
19. februārī notika Pierīgas no-
vada ansambļu konkurss „Bal-
sis”, kurā piedalījās un uzvaras 
laurus plūca trīs Babītes vidus-
skolas vokālie ansambļi.

Katram kolektīvam bija 
jāsagatavo trīs priekšnesumi: viena 
dziesma par putnu tēmu, otra a ca-
pella sniegumā, bet trešo varēja brīvi 
izvēlēties. Mūzikas skolotājas rūpīgi 
strādāja pie repertuāra izvēles, lai 
skaņdarbi būtu gan vispiemērotākie 
katra dziedātāja spējām, gan arī 
dotu iespēju improvizēt un radoši 
izpausties. 

Dziesmu oriģinālai interpre-
tācijai ansambļa „Pūpoliņi” vadītāja 
Ingrīda Martinsone pavadījumam 
izvēlējās ne tikai klavieres, bet arī 
tādus mūzikas instrumentus kā bun-
gas, zvaniņus un vēja zvanus, kas 
priekšnesumam sniedza īpaši dzidru 
un savdabīgu skanējumu. Savukārt 
mazie dziedātāji naski iejutās dzies-
mu varoņu tēlos. Ieguldītās pūles 
tika pamanītas un novērtētas – an-

samblis „Pūpoliņi” konkursā ieguva 
I pakāpes diplomu. Paldies skolotājai 
Ingrīdai Martinsonei par ieguldīto 
darbu!

Mūzikas skolotāja Sandra Sestule 
konkursam gatavoja divus vokālos 
ansambļus – gan 7.–8. klašu, gan 
9.–11. klašu ansambli. Lai gan 7.–
8. klašu ansamblis šobrīd ir skait-
liski neliels  – ansambļa zēniem 
ir iestājies „klusuma” periods, lai 
pēc laika tie atgrieztos ar jaunu 

spēku, – viņu sniegums bija aktīvs, 
atraktīvs un skanīgs, pārsteidzot 
žūriju ar pārliecinošu dziedājumu. 
Neatpalika arī 9.–11. klašu ansam-
blis, kas izcēlās ar lielisku sniegu-
mu, kura īpašais akcents bija Artas 
izjustā vijoļspēle. Žūrija atzinīgi 
novērtēja abus kolektīvus, piešķirot 
Augstāko pakāpi un izvirzot  uz otrās 
kārtas konkursu, kas notiks Jūrmalā. 
Paldies skolotājai Sandrai Sestulei 
par augstajiem sasniegumiem un 
veiksmi nākamajā kārtā!

Sagatavoja Anna Sestule
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No 24. līdz 30. martam 
Latvijā norisināsies 
e-prasmju nedēļa 
E-prasmju nedēļa Latvijā notiks 
Eiropas „Get Online Week 2014” 
un Eiropas kampaņas „e-Skills 
for Jobs 2014” ietvaros. Šogad 
e-prasmju nedēļas galvenās tēmas 
ir e-prasmes nodarbinātībai un 
informācijas un komunikācijas 
tehnoloģijas (IKT) karjerai, kā arī 
e-prasmes ikvienam.

Eiropas kampaņas „e-Skills for 
Jobs 2014” galvenie uzdevumi ir 
radīt kopēju Eiropas mēroga plat-
formu e-prasmju attīstītības veici-
nāšanai, iesaistot atbilstošās privā-
tā, publiskā un nevalstiskā sektora 
organizācijas, veicināt Eiropas un 
nacionālā līmeņa e-prasmju atbalsta 
un attīstības aktivitātes, veltot īpašu 
uzmanību IKT karjeras un ar digi-
tālām tehnoloģijām saistītu darbu 
izvēles motivēšanai, veidot dialogu 
starp IKT nozares, publiskā sektora, 
NVO un mērķa grupu pārstāvošām 
organizācijām Eiropas un nacionālā 
mērogā.

E-prasmju nedēļu Latvijā orga-
nizē Latvijas Informācijas un ko-

munikācijas tehnoloģijas asociācija 
(LIKTA) un Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrija 
(VARAM) sadarbībā ar valsts un 
privātā sektora partneriem un no-
vadu pašvaldībām. 

Šogad E-prasmju nedēļa veltīta 
divām galvenajām tēmām:
•  e-prasmes nodarbinātībai un 

IKT karjerai: e-prasmju apmā-
cību aktivitātes nodarbinātības 
veicināšanai, e-prasmju novērtē-
šanas metodes un tiešsaistes rīki, 
IKT prasmju apliecināšana un 
serti� kācija, IKT karjeras dienas, 
IKT karjeras motivācijas pasāku-
mi, IKT sacensības un konkursi 
jauniešiem, IKT un e-prasmju 
semināri uzņēmējiem;

•  e-prasmes ikvienam: e-pras-
mes tiem, kas uzsāk datora un 
interneta lietošanu, e-prasmes 
senioriem, digitālie sociālie 
mediji, iepazīšanās ar jauniem 
e-pakalpojumiem, drošība un 
aizsardzība internetā, interneta 
ētika un autortiesības.

Vairāk par e-prasmju nedēļas 
pasākumiem un programmu lasiet 
mājaslapā www.eprasmes.lv.

24.  martā plkst. 10.30 seko-
sim līdzi e-prasmju nedēļas at-
klāšanai interneta tiešraidē no 
ES mājas. Būs iespēja tiešsaistē 
vērot augsta līmeņa politisku 
diskusiju par e-prasmēm nodar-
binātībai, kā arī dzirdēt stāstu 
par kultūras e-vides pakalpoju-
miem un aktivitātēm „Kultūra 
e-vidē”. Tiešraidi būs iespējams 
vērot mājaslapā www.eprasmes.lv.

IKT karjeras dienas
25., 26. un 27.  martā jau trešo 
reizi e-prasmju nedēļas ietvaros 
Latvijā notiks IKT karjeras dienas. 
Pasākuma mērķis ir dot iespēju 
9.–12. klašu skolēniem iepazīties 
ar IKT nozari un ar to saistītajām 
profesijām, apmeklējot ar infor-
mācijas un komunikācijas teh-
noloģijām saistītos uzņēmumus 
un organizācijas. Būs iespējams 
gan iepazīties ar konkrētām pro-
fesijām un amatiem, gan uzzināt 
vairāk informācijas par karjeras 
iespējām semināru veidā. 

Linda Sedleniece, 
pašvaldības projektu vadītāja

E-prasmju nedēļa Latvijā

Radām un rādām klasi

Biedrība „Pierīgas partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu 
iesniegumu pieņemšanas 4. kārtu Lauku attīstības programmas 
2007.–2013.  gadam pasākuma „Vietējās attīstības stratēģijas” 
ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2014.  gada 
11. aprīļa līdz 2014. gada 12. maijam.

 
Projektu iesniegumi jāiesniedz Mārupes novadā, Mazcenu 

alejā 33/3 (tālr.  26440279) vai Olaines novadā, Zemgales ielā 
33 (tālr. 67146030).

Projekta iesniegumus elektroniskā dokumenta formā, kas 
parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un apliecināti ar laika 
zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, jāie-
sniedz, nosūtot uz Lauku atbalsta dienesta e-pastu lad@lad.gov.lv. 

9. kārtā pieejamais publiskais � nansējums ir EUR 90 435.78. 

Vairāk informācijas: www.lad.gov.lv, www.marupe.lv, 
www.olaine.lv, www.babite.lv, www.pierigaspartneriba.lv.

Biedrība „Pierīgas partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu 
iesniegumu pieņemšanas 7. kārtu Rīcības programmas Eiropas 
Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai 2007.–2013.gadam 
pasākuma „Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros 
apstiprinātās Vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2014.  gada 
11. aprīļa līdz 2014. gada 12. maijam.

7. kārtā pieejamais publiskais � nansējums ir EUR 114 930,54. 

Projektu iesniegumi jāiesniedz Mārupes novadā, Mazcenu 
alejā 33/3 (tālr. 26440279) vai Olaines novadā, Zemgales ielā 33 
(tālr. 67146030)

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks Rīcības programmas 
Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai 2007.–2013.
gadam pasākuma „Teritorijas attīstības stratēģiju 
īstenošana” šādām aktivitātēm un rīcībām:

Aktivitātes „Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītas maza 
mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstība” ietvaros 
3.1.rīcība „Atbalsts tūrisma un zivsaimniecības attīstībai”, pie-
ejamais � nansējums EUR 114 930,54. 

Vairāk informācijas: www.lad.gov.lv, www.marupe.lv, 
www.olaine.lv, www.babite.lv, www.pierigaspartneriba.lv.

Biedrības 
„Pierīgas partnerība” 
paziņojums
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2014. gada 26. februārī
Domes sēdes darba kārtībā 42 punkti.

Babītes novada pašvaldības dome lēma:
• noteikt, ka Babītes novada Babītes pagasta Sēbru ciemā 

ir jaunas ielas – Medulāju iela un Grīnieku iela;
• noteikt, ka zemes vienību robežu pārkārtošanai nekustamā 

īpašuma „Kaktusi” un „Zariņi” Babītes pagastā, Babītes 
novadā, nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu;

• noteikt, ka nekustamā īpašuma „Birznieki” Dzilnuciemā, 
Babītes pagastā, Babītes novadā, zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu Nr. 8048 007 0027 un platību 5,1 ha, sada-
līšanai nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu;

• uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamā īpašuma „Āren-
das” zemes vienībai, kadastra apzīmējums 8088 002 0006, 
18,3 ha platībā, un nekustamā īpašuma „Jaunkrasti” zemes 
vienībai, kadastra apzīmējums 8088 002 0060, 6,11 ha 
platībā, atbilstoši Babītes pagasta teritorijas plānojuma 
2008.–2020. gadam un Salas pagasta teritorijas plānojuma 
2005.–2017. gadam teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumiem;

• uzsākt lokālplanojuma izstrādi nekustamā īpašuma „Slēpe-
ri” zemes vienībai, kadastra apzīmējums 8048 003 0030, 
nekustamā īpašuma „Skroderu pļavas” zemes vienībai, 
kadastra apzīmējums 8048  003  0153, nekustama īpa-
šuma „Dziļavoti” zemes vienībai, kadastra apzīmējums 
8048 003 0121, nekustamā īpašuma „Zemdegas” zemes 
vienībai, kadastra apzīmējums, 8048 003 0120;

• uzsākt detālplānojuma grozījumu izstrādi detālplānojuma 
„Jaunzemes” teritorijas izmantošanas un apbūves notei-
kumiem atbilstoši Babītes pagasta teritorijas plānojuma 
2008.–2020. gadam un Salas pagasta teritorijas plānojuma 
2005.–2017. gadam teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumiem;

• apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu nekus-
tamā īpašuma „Klīvu ābelītes” Klīvēs, Babītes pagastā, 
Babītes novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
8048 013 0076;

• likvidēt 49 adreses, kuras Valsts kadastra informācijas sis-
tēmā nav piesaistītas nevienam objektam; piešķirt adresi 
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80880080097 un 
ēkai ar būves kadastra apzīmējumu 80880090097001: „Pa-
vasaru ferma”, Pavasari, Salas pag., Babītes nov., LV 2105; 
piešķirt adresi nekustamā īpašuma „Jaunsiliņi 4”, kadastra 
Nr. 80480040278, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
80480040278 un dzīvojamai mājai uz tās: „Jaunsiliņi 4”, 
Spilve, Babītes pag., Babītes nov., LV 2101; 

• likvidēt adreses 7 ēkām, kurām konstatētas patvaļīgas 
būvniecības pazīmes, likvidēt adreses 12 ēkām, kas nav 
funkcionāli saistītas ar dzīvojamo ēku, un piešķirt ad-
reses 12 ēkām atbilstoši dzīvojamās ēkas tehniskajiem 
projektiem;

• mainīt nekustamā īpašuma Zāļu iela 3A, Sēbruciemā, 
Babītes pagastā, Babītes novadā, zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 8048 009 0103 noteikto nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi no individuālo dzīvojamo māju apbūves 
zeme (kods 0601) uz neapgūta individuālo dzīvojamo 
māju apbūves zeme (kods 0600);

• noslēgt zemes nomas līgumus ģimenes dārzu uzturēša-
nai ar 2 personām par pašvaldībai piederošā nekustamā 
īpašuma „Dārzi” zemes vienības daļu „Virsaiši”; ar 5 per-
sonām – par zemes vienības daļu „Piņķi”; ar 1 personu – 
par zemes vienības daļu „Mežāres”; ar 2 personām – par 
zemes vienības daļu „MRS”;

• slēgt zemes nomas līgumu ar 1 personu par apbūvētas 
zemes vienības, kadastra apzīmējums 8048 004 00375, 
iznomāšanu mājīpašuma uzturēšanai;

• atteikt slēgt zemes nomas līgumu ar 1 personu par paš-
valdībai piekrītoša nekustamā īpašuma „Meža iela I-24” 
zemes vienības daļas nomu;

• noraidīt 1 personas lūgumu, izstrādājot Staru ielas teh-
nisko projektu, atkāpties no detālplānojumā paredzētās 
notekūdeņu kanalizācijas tīklu un ūdensvada projektēšanas 
un izbūves;

• iekļaut Babītes novada pašvaldībai piederošā neapbūvētā 
zemes gabala „Piņķu ciems-4”, kadastra Nr.8048 003 0168, 
daļu 1,0 ha platībā iznomājamo neapbūvēto zemes gabalu 
sarakstā;

• izsniegt izziņu 5 nepilsoņiem, 3 juridiskām personām un 4 
ārvalstu � ziskām personām par atļauju iegūt īpašumā zemi;

• piešķirt pabalstu 13 personām sociālās rehabilitācijas mēr-
ķu sasniegšanai un 1 personai mājokļa pieslēgšanai pie 
pašvaldībai piederošiem maģistrālajiem inženiertīkliem;

• piešķirt 1 personai īres tiesības Babītes novada pašvaldībai 
piederošā dzīvoklī;

• izslēgt 1 personu no dzīvokļu jautājumu risināšanas re-
ģistra;

• pagarināt sociālā dzīvokļa īres līgumu ar 1 personu;
• mainīt Babītes novada pašvaldības īpašumā esošo nekus-

tamo īpašumu 0,1519 ha platībā, kadastra Nr.80480100249, 
adrese: Kalna iela 2A, Brīvkalni, Babītes pagasts, Babītes 
novads, pret 1 personas nekustamo īpašumu „Pavasara ceļš”, 
platība 0,1615 ha, kadastra Nr.80480100472, pašvaldības 
funkciju nodrošināšanai;

• noslēgt jaunu dzīvojamo telpu īres līgumu ar 1 personu 
par Babītes novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu;

• noteikt nākamo telpu nomas periodu no 01.05.2014. līdz 
30.04.2015. un nomas maksu EUR 59,05 (t.i., Ls 41,50) 
mēnesī plus PVN, VAS „Latvijas Pasts” iznomātām ne-
dzīvojamām telpām ēkā „Doktorāts” Spuņciemā, Salas 
pagastā, Babītes novadā;

• noteikt nākamo telpu nomas periodu no 01.05.2014. līdz 
30.04.2015. un nomas maksu EUR 35,51 (t.i., Ls 24,96) 
mēnesī plus PVN, SIA „Komunālie pakalpojumi” izno-
mātām nedzīvojamām telpām ēkā „Doktorāts” Spuņciemā, 
Salas pagastā, Babītes novadā;

• apstiprināt noteikumus „Par piemaksu piešķiršanas un 
materiālās stimulēšanas kārtību Babītes novada pašval-
dības Sociālajā dienestā”; „Par piemaksu piešķiršanas un 
materiālās stimulēšanas kārtību Babītes novada pašvaldības 
administrācijā”; „Par piemaksu piešķiršanas un materiālās 
stimulēšanas kārtību Babītes novada pašvaldības Babītes 
mūzikas skolā”; „Par piemaksu piešķiršanas un materiālās 
stimulēšanas kārtību Babītes novada pašvaldības Babītes 
vidusskolā”; „Par piemaksu piešķiršanas un materiālās 
stimulēšanas kārtību Babītes novada pašvaldības Babītes 
novada pirmsskolas izglītības iestādē „Saimīte”; „Par pie-
maksu piešķiršanas un materiālās stimulēšanas kārtību 
Babītes novada pašvaldības Babītes pirmsskolas izglītības 
iestādē”; „Babītes novada pašvaldības domes izveidotajās 
komisijās strādājošo darba samaksas kārtība”; 

• izslēgt no pašvaldības grāmatvedības uzskaites pamatlī-
dzekli;

• apstiprināt nosacītu cenu kustamajai mantai;
• noteikt vienas dienas maksu par bērna uzturēšanos paš-

valdības organizētajā bērnu atpūtas un sporta nometnē 
2014. gadā;

• iedalīt � nanšu līdzekļus sporta atbalstam no 2014. gada 
pašvaldības budžeta sadaļas dotācijas sportam paredzētiem 
� nanšu līdzekļiem;

• apstiprināt izmaiņas pašvaldības nekustamo īpašumu 
izsoles komisijā;

• apstiprināt izmaiņas pašvaldības dzīvojamo māju priva-
tizācijas komisijā.

 Ar Babītes novada pašvaldības domes 26.02.2014. lēmumu 
„Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma 
„Slēperi” zemes vienībai, kadastra apzīmējums 8048 003 0030, 
nekustamā īpašuma „Skroderu pļavas” zemes vienībai, kadas-
tra apzīmējums 8048 003 0153, nekustamā īpašuma „Dziļavoti” 
zemes vienībai, kadastra apzīmējums 8048 003 0121, un 
nekustamā īpašuma „Zemdegas” zemes vienībai, kadastra 
apzīmējums 8048 003 0120, darba uzdevuma un izstrādes 
vadītāja apstiprināšanu un līguma slēgšanu par lokālplānoju-
ma izstrādi” (prot. Nr.3, 5.§) uzsākta lokālplānojuma izstrāde. 

Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Babītes 
novada pašvaldības teritorijas plānotāja Ingūna Krenberga.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt 
Babītes 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, � ziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, 
personas kods, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – 
nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese. 

Paziņojums par detālplānojuma 
grozījumu izstrādes uzsākšanu 
Ar Babītes novada pašvaldības domes 26.02.2014. lēmumu 
„Par grozījumu izstrādes uzsākšanu detālplānojuma „Jaunze-
mes” teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos, darba 
uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu un līguma 
slēgšanu par detālplānojuma grozījumu izstrādi” (prot.Nr.3, 
6.§) uzsākta detālplānojuma grozījumu izstrāde. 

Par detālplānojuma grozījumu izstrādes vadītāju apstipri-
nāta Babītes novada pašvaldības teritorijas plānotāja Ingūna 
Krenberga.

Detālplānojuma grozījumu izstrādes mērķis – veikt grozī-
jumus saistošo noteikumu Nr. 82 teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumos, precizējot tos atbilstoši Babītes pagasta 
teritorijas plānojuma 2008.–2020. gadam un Salas pagasta 
teritorijas plānojuma 2005.–2017. gadam teritorijas izman-
tošanas un apbūves noteikumiem.

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

Paziņojums par detālplānojumu 
izstrādes uzsākšanu
Ar Babītes novada pašvaldības domes 26.02.2014. lēmumu 
„Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma 
„Ārendas” zemes vienībai, kadastra apzīmējums 8088 002 0006, 
un nekustamā īpašuma „Jaunkrasti” zemes vienībai, kadastra 
apzīmējums 8088 002 0060, darba uzdevuma un izstrādes 
vadītāja apstiprināšanu un līguma slēgšanu par detālplānoju-
ma izstrādi” (prot.Nr.3, 4.§) uzsākta detālplānojuma izstrāde.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Babītes 
novada pašvaldības teritorijas plānotāja Ingūna Krenberga.

Detālplānojuma izstrādes mērķis – detalizēt teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumos atļauto izmantošanu.

Detālplānojums tiek izstrādāts nekustamā īpašu-
ma „Ārendas” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
8088 002 0006 un nekustamā īpašuma „Jaunkrasti” zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8088 002 0060 robežās. 
Detālplānojuma izstrādātājs – SIA „Reģionālie projekti”.

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

Paziņojums par lokālplānojuma 
izstrādes uzsākšanu

Babītes novada 
pašvaldības domes sēdē
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Saimnieciskie darbi 
2014. gada februārī
1. Procesā esošās iepirkumu procedūras:

1.1. noslēgusies piedāvājumu izvērtēšana iepirkumam par Babītes 
novada pašvaldības ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas dar-
biem ziemas periodā; pieņemts lēmums pārtraukt iepirkumu 
bez rezultāta;

1.2. noslēdzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš iepirkumam „Par 
Babītes novada pašvaldības pārvaldījumā esošo ielu un autoceļu 
grants, šķembu un uzlabotas grunts segumu uzturēšanas dar-
biem”; pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA „VR Projekts”; tiek 
gatavots līgums.

1.3. noslēdzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš iepirkumam „Par 
Babītes novada pašvaldības informatīvā izdevuma „Babītes Ziņas” 
izdošanu un izplatīšanu”; iesniegts viens piedāvājums; notiek 
vērtēšana; 

1.4. noslēdzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš iepirkumam „Par 
Liepu alejas rekonstrukciju Babītes pagastā, Babītes novadā”; 
iesniegti 13 piedāvājumi; notiek vērtēšana; 

1.5. izsludināts iepirkums par Babītes novada pašvaldības melio-
rācijas sistēmu uzturēšanas darbiem; piedāvājumu iesniegšanas 
termiņš 03.03.2014.;

1.6. izsludināts iepirkums par transporta pakalpojumiem dažādiem 
skolēnu, sportistu, pašvaldības kolektīvu pārvadājumiem; piedā-
vājumu iesniegšanas termiņš 03.03.2013.

2. Iepirkuma procedūru rezultātā noslēgti līgumi ar: 
2.1. SIA „VV Projekts” par tehniskā projekta „Pirmsskolas izglītības 

iestādes „Saimīte” korpusa būvniecība” izstrādi; līgumcena EUR 
7859; termiņš 22.04.2014.;

2.2. SIA „R20” par Babītes novada Salas pagasta kapsētas terito-
rijas apsaimniekošanas darbiem saskaņā ar darbu daudzumu 
sarakstu; līgumcena – līdz EUR 3900; termiņš no 20.02.2014. 
līdz 31.10.2014.;

2.3. SIA „Lūsis V” par tehniskā projekta „Ūdensapgādes, kanalizācijas 
un siltumtrases ārējo inženierkomunikāciju tīkli daudzfunkcio-
nālā sociālo pakalpojumu centra ēkai Centra ielā 3, Piņķos un 
pirmsskolas izglītības iestādes „Saimīte” korpusa ēkai” izstrādi; 
līgumcena – EUR 2270; termiņš deviņas nedēļas; 

2.4. SIA „Eco Baltia Vide” par Babītes novada pašvaldībai valdī-
jumā esošo ielu un autoceļu brauktuvju 129,07 km kopgarumā 
mehanizētu attīrīšanu no sniega un slīdamības samazināšanu ar 
smilts–sāls maisījumu, ar mitrās sāls maisījumu pēc nepiecieša-
mības, sniega izvešanu, nodrošinot braukšanai drošus apstākļus; 
līguma termiņš līdz 30.04.2014.;   

2.5. SIA „Prāna Ko” par saimniecības preču piegādi Babītes novada 
pašvaldības iestāžu darba nodrošināšanai’; termiņš 03.03.2016.

3. Noslēgts līgums ar SIA „BaltSurvey” par divu jaunu zemes robežu 
plānu, situāciju plānu un apgrūtinājumu plānu izgatavošanu; lī-
gumcena – EUR 650; termiņš 04.04.2014.

4. Izpildīts līgums ar SIA „BaltSurvey” par nekustamā īpašuma „Rīgas 
iela 7”, kad. apz. 80480030299, platība 1,3 ha, topogrā� skā plāna 
izstrādi; līgumcena – EUR 490.

5. Noslēgts līgums ar SIA „Ģeodēzija S” par Spuņciema ielas un Sila 
ielas topogrā� skā plāna izstrādi; līgumcena – EUR 1961; termiņš 
03.03.2014.

6. Pagarināts līguma izpildes termiņš līdz 20.05.2014. ar SIA „Arhitekte 
G.Kursīte” par tehniskā projekta „Pagastmājas rekonstrukcija par 
kultūrizglītības centru nekustamajā īpašumā „Vietvalži”, Spuņciemā, 
Salas pagastā, Babītes novadā” izstrādi.

7. Noslēgts līgums ar SIA „Interbaltija” par divu tehnisko projek-
tu – „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Salas pagasta 
Spuņciemā” un „Spuņciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu dūņu 
lauka rekonstrukcija”  – novērtēšanu ieguldīšanai pašvaldības 
kapitālsabiedrības pamatkapitālā; līgumcena – EUR 500; termiņš 
15 kalendārās dienas. 

Elfa Sloceniece, 
pašvaldības izpilddirektore

Babītes novada pašvaldības Sa-
biedriskās kārtības daļa informē, 
ka sabiedriskās kārtības sargi 
sadarbībā ar Olaines iecirkņa 
policijas darbiniekiem, veicot 
sabiedriskās kārtības uzraudzī-
bu Babītes novadā, devušies 
28 izbraukumos. Mēneša laikā 
Valsts policijā nogādātas 4 per-
sonas, no kurām 3 personas par 
administratīvo pārkāpumu izda-
rīšanu, bet 1 persona – aizdomās 
par noziedzīgu nodarījumu iz-
darīšanu. Februārī saņemti un 
izskatīti 12 iedzīvotāju iesnie-
gumi un sūdzības, 2 gadījumos 
personas nogādātas dzīves vietā. 
Ar 21 personu veiktas preventīva 
rakstura pārrunas un pieņemti 

paskaidrojumi. Sastādīti 17 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 reibuma stāvoklī, kas 
aizskar cilvēka cieņu, sastādīti 2 
administratīvā pārkāpuma pro-
tokoli. Sastādīti 2 protokoli par 
to, ka uz mājas vai celtnes nav 
mājas numura.

Sadarbībā ar Valsts policijas 
darbiniekiem aizturētas un nogā-
dātas administratīvā aresta izcie-
šanai 2 personas par automašīnas 
vadīšanu alkoholisko dzērienu 
ietekmē.

Februārī tika veikts 1 reids, 
kura laikā tika pārbaudītas auto-
mašīnas un to vadītāji, ar mērķi 
novērst likumpārkāpumus un 
noziedzīgus nodarījumus, kā arī 
tika veikta preventīva rakstura 
patrulēšana Babītes novada te-
ritorijā – pārbaudītas personas, 
kuras agrāk tikušas tiesātas, kā 
arī tika pārbaudīta māju numu-
ru lietošana uz ēkām un celt-
nēm.

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

Ainārs Skudris,
sabiedriskās kārtības sargs

Februārī sastādīti 17 protokoli/paziņojumi par 
apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu

No šā gada 24. marta Babītes novada iedzīvotājiem būs pieejami četri šķiroto atkritumu savākšanas 
punkti Babītē un Piņķos. Tādējādi vides apsaimniekošanas uzņēmums „Eco Baltia vide” aicina iedzīvotājus 
arī turpmāk šķirot otrreiz pārstrādājamos materiālus. 

Vides apsaimniekošanas uzņēmums „Eco Baltia vide” sadarbībā ar Babītes novada pašvaldību kopā iz-
vietojis astoņus šķiroto atkritumu konteinerus PET pudelēm un stiklam: divi atkritumu savākšanas punkti 
atrodas Piņķos – pie veikala „Elvi” stāvlaukuma Rīgas ielā un pie daudzdzīvokļu mājas Centra ielā 2, Centra 
ielas un Saules ielas krustojuma rajonā, un divi Babītē – pie veikala „Elvi” Babītes ielā un pie daudzdzīvokļu 
mājas „Papardes” Spuņciema ielā, Spuņciemā. 

„Eco Baltia vide” valdes priekšsēdētāja Anita Saulīte: „Esam ņēmuši vērā Babītes novada iedzīvotāju lielo 
interesi par atkritumu šķirošanu un izvietojuši Babītē un Piņķos astoņus konteinerus. Jāatzīst, ka pēdējā 
laikā ir vērojama ļoti pozitīva tendence atkritumu šķirošanas paradumos – cilvēki ne tikai vēlas šķirot, bet 
arī paši pieprasa konteinerus, jo acīmredzot iedzīvotājiem nav vienaldzīgas rūpes par apkārtējo vidi.” 

Vieglā iepakojuma konteinerā (dzeltenā krāsā) drīkst mest saplacinātas dzērienu plastmasas (PET) 
pudeles, dzērienu skārda bundžas, papīrus, avīzes, žurnālus, bukletus, brokastu pārslu, cepumu, apavu un 
citas tamlīdzīgas kartona kastes, bet nedrīkst mest olu bretes, tetrapakas, sīki sasmalcinātus papīrus, jo-
gurta, krējuma, saldējuma papīru, vienreizlietojamos traukus u.tml. Savukārt stikla konteinerā (zaļā krāsā) 
drīkst mest stikla burkas un pudeles, kuras 
pirms tam jāizskalo no ēdiena un dzēriena 
paliekām. Stiklam domātajā konteinerā ne-
drīkst mest netīru stikla taru, spoguļu stiklu, 
stikla un keramikas traukus, automašīnu 
stiklu, kā arī pudeles, kas satur plastmasas 
piemaisījumus. 

SIA „Eco Baltia vide” ir visstraujāk 
augošais vides apsaimniekošanas uzņēmums 
Latvijā, un tā pakalpojumi teritorijā no Kol-
kas līdz Rīgai un Ādažiem pieejami vairāk 
nekā vienam miljonam iedzīvotāju, kam 
uzņēmums nodrošina pilnu vides apsaim-
niekošanas pakalpojumu klāstu – sadzīves 
un šķiroto atkritumu izvešanu, būvgružu 
un lielgabarīta atkritumu apsaimniekošanu, 
ceļu un teritoriju uzkopšanu, apzaļumošanu, 
asenizāciju, un citus pakalpojumus. Uzņē-
muma autoparks sastāv no 120 transporta 
vienībām, un tajā strādā teju 200 darbinieki, 
kurus raksturo saimnieka attieksme pret 
uzticēto, mērķtiecīgums un uzņēmība, kā 
arī spēja pret darbu attiekties radoši un gūt 
prieku ne vien no rezultāta, bet arī procesa. 

Dace Jansone, 
Korporatīvās komunikācijas direktore

Eco Baltia grupa

„Eco Baltia vide” Babītē un Piņķos 
uzstāda vieglā iepakojuma konteinerus
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Reģistrācijas numurs: 000703364
Dibinātājs: Babītes novada pašvaldība

Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, 
Babītes novads, LV–2107

Par avīzes sagatavošanu atbild 
projektu vadītāja Linda Sedleniece. 

Tālrunis: 67511291, fakss: 67914435, 
e-pasta adrese: dome@babite.lv

Avīze internetā: www.babite.lv
Iznāk vienu reizi mēnesī. 
Tirāža: 3000 eksemplāru

Izdevējs: SIA „Rīgas Apriņķa Avīze”

KULTŪRAS AFIŠA
19. martā plkst.18.30

Spuņciemā, Sporta un kultūras centrā, radošo pras-
mju nodarbība „Audumu maisu apdrukas tehnika”.

Pieteikties pa tālr. 25945400, 29101050 vai 
e-pastu trakiradosi@inbox.lv.

22. martā plkst.18 Piņķu Sv. Jāņa baznīcā 
koncertcikls „Mūzika Piņķu baznīcā”

Sveicot pavasari koru sadziedāšanās. 
Piedalās:

sieviešu koris „Stradiņi” 
Mākslinieciskais vadītājs Jevgēņijs Augustinovičš

Diriģente Vizma Zandersone
Koncertmeistare Māra Bilzone

Valsts policijas koledžas vīru koris „Iustus”
Mākslinieciskā vadītāja Māra Batraga, 

Diriģents Ēriks Kravalis
Kormeistars Ainars Mēness

Aizkraukles pilsētas kultūras 
nama vīru koris „Staburags”

Diriģenti: Māra Batraga un Ainars Mēness
Koncertmeistare Inga Strazdiņa

29. martā Teātra dienai veltīts pasākums
Spuņciemā, Sporta un kultūras centrā

Plkst. 18.00–19.30 Jaunais Miltu teātris (Ķekava) ar 
izrādi „Zaļā krūze” (autors M. Zīverts, 

režisore Līga Milta).
Plkst. 20.00–20.45 Salas pagasta amatierteātra 

„Kalambūrs” programma 
„Kalambūra atmiņu burti, spēle un draugi”.

Plkst. 21.00–01.00 muzicēs grupa „ e Six Ties”
 

Ieeja pasākumos bez maksas

Atbalsta Babītes novada pašvaldība

SPORTA ZIŅAS
Babītes novada sporta 
spēles
2. martā Babītes sporta komplek-
sā norisinājās otrais posms kāršu 
spēlē „Zolīte”, kurā piedalījās 24 
dalībnieki. Dāmu konkurencē 
1.  vietu izcīnīja Valentīna Bau-
mane, 2.  vietu Dzintra Svikle, 
3.  vietu Daina Pedece. Vīriešu 
konkurencē 1. vietu izcīnīja Vla-
dislavs Ribulis, 2.  vietu Edgars 
Caune, 3. vietu Raivis Jansons. 
Pierīgas novadu sporta 
spēles
23.  februārī Ogres novada Plau-
žu ezerā norisinājās zemledus 
makšķerēšanas sacensības starp 
deviņām Pierīgas novadu koman-
dām. Mūsu novada komanda  – 
Kristaps Krivenoks, Kaspars 
Krivenoks, Arvis Kiršteins un 
Aleksandrs Vasiļjevs  – izcīnīja 
7. vietu.
Volejbols
Baltijas sieviešu volejbola līgā SK 

„Babīte” komanda aizvadījusi kār-
tējās līgas spēles. 15. februārī Tal-
linā tika uzvarēta Tallinas Univer-
sitātes komanda ar rezultātu 3:1, 
16.  februārī zaudējums Tallinas 
Tehniskajai universitātei ar 0:3. 
22.  februārī Piņķos tika izcīnīta 
uzvara pret Kauņas VK „Heksa” 
ar 3:1, bet 23.  februārī zaudē-
jums līgas stiprākajai komandai 
no Lietuvas „Achema-KKSC” 0:3. 
1.  martā Limbažos zaudējums 
MSĢ/„Zeltaleja” komandai 0:3, 
savukārt 2. martā Rīgā uzvarēta 
RSU/MVS komanda ar 3:1. Paš-
reiz SK „Babīte” komanda turnīra 
tabulā ieņem 5. vietu starp div-
padsmit komandām.

22. februārī Jelgavā norisinājās 
vīriešu veterānu volejbola turnīrs 

„Jelgavas kauss 2014”, kur 1. vietu 
izcīnīja Babītes komanda.
Futbols
Rīgas Olimpiskajā sporta centrā 
norisinājās Latvijas Futbola fede-
rācijas organizētais ,,Ziemas kauss” 
jauniešu komandām. Apvieno-
tās komandas FK „Tukums-2000/
TSS/Babīte” vecuma grupā U-15 
izcīnīja 1. vietu; par labāko vārt-
sargu tika atzīts mūsu Rihards 
Matrevics. U-16 vecuma grupā 
izcīnīta 3. vieta; par labāko vārt-
sargu atzīts mūsu Andriāns Misa, 
par labāko uzbrucēju – Rūdolfs 
Fogelis.
Novuss
2. martā Bauskā norisinājās aug-
sta reitinga turnīrs novusā, kur 
piedalījās daudzi labākie Latvijas 
novusa meistari. Šajā turnīrā par 

uzvarētāju kļuva SK „Babīte” no-
vusists Igors Ramba.  

Latvijas novusa komandu 
čempionātā pēc ceturtā posma 
virslīgā SK „Babīte” komanda 
ieņem 4. vietu starp sešpadsmit 
komandām, bet pirmās līgas SK 

„Babīte” komanda ieņem 12. vietu 
starp sešpadsmit komandām.
Basketbols
Mārupes novada basketbola līgā 
SK „Babīte” vīriešu komanda pēc 
septiņpadsmit spēlēm izcīnījusi 
sešpadsmit uzvaras un piedzīvo-
jusi vienu zaudējumu, ieņemot 
turnīra tabulā 2. vietu divpadsmit 
komandu konkurencē. Jāpiebilst, 
ka 1.  vietas komanda ir nospē-
lējusi par divām spēlēm vairāk.

Jūrmalas atklātajā vīriešu 
basketbola čempionātā piedalās 
mūsu novada komanda „Babīte”. 
Čempionātā piedalās vienpad-
smit komandas, pēc pamatturnī-
ra mūsu komanda, desmit spēlēs 
izcīnot trīs uzvaras un piedzīvojot 
septiņus zaudējumus, ir izcīnījusi 
8. vietu, kas dod tiesības piedalī-
ties play-o�  turnīrā.

Dubultamatieru vīriešu bas-
ketbola 2.  līgā piedalās mūsu 
novada komanda ar nosaukumu 

„Čiekurs”, kam divdesmit vienā 
spēlē visi zaudējumi.
Florbols
Latvijas vīriešu � orbola 1.  līgas 
čempionātā SK „Babīte” komanda 
ir aizvadījusi play-off ceturtdaļ-
spēles ar „Rubene-1” komandu. 
20.  februārī Spuņciemā uzvara 
ar rezultātu 4:2, 27.  februārī Ru-
benē zaudējums 3:7 un 1. martā 
arī Rubenē zaudējums 5:6, līdz 
ar to, izcīnot divas uzvaras, tālāk 
tiek „Rubene-1” komanda, bet 
mūsu komandai čempionāts ir 
noslēdzies.
Vieglatlētika
1. martā Rīgā norisinājās Latvijas 
sporta veterānu-senioru savienī-
bas 51.  sporta spēļu sacensības 
vieglatlētikā telpās. Sporta klubu 

„Babīte” šajās sacensībās pārstāvēja 
trīspadsmit dalībnieki. Trīsdesmit 
trīs komandu konkurencē izcīnīta 
14. vieta.  No trīspadsmit SK „Ba-
bīte”  dalībniekiem divpadsmit iz-
cīnīja godalgotās vietas. Sporta 
klubu pārstāvēja Ilona Kojalo-
viča, Ingrīda Lamberte, Rudīte 
Everte, Inese Čodere, Olga Ani-
konova, Māra Bārbele, Santa Jo-
kuma, Andra Bratuška, Dmitrijs 
Ivasivs, Edijs Kizenbahs, Ruriks 
Bite, Andris Rukmanis un Māris 
Pakārklis.

Babītes sporta kompleksa 
vadītājs Guntars Reika

2012. gada 31. decembrī biedrība 
„Pierīgas partnerība” un Kretingas 
(Lietuva) vietējā Zivsaimniecības 
grupa parakstīja līgumu par 
starptautiskā projekta īstenošanu 
2014. gadā.

Projekts paredz starptautiskās 
sadarbības aktivitātes, kuru mērķis 
ir gūt pieredzi zivsaimniecības 
un tūrisma jomā, lai tādējādi 
dotu iespēju uzņēmējiem un 
saimniecību īpašniekiem piedāvāt 
kvalitatīvu konkurētspējīgu pakal-
pojumu. Projekta ietvaros paredzētas 
apmācības par zivsaimniecību 
dažādās ūdenstilpēs (dīķi, ezeri, 
upes), zivju audzēšanas jomā, kā arī 
tūrisma organizēšanā un vadīšanā. 

Tāpat paredzēti apskates braucieni 
uz zivsaimniecībām un tūrisma 
objektiem, praktiskas nodarbības, 
kā arī turpmākās sadarbības iespēju 
apspriešana.

Projekta programma ir plaša, 
un tajā ietilpst gan sadarbība 
tūrisma jomā starp Kretingas un 
Pierīgas partnerības teritorijām, 
gan savstarpēja pieredzes apmaiņa. 
Visi šie pasākumi vērsti uz 
uzņēmējdarbības attīstību tūrisma 
un zivsaimniecības jomā, sakārtotas 
teritorijas izveidi, vietējo iedzīvotāju 
motivāciju attīstībai. Jāatzīmē, ka 
minētās aktivitātes, ko veicina 
biedrība „Pierīgas partnerība”, at-
bilst konkrētiem mērķiem, kas 

noteikti biedrības Vietējā attīstības 
stratēģijā, un visu novadu spēkā 
esošiem attīstības plāniem. Ieguvumi 
no šā projekta realizēšanas būs tai 
iedzīvotāju kategorijai, kas aktīvi 
darbojas zivsaimniecības un tūrisma 
jomā, un daļa no tiem jau izman-
tojusi EZF � nansējumu tūrisma un 
novadu attīstībai kopumā. 

Biedrība „Pierīgas partnerība” 
aicina pieteikties ieinteresētos 
Mārupes, Olaines un Babītes no-
vada iedzīvotājus, ūdenstilpju 
īpašniekus, zivsaimniecības un 
tūrisma aktivitāšu veicējus dalībai 
projektā. No savas puses solā m 
saturīgu, interesantu, idejām un 
iespējām bagātu projektu.

Par pamatlīdzekļu pārdošanu par brīvu cenu
Babītes novada pašvaldība pārdod par brīvu cenu pamatlīdzekļus (turpmāk tekstā – Kustamā man-

ta) – medicīniska rakstura iekārtas un telpu aprīkojumu.
Kustamās mantas atrašanās vieta: „Doktorāts”, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads.
Kustamās mantas apskate iespējama līdz 2014. gada 31. martam darba dienās, iepriekš savu ierašanos 

saskaņojot ar ārstu prakses IK „Dr. Gitas Ertas privātprakse” medicīnas māsu Inetu (tālr. 29116783).
Kustamai mantai ir noteikta šāda nosacītā cena:

Nr.p.k Inv.Nr. Nosaukums Cena bez PVN 
(EUR)

PVN 21%
(EUR)

Cena ar PVN 
(EUR)

1. 1459 EKG ar 12 nodalījumiem 150,00 31,50 181,50
2. 1457 Kušete Examina (195×65×64) 15,00 3,15 18,15
3. 1458 Medicīniskais skapis 20,00 4,20 24,20
4. 1453 Negataskops 10,00 2,10 12,10
5. 1456 Sausā gaisa sterilizators (Panacea) 20,00 4,20 24,20
6. 1455 Pneimatisko šinu komplekts 10,00 2,10 12,10
7. 1454 Zīdaiņu svari – elektr. līdz 20 kg 10,00 2,10 12,10
8. 1475 Datorgalds So�  plus 15,00 3,15 18,15
9. 1476 Datorgalds Fura 25,00 5,25 30,25

10. 1477 Atvilktņu bloks 10,00 2,10 12,10
11. 1473 Ūdens sildītājs 5,00 1,05 6,05

KOPĀ: 290,00 60,90 350,90
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 2014. gada 31. martam plkst.18.00.

Ja pieteiksies vairāk nekā viena persona, tiks rīkota izsole starp šīm personām.  
Babītes novada pašvaldība

Piesakies pieredzes apmaiņai ar Lietuvu


