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Vai balto stārķu ligzda tavas
mājas tuvumā jau ir uzskaitīta?

Babītes novada kuplā saime
izaugusi līdz 10 tūkstošiem

Šogad notiekošajā balto stārķu • Ziņo par tev zināmām baltā 2014. gada jūnijā Babītes novada • 2011. – 9354 (pieaugums par 170),
ligzdu uzskaitē jau ziņots par
stārķa ligzdām un noskaidro iedzīvotāju skaits pirmo reizi tā • 2012. – 9599 (pieaugums par 245),
vairāk nekā trīs tūkstošiem balto
aktuālo ligzdu skaitu portālā pastāvēšanas laikā pārsniedzis 10 • 2013. – 9828 (pieaugums par 229).
Vērtējot jaunākos demogrāfisstārķu ligzdu. Vai izdosies sawww.dabasdati.lv./baltiestarki/ tūkstošus.
kos rādītājus, līdz šim 2014. gadā
skaitīt vairāk nekā desmit tūkSaziņai:
balto
stārķu
stošus ligzdu, kā tas bija pirms
pētniece Māra Janaus:
Babītes novada pašvaldības dabiskais pieaugums ir pozitīvs
10 un 20 gadiem?
e-pasts baltiestarki@lob.lv, Dzimtsarakstu nodaļa informē, ka (+ 30), dzīvesvieta deklarēta jau 218
tālr. 29593800.
šā gada jūnijā novadā dzīvesvietu iedzīvotājiem, to skaitā 68 jaundzi
Līdz augusta sākumam ik
Latvijā 7. starptautisko balto deklarējušo iedzīvotāju skaits pār mušajiem, un pirmo reizi pēc admi
viens aicināts piedalīties unikālā stārķu ligzdu uzskaiti organizē sniedzis 10 tūkstošus. Tādējādi nistratīvi teritoriālās reformas 2009.
projektā – 7. starptautiskajā balto un atbalsta Latvijas Ornitolo Babītes novadu par savu mājvietu gadā Babītes novada iedzīvotāju
stārķu ligzdu uzskaitē – un uzzi ģijas biedrība, Latvijas Vides piecu gadu laikā kopš novada iz skaits ir sasniedzis piecciparu skaitli.
Kā vēstī Iedzīvotāju reģistra dati,
nāt, cik daudz balto stārķu dzīvo aizsardzības fonds, koncerns veides izvēlējušies vairāk nekā 1180
tuvējā apkārtnē, kā arī palīdzēt „Latvenergo”, LU Bioloģijas in iedzīvotāju, par to liecina Iedzīvotāju 2014. gada 16. jūlijā novadā bija
10 046 iedzīvotāji: 70% – vecumā
noskaidrot visā Latvijā ligzdojošo stitūts, Valsts izglītības satura reģistra dati.
balto stārķu skaitu.
centrs, portāls „Draugiem.lv”,
Babītes novada demogrāfiskie līdz 50 gadiem; 69% – latvieši.
Baltā stārķa ligzdas Latvijā „Dabasdati.lv” un karšu izdevnie rādītāji ik gadu uzlabojušies, un
Ņemot vērā to, ka pieaug arī
tiek uzskaitītas kopš 1934. gada. cība „Jāņa sēta”.
iedzīvotāju skaits turpina pieaugt laulību skaits, proti, 2010. gadā –
Ligzdu uzskaitē var iesaistīties
36 laulības, 2011. gadā – 46 laulī
Agnis Bušs, arī pašlaik:
ikviens Latvijas iedzīvotājs. Uz
LOB žurnāla • 2009. gada beigās novadā dzīves bas, 2012. gadā – 46 laulības, 2013.
skaites mērķis ir sekot līdzi baltā
vieta reģistrēta 8815 personām,
gadā – 84 laulības un šā gada pir
„Putni dabā” redaktors,
stārķa ligzdojošās populācijas un
LOB sabiedrisko attiecību • 2010. – 9184 (pieaugums par 369, majā pusgadā jau 32 laulības, varam
ligzdošanas sekmju izmaiņām
salīdzinot ar iepriekšējo gadu),
cerēt, ka pozitīvas iezīmes demogrā
koordinators
Latvijā, ligzdu novietojuma un
pamatu izmaiņām, kā arī skaid
rot to cēloņus.
Uzskaites dalībnieki meklē bal
to stārķu ligzdas, iezīmē tās kartē
un aizpilda anketu, reģistrējot ligz
das novietojumu (stabs, koks, ēka
u.c.), pamatu (putna vai cilvēka
veidots), apdzīvotību, izaugušo
Es raugos tevī kā brīnumā,
mazuļu skaitu, pēc vēlēšanās arī
Jo tava dvēsele silta un vienkārša zied.
papildu ziņas, piemēram, par ma
Un liekas, ka laiks šajā jaukajā vakarā
zuļu vai pieaugušo putnu bojāeju
Cauri vasaras ziedošām pļavām iet.
un tās cēloņiem, ligzdas bojāejas
Es raugos tevī kā brīnumā iemesliem, stārķu ierašanās un aiz
Cik vienkārši un jauki tavi gadi zied.
lidošanas datumu u.c. Pēc sezonas
Un ir tik mīļi, ka varam līdzās tiem iet
visi dati tiks apkopoti un rezultāti
Un tavā ziedlapu rasā iemirdzēt.
darīti zināmi plašsaziņas līdzekļos,
(A. Āre)
arī žurnālā „Putni dabā”.
• Vairāk informācijas par
Lai katrs dzīves mirklis ir gaismas un mīlestības piepildīts!
7. starptautisko balto stārķu
Lai jubilāres kuplā saime paaudžu paaudzēs glabā skaisto notikumu kā svētu
ligzdu uzskaiti uzzini Latvipiemiņu par vecāsmātes spēku un izturību!
jas Ornitoloģijas biedrības
Novēl Babītes novada pašvaldība
mājaslapā www.lob.lv.

Sirsnīgi sveicam Babītes
novada iedzīvotāju
Annu Grundmani
100 gadu jubilejā!

fisko rādītāju un ģimeņu kupluma
ziņā turpinās iepriecināt, tādējādi
atbalstot novada vīziju „Babītes
novads kā vienota ģimene draudzīgā vidē”.

Tiem, kuri Babītes novadā
dzīvo nesen...

Jaunajiem Babītes novada iedzī
votājiem varētu būt interesanti, ka
62% novada kopējās platības, kas ir
24 289,1 ha, klāj meži, purvi, ūdeņi,
tātad tiem, kuri vēlas baudīt dabas
krāšņumu, ogošanas un sēņošanas,
kā arī putnu un dzīvnieku vērošanas
prieku, iespēju šeit ir ļoti daudz.
Savukārt tie, kuri vēlas piekopt
aktīvu dzīvesveidu, Babītes novads
piedāvā iesaistīties visdažādākajās
fiziskajās aktivitātēs gan brīvā dabā,
gan telpās, ko piedāvā, piemēram,
Babītes sporta komplekss. Jāšanas
sports, futbols, ūdensslēpošana, sli
došana, peldēšana, volejbols, joga,
nūjošana, zumba – tā ir tikai daļa
no novadā piedāvātā aktivitāšu
klāsta. Netrūkst arī pašvaldības
organizēto pasākumu brīvā laika
pavadīšanai – kultūras un mākslas
baudīšanai vai līdzdalībai praktiskās
nodarbībās interešu grupās vai no
vada sporta spēlēs.
No šā gada 1. septembra līdz
6. septembrim aicinām visu kuplo
Babītes novada saimi piedalīties Ba
bītes novada piecu gadu jubilejas
svētkos (novada svētku programmu
skatiet avīzes 8. lappusē), kur būs
iespēja gan iepazīt novada ļaudis un
vietējos uzņēmumus, gan apmeklēt
koncertus, teātra izrādi, piedalīties
sporta spēlēs un atpūsties zaļum
ballē.
Lai katram izdodas dzīvot Babī
tes novadā tik zaļi, cik vien vēlaties,
jo iespēju ir ļoti daudz!
Ilze Aizsila,
Babītes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Ar velosipēdu un puķuzirnīšiem
cauri dzīves izaicinājumiem

Aizvadītais gads skolotājas Ivetas Budes dzīvē profesionālā ziņā
ir bijis ļoti aktīvs un nozīmīgs:
darbs bāriņtiesā, pašvaldības
domē un Sociālo lietu komitejā,
bez tam aizrit divdesmitais gads
pedagoģijā, no kuriem pēdējie
10 gadi pavadīti Babītes vidusskolā, vadot mācību stundas un
keramikas pulciņu, turklāt šogad
Iveta iejutusies arī 12. klases audzinātājas lomā. Nelielā sarunā
I. Budes kundze atklāj dzīves
izaicinājumus un pārdomas par
apkārt notiekošo.

Lai gan Iveta Bude ir arī depu
tāte, no viņas staro tik silts atvērta
cilvēka smaids, ka, šķiet, atgādina
bērnību, tāpēc šajā rakstā viņai vis
vairāk tomēr piestāvēs apzīmējums
„skolotāja” – ļoti sirsnīga un atklāta,
tāda, kas savu 12. klases skolēnu
audzināšanu turējusi augstāk par
visām aktuālajām nodarbēm, jo
tā ir vistuvāk pie sirds. Astoņus
gadus viņi kopā piedzīvojuši gan
grūtības, gan priekus, gan sarūg
tinājuma, gan saviļņojuma brīžus,
kā jau tas dzīvē pieklājas. Bet par
to – vēlāk...
Vērtējot savas profesionālās
nodarbes kopumā, Iveta Bude at
zīst, ka darbs ar skolēniem viņai ir
mīlestība un darbs vienlaikus, kas
priecējis arī ar audzēkņu sasnie
gumiem olimpiādēs Pierīgas un
pat valsts līmenī (iegūta 2. vieta!).
Kļūšana par deputāti un darbs paš
valdības domē savukārt ir jauns
sasniegums profesionālā ziņā, kas
uzlicis ne tikai papildu pienāku
mus, bet arī atbildību. Lēmums par
labu šim izaicinājumam nav bijis
pašsaprotams, skolotāju uzmun
drinājuši un iedvesmojuši viņas
audzēkņi, kas mudināja izmantot

iespēju palīdzēt citiem, strādājot
pašvaldības domē.
Darbs bāriņtiesā un Sociālo
lietu komitejā viņai devis iespēju
cilvēku attiecības un vietējo soci
ālo vidi izzināt arī no cita skatu
punkta. Palīdz tas, ka daudzi ie
dzīvotāji ir pazīstami. Ir prieks, ka
pašvaldības spēkos ir palīdzēt un
atbalstīt grūtībās nonākušos, taču
vienmēr ir svarīgi paturēt prātā,
ka šāda atbalsta mērķis ir veici
nāt sabiedrības attīstību, sniedzot
iespēju smagākās dzīves situācijās
rast atspēriena punktu, nevis uz
turēšanu ilgtermiņā.
Uz jautājumu, vai, esot depu
tātes amatā, viņa redz iespēju, kā
attīstīt pašvaldības daudzfunkcionālo sociālo pakalpojumu centru jeb dienas centru, kas varētu
piesaistīt vairāk cilvēku neatkarī
gi no sociālā statusa vai vecuma,
I. Budes kundze ir pārliecināta, ka
aktuāls gluži vienkārši ir pakalpo
jumu pieejamības jautājums, jo tā
sabiedrības daļa, kas sava darba
laikā centru nevar apmeklēt, va
rētu to izdarīt pēc darba. Sociālo
lietu komitejā šis jautājums jau ir
pārrunāts un secināts, ka prob
lēma ir risināma. Pašvaldībai ir
paveicies ar atsaucīgiem, entuzi
asma pilniem kolēģiem, kas strādā
centrā, organizējot dažādus pasā
kumus un aktivitātes.
Taču Ivetas Budes darba pie
redze pirmām kārtām saistīta ar
izglītības jomu, tāpēc interesants
ir viņas skatījums un viedoklis
par mācību darbu skolā. Viņa at
zīst, ka ne vienkārši noslodze, bet
pārlieku liela noslodze ir problēma,
kas skolēnu dzīvi padara ļoti grūtu.
Turklāt tas nav saistīts ar dažādu
ārpusstundu aktivitāšu apmeklēju
mu, jo paredzēto mācību stundu

Klases dvēselīte, pasākumu scenāriju autore un skolas radio balstiņa Elīza Elizabete Krastiņa, vecāku izšūpota, saņem dāvanu no
audzinātājas (J. Dzilnas foto)

skaits jau prasa pārāk daudz sko
lēna dzīves laika. Tie, kuri nav tik
apņēmīgi, vienā brīdī padodas...
Bet centīgie, lai saglabātu labus
sasniegumus mācībās, ziedo savu
brīvo laiku un enerģiju, lai apzi
nīgi mācītos visu, kas paredzēts
programmā.
Ja runā par skolotāju darba
slodzi, svarīgs ir atalgojums. Lai
saņemtu tādu algu, par ko pienā
cīgi varētu uzturēt ģimeni, skolo
tājam jāstrādā divas slodzes. Tas,
protams, nozīmē to pašu – nozagt
laiku savai ģimenei un sev. Svaru
kausi arvien nevar nostāties līdz
svarā.
Izglītības sistēmas vājā vieta, kā uzskata Iveta Bude, ir tā,
ka vispārizglītojošās skolās, kur
visām zinātnēm mācību prog
rammā būtu jābūt līdzsvarā, kāds
no priekšmetiem viena vai cita
iemesla pēc sāk dominēt, uz tā
rēķina sarūk rezultāti citos mācību
priekšmetos. To parāda arī eksā
menu rezultāti. Ir ļoti vienkārša
patiesība, kas netiek pietiekami
novērtēta valstī kopumā, proti,
skolēnam jārada tāda mācību
vide un piedāvājums, kas ļauj
attīstīt abas smadzeņu puslodes.
Piemēram, radošas un fiziskas
izpausmes aktivitātes nevar aiz
stāt ar papildu dabaszinātņu jeb
eksakto zinātņu stundu, jo bērna
attīstība notiek procesā, kad ķer
menis mijiedarbojas ar prātu. Ir
vispārzināms, ka, piemēram, roku
sīkās muskulatūras attīstība veicina
domāšanas procesa attīstību, ru
nas spējas. „Kāpēc tad vidusskolā,
piemēram, nav tāda priekšmeta kā
rasēšana?” skolotāja ir neizpratnē.
Pedagoga darbā viņa pati ne
baidās pieiet lietām radoši un, ja
nepieciešams, audzināšanas stundu
var novadīt arī atšķirīgi, piemēram,
atjaunojot skolas sienu krāsojumu
un apgleznojot to vai pat špakte
lējot palodzes, kā to jau ir darījusi
kopā ar saviem audzēkņiem māj
turības stundā. „Bērniem jāmāca
darīšanas prieks! Padarītais viņiem
rada gandarījumu,” pārliecināju
sies skolotāja. Viņa uzskata, ka arī
audzinātājs skolēnam var iemācīt
dažādas dzīvē noderīgas prasmes.
Pēdējais gads vidusskolā ir
laiks, kad skolēni jau ir pietie
kami pieauguši, lai uzsāktu pat
stāvīgu pieauguša cilvēka dzīvi,
bet tajā pašā laikā tas ir pēdējais
gads, kad viņi vēl ir tuvu saviem
vecākiem. Tieši tāpēc izlaidums,
kas Babītes vidusskolā notika

1. jūlijā, bija ļoti īpašs mirklis
gan 19 jauniešu vecākiem, kuri
savus bērnus izšūpoja no vidus
skolas sola pieaugušo dzīvē, gan,
protams, audzinātājai, kura lepo
jas ar katru savu audzēkni, viņu
rezultātiem valsts centralizētajos
eksāmenos, kas šogad ir ļoti labi.
Īpašs prieks esot par tiem, kuru
sasniegumi iepriekš radīja bažas.
Centība, gribasspēks, radošums un
darba tikums – tās ir īpašības, kas
raksturotu šo klasi, kuras audzēkņi
arī vasaru izmanto ne tikai atpūtai,
bet arī algota darba veikšanai. Au
dzinātāja zina, ka starp viņiem būs
gan labi fotogrāfi, filozofi, skolotāji,
militārpersonas, gan uzņēmēji, ār
sti, sportisti, maketētāji, pasākumu

Babītes novada pašvaldības
domes deputāte un Babītes vidusskolas pedagoģe Iveta Bude
(I. Aizsilas foto)

dies maniem kolēģiem par saprat
ni, pacietību, mīlestību un māku
nodot savas zināšanas skolēniem!
Liels paldies pašvaldībai par uz
mundrinājumu, finansiāli atbalstot
un tādējādi arī motivējot skolēnus
mācīties un nepieļaujot sekmju kri
šanos!” Viņa novēl ikvienam dzīvot
ar gaišām domām un labiem dar

Babītes vidusskolas 12. klases absolventi kopā ar audzinātāju, vidusskolas direktori un skolotājiem izlaiduma dienā 1. jūlijā
(J. Brenča foto)

organizētāji, mākslinieki un, ko
tur slēpt, ļoti iespējams – arī kāds
deputāts. „Viņi man ir tik daudz
devuši! Domājot gaišas domas par
katru no audzēkņiem, izveidoju
un uzdāvināju katram simbolisku
keramikas mērāmkrūzi. Ar ko viņi
piepildīs savus nākamos dzīves ga
dus – tas nu paliek viņu rokās...”
Izlaidumā 12. klases audzēkņi
atzinās, ka dažkārt šķitis – skolotā
ja Iveta Bude ir vienīgā, kas viņus
mēģina saprast arī brīžos, kad sa
nācis iekulties kādās nepatikšanās.
Skaistām atmiņām par kopīgiem
velobraucieniem absolventi au
dzinātājai uzdāvināja velosipēdu
ar smaržīgu puķuzirnīšu pušķi
groziņā, par ko viņa neslēpj savu
sajūsmu arī sarunas laikā.
I. Bude ir pateicīga par šo
brīnišķīgo kopā pavadīto laiku:
„Paldies audzēkņu vecākiem par
viņu sapratni un iesaistīšanos savu
bērnu un skolas dzīvē! Liels pal

biem, jo tikai tā mēs varam uzlabot
savu dzīves vidi un kvalitāti.
Septembrī skolotājai I. Budei
būs jauna audzināmā klase. Pa
gaidām viņa tam emocionāli vēl
nav gatava, bet, par laimi, ir vasara,
ir laiks sakoncentrēt visus spēkus
jaunas enerģijas sniegšanai un jau
nam sākumam... Skolotāja atzīst,
ka vasara, lai arī citi pedagogus par
to apskauž, ir vienīgais atelpas brī
dis visa gada garumā, kad beidzot
ir laiks sev un vaļaspriekiem.
Ivetu Budi brīvajā laikā var sa
stapt dziedam jauktajā korī „Atskaņa”. „Jā, tā ir iespēja atpūsties
kopā ar citiem pieaugušiem cilvē
kiem,” puspajokam, pusnopietni ar
neviltotu smaidu atzīst skolotāja,
kura jūlijā priecājās par Pasaules
koru olimpiādi un iespēju pieda
līties lielkoncertā.
Ilze Aizsila,
pašvaldības sabiedrisko
attiecību speciāliste

www.babite.lv

2014. gada 22. jūlijs, nr. 51

Saimnieciskie darbi novadā

Jūnijā veikti
63 izbraukumi
sabiedriskās kārības
AS „AJ Produkti” (līgumcena nodrošināšanai novadā

Babītes novada pašvaldības izpilddirektore Elfa Sloceniece ziņo, ka
pēdējā mēneša laikā novadā iepirkumu rezultātā ir uzsākti un
veikti dažādi saimnieciskie darbi
gan novada teritorijā, gan pašvaldības iestādēs.

Apgaismojums,
meliorācija, ielas
un ceļi

• Babītē, Meža ielas posmā no
Liepu alejas līdz Meža ielai 2a,
nobeigumam tuvojas ielu
apgaismojuma izbūve (būv
nieks – SIA „Eltors”, līgum
cena EUR 13 940; autoruz
raudzība – SIA „K2 projekts”,
līgumcena EUR 142; būvuz
raudzība – SIA „BaltLine Glo
be”, līgumcena EUR 590).
• Babītē, Sila un Smilšu ielā,
uzsākta ielu apgaismojuma
rekonstrukcija, kas turpi
nāsies līdz 13. septembrim
(būvnieks – SIA „VSD Service”,
līgumcena EUR 9430; autor
uzraudzība – SIA „ELKO”, lī
gumcena EUR 220; būvuzrau
dzība – SIA „Eirokonsultantu
nams”, līgumcena EUR 590).
• Piņķos līdz 5. augustam turpi
nāsies autostāvvietas izbūves
darbi Centra ielā (būvnieks –
SIA „V Service”, EUR 36 715,
autoruzraudzība – SIA „Pro
jekts 3”, līgumcena EUR 213),
kā arī līdz 15. augustam gājēju ietves izbūve Rīgas ielas
posmā (būvnieks – SIA „V
Service”, EUR 19 883, auto
ruzraudzība – SIA „Vertex
projekti”, līgumcena EUR 427).
Minētajos objektos būvuzrau
dzību veic SIA „Ceļu un tiltu
būvuzraugs”, līgumcena EUR
1000.
• Pinķos, Rīgas un Jūrmalas ie
las krustojumā, tiks uzstādīts
luksofors; būvdarbi ir uzsāk
ti un turpināsies līdz 6. sep
tembrim (būvnieks – SIA
„RC Traffic”, līgumcena EUR
53 958; autoruzraudzība - SIA
„Vertex projekti”, līgumcena
EUR 427; būvuzraudzība –
SIA „Ceļu un Tiltu Būvuz
raugs”, līgumcena EUR 900).

EUR 15 887).

Futbola laukumā Piņķos
būs skatītāju tribīnes

Uzsākti darbi pie luksofora
uzstādīšanas Rīgas un Jūrmalas
ielas krustojumā Piņķos
(I. Aizsilas foto)

• SIA „Lemminkainen Latvia” tur
pina Liepu alejas rekonstrukcijas darbus Babītē.
• Novadā veikta grants ceļu ap
strāde ar pretputēšanas pārklā
jumu.
• Nodots ekspluatācijā renovētais
Dzilnupes poldera krājbaseins
un pievadkanāls, atlikti darbi pie
Dzilnupes poldera pievadkanāla
otras daļas renovācijas.
• Iztīrīts Spīdolas ielai, Piņķos,
piegulošais grāvis, kā arī Piņķu
ūdenskrātuvei piegulošās terito
rijas viena daļa.

• Līdz augusta beigām Babītes
sporta kompleksa āra futbola
laukumā tiks uzstādītas skatītāju tribīnes, ko nodroši
nās iepirkuma uzvarētājs SIA
„RANTZOWS SPORT” (līgum
cena EUR 11 344).
• Atkārtoti izsludinātajā iepirkumā
par Babītes sporta kompleksa
āra futbola laukuma teritorijas
labiekārtošanu uzvarēja SIA
„Eltors” (līgumcena 18 736, tiek
gatavots līgums).

Sabiedriskās kārtības
sargiem būs jauna
dienesta automašīna

• Iepirkums par jaunas vieglās
kombi tipa automašīnas nomu
Babītes novada pašvaldības kār
tības sargu darba nodrošināša
nai ir noslēdzies. Trīs nākamos
gadus no SIA „Auto 26” tiks
nomāta automašīna Citroen Berlingo (līgumcena EUR 18 180).

Nekustamā īpašuma –
Virtuves tehnikas
ēkas Jūrmalas ielā 14A – piegāde PII „Saimīte”
iekārtošana turpinās
• Virtuves tehnikas piegādi par
• Iepirkumā par apskaņošanas
sistēmas piegādi un uzstādīša
nu Babītes novada pašvaldības
Kultūrizglītības centra koncert
zālē iesniegti četri piedāvājumi;
pieņemts lēmums slēgt līgumu
ar SIA „SGS Sistēmas” (līgum
cena EUR 16 018).
• Krēslu piegādi Kultūrizglītības
centra koncertzālē nodrošinās
SIA „Dižozols plus” (līgumcena
EUR 17 750,).
• Iepirkums par četru flīģeļu pie
gādi Babītes mūzikas skolai un
Kultūrizglītības centram Piņķos
pārtraukts; notiek iepirkuma do
kumentācijas koriģēšana.
• Iesniegti seši piedāvājumi ie
pirkumam par garderobes iekārtas piegādi un uzstādīšanu
Kultūrizglītības centrā; notiek
piegādātāju vērtēšana.
• Mēbeļu piegādi Babītes mūzi
kas skolas telpām nodrošinās

Autostāvvietas izbūve Piņķos, Centra ielā, turpinās
(I. Aizsilas foto)

līgumcenu EUR 3500 Babītes
novada pirmsskolas izglītības
iestādei „Saimīte” nodrošinās
SIA „Prof Rostul” (termiņš
06.08.2014.).

Ēku būvniecība un
remonts

• Akceptēti tehniskie projekti par
ūdensapgādes, kanalizācijas un
siltumtrases ārējo inženierkomu
nikāciju tīkliem daudzfunkcio
nālā sociālo pakalpojumu centra
ēkai un PII „Saimīte” korpusa
ēkai, kā arī PII „Saimīte” kor
pusa būvniecībai Piņķos, Rīgas
ielā 7 un Centra ielā 5.
• Veikts elektroinstalācijas remonts ēkā „Doktorāts” Spuņ
ciemā.

Izsludināti iepirkumi
par:

• Babītes novada pašvaldības ielu
un autoceļu ikdienas uzturēšanas darbiem ziemas periodā
(pieteikšanās termiņš beidzies);
• pasažieru autobusu transporta
pakalpojumiem Babītes nova
da pašvaldības skolēnu pārva
dāšanai (pieteikšanās termiņš
beidzies).
Ilze Aizsila,
pašvaldības sabiedrisko attiecību
speciāliste
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jiem (lietotājiem) jānodrošina:
regulāra teritorijas sakopšana un
zāles nopļaušana nekustamajā
īpašumā; regulāra piegulošo te
Babītes novada pašvaldības ad
ritoriju līdz ietvei vai brauktuvei
ministrācijas sabiedriskās kārtī
sakopšana, kā arī grāvju (līdz
bas daļas darbinieki sadarbībā ar
to vidum) un piebrauktuvju
Olaines iecirkņa policijas darbinie
sakopšana un zāles nopļauša
kiem jūnijā veica 63 izbraukumus
na gar tām; regulāra caurteku
sabiedriskās kārtības uzraudzībā,
tīrīšana zem piebrauktuvēm, ja
kā arī divus reidus, lai novērstu
piebrauktuve šķērso ceļa grāvi;
likumpārkāpumus un noziedzī
savlaicīga atkritumu izvešana.
gus nodarījumus, veica preventīva
Pie ieejām veikalos, sabiedriskās
rakstura patrulēšanu, pārbaudot
iestādēs, sabiedriskā transporta
agrāk tiesātas personas, tirdznie
pieturvietās jānodrošina sīka
cības vietas un autoservisus.
jiem atkritumiem un izsmēķiem
Rezultātā jūnijā Valsts policijā
paredzētu nedegoša materiāla
nogādātas deviņas personas, no
urnu novietošana un atkritumu
kurām septiņas par administratīvo
urnu iztukšošana (katru dienu),
pārkāpumu izdarīšanu un divas
kā arī atkritumu urnu savlaicīga
aizdomās par noziedzīgu noda
krāsošana.
rījumu izdarīšanu. Mēneša laikā • Jānodrošina īpašuma adreses
saņemti 35 iedzīvotāju iesniegumi
numura zīmju, māju nosauun sūdzības, ar 48 personām veik
kuma izvietošana pēc atbilsto
tas preventīva rakstura pārrunas
šajos pašvaldības saistošajos
un pieņemti paskaidrojumi. Trīs
noteikumos pievienotā parauga.
personas nogādātas savā dzīves
Prasības māju nosaukumu iz
vietā.
vietošanai pie viensētām: ja ēka
Ceļu satiksmes pārkāpumu
atrodas ne tālāk kā 20 m no
skaits jūnijā sarucis līdz septiņiem
ceļa – pie namiem no piegulo
gadījumiem, kad par apstāšanās
šā ceļa redzamās vietās 2–3 m
un stāvēšanas noteikumu neievē
augstumā; ja ēka atrodas tālāk
rošanu sastādīti protokoli – pazi
par 20 m no ceļa – uz žogiem
ņojumi. Tieši tikpat (7) personām
vai stabiem no piegulošā ceļa
sastādīti administratīvā pārkāpuma
redzamās vietās 1,5–2 m aug
protokoli par alkoholisko dzērienu
stumā; neapbūvēto vai ar ceļu
vai citu apreibinošo vielu lietošanu
nenorobežoto īpašumiem īpa
sabiedriskā vietā vai par atraša
šuma adreses numura zīmju
nos sabiedriskā vietā tādā reibuma
piestiprināšanai jāierīko stabi
stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu.
īpašuma robežas sākumā.
Apsekojot nekustamos īpašu
mus, jūnijā sastādīti trīs adminis Esiet uzmanīgi
tratīvā pārkāpuma protokoli par uz ceļiem!
mājas adresācijas numura neesa Novietojot automašīnu stāvēša
mību un septiņi – par nesakop nai, vienmēr pārliecinieties, vai
ceļa zīmes to neaizliedz. Jūsu
tiem īpašumiem.
ievērībai:
Neapdomība un
• ļoti bieži automašīnas stāvē
neuzmanība dažkārt
šanai novieto pašvaldības ad
dārgi maksā
ministrācijas ēkas priekšpusē
Sabiedriskās kārtības daļa ap(Centra ielā 4, Piņķos), neie
kopojusi gadījumus, kuru dēļ
vērojot 326. ceļa zīmi;
iedzīvotājiem nācies šķirties no
Pēdējā laikā pieaug krāpniecī
lielākas vai mazākas naudas sum- bas gadījumu skaits, kad uz ie
mas, maksājot par administratīvo lām un ceļiem tiek tirgots zelts
pārkāpumu vai neapdomīgas rī- un zelta izstrādājumi. Redzot
cības dēļ pakļaujot sevi krāpnie- to vai saņemot šādu informā
cības riskam.
ciju, nekavējoties ziņojiet poli
Vietējiem iedzīvotājiem un cijai, norādot vietu, kur notiek
uzņēmējiem iesakām pārla- šis pārkāpums. Ziņojiet arī, ja
sīt Babītes novada pašvaldības ir zināms cilvēka (tirgotāja) ap
30.06.2010. saistošos noteikumus raksts un automašīnas apraksts.
Nr. 26 „Par nekustamo īpašumu Brīdinām, ka pārdošanā esošais
un tiem piegulošo teritoriju uz- zelts un zelta izstrādājumi var
turēšanu Babītes novadā” (pieeja būt zagti vai viltoti!
Lūgums ziņot sabiedriskās
mi www.babite.lv), jo administratī
vā pārkāpuma protokols visbiežāk kārtības daļai par konstatētiem
tiek sastādīts tieši par konkrētajos sabiedriskās kārtības pārkāpu
saistošajos noteikumos minētiem miem u.c. likumpārkāpumiem
gadījumiem.
pa diennakts tālruni 29466001!
• Regulāri jākopj savs īpašums
Nekustamo īpašumu īpašnie
Ainārs Skudris,
kiem un tiesiskajiem valdītā
sabiedriskās kārtības sargs
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Pašvaldības domes sēdē jūnijā lemtais

Babītes novada pašvaldības
nu, izstrādājot zemes ierīcības
25. jūnija domes sēdē, kurā pieprojektu. Apstiprināt nosacīju
dalījās 13 domes deputāti, tika
mus tā izstrādei;
izskatīti 42 darba kārtībā iekļau- • apstiprināt izstrādāto zemes
tie punkti.
ierīcības projektu nek. īpaš.
„Trenču Ozoli-2”, Trenčos, Ba
Domes lēmumi īsumā:
bītes pag., kad. apz. 8048 012
• piešķirt nosaukumu „Piejū
0014: plānotajai zemes vienī
ras iela” nek. īpaš. Jūrmalas ielā
bai „1”, platība 6,4 ha, saglabāt
13A (kad. apz. 8048 003 0262)
nosaukumu „Trenču Ozoli-2”
detālplānojumā paredzētajai
un saglabāt noteikto nek. īpaš.
ielai. Rezervēt piegulošajiem
lietošanas mērķi – zeme, uz
zemesgabaliem adreses atbil
kuras galvenā saimnieciskā
stoši nek. īpaš. Jūrmalas ielā
darbība ir lauksaimniecība;
13A detālplānojumā iekļauta
plānotajai zemes vienībai „2”,
jam adresācijas priekšlikumam;
platība 0,50 ha, piešķirt no
• piešķirt nek. īpaš. „Rīgas pil
saukumu „Trenču Līdakas” un
sētas meža fonda zemes” ze
noteikt nek. īpašuma lietošanas
mesgabalam ar kad. apz. 8048
mērķi – zeme, uz kuras galvenā
004 0454 adresi: „Skujinieki”,
saimnieciskā darbība ir lauk
Babītes pag., Babītes nov. Pie
saimniecība;
šķirt nek. īpaš. „Rīgas pilsētas • uzsākt detālplānojuma iz
meža fonda zemes” zemesgaba
strādi nek. īpaš. „Indriņas” un
lam ar kad. apz. 8048 003 0271
„Gundegas” zemesgabalu robe
adresi: „Papardes”, Babītes pag.,
žās, 2,6422 ha platībā. Apstip
Babītes nov.;
rināt darba uzdevumu un de
• piešķirt dvīņu mājas jaunbūves
tālplānojuma teritorijas robežu;
daļām Sējēju ielā 3, Mežārēs, • nodot izstrādāto detālplānoju
adreses no ielas sākuma augošā
ma projektu nek. īpaš. „Drus
secībā: Sējēju iela 3 un Sējēju
tēni”, Babītes pag., publiskai
iela 3A, Mežāres, Babītes pag.,
apspriešanai un atzinumu
Babītes nov.;
saņemšanai;
• piešķirt dzīvojamai mājai nek. • atcelt 27.11.2013. Babītes no
īpaš. „Liedagi”, Spuņciemā, advada pašvaldības domes lē
resi: „Liedagi”, Spuņciems, Salas
mumu „Par papildinājumiem
pag., Babītes nov.;
Babītes novada pašvaldības do
• apstiprināt izstrādāto ze
mes 25.09.2013. apstiprinātajā
mes ierīcības projektu nek.
Darba uzdevumā Nr.07-2013
īpaš. „Jaunbiltauri”, Varka
„Detālplānojuma izstrāde nekus
ļi, Salas pag., zemes vienībai
tamā īpašuma „Mazās sēnītes”,
ar kad. apz. 8088 007 0077:
zemes vienības kad. apz. 8048
plānotajai zemes vienībai „1”,
007 0109, robežās” (protokols
platība 0,53 ha, piešķirt no
Nr.17.,14.§) un izteikt Darba
saukumu „Jaunbiltauri”; plāno
uzdevumu tā sākotnējā redakci
tajai zemes vienībai „2”, platība
jā atbilstoši Babītes novada paš
0,55 ha, piešķirt nosaukumu
valdības domes 25.09.2013. lē
„Dzilnīši”; plānotajai zemes
mumam (protokols Nr.14,19.§).
vienībai „3”, platība 0,66 ha,
Izdarīt grozījumus 03.10.2013.
piešķirt nosaukumu „Silmeži”.
noslēgtajā līgumā par detālplā
Noteikt nekustamo īpašumu
nojuma izstrādāšanu nek. īpaš.
lietošanas mērķi – zeme, uz
„Mazās sēnītes”, ar grozījumiem
kuras galvenā saimnieciskā
10.12.2013.;
darbība ir lauksaimniecība;
• nodot publiskai apspriešanai
• apstiprināt izstrādāto zemes
un atzinumu saņemšanai izstrā
ierīcības projektu nek. īpaš.
dāto lokālplānojuma 1. redakci
„Radiņi”, Babītes pag., zemes
ju nek. īpaš. „Slēperi”, „Skrode
vienībai ar kad. apz. 8048 008
ru pļavas” un „Dziļavoti” zemes
0074: plānotajai zemes vienībai
vienībām;
„1”, platība 0,2514 ha, piešķirt • detālplānojuma projektu nek.
nosaukumu „Jaunradiņi” un
īpaš. „Vējgrieži-1” nodot izstrā
noteikt nek. īpaš. lietošanas
dātājam pilnveidošanai;
mērķi – individuālo dzīvojamo • iekļaut Babītes novada pašvaldī
bai piederošā nek. īpaš. „Dārzi”
māju apbūve; plānotājai zemes
zemes vienības daļu 0,197 ha
vienībai „2”, platība 0,2515 ha,
platībā Iznomājamo neapbūvēto
saglabāt nosaukumu „Radiņi”
zemes gabalu sarakstā;
un saglabāt noteikto nek. īpaš.
lietošanas mērķi – individuālo • apvienot nek. īpaš. Centra iela
3, Piņķos, Babītes pag., zemes
dzīvojamo māju apbūve;
vienību ar nek. īpaš. Centra iela
• atļaut nek. īpaš. Bezdelīgu iela
5 zemes vienību. Apvienotajai
1A un Cīruļu iela 1A sadalīša

•

•

•

•

•

•

•

zemes vienībai 0,2009 ha platī
bā ar ēkām uz tās piešķirt adre
si: Centra iela 3, Piņķi, Babītes
pag., un noteikt nek. īpaš. lie
tošanas mērķus: 0,1132 ha pla
tībā – pārējo sabiedriskas nozī
mes objektu apbūve; 0,0877 ha
platībā – vienstāva un divstāvu
daudzdzīvokļu māju apbūve.
Likvidēt nosaukumu „Centra
iela 5”;
noslēgt ar 3 personām zemes
nomas līgumus par pašvaldī
bai piederošā nek. īpaš. „Dār
zi” zemes vienības ar nosacīto
nosaukumu „Piņķi” un „MRS”
daļas iznomāšanu bez apbūves
tiesībām personīgo palīgsaim
niecību vajadzībām – ģimenes
dārzu uzturēšanai;
noslēgt ar 1 personu zemes
nomas līgumu par pašvaldī
bai piederošā nek. īpaš. „Liepu
aleja 21” zemes vienības daļas
iznomāšanu bez apbūves tiesī
bām personīgo palīgsaimniecī
bu vajadzībām – ģimenes dārza
uzturēšanai;
nodot 3 personām nomas lietošanā zemes vienību „Starp
gabals Nr.4” 0,033 ha platībā,
zemes vienību „Starpgabals
Nr.12” 0,03 ha platībā un ze
mes vienību „Starpgabals Nr.3”
0,049 ha platībā – bez apbūves
tiesībām;
nodot SIA „ABODE PRO
JECTS” nomas lietošanā nek.
īpaš. „Lībieši” zemes vienības
daļu 0,49 ha platībā un nek.
īpaš. „Priežuparks” zemes vie
nības daļu 0,57 ha platībā bez
apbūves tiesībām, ar tiesībām
zemes gabaliem aplikt vieglas
konstrukcijas žogu;
slēgt zemes nomas līgumu ar
1 personu par apbūvētas zemes
vienības „Kreimenes”, Cielavās,
Babītes pag., platība 0,4389 ha,
iznomāšanu mājīpašuma uz
turēšanai;
noslēgt zemes nomas līgumu
ar 1 personu par pašvaldībai
piederošā nek. īpaš. „Sila iela
4” zemes vienības daļas izno
māšanu bez apbūves tiesībām
personīgo palīgsaimniecību
vajadzībām – ģimenes dārzu
uzturēšanai;
piešķirt adreses un noteikt
nek. īpaš. lietošanas mērķus
nek. īpaš. „Lielie Dreimaņi” de
tālplānojuma teritorijā projek
tētajām zemes vienībām. Sagla
bāt adresi nekustamā īpašuma
„Lielie Dreimaņi” detālplāno
juma teritorijā projektētajām
zemes vienībām, piešķirot ie
lām nosaukumus un noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas

•

•
•

•

•

•

•

•

mērķi – zeme dzelzceļa infra
struktūras zemes nodalījuma
joslā un ceļu zemes nodalījuma
joslā. Noteikt, ka Babītes pa
gasta Mežāres ciemā ir jaunas
ielas – Zīļu iela, Mango iela,
Rotaļu iela;
administratīvajā līgumā par
detālplānojuma realizāciju, kas
tiks parakstīts pēc detālplāno
juma apstiprināšanas Babītes
novada pašvaldības domē, iekļaujams punkts, kas nosaka,
ka nek. īpaš. „Graudi” detālplā
nojuma teritorijā zemes vienī
bu izdalīšana, veidojot jaunus
nek. īpašumus, būs iespējama
tikai pēc ūdensapgādes un
kanalizācijas inženierkomuni
kāciju izbūves ar pieslēgumu
pie darbojošām centralizētām
ūdensapgādes un notekūdeņu
savākšanas un attīrīšanas in
ženierkomunikācijām;
izsniegt izziņas 3 personām
par piekrišanu iegūt īpašumā
zemi Babītes novadā;
piešķirt 7 personām pabalstu
sociālās rehabilitācijas mērķu
sasniegšanai, to skaitā medi
kamentu un medicīnisko pa
kalpojumu apmaksai, kā arī 1
personai piešķirt sociālo pakal
pojumu „Aprūpe mājās” 2. ap
rūpes līmeņa pabalstu;
atzīt 1 personu par tiesīgu
saņemt pašvaldības palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā
un reģistrēt dzīvokļa jautājumu
risināšanā sniedzamās palīdzī
bas reģistrā;
atcelt administratīvo lēmumu –
22.05.2014. administratīvā pār
kāpuma protokolu-paziņojumu
Nr.120019337 par ceļu satik
smes noteikumu pārkāpumu;
atstāt negrozītu administratīvo
lēmumu – 24.05.2014. adminis
tratīvā pārkāpuma protokolupaziņojumu Nr.120018862 par
ceļu satiksmes noteikumu pār
kāpumu un sūdzību noraidīt;
atstāt negrozītu administratīvo
lēmumu – 09.06.2014. adminis
tratīvā pārkāpuma protokolupaziņojumu Nr. 120020122 par
ceļu satiksmes noteikumu pār
kāpumu un sūdzību noraidīt;
ar 01.07.2014. papildināt
Babītes novada pašvaldības
25.08.2010. noteikumus Nr. 14
„Nomas maksas cenrādis Babī
tes novada pašvaldības kusta
mās un nekustamās mantas
iznomāšanai veselības aprūpes
funkciju nodrošināšanā” (pro
tokols Nr.12,43.§) ar 1.3.punktu
šādā redakcijā: „1.3. telpas ēkā
Jūrmalas ielā 14A, Piņķi, Ba
bītes pagasts, Babītes novads –

•

•

•

•
•
•

•

•

•

•
•

•

EUR 1,50 par 1 m² mēnesī un
PVN.”;
ar 01.07.2014. papildināt Ba
bītes novada pašvaldības do
mes 21.12.2011. lēmumu „Par
degvielas limitiem” (protokols
Nr.18,33.§) ar 14. pozīciju, no
sakot degvielas patēriņa limi
tu (30 l mēnesī) pašvaldības
Kultūrizglītības centra vadītā
ja vietniekam saimnieciskajos
jautājumos;
veikt izmaiņas pašvaldības
27.11.2014. noteikumu Nr. 12
„Par amatiem, to klasificēšanu
un mēnešalgām pašvaldības
iestādēs 2014.gadā” pielikumā
Nr. 1 un Nr. 7, izsakot tos jau
nā redakcijā;
apstiprināt Babītes novada
pašvaldības saistošos noteiku
mus Nr. 11 „Par grozījumiem
Babītes novada pašvaldības
2014. gada budžetā”;
apstiprināt Babītes novada
pašvaldības 2013. gada pub
lisko pārskatu;
pārdot SIA „Rīgas Apriņķa
Avīze” Babītes novada pašval
dībai piederošās 756 daļas;
noteikt vienas dienas maksu
par bērna uzturēšanos pašval
dības organizētajā vides izziņas
dienas nometnē „Ieraugi dabas
krāsas” (norisināsies no 2014.
gada 11. līdz 15. augustam):
Babītes novadā deklarētiem
bērniem EUR 4; ārpus novada
deklarētiem bērniem EUR 7;
piešķirt finanšu līdzekļus EUR
1961,43 apmērā jauktā kora
„Atskaņa” atbalsta biedrībai
koncerttērpu iegādes līdzfi
nansēšanai;
piešķirt papildu dotāciju EUR
2000 apmērā jauktā kora „At
skaņa” atbalsta biedrībai kon
certbraucienam uz Ārhusu
Dānijā;
atteikt finansējuma piešķir
šanu sporta kluba „Rīgas Fa
vorīts” dalībniekiem, Babītes
novada iedzīvotājiem, jauna
BMX sporta velosipēda iegā
dei;
atbrīvot M. Kukaini no Babī
tes novada Bāriņtiesas locekļa
amata;
izsludināt atklātu konkursu
uz Babītes novada Bāriņtiesas
priekšsēdētāja, priekšsēdētāja
vietnieka un bāriņtiesas locek
ļa amatiem;
piešķirt Babītes novada domes
priekšsēdētājam Andrejam
Encem ikgadējo apmaksā
to atvaļinājumu 3 kalendāra
nedēļas laikā no 2014. gada
30. jūnija līdz 20. jūlijam.
Andrejs Ence,
Babītes novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs
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Sporta ziņas
Aicinām piedalīties novada
pludmales volejbola sacensībās!
Babītes novada iedzīvotāji tiek aicināti piedalīties Babītes novada 2014.
gada sporta spēlēs pludmales volejbolā pie Piņķu ūdenskrātuves:
• vīriešu grupai otrais posms – 26. jūlijā, trešais posms – 10. augustā;
• veterānu turnīrs (no 40 gadu vecuma) – 2. augustā;
• jaukto komandu (divi vīrieši + viena sieviete) turnīrs – 2. augustā.
Sacensību sākums plkst. 11. Pieteikšanās no plkst. 10.20 līdz 10.50.
Informācija pa tālr. 29461973 vai e-pastu guntars.reika@babite.lv

Babītes novada sporta spēļu pludmales
volejbolā pirmās kārtas rezultāti

5. jūlijā pie Piņķu ūdenskrātuves norisinājās Babītes novada sporta
spēļu pirmais posms pludmales volejbolā. Piedalījās desmit pludmales
volejbola pāru. Pirmo vietu izcīnīja Rinolds Bormeisters un Aivars
Staņko, 2. vietu – Roberts Silamednis un Jānis Zivtiņš, 3. vietu – Gints
Reika un Artūrs Vītiņš.

Pierīgas novadu pašvaldību darbinieku sporta
spēlēs Babītei 4. vieta

27. jūnijā Mārupē, Mārupes sporta kompleksa un Mārupes vidusskolas
sporta objektos, norisinājās Pierīgas novadu pašvaldību darbinieku sporta
spēles, kurās piedalījās pārstāvji no 14 pašvaldībām. 2014. gada sporta
spēļu organizētāji – Pierīgas Izglītības, kultūras un sporta pārvalde
sadarbībā ar Mārupes novada pašvaldības Mārupes sporta centru – bija
parūpējušies gan par efektīgu gājienu motosportistu pavadībā, gan
daudzveidīgiem fiziskiem pārbaudījumiem un atraktīvu atpūtas vakaru
sacensību dalībniekiem.
Babītes novada pašvaldības darbinieku komandu pārstāvēja: Andrejs
Ence, Gatis Senkāns, Juris Ivanovs, Guntars Reika, Ruta Virbule, Rita
Paršova, Dace Ločmele, Veldze Liepa, Dita Kondrāte, Armands Ēvalds,
Edvīns Prančs, Jānis Šņore, Edgars Vakuļčiks, Aļiks Kārkliņš, Jurijs
Macuks un Sergejs Varša. Mūsu novada komanda kopvērtējumā izcīnīja
4. vietu. Komandas sacentās deviņos sporta veidos. Babītes novada
pašvaldības komanda izvirzījās līderos tādos pārbaudījumos kā pild
bumbas pārvietošana (1. vieta), badmintons (2. vieta) un piramīdu
veidošana (2. vieta).

Latvijas sporta veterānu-senioru savienības
51. sporta spēlēs vairāk nekā 200 dalībnieku

14. jūnijā Jūrmalā, Majoru pludmalē, norisinājās starptautiskais LSVS
pludmales volejbola veterānu turnīrs. Sacensības norisinājās dažādās
vecuma grupās: sievietēm 35+, 40+, 45+, 50+, 55+ un vīriešiem 40+,
45+, 50+, 55+, 60+, 65+. Piedalījās vairāk nekā divi simti dalībnieku,
kuri bija apvienojušies 57 komandās. Sporta klubu „Babīte” pārstāvēja
piecas komandas, kur sieviešu S35+ grupā tika izcīnīta 2. vieta (Sandra
Breikša, Danuta Pogiņa, Ilze Rubene un Aiga Minova), vīriešu 45+
komanda izcīnīja 3. vietu (Pēteris Circāns, Ingus Marenis un Artūrs
Ernstons), vīriešu V40+ komanda izcīnīja 4. vietu, bet divas V50+
komandas izcīnīja dalīto 9./10.vietu.

Uzvaras un zaudējumi
Latvijas jaunatnes futbola čempionātā

2014. gada Latvijas Jaunatnes futbola čempionātā vecuma grupā U16
apvienotā komanda FK „Tukums 2000”/„Babīte” četrās spēlēs izcīnīja
četras uzvaras. Vecuma grupā U15 arī apvienotā komanda „Babīte”/
„Tukums 2000” ir nospēlējusi jau sešas spēles, izcīnot četras uzvaras un
divas spēles nospēlējot neizšķirti.
Rīgas pilsētas 2014. gada jaunatnes futbola čempionātā vecuma gru
pā U9 A grupā SK „Babīte” komanda nospēlējusi četras spēles, izcīnot
četras uzvaras, un B grupā SK „Babīte 2” nospēlējusi sešas spēles, izcīnot
sešas uzvaras. Vecuma grupā U10 nospēlētas sešas spēles, izcīnot trīs
uzvaras, nospēlējot vienu neizšķirtu un piedzīvojot divus zaudējumus.
Sasniegumi Latvijas čempionātā pludmales volejbolā
Noslēdzies jau trešais Latvijas čempionāta pludmales volejbola posms,
kurš norisinājās Saulkrastos. Mūsu novadnieks Rihards Finsters pārī ar
Edgaru Toču visos trijos čempionāta posmos svinēja uzvaras.
Guntars Reika,
Babītes sporta kompleksa vadītājs
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Paziņojums par detālplānojuma „Drustēni”
nodošanu publiskajai apspriešanai

Ar Babītes novada pašvaldības domes 25.06.2014. lēmumu „Par detālplānojuma projekta nekustamā īpašuma
„Drustēni”, Babītes pagastā, Babītes novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0805, nodošanu
publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (prot. Nr.7, 10.§) detālplānojuma projekts ir nodots publiskajai
apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
Publiskās apspriešanas termiņš: no 22.07.2014. līdz 21.08.2014.
Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 31.07.2014. plkst. 17.00 Babītes novada pašvaldībā Centra ielā 4,
Piņķos, Babītes pagastā.
Publiskās apspriešanas laikā detālplānojuma projekts būs izstādīts Babītes novada pašvaldības ēkā Centra
ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā.
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Babītes novada pašvaldībā Centra ielā 4, Piņķos, Ba
bītes pagastā, Babītes novadā, LV 2107, vai elektroniski uz e-pastu dome@babite.lv. Ja priekšlikumu iesniedzējs
vēlas saņemt rakstisku atbildi, fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese,
juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese. Apmeklētāju pieņemšanas laiks pašvaldībā:
pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 8.15 līdz 18.00 (pārtraukums no plkst. 12.15 līdz 13.00).
Veldze Liepa, Attīstības daļas vadītāja

Paziņojums par nekustamo īpašumu „Slēperi”,
„Skroderu pļavas” un „Dziļavoti” zemes vienību
lokālplānojuma nodošanu publiskai apspriešanai

Ar Babītes novada pašvaldības domes 25.06.2014. lēmumu „Par lokālplānojuma nekustamā īpašuma „Slēperi”
zemes vienībai, kadastra apzīmējums 8048 003 0030, nekustamā īpašuma „Skroderu pļavas” zemes vienībai,
kadastra apzīmējums 8048 003 0153, nekustamā īpašuma „Dziļavoti” zemes vienībai, kadastra apzīmējums 8048
003 0121, nodošanu publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (prot. Nr.7,12.§) lokālplānojuma projekts
ir nodots publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
Publiskās apspriešanas termiņš: no 22.07.2014. līdz 21.08.2014.
Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 18.08.2014. plkst. 17.00 Babītes novada pašvaldības ēkā Centra
ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā.
Publiskās apspriešanas laikā detālplānojuma projekts būs izstādīts Babītes novada pašvaldībā Centra ielā 4,
Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā.
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Babītes novada pašvaldībā Centra ielā 4, Piņķos, Ba
bītes pagastā, Babītes novadā, LV 2107, vai elektroniski e-pastā dome@babite.lv. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas
saņemt rakstisku atbildi, fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, juridiskām
personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese. Apmeklētāju pieņemšanas laiks pašvaldībā: pirmdienās un
ceturtdienās no plkst. 8.15 līdz 18.00 (pārtraukums no plkst. 12.15 līdz 13.00).
Veldze Liepa, Attīstības daļas vadītāja

Par nekustamā īpašuma „Indriņas” un „Gundegas”
detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Ar Babītes novada pašvaldības domes 25.06.2014. lēmumu „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajos
īpašumos „Indriņas”, kadastra Nr. 80480010591, un „Gundegas”, kadastra Nr. 880480010200, darba uzdevuma
un izstrādes vadītāja apstiprināšanu” (prot.Nr.7, 9.§) uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam
„Indriņas” un „Gundegas” Mežārēs, Babītes pagastā, Babīts novadā, ar mērķi precizēt teritorijas atļauto izmantošanu,
izmantošanas aprobežojumus un inženiertehniskos risinājumus.
Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Babītes novada pašvaldības Attīstības daļas vadītāja Veldze
Liepa.
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Babītes novada pašvaldības ēkā Centra ielā 4, Piņķos,
Babītes pagastā, Babītes novadā, LV 2107, vai elektroniski e-pastā dome@babite.lv.
Veldze Liepa, Attīstības daļas vadītāja

Paziņojums par detālplānojuma „Graudi”
nodošanu publiskajai apspriešanai

Ar Babītes novada pašvaldības domes 25.06.2014. lēmumu „Par detālplānojuma projekta nekustamā īpašuma
„Graudi”, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, kadastra apzīmējums 8048 003 0862, nodošanu publiskajai ap
spriešanai un atzinumu saņemšanai” (prot. Nr.7, 23.§), detālplānojuma projekts ir nodots publiskajai apspriešanai
un atzinumu saņemšanai.
Publiskās apspriešanas termiņš: no 22.07.2014. līdz 21.08.2014.
Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 14.08.2014. plkst. 17.00 Babītes novada pašvaldībā Centra ielā 4,
Piņķos, Babītes pagastā.
Publiskās apspriešanas laikā detālplānojuma projekts būs izstādīts Babītes novada pašvaldības ēkā Centra
ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā.
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Babītes novada pašvaldībā Centra ielā 4, Piņķos, Ba
bītes pagastā, Babītes novadā, LV 2107, vai elektroniski e-pastā dome@babite.lv. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas
saņemt rakstisku atbildi, fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, juridiskām
personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese. Apmeklētāju pieņemšanas laiks pašvaldībā: pirmdienās un
ceturtdienās no plkst. 8.15 līdz 18.00 (pārtraukums no plkst. 12.15 līdz 13.00).
Inga Griezne, teritorijas plānotāja
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Vai ūdens satiksme Babītes novada
teritorijā ir aizmirsta pagātne?
Jau ierasts, ka mūsu novadu daudzus gadu desmitus šķērso gaisa
ceļi, auto lielceļi un arī dzelzceļš.
Tie visi kalpo mūsu ērtībām un
galvenokārt – kā pasažieru satiksmes nodrošinātāji. Bet neaizmirsīsim, ka Babītes novads ir bagāts
arī ar ūdeņiem, un ar šo rakstu
vēlos izcelt no aizmirstības Babītes novada ūdensceļus, kas tik ļoti
piestāv šai vietai.
Ar ūdensceļiem šeit būtu jāsa
prot upes un ezeri, pa kuriem tika
veikti regulāri pasažieru un kravu
pārvadājumi. Babītes novadā laiku
laikos tie ir bijuši divi. Noslogotā
ka bija Lielupe, kas piekļaujas Salas
pagastam un līdz Jelgavas dzelzceļa
uzbūvēšanai 1868. gadā, kā arī vēl
labu brīdi pēc tam bija nopietnā
kais kravu pārvadāšanas ūdensceļš.
Smagi piekrautās baržas garajā ceļā
gana bieži piestāja pie Salas muižas
un Sīpolciema, tādējādi veicinot gan
ziņu apmaiņu, gan vietējo iedzīvotā
ju produkcijas realizēšanu. Sākot ar
1844. gadu, pa Lielupi no Dubultu
piestātnes brauca tvaikoņi, kas no
drošināja satiksmi no Jūrmalas uz
Rīgu un Jelgavu.
20. gadsimta 30. gados Lielupes
posms līdz Slokai tika izmantots gan
pasažieru pārvadāšanai, gan tika or

ganizēti īpaši izpriecu braucieni ar
dzīvo mūziku un traktieri uz klāja
jeb, kā tolaik rakstīja, „ērti un patī
kami tvaikoņa izbraucieni”. Līdz pat
1937. gadam šos izpriecu braucienus
nodrošināja A. Augsburga rēdereja.
Brauciena ietvaros tvaikonīši piestāja
lielākoties Jūrmalas kūrortos, bet ie
rasta bija arī apstāšanās Vārnukrogā,
Salasmuižā un dažreiz arī Sīpolcie
mā. Viens no vairāk izmantotajiem
bijis tvaikonis „Jūrmalnieks”, kas iz
mantots arī kara darbībā 1919. gadā.
Jāatzīmē, ka Lielupes kuģošana bijusi
gana intensīva, jo 1939. gadā Lielu
pes posmā Rīga–Jelgava tika uzstādī
tas 34 ugunis, kam bija jānodrošina
kuģniecības drošība uz upes.
Otrs, mazāk noslogots, bet savā
veidā interesantāks, bija Babītes
ezera ūdensceļš – no Annas baz
nīcas pāri ezeram cauri Spuņņupei
uz Lielupi. Zināms, ka pēc Piņķu
pagasta ierosinājuma 1923. gadā Ba
bītes ezerā tika uzsākta pasažieru un
sīkkravu pārvadāšana ar tvaikoni
„Gaigala”. Diemžēl saglabājušās ļoti
skopas ziņas par šo tvaikoni, un pēc
daudzu gadu meklējumiem esmu
atradis vienīgo šī kuģīša fotogrāfiju
Bauskas novadpētniecības un māks
las muzejā. Zināms, ka pasažieru
tvaikonīša bruto masa ir bijusi ap

tuveni 23 tonnas, kas ir četras reizes
mazāka nekā slavenajam tvaikonim
„Neubad” jeb „Neibāde”. Bieži ir iz
skanējušas šaubas par to, vai Babī
tes ezers maz kuģojams. Jāteic, ka
19. gadsimta beigās un 20. gadsimta
sākumā daudzās Latvijas upēs tika
uzsākta tvaikoņu satiksme, un upju
sēkļi vai to nepietiekamais dziļums
bija liela problēma. Risinājums bija
veidot tvaikoņu dibenus lēzenus, tā
dējādi panākot, ka iegrime sasniedza
vien 0,35–0,60 m. Ņemot vērā to,
ka Babītes ezera vidējais dziļums
ir 0,9 m, šāda tvaikoņa kuģošana
tiešam bija iespējama.
,,Gaigala” Babītes ezera viļņus
šķēla divas reizes dienā – plkst. 13 tā
no Annas baznīcas piestātnes devās
trīs stundu garajā ceļā līdz Sīpol
ciemam, bet plkst. 16 devās mājup.
Salīdzinoši vieglāk tvaikonītim ku
ģojams bija Spuņņupes posms, jo
tobrīd upe bija aptuveni 8 metrus
dziļa un 100 metrus plata, kā arī
Lielupes posms no Salasmuižas līdz
Sīpolciemam.
Tvaikoņa nepieciešamību var
pamatot ar Cenas masīva, Tīreļu
un Trenču ciema saimnieku vēlme
nogādāt savu produkciju Jūrmalas
kundēm. Diemžēl pēc kara dau
dzi ceļi bija ārkārtīgi sliktā stāvoklī,

Piesaki uzņēmumu, kurš
nodarbina personu ar invaliditāti.
Gribam pastāstīt par to!
Saprotošāki, atbildīgāki un solidārāki nekā citi – tādi ir personu ar invaliditāti darba devēji,
kas brīvprātīgi dara vairāk, nekā
kāds no viņiem to varētu prasīt.
Uzņēmīgāki, drosmīgāki un spītīgāki nekā citi – tādi ir cilvēki
ar invaliditāti, kas atrod savu
īpašo darba devēju un nodibina
attiecības, kas nes augļus abām
pusēm.
Kā viņi atrod viens otru? Kas
nosaka to, kā izveidojas sadarbība? Ko iegūst viena un otra
puse? – To vēlamies uzzināt un
pastāstīt, lai vairotu pārliecību,
ka sadarbība starp uzņēmēju un
personu ar invaliditāti ir iespējama.
Tāpēc Veselības un darbspēju
ekspertīzes ārstu valsts komisija un laikraksts „Diena” aicina – piesaki uzņēmumu, kurā
izveidojusies ilgstoša un pozitīva
sadarbība starp personu ar invaliditāti un darba devēju! Raksti

uz noverte@dienasmediji.lv vai
aizpildi anketu www.diena.lv/
noverte, vai sūti vēstuli uz laikrakstu „Diena” ar norādi „Akcija
„Novērtē to, kas tev ir!”” (Rīga,
Mūkusalas iela 15, LV-1004)! Mēs
apkoposim labos piemērus stāstos, ko publicēsim rakstu sērijā
septembrī un oktobrī.
Akcijas iniciators ir Veselības
un darbspēju ekspertīzes ārstu
valsts komisija (VDEĀVK), kuras
pasūtījumā veiktās Latvijas Perso
nāla vadīšanas asociācijas biedru
aptaujas rezultāti atklāj, ka 55%
no 108 uzņēmumiem, kas pieda
lījās aptaujā, jau šobrīd nodarbina
personas ar invaliditāti, turklāt
28 uzņēmumi pauž, ka personu
ar invaliditāti varētu nodarbināt
tuvākajā nākotnē. Tāpat arī 71%
aptaujāto darba devēju uzskata,
ka invalīdu nodarbināšana ir labs
piemērs sabiedrības solidaritātei,
bet divas trešdaļas aptaujas dalīb
nieku ir pārliecināti, ka invalidi

Tvaikonis „Jūrmalnieks”. Jelgava, 20. gadsimta 30. gadi
(foto no vēstures arhīviem).

Tvaikonis „Gaigala”
(foto no Bauskas novadpētniecības un mākslas muzeja arhīva).

bet, izmantojot zemes ceļus, tiktu sauli un Brunavu. Ir ziņas, ka vēl
patērēts salīdzinoši ilgāks laiks un 1932. gadā tas kuģojis pie Jelgavas.
lieki nodzīti zirgi, kuru jau tāpat
Aicinu Babītes novada iedzīvotā
pēc kara daudziem zemniekiem jus pāršķirstīt savus ģimenes fotoal
trūka.
bumus un izcelt gaismā tvaikonīšus,
,,Gaigalas” kuģošana nav bijusi kas reiz šķēluši Babītes ezera vai
ilga, jo jau 1924. gadā tvaikonītis Lielupes viļņus!
sāka šķelt Mēmeles viļņus, vedot
Vēsturnieks
pasažierus no Bauskas uz Vec
Mārtiņš Mitenbergs

Palīdzi bibliotēkai – piedalies grāmatu
pārvešanas svētkos!

Babītes novada pašvaldības bibliotēka pateicas lasītājiem, kuri izteikuši
vēlmi piedalīties bibliotēkas grāmatu pārvešanā uz jaunām telpām, un
aicina visus, kas vēlas palīdzēt sapakot grāmatas kastēs un arī tos, kas
ar savu transportu un darbaspēku varētu šīs kastes pārvest uz jauno
bibliotēkas mājvietu,
piedalīties grāmatu pārvešanas svētkos:
• šā gada 1. augustā – grāmatu saiņošana;
• šā gada 2. augustā – grāmatu pārvešana no vecajām bibliotēkas tel
pām Babītes vidusskolas ēkā uz jaunajām telpām Jūrmalas ielā 14A.
Lūdzam interesentus pieteikties bibliotēkā līdz 26. jūlijam personīgi
vai zvanot pa tālruni 67914877 vai 29122670.
Bibliotēkas personāls

tāte būtiski neietekmē darbinieka
sniegumu.
Projekts „Novērtē to, kas tev
ir!” ir daļa no Veselības un darb
spēju ekspertīzes ārstu valsts komi
sijas īstenota Eiropas Sociālā fonda
līdzfinansēta projekta „Darbspēju
vērtēšanas sistēmas pilnveidoša
Arī dārza mājiņu uzstādīšana
na” (Nr. 1DP/1.4.1.2.1./08/IPIA/
NVA/001), kura ietvaros laikā līdz jāsaskaņo būvvaldē
2014. gada 15. decembrim tiks īs Tuvojoties vasarai, daudziem iedzīvotājiem ir vēlēšanās papildināt savu
tenotas dažādas sabiedrības infor piemājas teritoriju ar koka konstrukcijas mājiņu, lapeni, pirti vai citu
mēšanas aktivitātes par pilnveidoto tamlīdzīgu nelielas platības un tilpuma objektu.
invaliditātes noteikšanas sistēmu
Jūsu ievērībai!
šobrīd un iecerēm nākotnē.
Atgādinām, ka arī šādos gadījumos pirms izvēlētā objekta uzstādīša
nas jākonsultējas ar Babītes novada būvvaldi. Lai arī šādas konstrukcijas
Papildu informācija: ēkas ir nelielas un atsevišķos gadījumos pat tikai īslaicīgas lietošanas
Jana Duhovska, SIA „Eko media” būves, to uzstādīšana tik un tā ir jāsaskaņo būvvaldē!
projektu direktore
Nokārtojot dokumentus, jums nebūs jāsatraucas par kaimiņu
(jana@ekomedia.lv; 29225766) iebildumiem vai administratīviem sodiem par šādu būvju (koka
Ilze Cerbule, konstrukcijas objektu) patvaļīgu uzstādīšanu. Patvaļīga rīcība neat
SIA „Dienas mediji” mārketinga karīgi no tā, kādam funkcionālajam zonējumam atbilst teritorija, kurā
un sabiedrisko attiecību projektu atrodas jūsu nekustamais īpašums, nav attaisnojama!
vadītāja
Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar būvvaldi pa tālruni
(ilze.cerbule@dienasmediji.lv; 67914150 vai e-pastu buvvalde@babite.lv.
26669171)
Babītes novada būvvalde
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Biedrības
„Pierīgas partnerība”
paziņojums

Biedrība „Pierīgas partnerība” izsludina atklāta konkursa
projektu iesniegumu pieņemšanas 10. kārtu Lauku attīstības
programmas 2007.–2013. gadam pasākuma „Vietējās attīstības
stratēģijas” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas
ieviešanai.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2014. gada
22. augusta līdz 22. septembrim.
Projektu iesniegumi jāiesniedz Mārupes novadā, Mazcenu
alejā 33/3 (tālr. 26440279) vai Olaines novadā, Zemgales ielā 33
(tālr. 67146030).
Projekta iesniegums elektroniskā dokumenta formā, kas
parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecināts ar
laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kār
tībā, jāiesniedz, nosūtot uz Lauku atbalsta dienesta e-pastu
lad@lad.gov.lv.
10. kārtā pieejamais publiskais finansējums kopā ir
EUR 32 081,84.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks Lauku attīstības
programmas 2007.–2013. gadam 4. ass 413. pasākuma „Lauku
ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo
attīstību stratēģiju īstenošanas teritorijā”.
2. aktivitātē: iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas
tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstā
dīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (to
skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības,
sporta, un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai.
1.3. rīcība: Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai
vietējiem iedzīvotājiem.
Pieejamais finansējums – EUR 32 081,84.
Projektu īstenošanas laiks – 2015. gada 1. jūnijs.
Mērķis – dažādot sabiedrisko aktivitāšu iespējas un kvalitāti
vietējiem iedzīvotājiem
Iespējamie risinājumi:
• atbalsts dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma vērtības sagla
bāšanai un popularizēšanai vietējo iedzīvotāju vidū;
• atbalsts kultūrvēsturisko objektu uzturēšanai un teritorijas
labiekārtošanai;
• atbalsts radošo darbnīcu attīstībai;
• bērnu rotaļu laukumu, sporta laukumu, atpūtas vietu, parku/
dārzu izveide un labiekārtošana;
• cita veida atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietē
jiem iedzīvotājiem.
Rīcības ietvaros ir attiecināms: iekārtu, tehnikas, aprīkojuma,
informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde
un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitā
šu (apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības,
sporta un citu brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai
vietējiem iedzīvotājiem.
Ar Vietējās attīstības stratēģiju, rīcību mērķiem, plānota
jām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo
punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties
biedrības „Pierīgas partnerība” konsultantu atrašanās vietā
Mārupes novadā, Mazcenu alejā 33/3; atbildīgā Nadīna Millere,
mob. tālr. 26440279, e-pasts: nadina.millere@pierigaspartne
riba.lv; un Olaines novadā, Zemgales ielā 33, atbildīgā Ilze
Mazure, tālr.67146030, e-pasts: ilze.mazure@olaine.lv, kā arī
Lauku atbalsta dienesta mājaslapā www.lad.gov.lv un mājaslapā
www.marupe.lv. sadaļā Eiropas Savienība un www.olaine.lv;
www.babite.lv.
Projekta iesnieguma veidlapa ir atrodama mājaslapā:
www.lad.gov.lv, www.marupe.lv, www.olaine.lv, www.babite.lv.

Turpinās projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu
attīstība Babītē” 2. kārtas īstenošana
Informējam, ka turpinās projekta „Ūdenssaim
niecības pakalpojumu attīstība Babītē” 2. kārtas
īstenošana. Lai gan būvdarbu līguma izpildes ter
miņš ir 2014. gada 15. oktobris, būvuzņēmējs –
SIA „ŪKS tīkli” – šobrīd apsteidz plānoto darbu
laika grafiku un darbus plāno pabeigt pirms Līguma izpildes termiņa.
Būvdarbu līguma ietvaros šā gada jūlijā plānots pabeigt ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukciju
Babītes dienvidaustrumu daļā, kā arī turpināt esošā kanalizācijas spiedvada „Babītes ciems – Priežciems – Piņķu
ciems” rekonstrukcijas darbus.
SIA „Babītes siltums” pateicas iedzīvotājiem par sapratni būvdarbu izpildes laikā!
Norādām, ka informāciju par ūdensapgādes un kanalizācijas pieslēgšanās iespējām, kā arī par citiem ar ūdens
saimniecību saistītiem jautājumiem iespējams saņemt pa tālruni 67914496.
Projekta kopējās izmaksas ir EUR 8 280 913,62, no tā attiecināmās izmaksas EUR 5 321 684,82 (t.sk. ES
Kohēzijas fonda līdzfinansējums EUR 5 021 999,00, Babītes novada pašvaldības līdzekļi EUR 243 577,00, SIA
„Babītes siltums” līdzekļi EUR 65 108,82). Finansējums neattiecināmajām izmaksām – Babītes novada pašvaldības
līdzekļi EUR 1 179 294,81, SIA „Babītes siltums” līdzekļi EUR 1 779 933,99 (t.sk. finansējums pievienotās vērtības
nodoklim EUR 1 464 702,19).
PROJEKTU „ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA BABĪTĒ” LĪDZFINANSĒ EIROPAS SA
VIENĪBA. FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĀ PROJEKTA IETVAROS IR SIA „BABĪTES SILTUMS”.
PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR
VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.
Ieguldījums tavā nākotnē!
Kontaktpersona: SIA „Babītes siltums” valdes loceklis Valdis Kalniņš (tālr. 67914496).

PATEICĪBA

Babītes novada pašvaldība pateicas SIA „Saliena Development” par ikgadējo sadarbību un Līgo svētku dāvanām, ko uz
ņēmums arī šogad sarūpējis Babītes novada bērniem, kas dzīvo
trūcīgās un maznodrošinātās ģimenēs, kā arī bērniem, kam ir
noteikta invaliditāte.
Kā vēstī dāvanu sarūpētāji, Saliena jau piekto gadu turpina lab
darības aktivitātes pirms Līgo svētkiem: „Šoreiz vasaras saulgriežos
mēs sarūpējām dāvanas 93 maznodrošinātiem bērniem un bērniem
ar invaliditāti, atvēlot finansējumu EUR 1815 apmērā.”
Dāvanu saņemšanu koordinēja pašvaldības Sociālais dienests.

Vides izziņas dienas nometne
bērniem

„Ieraugi dabas krāsas”
no 11. līdz 15. augustam
Babītes novada Salas pagastā

Aicinām vecākus pieteikt bērnus vecumā no 7 līdz 12
gadiem Babītes novada pašvaldības vides izziņas dienas
nometnei, ko organizē Salas sākumskola.
Nometnes mērķis ir attīstīt bērnos interesi, apziņu un
prasmes ikdienas darbībām vides saudzēšanā, dabai un ve
selībai draudzīga dzīvesveida piekopšanā.
Pieteikšanās elektroniski: līdz 30. jūlijam.
Dokumentu iesniegšana: līdz 5. augustam.
Nometnes maksa:
• 4 eiro dienā – ja bērna deklarētā dzīvesvieta ir
Babītes novadā;
• 7 eiro dienā – visiem pārējiem bērniem.
Vairāk informācijas – pašvaldības mājaslapā www.babite.lv,
sadaļā „Sports”.
Nometnes vadītāja – Rudīte Lapšāne, tālr. 28360235.

Sveicam
Babītes novada jauniešu kori
„MASKA”
ar lieliskajiem sasniegumiem
Pasaules koru olimpiādē!
Vairāk lasiet:
www.korismaska.lv
www.babite.lv
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Ceļā uz Babītes novada svētkiem

„Kamēr vēl rasa rododendru dārzā spēlējas...”

Informācija
Babītes novada
uzņēmējiem

Jau esam informējuši,
ka pašvaldība orga
nizēs Babītes novada
svētku pasākumus
no šā gada 1. sep
tembra līdz 6. septembrim. Svētku
ietvaros pašvaldības bibliotēkā tiks
atklāta izstāde par novada uzņēmu
miem. Lai iecere īstenotos, aicinām
jūs izmantot iespēju un līdz 15. au
gustam iesniegt drukātus reklāmas
materiālus par jūsu uzņēmumu –
piedāvātajiem pakalpojumiem un
produktiem – Jūrmalas ielā 14A
(dežurantei).
Tiks veidots arī Babītes novada
uzņēmumu e-katalogs, kurā tiks ie
vietots īss uzņēmuma apraksts, dar
bības joma/-as un kontakti. Aicinām
visus Babītes novada uzņēmumus
iesūtīt informāciju kataloga izveidei.
Informāciju uzņēmumu katalo
gam līdz šā gada 15. augustam sū
tiet uz e-pastu ilze.aizsila@babite.lv,
aizpildot un pievienojot:
1) veidlapu, kas pieejama Babītes
novada mājaslapas www.babite.lv
sadaļā „Iedzīvotājiem”, apakšlapā
„Uzņēmējiem”,
2) uzņēmuma logo,
3) foto, kas atspoguļo jūsu uzņē
mējdarbības veidu vai produkciju.
Katalogs tiks papildināts un būs
pieejams bibliotēkā elektroniskā vei
dā arī pēc novada svētkiem.
Paldies par atsaucību!
Ilze Aizsila,
pašvaldības sabiedrisko attiecību
speciāliste

Kapsētas svētki

Piņķu Sv. Jāņa ev. lut. draudze
aicina:
27. jūlijā plkst. 12.00 – Piņķu kapos
27. jūlijā plkst. 14.00 – Annas kapos
Dievkalpojums baznīcā nenotiks.
Salas Sv. Jāņa ev. lut. draudze
aicina:
3. augustā plkst. 12.00

Babītes novadam – 5!

Novada svētku programma 2014

31. augusts
Plkst. 11.00 		
Ekumēnisks dievkalpojums Piņķu Sv. Jāņa baznīcā, novada svētkus atklājot.
1. septembris
Plkst. 13.00 		
Kultūrizglītības centra atklāšana (pulcēšanās pie ieejas Jūrmalas ielā 14A, Piņķos)
Plkst. 13.00 – 15.00
Monētu kaltuve (laukumā pie Kultūrizglītības centra)
Plkst. 16.00 		
Izstādes par novada uzņēmējiem atklāšana (bibliotēkas telpās)
Plkst. 18.00 		
Koncertzāles ieskandināšanas koncerts
			
(piedalās jauniešu koris „Maska”, koklētāju ansamblis „Balti”,
			
Babītes Mūzikas skolas absolventi un pedagogi)
Plkst. 19.30 – 22.00
Diskotēka jauniešiem ar DJ Bruno Bahu (Babītes vidusskolas pagalmā)
2. septembris
Plkst. 17.00 – 21.00
Atvērto durvju diena Babītes vidusskolā
Plkst. 13.00 – 18.00
Atvērto durvju diena Salas sākumskolā 		
3. septembris
Plkst. 19.00		
Salas pagasta amatierteātra „Kalambūrs” izrāde „Preilenīte” (aut. Jukums Palevičs , rež. S. Straupe)
			
(Kultūrizglītības centra koncertzālē; ieeja ar ielūgumiem*)
4. septembris
Miervalda Celmiņa CD prezentācijas koncerts „Mana rotaļu istaba” (piedalās PII „Saimīte” bērnu 		
			
vokālais ansamblis „Mazās pērlītes” (vad. L. Bernharde) un viesmākslinieki: popgrupa „Karameles” 		
			
(L. Bernharde), mūziķi Ieva Sutugova, Fēlikss Ķiģelis, Jānis Buķelis; Kultūrizglītības centra koncertzālē)
Plkst. 11.00		
- slēgtais koncerts Babītes novada pirmsskolas izglītības iestādēm;
Plkst. 18.00 		
- koncerts novada iedzīvotājiem (ieeja ar ielūgumiem*).
5. septembris
Plkst. 17.00		
Ekskursija novada iedzīvotājiem „Iepazīsti savu novadu kopā ar Andreju Enci”
			
(gida lomā Babītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andrejs Ence;
			
interesentiem autobuss stāvlaukumā pie vidusskolas)
6. septembris
Plkst. 10.30		
Svētku gājiens no Kultūrizglītības centra laukuma līdz futbola laukumam pie Piņķu ūdenskrātuves
Plkst. 11.00 		
Pūtēju orķestra „Auseklītis’’ defilē programma
			
Vasaras sporta spēļu atklāšana
Plkst. 11.30 – 16.00
Novada uzņēmumu produktu un pakalpojumu prezentācijas tirdziņš
Plkst. 19.00		
Sporta spēļu dalībnieku apbalvošanas ceremonija
			
Zumbas fitnesa priekšnesumi (vad. L. Moloičikova)
Plkst. 20.00 		
Deju lieluzvedums „Lec, saulīte, spīdi spoži, rotā mūsu novadiņ’!” (māksl. vad. I. Pētersone-Lazdāne)
			
(piedalās Babītes novada vidējās paaudzes deju kolektīvs „Dārta” (vad. L. Siliņš) un kolektīvi no 		
			
Rīgas un Pierīgas; futbola laukumā pie Piņķu ūdenskrātuves)
			Salūts koncerta noslēgumā
Plkst. 22.00 – 3.00
Zaļumballe (dzīvā mūzika un diskotēka) ar grupu „Bellaccord”		
			

Ielūdz Babītes novada pašvaldība. Ieeja pasākumos bez maksas.

*Sakarā ar ierobežoto sēdvietu skaitu pasākumu apmeklēšana Kultūrizglītības centra koncertzālē – ar pašvaldības ielūgumiem. Ielūgumus var saņemt
Kultūrizglītības centrā pie garderobistes no plkst. 9.00 līdz 17.00 darba dienās. Tālrunis uzziņām 22020629.

Babītes novada svētkus atbalsta:

Numura pielikumi
1. 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 kategorijām Babītes novadā”” (26.03.2014.)
			
2. lpp. – Saistošie noteikumi Nr.10 „Par grozījumu Babītes novada pašvaldības 24.10.2012.
saistošajos noteikumos Nr.21 „Par Babītes novada simboliku”” (28.05.2014.)
Reģistrācijas numurs: 000703364
Dibinātājs: Babītes novada pašvaldība
Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts,
Babītes novads, LV–2107

2. lpp. – Saistošie noteikumi Nr.11
„Par grozījumiem Babītes novada pašvaldības 2014.gada budžetā” (25.06.2014.)
3. lpp. – Saistošo noteikumu Nr.11 1.pielikums
5. lpp. – Saistošo noteikumu Nr.11 2.pielikums
6. lpp. – Saistošo noteikumu Nr.11 3.pielikums

Par avīzes sagatavošanu atbild sabiedrisko
attiecību speciāliste Ilze Aizsila.
Tālrunis: 67914379, 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”

