atļaut mainīt kora mūzikas 
diska izdošanai (2013. gada 
24. jūlija sēdes lēmums Nr.11 
pielikums & 18) piešķirtā fi-
nansējuma izlietojumu, Ba-
bītes pagasta jauniešu kora 

”Maska” atbalsta biedrībai, jo 
netika iegūts papildus pie-
saistāmais finansējums;

•	 veikt grozījumus Pašvaldī-
bas domes 21.12.2011. lēmu-
mā ”Par degvielas limitiem” 
(protokols Nr.18, 33.§) un 
pieņemt to jaunā redakcijā;

•	 ar	01.01.2014.	noteikt amat-
personām piešķirto mobilo 
tālruņu izmantošanas (sa-
runas, īsziņas, interneta lie-
tošana un citi pakalpojumi) 
limitus mēnesī;

•	 atteikt līdzfinansējumu pri-
vātās izglītības iestādes SIA 

”Bērnudārzs Vinnijs” sākum-
skolai;

•	 precizēt Babītes novada pašval-
dības 27.11.2013. noteikumu 
Nr.12 ”Par amatiem, to klasi-
ficēšanu un mēnešalgām paš-
valdības iestādēs 2014.gadā”;

•	 veikt izmaiņas Babītes no-
vada pašvaldības 24.02.2010. 
noteikumos Nr.5 ”Par sociālo 
nodrošinājumu pašvaldības 
institūciju vadītājiem” (pro-
tokols Nr.3, 32.§) un apstip-
rināt tos jaunā redakcijā;

•	 piešķirt Babītes novada paš-
valdības iestāžu darbiniekiem 
un vadītājiem vienreizēju 
prēmiju;

•	 piešķirt naudas balvu Ls 600 
apmērā Babītes novada paš-
valdības sociālajai darbinie-
cei Ritai Paršovai par īpašiem 
sasniegumiem, pildot sociālā 
darbinieka pienākumus Ba-
bītes novada pašvaldībā, jo 
guvusi atzinību par godprā-
tīgu un nesavtīgu darbu Lab-
klājības ministrijas rīkotajā 
konkursā ”Labākais sociālais 
darbinieks Latvijā”.

No 2014. gada 2. janvāra līdz 2014. 
gada 31. janvārim notiks projektu ie-
sniegumu pieņemšana pasākumam 

”Arodapmācības un informācijas pasā-
kumi” apakšaktivitātei ”Nozares spe-
ciālistu līmeņa mācību organizēšana” 
ar publisko finansējumu 540 000 EUR 
apmērā.

Pasākuma mērķis ir nodrošināt pie-
ejamu arodapmācību, lai veidotu izpratni 
par lauksaimniecības vides aspektiem un 

nodrošinātu videi draudzīgu lauksaim-
niecības attīstību, ilgtspējīgu dabas resur-
su apsaimniekošanas metožu lietošanu, 
kā arī zinātnes un jaunas prakses atziņu 
izmantošanu lauksaimniecības, mežsaim-
niecības un pārtikas ražošanas (izņemot 
zivsaimniecības produktus) nozarēs.

Pasākuma projektu īstenošanas bei-
gu datums ir astoņi mēneši no Lauku 
atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas 
par projektu iesniegumu apstiprināšanu.

Projektu iesniegumi jāiesniedz Lau-
ku atbalsta dienesta reģionālajās lauk-
saimniecības pārvaldēs vai Zemkopības 
ministrijas Klientu apkalpošanas centrā 
(Zemkopības ministrijas ēkas 2. stāva 
foajē, Republikas laukumā 2, Rīgā), 
elektroniski (atbilstoši normatīvajiem 
aktiem par elektronisko dokumentu 
noformēšanu) vai izmantojot Lauku 
atbalsta dienesta elektronisko pieteik-
šanās sistēmu (EPS).

Projekta iesnieguma veidlapa un me-
todiskie norādījumi tās aizpildīšanai 
ir atrodami mājaslapā www.lad.gov.lv 
sadaļā “ES atbalsts”.

Pārstrādes un infrastruktūras  
attīstības daļa

Tālrunis: 67027686

Klientu apkalpošanas daļa
Tālrunis: 67095000

Babītes novada 
pašvaldības domes sēdē

Saimnieciskie darbi 
2013.gada decembra 
mēnesī

Būs pieejams atbalsts arodapmācības un informācijas pasākumiem
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Kultūras 
afiša
22. janvārī  
plkst. 18.30

Sporta un kultūras 
centrā Spuņciemā

Radošo prasmju 
nodarbība – slapjās 
filcēšanas tehnika 

ar skolotāju  
Ivetu Budi.

Piedalīšanās pasā-
kumos bez maksas. 

Atbalsta Babītes 
novada pašvaldība.

sPOrta ZiŅas

Babītes vidusskola ir to Latvijas 
skolu skaitā (21 skola), kura no 
123 skolām tika izvēlēta darbī-
bai projektā ”Globālā dimensija 
sociālo zinātņu mācību priekš-
metos” (”Global dimension in 
Social Sciences subjects in For-
mal Education” (Nr.DCI-NSA-
ED/2012/280-401)) 

Projektu īsteno IAC sadarbībā 
ar Līdsas Attīstības izglītības cen-
tru Apvienotajā Karalistē, MON-
DO Igaunijā, Britu padomi Latvijā. 
Projektu finansē Eiropas Savienī-
ba Attīstības un sadarbības biroja 

”EuropeAid” programmas ietvaros.
Attīstības / globālā izglītība ir 

aktīvs mācīšanās process, kas rosi-
na iepazīt, izzināt, diskutēt par to, 
kas notiek pasaulē, kā notikumi 
pasaulē ietekmē ikvienu no mums, 
kā mūsu rīcība ietekmē cilvēkus 
un procesus ārpus Latvijas, ko 

katrs no mums var darīt, lai varētu 
labāk dzīvot labākā pasaulē.

No 21. līdz 23. novembrim Si-
guldā notika ievadseminārs pro-
jekta ”Globālā dimensija sociālo 
zinātņu mācību priekšmetos” da-
lībniekiem, kurā no Babītes vidus-

skolas piedalījās projekta grupa –- 
Janīna Amola, Diāna Eglīte, Inese 
Gavare un Anita Kalniņa.

Šajās dienās 10 nodarbībās bija 
iespēja izzināt 8 globālās izglītības 
satura pamatjautājumus, pievēr-
sties jautājumiem par globalizāci-
jas pozitīvajiem un negatīvajiem 
aspektiem, sociālo un ekoloģisko 
atbildību, drošību un taisnīgumu 

globālajā izglītībā, cilvēku un no-
tikumu mijiedarbību. Interesantas 
bija tikšanās ar Ilzi Dobeli un Ti-
muru Tomsonu par viņu pieredzi, 
apmeklējot Zambiju un Kamerūnu.

Pirmās projekta aktivitātes Babī-
tes vidusskolā notika jau decembrī, 
kad projekta grupas skolotāji vadīja 
stundas 4.a, 4.d un 11. klasēs, iz-
mantojot seminārā piedāvātos ma-
teriālus. 27. decembrī notika peda-
goģiskās padomes sēde par globālās 
izglītības jautājumiem. Šajā gadā 
Babītes vidusskolas projektu nedēļas 
tēma ir ”Latvija globālajā pasaulē”. 
Projektu darbā skolotāji plāno iz-
mantot piedāvātos materiālus.

Projekts ”Globālā dimensija so-
ciālo zinātņu mācību priekšmetos” 
ilgs divus gadus. Šajā laikā plāno-
tas mācības skolotājiem par globā-
lās izglītības tēmām, integrējot tās 
sociālo zinātņu mācību priekšmetu 
saturā, metodiku to apguvē.

Anita Kalniņa,  
projekta koordinatore  

Babītes vidusskolā

Nekustamā 
īpašuma 
nodokļa 
maksātāju 
ievērībai!
Sakarā ar ārējā pakalpoju-
ma sniedzēja tehniski pie-
ļautu kļūdu no š. g. 12. līdz 
14. decembrim kļūdaini/at-
kārtoti tika izsūtīti maksāša-
nas paziņojumi ar datumu 
13.02.2013. par nekustamā 
īpašuma nodokļa aprēķinu.

Lūgums šos maksāšanas 
paziņojumus neņemt vērā 
tiem maksātājiem, kuri ir 
samaksājuši NĪN līdz 2013. 
gada beigām.

Atvainojamies par sagā-
dātajām neērtībām.

Babītes novada  
pašvaldības  

administrācija

Babītes novada sporta 
spēles
15. decembrī Babītes sporta kom-
pleksā norisinājās novada sporta 
spēles dubultspēlēs novusā. Tau-
tas grupā 1. vietu izcīnīja Ai-
vars Emsis/Aigars Krūzbergs, 2. 
vietu – Aigars Bērziņš/Kristaps 
Zariņš, un 3. vietu – Jānis Drik-
sne/Uldis Dūšelis. Sporta grupā 1. 
vietu izcīnīja Gaidis Čoders/Igors 
Ramba, 2. vietu – Ivars Kampars/
Ivars Osītis, un 3. vietu – Raivis 
Jansons/Staņislavs Kojalovičs.

29. decembrī Babītes sporta 
kompleksā norisinājās pēdējās 
2013. gada sporta spēles galda 
spēļu daudzcīņā. Piedalījās sep-
tiņpadsmit dalībnieku, kuri sacen-
tās piecos sporta veidos – galda 
tenisā, dambretē, novusā, kāršu 
spēlē ”zolīte” un šautriņu meša-
nā. Kopvērtējumā 1. vietu izcīnīja 
Gaidis Čoders, 2. vietu – Raivis 
Jansons, 3. vietu – Sergejs Varša. 
Starp dalībniekiem bija arī viena 
dāma – Aiva Oša, kura kopvērtē-
jumā izcīnīja augsto 7. vietu.

Pierīgas novadu 2013. 
gada sporta spēles
Kopvērtējums
Pierīgas novadu 2013. gada sporta 
spēļu kopvērtējumā Babītes no-
vads izcīnīja 2. vietu. Pirmo vie-
tu izcīnīja Mārupes novads, un 

3. vietu – Ropažu novads. Mūsu 
novads ir vienīgais, kas piedalī-
jās visās 15 sacensībās. No 2005. 
gada šajās sacensībās (Rīgas ra-
jona sporta spēlēs un Pierīgas 
novadu sporta spēlēs) mūsu no-
vads (līdz 2009. gadam pagasts) 
ir izcīnījis: 

•	 2005.; 2006; 2007; 2008; 
2009; 2010; 2013  – 2. 
vietu; 

•	 2011. 2012. – 1. vietu.

Babītes novada izcīnītās vietas 
2013. gadā:

Florbols
Latvijas čempionāta 2013./2014. 
gada pirmās līgas Centra gru-
pā pēc septiņpadsmit spēlēm 

ir izcīnītas septiņas uzvaras 
un piedzīvoti desmit zaudē-
jumi, ieņemot turnīra tabulā 
4. vietu no sešām komandām. 
Pēdējo spēļu rezultāti – 5. de-
cembrī Daugavpilī zaudējums 
komandai Rēzekne/Dinaburga 
4:8 (2-4; 1-1; 1-3), 19. decembrī 
Spuņciemā zaudējums 3:7 (0-3; 
2-2; 1-2) Apelsīns/Talsi, 21. de-
cembrī Spuņciemā uzvara pār 
LU/FS Masters 4:2 (3-1; 0-0; 
1-1) un 12. janvārī uzvara pār 
FK Ādaži 6:4 (2-0; 3-2; 1-2).

15. decembrī Čehijas pilsētā 
Ostrovā noslēdzās Pasaules čem-
pionāts florbolā sieviešu koman-
dām. Latvijas izlase fināla spēlē 

par 5. vietu spēja atspēlēties no 
0:3 pret Norvēģijas izlasi un pa-
garinājumā izcīnīt uzvaru ar re-
zultātu 4:3. Latvijas izlasē spēlēja 
arī mūsu Babītes novada un Ba-
bītes vidusskolas skolniece Elīza 
Elizabete Bērziņa, kura Latvijas 
čempionātā spēlē virslīgas FK 

”Ķekava” komandā.

Novuss
21.–22. decembrī Babītes sporta 
kompleksā sesto reizi norisinājās 
starptautiskās sacensības novusā 

,,Ziemassvētku balvas”. Piedalījās 
deviņas komandas (viena ko-
manda no Igaunijas un astoņas 
komandas no Latvijas (Ogres, 
Olaines, Ķekavas, Rīgas un Babī-
tes)). Pirmo vietu izcīnīja Ogres 
komanda, 2. vietu – Ķekavas un 
3. vietu – Babītes otrā komanda, 
kuras sastāvā spēlēja Ivars Kam-
pars, Ivars Osītis, Sergejs Varša 
un Dace Balaka.

Basketbols
Mārupes novada basketbola līgā, 
kur piedalās 12 komandas, vīriešu 
basketbola komanda SK ”Babīte” 
pēc divpadsmit spēlēm ir izcī-
nījusi 11 uzvaras, piedzīvots arī 
viens zaudējums, turnīra tabulā 
ieņemot 2. vietu. 

Guntars Reika,  
Babītes sporta kompleksa  

vadītājs 

Sakarā ar lielo  
pieprasījumu mainīts 

darba laiks Babītes 
novada pašvaldības 
bibliotēkas Babītes 

nodaļā
Otrdiena: 11.00-18.00
Trešdiena: 11.00-18.00

Ceturtdiena: 10.00-18.00
Piektdiena: 10.00-17.00
Sestdiena: 10.00-16.00

N.p.k. Sporta veids Izcīnītā
vieta

1. Dambrete 1.
2. Rudens kross 1.
3. Volejbols (sievietes) 2.
4. Florbols (vīrieši) 2
5. Peldēšana 3.
6. Šautriņu mešana 3.
7. Novuss 3.
8. Galda teniss 4.
9. Telpu futbols 6.

10. Orientēšanās 6.
11. Šahs 6.
12. Kāršu spēle ,,zolīte” 6.
13. Volejbols (vīrieši) 7.
14. Pašvaldības darbinieku sporta spēles 7.
15. Basketbols (vīrieši) 8.–10.

Babītes vidusskola globālās izglītības projektā

Projekta grupa seminārā Siguldā, no kreisās:  
Janīna Amola, Anita Kalniņa, Inese Gavare, Diāna Eglīte.


