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23. maijā atzīmējam Piņķu
kaujas 95. gadadienu!

Šogad aprit tieši 95 gadi, kopš
1919. gada maijā pulkveža Baloža brigāde Babītes novada teritorijā pie Piņķiem izcīnīja kauju
ar lieliniekiem, kas pavēra Rīgas vārtus Latvijas karaspēkam.
Savukārt tieši pirms 75 gadiem,
1939. gada 23. maijā, Latvijas
prezidents Kārlis Ulmanis kaujas vietā atklāja pieminekli (tēlnieks Jānis Briedis), kas veltīts
drosmīgajiem karavīriem. Uzrunā tautai viņš teica:

nedaudz citā vietā – ceļa dienvidu
pusē, kur tika uzstādīta tēlnieka
Oļega Skaraiņa veidotā pieminekļa kopija.
Raksta turpinājumu lasiet
nākamajā lappusē
Prezidents K. Ulmanis atklāj pieminekli; 1939. gada 23. maijs.
Foto no vēstures arhīviem


Piemineklis Piņķu kaujas piemiņai mūsdienās; 2014. gads.
I. Aizsilas foto



„..Mēs visi zinām, ka toreizējās
cīņās pirms 20 gadiem gāja Baloža
brigāde reizē ar visiem citiem, kas
tajās dienās cīņās gāja. Gāja Baloža brigāde pašaizliedzībā, cīņu dedzībā un nepārspējamā varonībā,
tiklab Baloža brigādes komandieris
Jānis Balodis, kā arī visi brigādes
karavīri. Un šodien, 20. gadadienā,
mēs esam pulcējušies, lai izpildītu
savu pienākumu, goda pienākumu,
kuru mums diktē mūsu sirdis un
tēvzemes mīlestība, proti, atklāt šo
piemiņas zīmi, lai tā visiem rādītu
un vēstītu, kas še pirms 20 gadiem
tika izcīnīts un par ko še cīnījās
un uzvaras guva...”

Pasaule mana brīžiem ir kā koša sala.
Tā ir zilo ūdeņu skavā
Neskartā zemes malā.
Tā ir gaiša un laba,
Tā ir cerību daļa,
Bet tās piepildījums –
Tā ir mana vara.
			/Rita Andžāne/

Šā gada 23. maijā
aicinām visus interesentus piedalīties
Babītes novada
pašvaldības un Piņķu
Sv. Jāņa ev. lut. draudzes organizētajā
Piņķu kaujas atceres
pasākumā, lai kopīgi
pieminētu liktenīgos
notikumus un atklātu piemiņas plāksni
Piņķu Sv. Jāņa ev. lut.
baznīcā!

Pasākuma
programma
Plkst. 17.00
piemiņas brīdis pie Piņķu
kaujai veltītā pieminekļa.
Plkst. 17.45
gājiens uz Piņķu Sv.
Jāņa ev. lut. baznīcu.
Plkst. 18.00
piemiņas plāksnes atklāšana Piņķu Sv. Jāņa ev.
lut. baznīcā.
Plkst. 19.30
Nacionālo bruņoto spēku orķestra koncerts.

Netālu no Piņķu baznīcas
1939. gadā atklātais piemineklis
Studentu bataljona karavīriem
padomju varas gados tika iznīcināts, bet 2003. gadā, pateicoties
Saeimas deputāta Jura Dobeļa iniciatīvai, Babītes pagasta padome
nolēma pieminekli atjaunot, tikai

Sveicam!

Cienījamie
iedzīvotāji!

Nacionālo bruņoto
spēku tehnikas paraugdemonstrējumi laukumā
pie baznīcas.

Sirsnīgi sveicam Babītes
novada Salas pagasta
iedzīvotāju
Emīliju Pasteri
103 gadu jubilejā!
Babītes novada pašvaldība
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Vēstures fakti un notikumi, kas būtu jāzina...
Turpinājums no 1.lpp.

Piņķos sīvā cīņā gūstā tika saņemti
vairāki desmiti lielinieku, tiesa, vairākus vācieši demonstratīvi jau bija
paspējuši nošaut, pirms to pamanīja
pulkvedis Balodis, kurš klaji iebilda
pret tādu rīcību.
Baloža brigādes karavīri, sasniedzot Babītes dzelzceļa staciju, ieguva bagātīgas trofejas – 10 vilciena
vagonus ar pārtiku, 1000 artilērijas
lādiņu, divas smagas haubices un
citus karošanas līdzekļus.
Kā ļoti būtiska rīcība Piņķu
kaujas laikā minama arī latviešu
karavīru drosme, dzēšot Bulduru

Ar savu skatījumu un apkopotajiem
materiāliem par Piņķu kauju norisi
un nozīmi latviešu tautas likteņa
veidošanā aicinājām dalīties divus
vēsturniekus – pensionētu vēstures
skolotāju Alekseju Kirsanovu un
Latvijas Kara muzeja Izglītības un
informācijas nodaļas vadītāju Mārtiņu Mitenbergu, kurš Piņķu kaujas
sauc par „trīs liktenīgām stundām
Piņķos, kas izšķīra Rīgas likteni”.
1919. gadā maijā notika niknas
kaujas par Latvijas atbrīvošanu no
boļševiku jeb lielinieku varas, pret
kuras armiju cīnījās Latvijas karaspēks.
1919. gada 28. maijā avīzē „Līdums” tiek ziņots, ka vakar, tātad
27. maijā, Brāļu kapos apglabāja
atbrīvošanas gājienā pie Piņķu baznīcas smagi ievainoto Latviešu atsevišķās brigādes karavīru Frici Rozentālu, bet kaujās kritušo Studentu
rotas kareivi Artūru Vaguli aizveda
radiniekiem uz dzimto pusi. Šī īsā
ziņa avīzē mums nevēsta ne vārda
par Piņķu kaujas norisi 1919. gada
22. maijā un vairāk nekā 10 ievainoto karavīru likteni. Droši vien tobrīd
neviens vēl tā īsti neaptvēra Piņķu
kaujas nozīmi atbrīvošanas karā un
to, ka Pirmajā pasaules karā daudz
cietušais Babītes pagasts būs vieta,
kur izcīnīta Rīgas atbrīvošana.
Armijas mācītājs P. Apkalns
1939. gadā Piņķu baznīcā teica: „Baloža brigāde apstājās šeit, lai atvērtu
Rīgas vārtus ne tikai jums, Babītes
klusā novada iedzīvotājiem, bet lai
atvērtu vārtus Zemgalei un Kurzemei uz sirmo galvaspilsētu Rīgu.”
Lēmums par latviešu nacionālo vienību un tobrīd latviešiem
draudzīgo vācu landesvēra vienību ģenerālo uzbrukumu Rīgai, lai
atbrīvotu to no lieliniekiem, tika
pieņemts 1919. gada 20. maija vakarā. Uzbrukuma plāns noteica, ka

Pieminekļa vieta Piņķos mēnesi
pirms tā atklāšanas; 1939. gads
(foto no vēstures arhīviem).

pulkveža Baloža brigādei no Klīves
muižas (Jelgavas novads) jāvirzās
divos virzienos – no Slokas uz
Priedaini un no Ložmetēju kalna
uz Dzilnuciemu. Otrās grupas uzdevums bija pārtvert un sagūstīt
Tīreļpurvā un pie Sv. Annas baznīcas nocietinājušos lieliniekus un
tad satikties ar majora Flečera vadītajām vācu vienībām Dzilnuciemā.
Zināms, ka vācu vienības Dzilnās
ienāca pirmās – 22. maijā plkst. 11.
Nedaudz vēlāk ieradās latviešu vienības. Tobrīd vācieši no apkārtējiem
Piņķu pagasta iedzīvotajiem jau sāka
organizēt šķūtniekus, kas viņiem
palīdzētu ātrāk nokļūt Rīgā caur
Beberbeķu muižu un Skulti. Pulkvedim J. Balodim uz Kalnciema ceļa
no lidmašīnas esot nomesta pavēle,
kurā teikts, ka latviešu spēkiem ir
jāpārgrupējas un jākoncentrē spēki
Piņķos un Babītē, kur jānogriež ceļš
no Jūrmalas bēgošajiem lieliniekiem.
Pavēle radīja zināmu apjukumu un
neizpratni par vācu rīcību un vēlmi aizsteigties uz Rīgu pa priekšu
latviešiem.
Ap plkst. 13 latviešu vienības
gāja no Dzilnām uz Piņķiem, un
pirmā sadursme ar pretiniekiem
sākās plkst. 14 pie Pētera skolas (1

Goda vārti „Tēvzemei, brīvībai,
savas sirdis atdosim, sargu
vietās stāvēsim!”. Pieminekļa
atklāšana 1939. gada 23. maijā
(foto no vēstures arhīviem).

koka tiltu, kuru atkāpjoties bija
aizdedzinājuši lielinieki. Kaujas
laikā lielinieki tika atsisti uz Spil-

ves pļavām, un vēlāk tie atkāpās uz
Bolderāju. Pēc Piņķu un Babītes atbrīvošanas Baloža brigāde uz naktsguļu apmetās Babītes un Priedaines
stacijā, bet 23. maija rītā, dziedot
„Kur tu teci, gailīti mans?”, iesoļoja
Rīgā. Jāatzīmē, ka vairāki latviešu nacionālo vienību karavīri par
nopelniem Piņķu kaujā apbalvoti
ar Lāčplēša Kara ordeni, tādējādi
apliecinot šīs kaujas nozīmīgumu
Latvijas vēsturē.
Lai gan Babītes pagastā nebija
nevienas saimniecības, kuras mājas,
pagalmus un tīrumus nerētotu kara
laikā izrautās lādiņu bedres, lai gan
Babītes pagasta iedzīvotāji bija zaudējuši gandrīz visu savu iedzīvi un
lopus, bet Annasmuižas saimnieki –
pat visu sējas un stādu materiālu,
viņi bija vieni no dedzīgākajiem neatkarīgās Latvijas valsts un latviešu
nacionālo vienību atbalstītājiem un
spēja izturēt arī otrās Piņķu kaujas,
kas pagastā norisinājās 1919. gadā
no 4. līdz 9. novembrim.
Babītes pagasta iedzīvotāju patriotismu apliecina arī 1939. gada
aprīlī pagastā uzstādītie goda vārti
ar uzrakstu „Tev, dzimtā zeme, tev,
Latvija, mēs esam un paliksim uzticīgi!”.
Informāciju apkopoja
Ilze Aizsila,
pašvaldības sabiedrisko
attiecību speciāliste

km no Piņķiem), kur lielinieki bija
izvietojuši savus sargposteņus. Drīz
vien ložmetēju uguns sāka dārdēt
arī no Piņķu muižas, Piņķu baznīcas un kapsētas kalniņā ierīkotajiem
ugunspunktiem. Lielinieki Piņķos
bija pamatīgi nocietinājušies – izrakuši ierakumu sistēmas un izveidojuši pamatīgus dzeloņdrāšu
aizžogojumus. Pulksten piecos pēcpusdienā sākās sīvas cīņas Piņķos
un uz Jūrmalas ceļa. Kauja ilga
trīs stundas, un tās laikā Studentu
rota nonāca pat līdz tuvcīņai, kur Prezidents K. Ulmanis un ģenerālis J. Balodis Piņķos apskata pieminekdarbā tika laistas arī rokas granātas. lim izbūvēto laukumu 1939. gada 17. aprīlī (foto no vēstures arhīviem).

Ģimenes diena aizrit
prieka un krāsu pilna!
12. maijā, Starptautisko ģimenes dienu gaidot, Babītes
novada pašvaldības daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs pulcināja novada ģimenes kopīgai svētku
ieskandināšanai.
Radošās darbnīcas, rotaļas
un PII „Saimīte” bērnu koncerts priecēja gan vecākus,
gan pašus bērnus, kuri šajā
pasākumā izmantoja iespēju

ļauties azartam, uzvaras priekam un mākslai. Gaisā virmoja
priecīgas čalas, bet zeme tika
greznota krāsainiem krītiņu
gravējumiem.
Pasākuma fotogaleriju
skatiet:
www.babite.lv
Informācija un foto:
Ilze Aizsila

Ģimenes diena daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra pagalmā
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Novadā paveiktais un plānotais
Pašvaldības izpilddirektore Elfa
Sloceniece stāsta, ka šā gada
aprīlis ir bijis aktīvs iepirkumu jomā, un iepazīstina ar darbiem, kas paveikti un ieplānoti
tuvākajā laikā.
Jaunais novada kultūrizglītības
centrs Piņķos pamazām tiek labiekārtots: ir noslēgts līgums par
mēbeļu piegādi kultūrizglītības
centra bibliotēkas telpām (SIA
„R.A.S.A. un Ko”, līgumcena EUR
29 718), un pašlaik procesā ir
iepirkums, kas ļaus labiekārtot
jaunā objekta – kultūrizglītības
centra – koncertzāli ar apskaņošanas sistēmām.
Tā kā marta beigās izsludinātā iepirkuma procedūra par
krēslu piegādi kultūrizglītības
centra koncertzālei ir pārtraukta, izpilddirektore informē, ka
pirms jauna iepirkuma izsludināšanas tiek precizēta krēslu
specifikācija, lai koncertzāles
pasākumu apmeklētājiem būtu
ērtas un kvalitatīvas sēdvietas.
Aizņēmuma EUR 200 000
apmērā saņemšanai no Valsts
kases projekta „Nedzīvojamās
ēkas ATC rekonstrukcija par
Babītes mūzikas skolu un bibliotēku” būvdarbu apmaksai ir
iesniegta dokumentu pakete
Finanšu ministrijas Pašvaldību
uzraudzības padomei.
Jaunumi skar arī Babītes pirmsskolas izglītības iestādi, proti,
lai nodrošinātu Babītes PII
grupiņu ar tai nepieciešamajām
telpām, aprīlī tika izsludināts
iepirkums pārvietojamo telpu
nomai vēl uz diviem gadiem.
Pēc vecākās grupas bērnu izlaiduma viena no divām moduļu
ēku daļām vairs nebūs nepieciešama, tāpēc pārvietojamo moduļu skaits būs mazāks, līdz ar to
palielināsies teritorija pastaigām
iestādes pagalmā.
Pašvaldības apmeklētāju ērtībām, kā arī līdz ar ieceri izbūvēt
papildu ēku pirmsskolas izglītības iestādei „Saimīte”, radusies
nepieciešamība izveidot jaunu
stāvvietu Centra ielā 5, Piņķos,
kas nodrošinātu apstāšanās iespējas lielākam transportlīdzekļu skaitam, nekā tas iespējams
šobrīd. Konkurss par izbūvi ir
izsludināts, pašlaik notiek iepirkuma process.
Tāpat procesā ir arī iepirkums par mobilo sakaru
pakalpojuma nodrošināšanu
Babītes novada pašvaldības darbiniekiem.

Pašvaldības izpilddirektore Elfa Sloceniece (I. Aizsilas foto)

Jau ziņots, ka no šā gada
24. aprīļa līdz 13. septembrim tiek veikta Liepu alejas
rekonstrukcija (pasūtītājs –
pašvaldība, izpildītājs – SIA
„Lemminkainen”, līgumcena
EUR 343 766; būvuzraudzība –
SIA „RAUCUT”, līgumcena
EUR 3950; autoruzraudzība –
SIA „Vertex projekti”, līgumcena EUR 1200). Būvdarbu laikā
paredzēti vairāki satiksmes ierobežojumi. Projektā paredzēts
atjaunot ielas segumu, kā arī
izbūvēt jaunu gājēju ietvi.
Iela satiksmei netiks slēgta, bet tiks noteikti ātruma
ierobežojumi (30 km/h) tiešā
būvdarbu zonas tuvumā, kā arī
iespējami apstāšanās un stāvēšanas aizliegumi. Ielas seguma
izbūves (asfaltbetona reciklēšana un ieklāšana) laikā satiksme
tiks organizēta reversi pa vienu
joslu, izmantojot luksoforus un
satiksmes regulētājus.
Aicinām iedzīvotājus un
satiksmes dalībniekus ar sa-

pratni izturēties pret šiem ierobežojumiem.
Izpilddirektore atgādina arī par
citiem iepirkumiem, kas ir noslēgušies un kā rezultātā ir noslēgti
līgumi par to izpildi:

liorācijas sistēmu uzturēšanas
darbiem, kas paredzami līdz
2016. gada 22. aprīlim;
• ar SIA „Vertex projekti” par
tehniskā projekta „Piebraucamās ielas Piņķu ciems 2 posma Piņķos, Babītes pagastā,
Babītes novadā rekonstrukcija” izstrādi (līgumcena – EUR
2495, termiņš – 2014. gada
15. jūnijs);
• ar SIA „R20” par teritorijas
sakopšanas darbiem īpašumos Liepu aleja 17 un „Mildas” Babītē, Babītes pagastā,
Babītes novadā (līgumcena –
EUR 2711, termiņš 2014. gada
16. maijs).

Liepu alejas rekonstrukcijas darbi (I. Aizsilas foto)

Par mājas
numura
neesamību
uz ēkām
un celtnēm
draud sods

Aktuālo informāciju par iepirkumiem, notikumiem un
aktualitātēm novadā aicinām
skatīties pašvaldības mājaslapā
www.babite.lv.

Babītes novada pašvaldības
administrācijas Sabiedriskās
kārtības daļas sargi informē,
ka šā gada aprīlī sadarbībā ar
Olaines iecirkņa policijas darbiniekiem veikti 55 izbraukumi
sabiedriskās kārtības uzraudzībā novadā, deviņas personas nogādātas Valsts policijā:
sešas – par administratīvo
pārkāpumu izdarīšanu, trīs –
aizdomās par noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu. Mēneša
laikā veikti divi reidi, lai pārbaudītu automašīnas, ar mērķi novērst likumpārkāpumus
un noziedzīgus nodarījumus;
tika pārbaudītas agrāk tiesātas
personas. Apsekota adresācijas
numuru esamība uz ēkām un
celtnēm, kas atbilst Babītes novada pašvaldības saistošajiem
noteikumiem, kā arī tika pārbaudītas tirdzniecības vietas un
autoservisi.
Pagājušajā mēnesī izskatīti
20 iedzīvotāju iesniegumi un
sūdzības, četros gadījumos
sniegta palīdzība neatliekamās medicīniskās palīdzības
dienestam nogādāt personas
ārstniecības iestādēs, ar 20
personām veiktas preventīva
rakstura pārrunas un pieņemti
paskaidrojumi. Par apstāšanās
un stāvēšanas noteikumu neievērošanu sastādīti 16 protokoli –
paziņojumi.
Par alkoholisko dzērienu
vai citu apreibinošo vielu lietošanu sabiedriskās vietās vai
par atrašanos sabiedriskās vietās tādā reibuma stāvoklī, kas
aizskar cilvēka cieņu, sastādīti
četri administratīvo pārkāpumu
protokoli.
Par mājas adresācijas numura neesamību mēneša laikā
sastādīts viens administratīvo
pārkāpumu protokols.
Lūgums ziņot sabiedriskās
kārtības daļai par konstatētiem
sabiedriskās kārtības pārkāpumiem u.c. likumpārkāpumiem
pa diennakts tālruni 29466001.

Informāciju apkopoja
Ilze Aizsila

Ainārs Skudris,
sabiedriskās kārtības sargs

Aktualitātes
nekustamo īpašumu
jomā:

• SIA „Latvijas mežu ierīcība” ir
izstrādājusi meža apsaimniekošanas plānus Babītes novada
pašvaldības valdījumā vai īpa-

Kultūrizglītības centrs Piņķos (I. Aizsilas foto)

• ar SIA „Riga Rent” par Babītes novada pašvaldības me-

|3

šumā esošajiem 12 nekustamajiem īpašumiem;
• SIA „BaltSurvey” izstrādājusi
nekustamā īpašuma „Rīgas iela
7” topogrāfisko plānu un divus
jaunus zemes robežu plānus,
situāciju plānus un apgrūtinājumu plānus divu jaunu īpašumu izveidošanai ar nosaukumu
„Rīgas iela 7” un „Rīgas iela 5”.
• Zemesgrāmatā uz pašvaldības
vārda no jauna ierakstīti septiņi nekustamie īpašumi, kā arī
divi precizēti.
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Pašvaldības domes pieņemtie lēmumi aprīlī
Babītes novada pašvaldības domes sēdē 23. aprīlī tika izskatīti
38 darba kārtībā iekļautie punkti. Domes sēde ilga četras stundas, kuru laikā domes locekļi
(pilnā sastāvā) debatēja par dažādiem privātpersonu, juridisku
personu un pašvaldības speciālistu ierosinātiem jautājumiem
un iesniegumiem, kas skar gan
izglītības, gan nekustamo īpašumu, gan finanšu jomu novadā.
Ar domes lēmumiem ikviens var
iepazīties pašvaldības mājaslapā
www.babite.lv, sadaļas „Ziņas
par iestādi” apakšsadaļā „Domes sēdes un lēmumi”.
Domes lēmumi īsumā:
• apstiprināt saistošo noteikumu Nr. 7„Par detālplānojuma nekustamā īpašuma
„Pļavpriedes”, kad. Nr. 8088
003 0021, apstiprināšanu”
atzīšanu par spēku zaudējušiem”;
• piekrist nek. īpaš. Strautmaļu iela, Dzilnuciems, Babītes
pag., zemes gabala, 0,22 ha
platībā, sadalīšanai, izstrādājot zemes ierīcības projektu;
• piekrist nek. īpaš. „Taurēni”, Babītes pagastā, zemes
gabala 0,72 ha platībā, sadalīšanai, izstrādājot zemes
ierīcības projektu;
• apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu nek.
īpaš. „Dzilnas 1”, Babītes
pagastā, zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu
80480070887: plānotajai
zemes vienībai „1”, platība
0,65 ha, saglabāt nosaukumu
„Dzilnas 1”; plānotājai zemes
vienībai „2”, platība 0,50 ha,
piešķirt nosaukumu „Dzilnas
2”. Zemes vienību nek. īpaš.
lietošanas mērķis – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība
(NĪLMK – 0101);
• apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu nek.
īpaš. „Jaunlēģeri” un „Lācēni” Salas pagastā. Plānotajai
zemes vienībai „1”, platība
0,4446 ha, saglabāt adresi „Jaunlēģeri” un noteikt
nek. īpaš. lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība – 0,3620 ha;
individuālo dzīvojamo māju
apbūve – 0,0826 ha. Plānotājai zemes vienībai „2”, platība 0,3923 ha, saglabāt adresi
„Lācēni” un noteikt nek. īpaš.
lietošanas mērķi – zeme, uz

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība;
apstiprināt izstrādāto zemes
ierīcības projektu nek. īpaš.
Mārtiņa ielā, Piņķos, Babītes
pagastā, zemes vienību robežu pārkārtošanai;
piekrist nek. īpaš. „Birznieki-1”, Babītes pagastā, zemes
gabala sadalīšanai, izstrādājot zemes ierīcības projektu;
apstiprināt detālplānojuma
projekta gala redakciju nek.
īpaš. Jūrmalas iela 13A, Piņķos;
apstiprināt detālplānojuma
projektu nek. īpaš. „Meldrāji”,
Babītes pagastā;
likvidēt piešķirtās adreses
telpu grupām un piešķirt
jaunas adreses telpu grupām
Parka ielā 9A un Parka ielā
9B, Piņķos, Babītes pagastā;
piekrist nek. īpaš. „Stirnas”,
Babītes pagastā, zemes gabala 4,1963 ha platībā sadalīšanai, izstrādājot zemes
ierīcības projektu;
apvienot zemesgabalus ar
kadastra Nr. 80480040525
un 80480040524. Apvienotajam zemesgabalam 0,2538
ha platībā piešķirt nek. īpaš.
nosaukumu „Zvanu iela 5”
un noteikt nek. īpaš. lietošanas mērķi – individuālo
dzīvojamo māju apbūve. Likvidēt zemes vienībai, kad. Nr.
80480040525, piešķirto adresi
Zvanu iela 6;
piešķirt adresi telpu grupām
divu ģimeņu dzīvojamā mājā,
kas atrodas uz zemes vienības Bišu ielā 12, Spilvē, Babītes pagastā;
piešķirt adresi dzīvojamām
telpu grupām atbilstoši akceptētajam projektam „Biroja telpu pārplānošana par
dzīvokļiem” Annas Sakses
ielā 1A-9, Piņķos. Nek. īpaš.
Annas Sakses ielā 1A, Piņķos,
Babītes pagastā, zemes vienībai mainīt noteikto nek. īpaš.
lietošanas uz – trīs, četru un
piecu stāvu daudzdzīvokļu
māju apbūve;
piešķirt adresi dzīvojamām
telpu grupām atbilstoši akceptētajam projektam „Biroja
telpu pārplānošana par dzīvokļiem” Aspazijas ielā 1-9,
Piņķos, Babītes pagastā. Nek.
īpaš. Aspazijas ielā 1, Piņķos, zemes vienībai mainīt
noteikto nek. īpaš. lietošanas
mērķi uz – trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju
apbūve;

• iekļaut Babītes novada pašvaldībai piederošā neapbūvētā zemes gabala „Kapi” daļu
0,1 ha platībā iznomājamo
neapbūvēto zemes gabalu
sarakstā;
• noslēgt zemes nomas līgumu ar 11 personām par
pašvaldībai piederošā nek.
īp. „Dārzi” zemes vienību ar
nosacītajiem nosaukumiem
„Piņķi”, „Virsaiši” un „MRS”
daļu iznomāšanu bez apbūves tiesībām personīgo palīgsaimniecību vajadzībām –
ģimenes dārzu uzturēšanai.
Līgums jānoslēdz līdz š. g.
30. maijam;
• atcelt Babītes novada pašvaldības domes 24.04.2013.
lēmumu „Par apbūvēta pašvaldībai piekrītoša zemes
gabala iznomāšanu” (prot.
Nr.4, 14. §) un noslēgt zemes nomas līgumu ar V.B.
par apbūvētas zemes vienības domājamām daļām, kas
sastāda 138 m² no 1,18 ha
zemes Rīgas ielā 2B, Piņķos,
garāžas Nr. 13 uzturēšanai.
Nek. īpaš. lietošanas mērķis –
transporta līdzekļu garāžu
apbūve;
• izdarīt grozījumus
17.04.2003. ar SIA „KPDU
2002” noslēgtajā „Zemesgabala nomas līgumā”, izsakot
1.1. un 1.2. punktu jaunā
redakcijā;
• izsniegt izziņas 7 privātām
un 4 juridiskām personām
par piekrišanu iegūt īpašumā
zemi Babītes novadā;
• atteikt izsniegt izziņu 2 juridiskām personām par tiesībām saglabāt īpašumā zemi
Babītes novadā;
• piešķirt pabalstus 7 personām sociālās rehabilitācijas
mērķu sasniegšanai, t.sk. medikamentu un medicīnisko
pakalpojumu apmaksai;
• apstiprināt Babītes novada
pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 8 „Par grozījumiem Babītes novada pašvaldības 2014. gada budžetā”;
• lūgt aizņēmumu no Valsts
kases EUR 290 000 apmērā
Babītes novada pašvaldības
projekta „Liepu alejas rekonstrukcija Babītē, Babītes
pagastā, Babītes novadā” realizācijai 2014. gadā ar atmaksas termiņu – 5 gadi;
• veikt izmaiņas pašvaldības 27.11.2014. noteikumu
Nr. 12 „Par amatiem, to
klasificēšanu un mēnešal-
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gām pašvaldības iestādēs
2014. gadā” pielikumos Nr. 1.
un Nr. 2., izsakot tos jaunā
redakcijā;
izteikt noteikumu Nr. 2
„Babītes mūzikas skolas audzēkņu uzņemšanas noteikumi” otro punktu jaunā
redakcijā;
atļaut Iepirkuma komisijai
izsludināt iepirkumu atbilstoši Kultūrizglītības centra
zāles apskaņošanas sistēmas
tehniskajai specifikācijai
ELFLA projektam „Babītes
novada Kultūrizglītības centra zāles apskaņošanas sistēmas iegāde” Lauku attīstības
programmas 2007.–2013. gadam, 413. pasākuma „Lauku
ekonomikas dažādošana un
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijās”
otrās aktivitātes 6.2. rīcībai
„Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju
un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana,
infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (ieskaitot
apmācību un interešu klubus,
kultūras, vides aizsardzības,
sporta un citas brīvā laika
pavadīšanas aktivitātes) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem”;
nodot SIA „BMX klubs
Piņķi” nomas lietošanā
nek. īpaš. „Piņķu ciems-4”
zemes vienības daļu 1,0
ha platībā ar apbūves tiesībām – nek. īpaš. lietošanas
mērķis: sportam un atpūtai
aprīkota dabas teritorija. Zemesgabals tiek iznomāts ar
tiesībām izbūvēt un uzturēt
BMX trasi, izbūves termiņš –
31.12.2015.;
apstiprināt konkursa nolikumu par stipendiju mācībām Latvijas Starptautiskajā
skolā;
apmaksāt novada iedzīvotājam, kurš mācās Rīgas
speciālajā internātpamatskolā, ceļa izdevumus par
2013./2014. mācību gadu;
piešķirt dotāciju EUR
6560,00 apmērā jauktā kora
„Maska” atbalsta biedrībai
dalībai 46. Starptautiskajā
koru konkursā Tolosā Spānijā (aviobiļešu iegādei);
noraidīt priekšlikumu par
līdzfinansējuma iedalīšanu
nodibinājumam „Perkusiju
mākslu atbalsta fonds „Mazais Bundzinieks””;

• piešķirt naudas balvu EUR
698,00 apmērā Babītes novada pašvaldības Babītes mūzikas skolas sitaminstrumentu
spēles skolotājai Maijai Švēdenbergai par nozīmīgiem
sasniegumiem profesionālajā
jomā;
• sniegt pašvaldības galvojumu studiju kredītam AS
„SEB bankā” novada iedzīvotāja studijām Latvijas Jūras
akadēmijā, studiju programmā „Ostu un kuģošanas vadība”;
• iedalīt EUR 1000,00 Latvijas Sporta veterānu – senioru savienībai Pasaules
kausa hokejā amatieru un
veterānu komandām „Dzintara kausi” organizēšanai
2014. gadā no 30. aprīļa līdz
3. maijam Inbox ledus hallē
(sacensību organizēšanai un
sportistu balvu fondam);
• iedalīt EUR 100,00 nodibinājumam „Sergeja Žoltoka
fonds” Pasaules kausa hokejā amatieru un veterānu
komandām „Dzintara kausi”,
komandas „Raoyal-Tec” dalībniekam J. Punculim dalībai sacensībās 2014. gadā
no 30. aprīļa līdz 3. maijam
Inbox ledus hallē (dalības
maksas izdevumu segšanai);
• iedalīt EUR 100,00 M. Orniņa izdevumiem dalībai
starptautiskās velo-frīstaila
sacensībās;
• atteikt finansējuma piešķiršanu tēlniecei I. Bergai
personālizstādes „Gaismas
skulptūras” veidošanai;
• piešķirt dotāciju EUR 1423
apmērā nodibinājumam
„Kokneses fonds” Ozolu
godasardzes stādīšanai Likteņdārzā;
• uzdot SIA „RS Servisi” un
SIA „Asileks” atjaunot
detālplānojumā noteiktos
pieslēgumus ūdensapgādes
un kanalizācijas sistēmai 5
privātpersonām Laimas ielā
un Māras ielā Mežārēs, nodrošinot to funkcionalitāti
dabā;
• atteikt līdzfinansējumu
biedrības „Pierīgas partnerība” un Kretingas (Lietuva) vietējās Zivsaimniecības
grupas projektā, jo projekta
tēma nav aktuāla Babītes
novada pašvaldībai.
Andrejs Ence,
Babītes novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs
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Sporta
ziņas

Babītes novada sporta
spēles 2014 Babītes sporta
kompleksā turpinās.

• 6. aprīlī notika trešais posms kāršu spēlē „Zolīte”. Piedalījās 21 dalībnieks. Sieviešu konkurencē 1. vietu izcīnīja Dzintra
Svikle, 2. vietu – Inita Reika, 3. vietu –
Valentīna Baumane. Vīriešu konkurencē
1. vietu ieguva Ainārs Grosens, 2. vietu –
Staņislavs Kojalovičs, 3. vietu – Valdis
Mincāns.
• 13. aprīlī norisinājās sacensības dambretē. Piedalījās 13 dalībnieki. Sieviešu grupā
1. vieta Aivai Ošai, 2. vieta – Skaidrītei
Kibarei, 3. vieta – Kamilai Vanadziņai.
Vīriešu grupā 1. vieta Andrim Kalpiņam,
2. vieta – Igoram Krūzbergam, 3. vieta –
Indulim Paņko.
• 19. aprīlī notika šautriņu mešanas
sacensības. Piedalījās četras dāmas un
septiņi kungi. Rezultāti sieviešu konkurencē: 1. vieta Aivai Ošai, 2. vieta – Elīnai
Osei, 3. vieta – Ilzei Filipsonei. Vīriešu
konkurencē 1. vieta Raivim Jansonam,
2. vieta – Kasparam Eglītim, 3. vieta –
Kristapam Zariņam.
• 2. maijā norisinājās galda spēļu
četrcīņas (galda teniss, dambrete, novuss,
šautriņu mešana) – sacensības pāriem.
Piedalījās seši pāri. Vienīgais jauktais pāris – Aiva Oša un Raivis Jansons – izcīnīja 1. vietu. 2. vieta – Ainārs Grosens
un Staņislavs Kojalovičs; 3. vieta – Aigars
Bērziņš un Mairis Kampars.

Pierīgas novadu sporta spēlēs
orientēšanās sportā iegūstam
5. vietu

7. maijā Bādciemā, Saulkrastu novadā, sporta spēlēs piedalījās deviņas Pierīgas novadu
komandas. Babītes novada komanda kopvērtējumā izcīnīja 5. vietu. Komandā startēja un
savās vecuma grupās vietas izcīnīja: 4. vietu –
Skaidrīte Kibare (S60) un Kaspars Kojalovičs
(V40), 5. vietu – Inita Reika (S50) un Andris Kojalovičs (V40), 8. vietu – Jurģis Lapiņš
(V40) un Staņislavs Kojalovičs (V60).

Elīna Tetere atzīta par labāko
SK „Babīte” sieviešu volejbola
komandas spēlētāju

Noslēdzies Latvijas čempionāts sieviešu volejbola komandām, kurā SK „Babīte” sieviešu
volejbola komanda izcīnīja bronzas medaļas!
Pusfinālā Babītes volejbolistes spēlēja pret Rīgas Stradiņa universitātes „Minusas” volejbola
skolas komandu, ar kuru pirmajā spēlē Rīgā
piedzīvots zaudējums 2:3, bet Piņķos gūta uzvara – 3:0. Cīnoties tā sauktajā zelta setā, diemžēl piedzīvots zaudējums ar rezultātu 11:15.
Spēlēs par 3. vietu ar Murjāņu Sporta ģimnāzijas „Zeltaleja” komandu, pirmajā spēlē
izcīnīta uzvara 3:1, bet otrajā – piedzīvots zaudējums 0:3. „Zelta setā” par bronzas medaļu
mūsu novada komandas spēlētājas izcīnīja
uzvaru ar 15:12. Apbalvošanas ceremonijā

PAZIŅOJUMS

Interesenti tiek aicināti veidot Babītes novada MTB riteņbraukšanas komandu, lai piedalītos Pierīgas novadu sacensībās šā gada 31. maijā Baldonē, Riekstu kalna trasē.
Pieteikties līdz 28. maijam pie sporta metodiķa Sergeja Varšas, mob.tālr. 29680882.
25. aprīlī Saulkrastos par labāko spēlētāju SK
„Babīte” komandā atzīta Elīna Tetere.

Latvijas Sporta veterānu
savienības sporta spēlēs gūtas
divas 1. vietas individuālajā
vērtējumā

26. aprīlī Bauskā norisinājās LSVS 51.sporta spēles veterāniem, kurās piedalījās arī SK
„Babīte” pārstāvji. Vieglatlētikas krosā starp 13
komandām tika izcīnīta 6. vieta, individuāli savās vecuma grupās 1. vietu izcīnīja: Ilona Kojaloviča (S45+) un Mārīte Riekstiņa (S35+), 2.
vietu – Santa Lorence (S50+), 3. vietu – Olga
Aņikonova (S45+), 4. vietu – Ivars Namatēvs,
5. vietu – Ruriks Bite (V60) un Ingrīda Lamberte (S45+). Vīriešu florbola komanda 35+
astoņu komandu konkurencē izcīnīja 6. vietu,
bet šautriņu mešanas komanda deviņu komandu konkurencē – 9. vietu.
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Paziņojums par
detālplānojuma
apstiprināšanu
nekustamajam īpašumam
„Meldrāji”

nolikumu 2. vietā ierindojās Laimonis Zālītis, 3. vietā – novadnieks Benno Butulis, bet Ar Babītes novada pašvaldības domes
4. vietā – Guntis Valners.
23.04.2014. lēmumu (prot. Nr. 5, 9§) apstiprināts nekustamā īpašuma „Meldrāji”, kadastra
Pasaules čempionātā
apzīmējums 80480080213, detālplānojums.
vieglatlētikā Budapeštā
Ar detālplānojuma apbūves nosacījumiem
izcīnīta 4. un 5. vieta
un grafisko daļu var iepazīties pašvaldības
No 25. līdz 30. martam Ungārijas galvaspilsētā tīmekļa vietnē www.babite.lv. Ar detālplānojuBudapeštā norisinājās Pasaules čempionāts ma pilnu dokumentāciju var iepazīties Babītes
vieglatlētikā telpās veterāniem. Šajās sacensībās novada pašvaldības administrācijā Centra ielā
piedalījās arī divas mūsu novada pārstāves – 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā.
Ilona Kojaloviča un Ingrīda Lamberte. I. KoInga Griezne,
jaloviča šķēpa mešanā savā vecuma grupā
teritorijas plānotāja
(S45+) izcīnīja 4. vietu un piedalījās Latvijas
stafetes komandā kopā ar I. Lamberti, izcīnot
5. vietu 4x200 m stafetes skrējienā.

Pasaules kauss hokejā
veterāniem pulcē 56 komandas
no 10 valstīm

Paziņojums par
detālplānojuma
apstiprināšanu
nekustamajam īpašumam
Jūrmalas ielā 13A

No 29. aprīļa līdz 4. maijam Rīgā un Pierīgas
ledus arēnās norisinājās Pasaules kausa tur- Ar Babītes novada pašvaldības domes
nīrs „Amber Cup” („Dzintara kauss”) hokejā 23.04.2014. lēmumu (prot. Nr. 5, 8§) apstipamatieru un veterānu komandām. Sacensībās rināts nekustamā īpašuma „Jūrmalas ielā 13A”,
piedalījās 56 komandas astoņās vecuma gru- kadastra apzīmējums 80480030262, detāl3. maijā Tukumā norisinājās finālturnīrs pās no 10 valstīm. Komandā „Rīgas veterāni” plānojums.
vīriešu pāriem, kurā piedalījās 21 labāko spē- vecuma grupā 60+ gadi spēlēja arī divi mūsu
Ar detālplānojuma apbūves nosacījumiem
lētāju pāris. Trīs posmu sacensību rezultātā SK novada pārstāvji Viktors Ivanovs un Juris Pun- un grafisko daļu var iepazīties pašvaldības
„Babīte” finālturnīrā pārstāvēja divi dueti: Ai- culis, izcīnot sudraba medaļas.
tīmekļa vietnē www.babite.lv. Ar detālplānojunārs un Juris Groseni, kā arī Gaidis Čoders un
ma pilnu dokumentāciju var iepazīties Babītes
Igors Ramba. Aināram un Jurim Groseniem Jaunatnes futbola čempionātu
novada pašvaldības administrācijā Centra ielā
nedaudz pietrūka līdz bronzas medaļām, finālā rezultāti
4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā.
savākti 25 punkti, taču sacensībās ar līdzvēr- 2014. gada Latvijas Jaunatnes futbola čemVeldze Liepa,
tīga punktu skaita ieguvējiem Gunti Griķi un pionātā ir nospēlētas pirmās spēles. Vecuma
Attīstības daļas vadītāja
Uldi Kampānu tēvs un dēls Groseni zaudēja. grupā U-16 apvienotā komanda FK „TuG. Čoders un I. Ramba izcīnīja 20. vietu.
kums 2000/Babīte” izcīnījusi divas uzvaras.
22. aprīlī uzvarēta AFA „Olaine/Jūrmalas
SK „Babīte” vīriešu basketbola SC” komanda ar rezultātu 1:0 (vārtus guva
komanda Mārupes novada
Rūdolfs Fogelis), bet 6. maijā FK „Dinamo
basketbola līgā pamatturnīru
Rīga” komanda ar 2:0 (vārtus guva Rolands
noslēdz ar 2. vietu
Smans, Artūrs Marics). Vecuma grupā U-15 Paziņojam, ka ar Babītes novada pašvaldības
Pamatturnīrā piedalījās 12 komandas, 22 arī apvienotā komanda „Babīte/Tukums 2000” domes 2014. gada 23. aprīļa lēmumu
spēlēs, kurās SK „Babīte” vīriešu basketbola nospēlējusi jau trīs spēles, visās izcīnot uzva- (protokols Nr. 5, 1§).) apstiprināti saistošie
komanda izcīnīja 18 uzvaras un piedzīvoja ras. 12. aprīlī uzvarēta AFA „Olaine/Jūrma- noteikumi Nr. 7 par nekustamā īpašuma
četrus zaudējumus. Izslēgšanas spēlēs ceturt- las SC” ar 2:0 (vārtus guva Rūdolfs Fogelis, „Pļavpriedes”, kadastra numurs 80880030021,
daļfinālā, spēlējot ar 7. vietas komandu „Pētera Kristers Švāns), 16. aprīlī Piņķos nospēlētas detālplānojuma atcelšanu (apstiprināts
dzīve”, sērijā līdz divām uzvarām tika izcīnīta divas spēles, kurās ar 3:0 vispirms pārspēta 23.09.2009., saistošie noteikumi Nr. 131).
uzvara 2:1. Pusfinālā, tiekoties ar „MIG” ko- Šitika Futbola skolas komanda (vienus vārtus
mandu (pamatturnīrā 3. vieta), tika gūta vēl guva Ralfs Kamergrauzis, divus – Kristers
Veldze Liepa,
viena uzvara ar 2:1. Finālā par čempionu titulu Švāns) un pēc tam arī uzvara pret JDFS „AlAttīstības daļas vadītāja
bija jāspēlē ar komandu „Melnais jātnieks” berts” komandu ar 4:0 (vārtus guva Ņikita
(pamatturnīrā 4. vieta). Spēļu rezultāts – 1:2, Žarovs, Edvards Mūrnieks, Miks Balodis,
kas Babītes komandai ļāva izcīnīt 2. vietu. Gints Pidiks).
Rīgas pilsētas 2014. gada jaunatnes futKomandā spēlēja Māris Ozoliņš, Ivars Feldmanis, Krišjānis Zīverts, Kārlis Zīlītis, Andris bola čempionātā piedalās četras SK „Babīte”
Bulatovs, Hedijs Šliters, Mihails Jefimovs un komandas: divas komandas U-9 vecuma
grupā un pa vienai komandai U-10 un
Jevgeņijs Podjatševs.
U-11 vecuma grupās. Vecuma grupā U-9 Ar Babītes novada pašvaldības domes
A grupā ,,SK Babīte” komanda nospēlējusi 2014. gada 26. marta lēmumu (protokols
Latvijas čempionāta 100
vienu spēli, ar rezultātu 8:0 pārspējot ko- Nr. 4, 12§), apstiprināti saistošie noteikumi
lauciņu dambretē finālā
mandu ,,FK Dinamo Rīga 2”, un B grupā Nr. 5 par nekustamā īpašuma „Kalniņi”, kanovadnieks iegūst 3. vietu
No 1. līdz 3. maijam Rīgā norisinājās Latvi- ,,SK Babīte 2” pārspējusi ,,FK Dinamo Rīga dastra Nr. 80480010032, detālplānojuma daļas
jas čempionāta fināls 100 lauciņu dambretē, 4” ar rezultātu 14:0. Vecuma grupā U-11 A atcelšanu zemes vienībā ar kadastra apzīmēkur piedalījās 12 labākie dambretes meistari. grupā „SK Babīte” ir nospēlējusi četras spēles, jumu 80480010033 (apstiprināts 23.09.2009.,
Čempionu titulu izcīnīja Zoja Golubeva (18 visās četrās – zaudējumi.
saistošie noteikumi Nr. 56)
punkti), bet trīs dalībniekiem bija vienāds
Guntars Reika,
Inga Griezne,
rezultāts – 17 punkti. Saskaņā ar čempionāta
Babītes sporta kompleksa vadītājs
teritorijas plānotāja

2014. gada Latvijas
dubultspēļu čempionātā
novusā konkurē 21 spēlētāju
pāris

Paziņojums par
nekustamā īpašuma
„Pļavpriedes”
detālplānojuma atcelšanu

Paziņojums par
nekustamā īpašuma
„Kalniņi” detālplānojuma
daļas atcelšanu
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Babītes vidusskolas skolēni iegūst stipendiju mācībām Latvijas Starptautiskajā skolā

Arī šogad Babītes vidusskolēni,
kuru dzīvesvieta ir deklarēta Babītes novadā, varēja pieteikties
divu gadu stipendijai mācībām
Latvijas Starptautiskās skolas 11.
un 12. klasē.
Babītes novada pašvaldībai
sadarbojoties ar Latvijas Starptautisko skolu, konkurss par stipendiju piešķiršanu mācībām Latvijas Starptautiskajā skolā notiek
jau ceturto gadu. Pašlaik minēto
skolu ir absolvējuši divi stipendiāti,
bet mācības 11. un 12. klasē tur-

pina vēl divi skolēni (no kuriem
viens šogad skolu absolvēs), kuri
konkursu izturējuši iepriekšējos
gados.
Arī šogad Babītes novada
pašvaldības domes sēdē, kas notika 2014. gada 23. aprīlī, tika
apstiprināts konkursa nolikums
par stipendiju piešķiršanu mācībām Latvijas Starptautiskajā skolā.
Lai varētu piedalīties konkursā, pretendentiem – interesentiem
no Babītes vidusskolas 10. klases –
bija jāiesniedz 500 vārdu garš

sacerējums (eseja) angļu valodā
par tēmu „Kādēļ es esmu ieinteresēts pretendēt uz stipendiju
studijām Latvijas Starptautiskajā skolā?” (tulk. no angļu val. –
„Why I Am Interested in being
Considered for the Scholarship to
Attend The International School
of Latvia”), konkursa nolikumā
minētie dokumenti, kas apliecina
viņu sekmes mācībās, kā arī bija
jāaizpilda tests angļu valodas zināšanu novērtēšanai un jāpiedalās
intervijā, kas notika angļu valodā.

Šogad dalībai konkursā pieteicās seši Babītes vidusskolas
skolēni. Pretendentu atlasi un
vērtēšanu veic komisija, kuras
sastāvā ir Babītes novada pašvaldības Izglītības, kultūras un
sporta komitejas, kā arī Latvijas
Starptautiskās skolas pārstāvji
(kopā ‒ pieci komisijas locekļi).
Pateicoties Latvijas Starptautiskās skolas atbalstam, stipendijas iespējams piešķirt diviem
konkursa dalībniekiem, kas
mācības Latvijas Starptautiskajā

Latvijas Starptautiskā skola atver durvis uz pasauli
Konkurss par stipendiju saņemRihards:
šanu mācībām Latvijas StarptauManuprāt,
tiskajā skolā ik gadu ieinteresē arvislielākās
vien vairāk skolēnu, bet tajā pašā
grūtības bija
laikā dažādu iemeslu dēļ arvien
pati valodu
vēl daudzi nemaz neuzdrošinās
maiņa. Netam pieteikties.
bija tā, ka
Latvijas Starptautiskās skolas
nevarēju
audzēkņi Artūrs Fiļins un Rihards adaptēties, tomēr komunikācija
Pauls, kuri savulaik ir mācījušies piekliboja. Pēc tam kļuvu drošāks,
Babītes vidusskolā, piekrita dalī- un tad viss „aizgāja”, galvenais – būt
ties personiskā pieredzē, atbildot atvērtam, jo ISL (skolas nosaukuuz jautājumiem par skolas maiņu, ma saīsin. angļu val. – red.) cilvēki
grūtībām un priekšrocībām.
vienmēr ir gatavi palīdzēt. Cilvēku
dažādība – tā arī bija lieta, ar ko
Kādas bija lielākās grūtības, saskāros un kas ietekmēja.
ar ko saskārāties, uzsākot mācīVai draudzība un attieksme no
bas Latvijas Starptautiskajā skolā Babītes vidusskolas bijušo klases(LSS)?
biedru puses nav mainījusies?
Artūrs: PerArtūrs: Tas ir atkarīgs no cilvēsonīgi
man kiem. Ar tuvākajiem draugiem no
visgrūtāk bija Babītes vidusskolas tiekos gandrīz
pierast pie pat- tikpat bieži kā tad, kad tur mācījos.
stāvīga mācību Savukārt ar pārējiem klasesbieddarba un pie riem kontakts ir zudis laika trūkukritērijiem, kas ir prasīti, pildot ma dēļ. Bet, tā kā es dzīvoju Piņķos,
dažādu veidu mājas darbus. Pre- šad un tad sanāk satikt arī viņus un
timnākoši un saprotoši skolotāji, kā pārmīt pāris vārdu.
arī izpalīdzīgs un draudzīgs skolēnu
Rihards: Nē, nemaz. Laiku pa
kolektīvs palīdzēja tikt galā ar šīm laikam iegriežos Babītes vidusskolā
grūtībām.
pie skolotājām, kuras man palīdz

Babītes mūzikas skola
uzņem audzēkņus
Sagatavošanas klasē:
no 6 līdz 8 gadu vecumam bez
priekšzināšanām mūzikā izglītības programmā:
• „Klavierspēle”
• „Čella spēle”
• „Vijoļspēle”
no 8 līdz 10 gadu vecumam bez
priekšzināšanām mūzikā izglītības programmā:
• „Akordeona spēle”
• „Kokles spēle”
• „Flautas spēle”
• „Trompetes spēle”
• „Sitaminstrumentu spēle”
• „Klarnetes spēle”
• „Saksofona spēle”

1. klasē:
konkursa kārtībā ar priekšzināšanām mūzikā (priekšzināšanas
apgūtas sagatavošanas klasē vai
patstāvīgi apgūti mūzikas mācības
pamatelementi un iegūtas iemaņas
mūzikas instrumenta spēlē) šādās
profesionālās ievirzes izglītības
programmās:
• „Klavierspēle”
• „Akordeona spēle”
• „Čella spēle”
• „Vijoļspēle”
• „Kokles spēle”
• „Flautas spēle”
• „Trompetes spēle”
• „Sitaminstrumentu spēle”

ar latviešu valodas pašmācību, un,
satiekot klasesbiedrus, nekas nav
mainījies.
Ko jums – kā skolēnam un kā
personībai – ir sniegusi iespēja mācīties Latvijas Starptautiskajā skolā?
Artūrs: Pirmkārt, iegūstot IB
diplomu, paveras vairāk iespēju iestāties daudzās ārzemju augstskolās,
tādēļ, ka tās dod priekšroku audzēkņiem ar šādu diplomu. Otrkārt, klasē un skolā ir liela etniskā
daudzveidība, un, iepazīstot savus
skolas biedrus, es iepazīstu arī daļu
no viņu kultūras. Treškārt, mācīšanās stils LSS ir līdzīgāks mācībām
augstskolā, nevis vidusskolā, tādēļ
uzskatu, ka esmu labāk sagatavots
mācībām augstskolā.
Rihards: Manuprāt, LSS ir
manas pašatklāsmes posms. Pirms
iestājos, es nedomāju, ka manas
intereses un uzskati tā mainīsies.
Esmu ļoti priecīgs, ka man šogad
bija iespēja piedalīties MUN (Model
United Nations) Bukarestē, kur satiku daudz jaunu cilvēku manā vecumā. Cilvēku un interešu dažādība
tiešām priecē. Gada sākumā to vēl
nesapratu, bet gads jau ir palidojis
nemanot.

Vai pa šo laiku esat arī mainījuši domas par to, ko vēlaties
darīt nākotnē – studiju un varbūt
arī profesionālajā jomā?
Artūrs: Pa šiem diviem gadiem
manas domas ir mainījušās daudzas reizes. Daļēji tas ir tādēļ, ka
LSS bieži viesojas ārzemju augstskolu audzēkņi, kuri sniedz prezentācijas par savu skolu, par ko
viņi mācās un kādas iespējas šī
izglītība viņiem sniedz. Turklāt arī
skolotāji ir aizrauti ar savas pārstāvētās zinātnes sfēru, tādēļ stundas ir interesantas un liek domāt.
Varbūt tas arī ir tas, ko es vēlētos
mācīties.
Rihards: Kā jau minēju, šī
gada laikā intereses ir mainījušās
un ir lietas, par kurām esmu sācis
interesēties vairāk, kas arī, iespējams, ietekmēs manu lēmumu, ko
studēt tālāk. Pašlaik vēl neesmu
pieņēmis stingru nostāju par to,
ko mācīties.
Kādi ir jūsu ieteikumi tiem,
kuri apsver domu nākotnē piedalīties konkursā par stipendijas
iegūšanu mācībām LSS?
Artūrs: Mans ieteikums ir –
būt sagatavotam daudz darboties

• „Klarnetes spēle”
• „Saksofona spēle”
Interešu izglītībā:
bez vecuma ierobežojuma izglītības programmās:
• „Klavierspēle”
• „Akordeona spēle”
• „Čella spēle”
• „Vijoļspēle”
• „Kokles spēle”
• „Flautas spēle”
• „Trompetes spēle”
• „Sitaminstrumentu spēle”
• „Klarnetes spēle”
• „Saksofona spēle”
• „Solo dziedāšana”
• „Ģitārspēle”
Iestājoties skolā, nepieciešami
šādi dokumenti:
1. Iesniegums uz skolas sagatavotas
veidlapas.

2. Audzēkņa dzimšanas apliecība.
3. Ārsta izziņa par veselības stāvokli.
Konsultācijas un dokumentu
pieņemšana otrdien, 27. maijā,
plkst. 10.00‒12.00 un
plkst. 17.00‒19.00
Babītes mūzikas skolā –
Babītes vidusskolas 4. stāvā.
Iestājeksāmens
vispārējās muzikalitātes pārbaudē
(muzikālā dzirde, ritms, atmiņa)
ceturtdien, 29.maijā,
plkst.17.00‒19.00.
Tālrunis uzziņām – 67914683,
29156969
Ar uzņemšanas noteikumu pilnu
tekstu aicinām iepazīties pašvaldības mājaslapā www.babite.lv,
sadaļā „Izglītība”.

skolā varēs uzsākt no nākamā
mācību gada.
Konkursa mērķis ir veicināt
skolēnu interesi par izglītības
turpināšanu angļu valodā starptautiskā vidē, motivējot un atbalstot spējīgākos Babītes novadā
deklarētos vidusskolēnus, kā arī
veicināt Babītes novada izglītības iestāžu izglītības kvalitātes
un vidusskolēnu konkurētspēju,
it īpaši attiecībā uz studijām angļu valodā.
Ilze Aizsila

patstāvīgi. Kā arī uzzināt, kas vispār ir šī IB programma un ko tā
sniedz. Nevajag satraukties par to,
ka nezināt, ko vēlaties mācīties,
galvenais, lai ir vēlme strādāt un
gūt rezultātus, jo, ja tās nebūs mācības LSS, var klāties smagi...
Rihards: Es skolēniem noteikti ieteiktu pieteikties konkursā, jo
piesakoties viņi būs tikai ieguvēji!
Bet, protams, jārēķinās ar smagu
darbu...
Varbūt ir vēl kaut kas, ko vēlaties pateikt, atklāt?
Artūrs: Vēlos pateikt, ka, pirms
iestājos LSS, es dzirdēju daudz faktu par šo skolu un daudz nepatiesas informācijas, kas nāca ne tikai
no skolēniem, bet arī no BVSK
skolotāju puses. Skolēni nav konkrēti informēti par to, kas viņus
sagaida LSS, un tas var mazināt
viņu vēlmi tur mācīties.
Rihards: Manuprāt, galvenais
ko es un skolēni manā vecumā
varētu darīt, ir „atvērt sevi” kaut
kam plašākam, iegūt jaunu pieredzi,
satikt jaunus cilvēkus ar LSS starpniecību, piedaloties projektos un
konferencēs ārpus Latvijas robežām,
un, protams, izbaudīt tās iespējas,
ko sniedz mācības LSS!
Sarunu vadīja:
Ilze Aizsila

Nozīmīgākie
pasākumi Babītes
vidusskolā:

• Nākamā gada 10. klases
audzēkņu vecāku sapulce ‒
20. maijā plkst. 19.00.
• Pašreizējo 6. klašu audzēkņu
vecāku sapulce ‒
27. maijā plkst. 19.00.
• Gadskārtējais apbalvojuma
„Pūces” pasniegšanas pasākums ‒ 5. jūnijā plkst. 19.00.
• 9. klašu izlaidums notiks
13. jūnijā,
12. klases izlaidums paredzēts
1. jūlijā.
Ruta Virbule,
Babītes vidusskolas direktora
vietniece izglītības darbā
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„Kalambūrs” svin jaunību un dzīvi...
Pagājuši jau gandrīz divi mēneši kopš 29. marta, kad Babītes
novada pašvaldības vienīgais
amatierteātris „Kalambūrs” tikās ar saviem draugiem, lai kopīgi nosvinētu 15 gadu jubileju.
Pēc neliela atelpas brīža „Kalambūra” izveidotāja un vadītāja Sandra Straupe atklāj teātra
tapšanas vēsturi, 15. dzimšanas
dienas sagaidīšanas prieku, kā
arī iezīmē nākotnes plānus.
15. dzimšanas dienas gaidās...
„Kalambūra” vadītāja atklāj:
„Tuvojoties jubilejai, man bija
ilgas pārdomas, vai rīkot kādu
īpašu pasākumu par godu teātra
piecpadsmitgadei, bet tad kādā
mēģinājumā, raugoties, ar kādu
atdevi aktieri darbojas uz mūsu
tā sauktās skatuves (šobrīd mēs
vēl darbojamies uz mūsu iedomu
skatuves Salas pagasta sporta un
kultūras centra „Pīlādzīši” sporta
zālē), es sapratu: mēs un mūsu
mākslas mīļotāji patiešām esam
pelnījuši svinēt svētkus, kurus
nosaucām par „Kalambūra 15
gadu līkločiem”. Pasākumam ilgi
gatavojāmies, un rezultātā tas patiešām arī izdevās – tajā virmoja
mīļa gaisotne, pēc ilgiem laikiem
atkal satikām sen neredzētus
„Kalambūra” radus un draugus,
kā mēs saucam cilvēkus, kuri savulaik spēlējuši amatierteātrī vai
ar savu darbību to ir atbalstījuši.
Vēl pēc pasākuma saņēmu vēstules ar pateicības vārdiem, un tas,

kā zināms, pasākuma organizatoram ir kā balzams dvēselei.”
Par savu pirmo tikšanos ar
teātra aizkulisēm Sandra stāsta,
ka tas noticis Babītes vidusskolā.
Tolaik darbu tur uzsākusi jauna
skolotāja Gita, kura izveidojusi
vidusskolas teātra pulciņu. Sandra
nav varējusi pat iedomāties, ka
tieši tai mirklī viņas dzīvē dzima
„mīlestības elpa pret darbību uz
skatuves un teātri”, par ko viņa
ir ļoti pateicīga. Vēlāk, mācoties
Jēkabpils Valsts ģimnāzijā, Sandra
spēlējusi kādā izrādē, un pēc izrādes autors piešķīris viņai balvu
„par, viņaprāt, labāko aktierspēli”.
Tas licis saprast, ka pēc vidusskolas jāturpina mācības jomā, kas
saistīta ar skatuvi. Sandra iestājās
Latvijas Kultūras skolā (tagadējā Kultūras koledža), lai apgūtu
amatierteātra režiju.
Sandra atzīst, ka vēlāk, darbojoties kultūrā un strādājot Salas
pagasta kultūras namā par vadītāju, viņai diemžēl nācies secināt,
ka šis nav „maizes rieciena darbs”,
tāpēc kopš 2000. gada septembra
teātra režija ir kļuvusi par hobiju,
bet ikdiena aizrit teātra mākslai
gluži pretējā jomā – jurisprudencē.
Uz jautājumu, kā izdodas tikt
galā ar teātra radīšanas mākslu,
viņa atbild: „Man ļoti patīk Jaņa
Rozentāla vārdi, ka „māksla nav
nekāda no debesīm nolaidusies
būtne, kas kaut kuram sapņu
pintiķim uzskūpsta ģēnija oreolu. Viņa prasa konkrētus uzmanības pierādījumus. Māksla ir

pūļu un dziļas smadzeņu darbības rezultāts.” Lieliski un trāpīgi
vārdi, kurus ik gadu pārrakstu
savā plānotājā un vienmēr pārlasu brīžos, kad varbūt nedaudz
sāk zust pašapziņa attiecībā uz
spēju vadīt kolektīvu, vai tad, kad
šķiet, ka par daudz nočiepju laiku savai ģimenei, un nenāk vis
tie labie rezultāti tik viegli... Lai
radītu kaut ko labu un baudāmu
arī amatiermākslā, tai ir jāpievērš
pietiekami koncentrēta uzmanība, jāpieliek lielas pūles, jāievēro
stingra pašdisciplīna un rūpīgi
jādarbina smadzenes. Un tad, kad
ar tīru sirdsapziņu pati sev varu
pateikt: „Es to esmu izdarījusi,
un viss pārējais ir Tā Kunga un
veiksmes rokās,” – tad šie labie
rezultāti parasti arī atnāk.”
„Kalambūra” dalībnieki ir
Sandras iedvesmas avots. Abpusēji radītā atgriezeniskās enerģijas ķēde palīdz aktieriem veidot
saikni ar savu tēlu, skatītāju un
paralēli arī ar režisoru. Amatierteātra vadītāja, aprakstot „Kalambūra” nozīmi personiskajā dzīvē,
daiļrunīgi salīdzina to ar tādu kā
saliekamattēlu jeb tā saukto puzli: „Tā sastāv vismaz no tūkstoš
maziem dažādu krāsu un formu
gabaliņiem. Pateicoties sešām
daiļām Salas pagasta meitenēm,
kuras kādā 1999. gada rudenīgā
vakarā uzrunāja mani, sākotnēji
šis veidojums tika radīts ar mērķi, lai jaunieši vakaros lietderīgi
aizpildītu savu brīvo laiku. Vēlāk,
2010. gada nogalē, „Kalambūra”

sastāvam pievienojās arī vidējā
vecuma grupa (pēc 30). Šie daudzie bildes gabaliņi pamazām tiek
likti kopā, un mēs ticam, ka nākotnē nonāksim pie liela, skaista
un krāsaina attēla, kuru ar prieku
baudīs gan vietējie skatītāji, gan
plašāks sabiedrības loks.”
Sākot jaunu iestudējumu,
jau pirmajā mēģinājumā Sandra uzstājas ar diezgan apjomīgu
ievadrunu, kamēr nonāk līdz
iestudējuma nosaukumam. Tas
ļauj paskaidrot aktieru sastāvam,
kāpēc izvēle ir kritusi par labu
tādam vai citādam dramaturģijas darbam. „Tiesa, nekad
neesmu jautājusi dalībniekiem,
aktieriem, vai arī viņiem tas
šķiet tikpat būtiski, cik man,”
atzīstas režisore, apņemoties
nākamajā sezonā, pirms nākt
klajā ar kārtējo ideju, pārrunāt
to ar dalībniekiem.
Šajā sezonā „Kalambūra”
vecākā grupa iestudē Jukuma
Paleviča lugu „Preilenīte”, kuras pirmizrāde notiks Babītes
novada svētku ietvaros 3. septembrī jaunajā Kultūras un izglītības centrā. Laipni lūgti visi
teātra mīļi! Savukārt ar jauniešu vecuma grupas dalībniekiem
tiek strādāts pie iestudējumiem
„Radioflirts” un „Sentklēras dvīnes”. Sastāvā ir dažādu vecumu
aktieri – sākot no desmitgadnieka (Sandras meita Elīna Līva ir
jaunākā „Kalambūra” dalībniece), beidzot ar cilvēkiem, kam
jau kādu laiku ir pāri 30.

„Kalambūrs” savā 15 gadu jubilejas pasākumā kopā ar draugiem un atbalstītājiem. Fotostudijas „Mārīte” foto
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Amatierteātris pa šiem gadiem ir viesojies daudz un dažādos Latvijas novados un pilsētās.
Īpaši mīļš atmiņās palicis Pierīgas
amatierteātru festivāls „Mīlestības
ķīmija”, ko organizēja Carnikavas
pašvaldība. Tuvākā nākotnē tiek
domāts par teātra kolektīva darbības virzīšanu arī ārpus Latvijas
robežām.
Izvērtējot visu izdarīto un
vēl darāmo, režisore ir pārliecināta, ka ar „Kalambūru” viss ir
kārtībā: „Mēs visi dodamies pareizā virzienā, un manis izsapņotā
vīzija piepildīsies – kādu dienu es
strādāšu ar kolektīvu telpās, kas
veidotas un radītas tieši mums,
„Kalambūram”. Jūs jau noprotat –
tā ir Skatuve... Pašiem sava! Un
ne vairs iedomu, bet īsta, jo tādu
es vēlētos redzēt „Kalambūru” nākotnē. Un es ticu, ka tas tā arī
noteikti būs!”
Sarunas noslēgumā „Kalambūra” vadītāja Sandra Straupe visiem
novēl: „Paņemiet no dzīves visu
un vēl mazliet! Un vēl es novēlu
ikvienam no mums arī ikdienā no
sirds apzināties, ka patiesībā brīnišķīgais ir tepat mums blakus. Tas
nav jāmeklē nekur tālu. Uz tikšanos „Kalambūra” izrādēs!”
Ilze Aizsila

Augustā
Babītes novada
pašvaldības
bibliotēka
Piņķos būs
slēgta
Aicinām Piņķu bibliotēkas lasītājus bibliotēkas pakalpojumus
izmantot maijā, jūnijā un jūlijā,
jo augustā – sakarā ar pārcelšanos uz jaunām telpām – bibliotēka būs slēgta.
Lūgums un atgādinājums
Piņķu bibliotēkas lasītājiem:
• nodot paņemtās grāmatas,
• ievērot to atdošanas termiņus,
• laikus sazināties ar bibliotēku par grāmatu lietošanas
termiņa pagarinājumu!
Augustā iepazīties ar jaunāko literatūru un abonēt to
varēs Babītes bibliotēkas nodaļā „Strazdi”.
Jaunāko iepirkto grāmatu sarakstu iespējams aplūkot pašvaldības mājaslapā
www.babite.lv, sadaļas „Kultūra”
apakšsadaļā „Bibliotēka”.
Ilze Valpētere,
pašvaldības bibliotēkas
vadītāja
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25. maijā Piņķu baznīca
1. jūnijā
Babītes vidusskolas sporta svin 140 gadu jubileju
laukumā

Mīļi aicinām
ģimenes uz Bērnu
svētkiem
Plkst. 12.00		
Svētku koncerts
Plkst. 14.00		
Uzstāsies dziedātājs
			
Nikolajs Puzikovs
No plkst. 15.30 Brīvā skatuve jaunajiem
			talantiem

Tev tas patiks!
•

•
•

•

•
•

Svētkos piedalīsies novada pirmsskolas
un sākumskolas izglītības iestāžu audzēkņi, kuri kopā ar iemīļotiem pasaku
varoņiem dziedās, dejos un ies rotaļās.
Būs arī disko ballīte un burvju mākslinieks!
Viesosies „Pārsteigumu karuselis”, būs piepūšamās atrakcijas, karuselis „Lidmašīnas”,
ģimenes velokarts.
Būs izglītojoša programma ar spēlēm,
aktivitātēm un rotaļām „Aktīvs, sveiks un
vesels”.
Varēs piedalīties radošajās darbnīcās un
apmeklēt gardumu tirdziņu.
Ja esi viens no jaunajiem talantiem un
vēlies izmantot brīvās skatuves iespējas,
piesaki savu dalību pa tālruni 22020629
līdz 30. maijam!

Priecāsimies jūs redzēt svētkos!

Ielūdz Babītes novada pašvaldība

Numura pielikumi
2. lpp. – Saistošie noteikumi nr. 3
Par grozījumu Babītes novada
pašvaldības 23.01.2013. saistošajos
noteikumos Nr.3 „Nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumu piešķiršanas
kārtība atsevišķām nodokļa maksātāju

2014. gads Babītes novadam ir bagāts ar apaļām gadskārtām, kas vēstī
par nozīmīgiem vēsturiskiem notikumiem novadā. Šis gads ir zīmīgs
arī slavenajai Piņķu Sv. Jāņa baznīcai
(vēsturiskais nosaukums – Piņķu Sv.
Nikolaja luterāņu baznīca), kurai šogad aprit 140 gadu!
Atzīmējot baznīcas 140 gadu jubileju, Piņķu evaņģēliski luteriskā
draudze ielūdz uz svētku dievkalpojumu 25. maijā plkst. 12.00.
Dievkalpojumu vadīs Liepājas diecēzes bīskaps Pāvils Brūvers,
dziedās Latvijas Nacionālās operas
soliste Inga Šļubovska, pie klavierēm
sēdīsies izcilā pianiste Agnese Egliņa, pie ērģelēm – Inga Sarkane. Pēc
dievkalpojuma notiks sadraudzība
baznīcas dārzā.

Tāpat ir zināms, ka 1856. gadā sākās
jauna dievnama projektēšana. Pilsētas
arhitektam Johanam Danielam Felsko
vajadzēja izstrādāt trīs projektus, lai
visbeidzot 1871. gadā varētu sākties
baznīcas celtniecība.
1872. gada 25. maijā notika Sv. Nikolaja luterāņu baznīcas pamatakmens
ielikšanas svinības. Pēc diviem gadiem
koka baznīcas vietā jau slējās jauna –
mūra baznīca.
1874. gada 16. jūnija svētdienā dievnamu iesvētīja, un tas kalpo joprojām.
Pēdējie lielie remonta un restaurācijas
darbi tika veikti mācītāja H. Grigola
vadībā no 2004. līdz 2007. gadam, kad
kapitāli tika izremontētas iekštelpas, ievilkta gāzes apkure un restaurētas deviņu reģistru ērģeles, ko darinājis izcilais
ērģeļbūvētājs Vilhelms Zauers (W. Sauer,
1890.)
2013. gadā restaurēta arī vēsturiskā
Baznīcas vēsture īsumā...
Piņķu draudze ir viena no visve- altārglezna. 2014. gadā, izmantojot ES
cākajām organizācijām Babītes nova- struktūrfondu līdzekļus, draudze plāno
dā. Tās vēsture aizsākusies jau pirms uzlikt dievnamam jaunu jumtu.
Piņķu baznīca ir valsts nozīmes
16. gadsimta, kad Piņķos bija katoļu
kapela. Taču precīzs laiks, kad tieši arhitektūras piemineklis (aizsardzības
draudze dibināta, nav zināms. Ar pil- nr. 8485).
Jau minēts, ka baznīca kopš pirmsnu pārliecību varam teikt, ka draudzei
ir vairāk nekā 400 gadu.
reformācijas laikiem saukta Svētā Ni-

Piņķu Sv. Jāņa baznīcas altāris
(foto no baznīcas arhīva).

Trauks ar 1874. gada gravējumu
(Anša Kluča foto).

kolaja – Miras pilsētas bīskapa – vārdā
(270–343). Interesanti, ka tieši no Sv. Nikolaja vārda cēlies Santa Klausa vārds un
tēls. 1939. gada 23. maijā valsts prezidents Kārlis Ulmanis pārsvētīja baznīcu
apustuļa un evaņģēlista svētā Jāņa vārdā,
ko lietojam vēl šodien.
Vēstures avotos ieskatījās
draudzes mācītājs, prāvests
Andris Krauliņš

Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2014

Sestdien, 24. maijā, Latvijā un vēl četrās Eiropas Savienības dalībvalstīs – Čehijas Republikā, Itālijā, Maltā
un Slovākijā – notiks kārtējās Eiropas Parlamenta
vēlēšanas.
Šajās vēlēšanās Latvija būs viens vēlēšanu apgabals, Latvijas pārstāvībai Eiropas Parlamentā jāievēl astoņi deputāti
no 14 kandidātu sarakstiem.
Eiropas Parlamenta vēlēšanu dienā vēlēšanu iecirkņi
Latvijā būs atvērti no pulksten 7.00 līdz 20.00.
No 21. līdz 23. maijam vēlēšanu iecirkņos dažas stundas dienā notiks iepriekšējā balsošana:
• trešdien, 21.maijā, no pulksten 17.00 līdz 20.00,
• ceturtdien, 22.maijā, no pulksten 9.00 līdz 12.00,
• piektdien, 23.maijā, no pulksten 10.00 līdz 16.00.
Pieteikumi balsošanai vēlētāju atrašanās vietā iesniedzami:
• vēlēšanu iepriekšējās balsošanas laikā (no 21. līdz
23. maijam);
• vēlēšanu dienā līdz plkst. 12.00
• otrdien, 20. maijā, no plkst. 9.00 līdz 13.00.
Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde katram vēlētājam uz deklarētās dzīvesvietas adresi Latvijā ir izsūtījusi

kategorijām Babītes novadā”
(26.03.2014.)
3. lpp. – Saistošie noteikumi nr. 8
Par grozījumiem Babītes novada
pašvaldības 2014.gada budžetā.
(23.04.2014.)

Reģistrācijas numurs: 000703364
Dibinātājs: Babītes novada pašvaldība
Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts,
Babītes novads, LV–2107

paziņojumu ar reģistrētā iecirkņa adresi un vēlētāja kārtas
numuru iecirkņa sarakstā.
Neskaidrību gadījumā noskaidrot, kurā vēlēšanu iecirknī
jābalso, iespējams:
1) tiešsaistē, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes mājaslapā;
2) zvanot uz Centrālās vēlēšanu komisijas uzziņu tālruni
67049999. Tālrunis strādā katru dienu no plkst. 8.00 līdz
20.00, 23. un 24. maijā no plkst. 7.00 līdz 24.00.
Vēlēšanu iecirkņi Babītes novadā:
Iecirkņa
Iecirkņa
Iecirkņa adrese
numurs
nosaukums
Jūrmalas iela 17, Piņķi,
778.
BABĪTES
VIDUSSKOLA Babītes pag., Babītes nov.
795.

SPORTA UN „Pīlādzīši”, Spuņciems,
KULTŪRAS
Salas pag., Babītes nov.
CENTRS
Dodoties uz balsošanu, neaizmirstiet līdzi ņemt balsošanas dokumentus, kas Eiropas Parlamenta vēlēšanās ir pase
vai personas apliecība jeb identifikācijas karte.
Vēlēšanu komisijas tālrunis Babītes novadā 28114046.

4. lpp. – Saistošo noteikumu Nr.8
1.pielikums
Babītes novada pašvaldības
pamatbudžeta izdevumi atbilstoši
funkcionālajām kategorijām
(23.04.2014.)
Par avīzes sagatavošanu atbild sabiedrisko
attiecību speciāliste Ilze Aizsila.
Tālrunis: 67914379, fakss: 67914435,
e-pasta adrese: dome@babite.lv

5. lpp. – Saistošo noteikumu Nr.8
2.pielikums
Babītes novada pašvaldības
pamatbudžeta izdevumi atbilstoši
ekonomiskajām kategorijām
(23.04.2014.)
Avīze internetā: www.babite.lv
Iznāk vienu reizi mēnesī.
Tirāža: 3000 eksemplāru
Izdevējs: SIA „Rīgas Apriņķa Avīze”

