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12. Saeimas vēlēšanās
Babītes novada iedzīvotāji
bijuši aktīvāki balsotāji
nekā valstī kopumā
Aizvadītajās 12. Saeimas vēlēšanās piedalījās 61,31% balsstiesīgo Babītes
novada iedzīvotāju, kas ir nedaudz augstāks rādītājs nekā valstī kopumā.
Kopējie rezultāti novadā gan būtiski atšķiras no kopējiem rezultātiem
valstī. Vislielāko atbalstu Babītes novada iedzīvotāji izteikuši partijai
„Vienotība” (25,24%), otrajā vietā atstājot Nacionālo apvienību „Visu
Latvijai!”–„Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” (21,81%), bet trešā vieta piešķirta Zaļo un Zemnieku savienībai (16%).
Kā atzīst Babītes novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Aleksandra
Iklāva, šīs vēlēšanas guvušas arī krietni lielāku atsaucību, ja salīdzina
ar šā gada maijā notikušajām Eiroparlamenta vēlēšanām, uz kurām
ieradās par 25% mazāk Babītes novada iedzīvotāju. Par salīdzinoši lielās
vēlētāju aktivitātes iemeslu 12. Saeimas vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja
uzskata trīs faktoru kopumu: vēlēšanu dienas atvasarīgos laika apstākļus,
aktīvās vēlēšanu reklāmas pirms vēlēšanām, kā arī vēlēšanu iecirkņa
izvēli nule atklātajās Kultūrizglītības centra telpās, proti, nākot balsot par
sev tīkamo partiju, vēlētājiem bija iespēja ieskatīties jaunatklātā centra
iekštelpās. Turklāt iespēja vēlēšanu iecirknī ērti nokļūt arī ar invalīdu
ratiņiem noteikti veicināja atsevišķu cilvēku izvēli šoreiz izpildīt savu
pilsoņa pienākumu.
Vērtējot vēlētāju aktivitāti, komisijas priekšsēdētāja ir gandarīta, ka
šajās vēlēšanās Babītes novada iedzīvotāji aktīvi darbojušies ar plusiņu
ielikšanu sev tīkamajiem deputātu kandidātiem, kā arī nav kautrējušies
izsvītrot ne tik tīkamo vārdus. Kopumā vēlēšanu diena abos Babītes
novada vēlēšanu iecirkņos – Piņķos un Salā – pagājusi bez starpgadījumiem, tomēr neliels pārpratums radies, kad uz vēlēšanām bija ieradusies
kundze ar ID karti. Tā kā vēlētāja nebija nokārtojusi speciālo vēlētāja
apliecību, kas ļautu nobalsot ar ID karti, kundzei nācās atgriezties
mājās pēc pases. Babītes novada vēlētāji iespēju piedalīties vēlēšanās
ar vēlētāja apliecību izmantoja tikai 14 gadījumos.
Lelde Drozdova-Auzāne,
Babītes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Grafikā aplūkojams Babītes novada iedzīvotāju balsu sadalījums
visām 13 partijām, kas kandidēja 12. Saeimas vēlēšanās. Apvienoti
dati no abiem Babītes novada vēlēšanu iecirkņiem – 778. iecirkņa
Babītes novada Kultūrizglītības centrā Piņķos un 795. iecirkņa Sporta un izglītības centrā Salas pagastā.
Grafiks sagatavots pēc Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā www.cvk.lv
pieejamās informācijas.

Pirmsskolas izglītības
iestāde „Saimīte”
paplašinās

PII „Saimīte” 2014. gada rudenī (R. Bārzdaines foto)

Reaģējot uz Babītes novada
iedzīvotāju skaita straujo pieaugumu, kas veicina arī dzimstību un pieprasījumu pēc vietām
bērnudārzā, Babītes novada
pašvaldība septembrī uzsāka
jauna korpusa izbūvi pašvaldībai piederošai pirmsskolas izglītības iestādei (PII) „Saimīte”,
lai jau nākamā gada pavasarī
iespēja to apmeklēt būtu 40
visjaunākajiem novada iedzīvotājiem.
Babītes novada pašvaldība
paplašina jau esošo bērnudārzu, kurā jauno mācību gadu
1. septembrī 12 grupās uzsāka 256 bērni. Babītes novada
pašvaldības domes priekšsē-

dētājs Andrejs Ence norāda, ka „pēdējo desmit gadu
laikā PII „Saimīte” uzņemto
bērnu skaits ir divkāršojies.
2005. gadā PII „Saimīte” mācījās 146 bērni, bet 2015. gadā,
kad durvis vērs jaunais korpuss,
audzēkņu skaits būs pietuvojies
300 robežai. Bērnudārzam šī
nav pirmā paplašināšanās – ik
pēc pāris gadiem bērnudārza
teritorija ir papildināta ar jaunu korpusu, un jau tagad to
var dēvēt par tādu kā bērnu
apdzīvotu ciematiņu ar vairākām atsevišķām mājām.”
Jaunā korpusa projekta autors
ir SIA „VV Projekts”, kas projektēja arī 2009. gadā ekspluatācijā

nodoto PII „Saimīte” piebūvi,
savukārt būvdarbu veikšanai
konkursa kārtībā izvēlēta pilnsabiedrība „O.C.K. un Būvalts R”.
Aizvadītās vasaras sākumā
Babītes novads piedzīvoja vēsturisku mirkli, jo tika reģistrēts
desmit tūkstošais novada iedzīvotājs. Kā liecina pašvaldības
rīcībā esošie dati, 2014. gada
1. oktobrī Babītes novadā bija
10 045 iedzīvotāju, savukārt šogad piedzimuši jau 106 bērni
un 80 pāru noslēguši laulību.
Lelde Drozdova-Auzāne,
sabiedrisko attiecību
speciāliste
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Piņķos nosvinētas Zelta kāzas
Babītes novada Dzimtsarakstu
nodaļā 26. septembrī notika Velgas un Jāņa Kamergraužu Zelta
kāzu gadadienai veltīts svinīgs pasākums, kura laikā, mijoties dzejas rindām, dziesmām un atmiņu
pārstāstam, pārim un tuviniekiem
bija iespēja uz brīdi pārkāpt laika
slieksnim un justies kā 1964. gada
26. septembrī, kad Velga un Jānis
viens otram teica jāvārdu.

graužiem ir bijusi gan satikšanās,
gan atpūtas, gan tālākās kopdzīves vieta, – ne velti pēc pasākuma Jānis atklāja, ka „nekur nav
šanos, un sportiskais pāris nolēma to māju Babītes novada Spilvē. tik labi kā Babītē”.
Velga rūpējas par saimniecisko
Lai šī atziņa kļūst par iepalikt kopā uz mūžu.
Savu laulību Kamergrauži re- pusi, bet Jānis joprojām nav me- dvesmu arī citiem novada pāģistrēja saulainā atvasaras dienā, tis mieru darbam un kopš 2000. riem!
1964. gada 26. septembrī, Babītē.
Kāzas pulcēja daudz viesu, vedēju
gods tika piešķirts Jāņa tēva brālim ar kundzi. Jaunais pāris uz kāzām brauca ar tiem laikiem lepnu
automašīnu Chevrolet.
Pāris ir izaudzinājis un izskolojis divus dēlus – Eināru un
Uģi, un patlaban vecvecāku sirdis
priecē trīs mazbērni – Inga, Liene
un Niks.
Par savu ģimenes ligzdu Velga
un Jānis dēvē pašu rokām iekop-

Velga un Jānis iepazinās Babītē, kas ir abu dzimtā puse. Abus
jauniešus vienoja sports, sevišķi Velga un Jānis savā kāzu dienā
galda spēles – novuss un šahs, un 1964. gada 26. septembrī
vēlme aktīvi vadīt savu dzīvi. Tā (foto personīgā arhīva)
kā abi darbojās vienā komandā,
iespēja uzzināt ko vairāk vienam
par otru un mācīties sadarboties
bija nemitīga, un tas vainagojās arī
ar panākumiem – 1958. gadā abu
pārstāvētā šaha komanda izcīnīja
kausu.
Vēlāk jauniešiem bija jāpārvar
seši atšķirtības gadi, jo Jānis uz
četriem gadiem devās dienēt kara
dienestā un nākamos divus gadus
pavadīja virsdienestā par bocmani.
Taču atstatuma gadi nevis šķīra, bet
ar jaunu spēku pirms piecdesmit
gadiem saveda Velgu un Jāni atkal
kopā Spilves kluba zālē, kur notika
kārtējās sporta sacensības.
Šī atkalredzēšanās deva pārlie- Jānis un Velga Kamergrauži 50 gadu kāzu jubilejā 2014. gada
cību par abu kopīgā stāsta turpinā- 26. septembrī (L .Drozdovas-Auzānes foto)

Noslēgušās bezmaksas
datorapmācības senioriem

gada strādā garāžu kooperatīvā
par priekšsēdētāju.
Ceļojot, sportojot un aktīvi
pavadot laikot, nemanāmi paskrējuši jau pieci gadu desmiti.
Jānis, kurš nācis no septiņu bērnu ģimenes, ar lepnumu atzīst,
ka no Kamergraužu dzimtas viņu
ģimene ir vienīgā, kam kopdzīves gadu skaits ir iemirdzējies
zeltā.
Un par zelta vietu noteikti
var dēvēt arī Babīti, jo tā Kamer-

Par Zelta kāzu pasākumu
rūpējās Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Daina Pedece un
Babītes Mūzikas skolas direktore Inita Pūķe. Par godu nozīmīgajam notikumam Kamergraužu pāris saņēma arī īpašu
Babītes novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja Andreja
Ences apsveikumu.
Lelde Drozdova-Auzāne,
sabiedrisko attiecību
speciāliste

Senioru dienā – muzikāla pēcpusdiena
Babītes novada ļaudīm

26. septembrī Babītes novada pašvaldības daudzfunkcionālajā sociālo Visā pasaulē 1. oktobrī īpaša
pakalpojumu centrā Piņķos noslēdzās bezmaksas datorapmācības, uzmanība tiek pievērsta vecāka
kuras jau sesto gadu sociālās iniciatīvas „Pieslēdzies, Latvija!” projekta gadagājuma cilvēkiem, jo jau 23
ietvaros piedāvā komunikāciju uzņēmums „Lattelecom”.
gadus oktobra pirmā diena ir
„Pieslēdzies, Latvija!” projekts Babītes novadā notika jau ceturto oficiālā Starptautiskā veco ļaugadu, trīs dienu laikā sniedzot zināšanas datora lietošanas pamatos un žu diena.
interneta vides izzināšanā 12 Babītes novada senioriem un cilvēkiem,
Atzīmējot Starptautisko senioru
kuri ir vecāki par 50 gadiem.
dienu, Babītes novada pašvaldības
Lelde Drozdova-Auzāne, daudzfunkcionālajā sociālo pakalsabiedrisko attiecību speciāliste pojumu centrā jau otro gadu tika
organizēta muzikālā pēcpusdiena,
uz kuru pulcējās teju 40 novada
iedzīvotāju. Pasākuma ievadā svēt-

Septiņi 2014. gada septembra datorapmācību absolventi un pasniedzēja (L. Drozdovas-Auzānes foto)

Kamergraužu kāzu limuzīns (foto no personīgā arhīva)

(L. Drozdovas-Auzānes foto)

ku uzrunu teica sociālā darbinie- mus, ar savu muzikālo programmu
ce Ilona Ezergaile, kura pasākuma priecējot vecāka gadagājuma ļaudis.
apmeklētājus sveica ar latviešu
Babītes novada pašvaldības
rakstnieka Jāņa Poruka garstāsta daudzfunkcionālā sociālo pakalpo„Pērļu zvejnieks” citātu, vēlot zvejot jumu centra vadītāja Inese Vismapērles un rast prieku no skaistiem ne pateicas visiem senioriem, kuri
atsaucās aicinājumam apmeklēt
dzīves mirkļiem.
Par pasākuma muzikālo nofor- muzikālo pēcpusdienu, un aicina
mējumu rūpējās jauniešu ansamb- arī ikdienā apmeklēt centru, kurā
lis, ko pārstāvēja Lija, Anastasija viņi ir laipni gaidīti.
un Alīna. Dziedošās studentes
brīvajā laikā labprāt apmeklē gan
Lelde Drozdova-Auzāne,
pansionātus, gan dažādus pasākusabiedrisko attiecību speciāliste
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Pašvaldības domes sēdēs pieņemtie lēmumi septembrī

Babītes novada pašvaldības domes
iela 39, Brīvkalni, Babītes paārkārtas sēdē 10. septembrī tika izgasts, Babītes novads, zemes vieskatīti divi darba kārtībā iekļautie
nībām ar kadastra apzīmējumu
punkti. Sēdē piedalījās 14 domes
80480100189 un 80480100282,
deputāti.
izstrādājot zemes ierīcības proDomes lēmumi īsumā:
jektu;
• apstiprināt kustamās mantas – • piekrist nekustamā īpašuma
pirmsskolas izglītības iestādes
„Dzilnas-2” Dzilnuciemā, Babī„Saimīte” bērnu gultu – nosacītās
tes pagastā, Babītes novadā, kacenas;
dastra apzīmējums 80480070946,
• noteikt pienākumu izpildes vērsadalīšanai, izstrādājot zemes
tību Babītes novadā 2014. gadā –
ierīcības projektu;
252,19 EUR apmērā.
• piekrist nekustamā īpašuma
„Mucenieki” Gātciemā, Salas
Babītes novada pašvaldības domes
pagastā, Babītes novadā, zemes
sēdē 24. septembrī tika izskatīti 33
vienības ar kadastra apzīmējumu
darba kārtībā iekļautie punkti. Sēdē
80880030026 sadalīšanai, izstrāpiedalījās 14 domes deputāti.
dājot zemes ierīcības projektu;
Domes lēmumi īsumā:
• uzsākt detālplānojuma izstrādi
• nodot pilnveidošanai izstrādāto
nekustamā īpašuma „Vecalstes”
detālplānojuma projektu nekuszemesgabala robežās, kadastra
tamajam īpašumam „Dzelmes”
Nr. 80480040263, 5,7 ha platīBabītē, Babītes pagastā, Babītes
bā. Noteikt, ka detālplānojuma
novadā, zemes vienības kadastra
izstrādi ar saviem finanšu līapzīmējums 80480040356, atbildzekļiem pilnā apmērā finanstoši izstrādes vadītāja atzinusē SIA „Magdalēnas”, reģ. Nr.
mam;
40103470349;
• nodot pilnveidošanai izstrā- • precizēt Babītes novada pašdāto detālplānojuma projektu
valdības domes 2009. gada
nekustamā īpašuma „Mazās
16. decembra lēmuma „Par
sēnītes” Dzilnuciemā, Babītes
lauku apvidus zemes piekritību
pagastā, Babītes novadā, zemes
valstij un Babītes novada pašvienības kadastra apzīmējums
valdībai” (protokols Nr. 10,10.§)
80480070109, atbilstoši izstrādes
4.1. punkta tabulu, svītrojot ievadītāja atzinumam;
rakstu par zemes vienību „Kūd• apstiprināt saistošos noteikura-101” ar kadastra apzīmējumu
mus Nr. 14 „Lokālplānojums
80880010161. Apstiprināt zemes
nekustamā īpašuma „Slēperi”
vienību kā zemes starpgabalu,
zemes vienībai, kadastra appiešķirt nekustamajam īpašuzīmējums 80480030030, nemam jaunu nosaukumu un nokustamā īpašuma „Skroderu
teikt, ka Babītes novada pašvalpļavas” zemes vienībai, kadasdībai piekrīt un uz pašvaldības
tra apzīmējums 80480030153,
vārda zemesgrāmatā ierakstāma
nekustamā īpašuma „Dziļavoti”
neapbūvēta lauku apvidus zeme,
zemes vienībai, kadastra apzīmēsaskaņā ar likuma „Par valsts
jums 80480030121, nekustamā
un pašvaldību zemes īpašuma
īpašuma „Zemdegas” zemes
tiesībām un to nostiprināšanu
vienībai, kadastra apzīmējums
zemesgrāmatās” 3. panta otrās
80480030120, Piņķi, Babītes padaļas ceturto punktu. Likvidēt
gasts, Babītes novads”;
zemes vienībai, kadastra apzī• apstiprināt SIA „Metrum” zemējums 80880010161, piešķirto
mes ierīkotājas Tatjanas Romaadresi: Ievu iela 6, Kūdra, Salas
novas izstrādāto zemes ierīcības
pagasts, Babītes novads. Likvidēt
projektu nekustamajiem īpašunekustamā īpašuma nosaukumiem „Slēperi” Piņķos, Babītes
mu „Kūdra-101”, kadastra Nr.
pagastā, Babītes novadā (kadas80880010161;
tra apzīmējums 80480030030), • noslēgt zemes nomas līgumus
un „Skroderu pļavas” Piņķos,
par pašvaldībai piederošā neBabītes pagastā, Babītes nokustamā īpašuma „Dārzi” zemes
vadā (kadastra apzīmējums
vienības, kadastra apzīmējums
80480030153);
80480030167, ar nosacīto nosau• piekrist nekustamā īpašukumu „Piņķi” daļas iznomāšanu
ma „Stabules”, kadastra Nr.
bez apbūves tiesībām personīgās
80480070057, un „Stabulītes”,
palīgsaimniecības vajadzībām –
kadastra Nr. 80480070066, Baģimenes dārza ierīkošanai un
bītes pagastā, Babītes novadā,
uzturēšanai. Zemes nomas terrobežu pārkārtošanai un sadalīmiņš no 2014. gada 1. oktobra
šanai, izstrādājot zemes ierīcības
līdz 2019. gada 31. decembrim.
projektu;
Noteikt, ka zemes nomas līgums
• piekrist robežu pārkārtošanoslēdzams līdz 2014. gada 30.
nai nekustamā īpašuma Kalna
oktobrim. Noteikt zemes gabala

•

•

•

•

nomas maksu atbilstoši Babītes
novada pašvaldības 27.01.2010.
saistošajiem noteikumiem Nr. 6
„Par neapbūvēta zemesgabala
nomas maksas aprēķināšanas
kārtību Babītes novadā”;
mainīt nekustamā īpašuma
„Beberi-2”, Priežciems, Babītes
pagasts, Babītes novads, kadastra apzīmējums 80480100419,
5,72 ha platībā, noteikto nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi – individuālo dzīvojamo
māju apbūve (0601) uz neapgūta individuālo dzīvojamo māju
apbūves zeme (0600); mainīt
nekustamā īpašuma daļai „Beberu parks”, Priežciems, Babītes
pagasts, Babītes novads, kadastra apzīmējums 80480100413,
3,67 ha platībā, noteikto nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi – individuālo dzīvojamo
māju apbūve (0601) uz neapgūta individuālo dzīvojamo māju
apbūves zeme (0600); saglabāt
nekustamā īpašuma daļai „Beberu parks”, Priežciems, Babītes
pagasts, Babītes novads, kadastra apzīmējums 80480100413,
2,0 ha platībā, noteikto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība
(0201);
atdalīt no nekustamā īpašuma „Mežrozītes”, kadastra Nr.
80880030060, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
80880030060, platība 0,28 ha,
jauna nekustamā īpašuma izveidošanai, piešķirot nekustamajam īpašumam nosaukumu
„Rozes”, Gātciems, Salas pagasts,
Babītes novads; nekustamā īpašuma „ Mežrozītes”, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
80880030061, platība 12,9 ha,
saglabāt esošo īpašuma nosaukumu „Mežrozītes”, Straupciems,
Salas pagasts, Babītes novads;
nodot publiskai apspriešanai un
atzinumu saņemšanai izstrādāto
detālplānojuma projektu nekustamā īpašuma „Ārendas” zemes
vienībai, kadastra apzīmējums
80880020006, un nekustamā
īpašuma „Jaunkrasti” zemes
vienībai, kadastra apzīmējums
80880020060, 24,41 ha platībā.
Noteikt publiskās apspriešanas
termiņu 6 nedēļas no paziņojuma publicēšanas laikrakstā „Babītes Ziņas” un Babītes
novada pašvaldības mājaslapā
www.babite.lv;
izsniegt izziņu SIA „Golf Estate
Holding” un sešām personām
par piekrišanu iegūt īpašumā
nekustamos īpašumus Babītes
novadā;

•

•

•

•

•

•

•

apstiprināt SIA „Interbaltija” noteikto SIA „Rīgas Apriņķa Avīze”
kapitāla daļu pārdošanas cenu
un kapitāla daļu pārdošanas
noteikumus;
veikt izmaiņas pašvaldības
27.11.2013. noteikumu Nr. 12
„Par amatiem, to klasificēšanu un
mēnešalgām pašvaldības iestādēs
2013. gadā” pielikumos Nr. 3 un
Nr. 4, izsakot tos jaunā redakcijā;
apstiprināt Babītes novada
pašvaldības 24.09.2014. noteikumus Nr. 18 „Par piemaksu
piešķiršanu, materiālās stimulēšanas kārtību Babītes novada
pašvaldības Kultūrizglītības centrā” un noteikumus Nr. 19 „Par
piemaksu piešķiršanu, materiālās
stimulēšanas kārtību un sociālajām garantijām Babītes novada
Bāriņtiesā”. Noteikumi piemērojami no 2014. gada septembra;
izdarīt grozījumus „Babītes
novada pašvaldības interešu
izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju sadales
interešu izglītības finansēšanai
Babītes novada pašvaldības vispārizglītojošās skolās komisijas
nolikuma” un izteikt 5. punktu
jaunā redakcijā;
neatļaut vienai personai deklarēt
savu dzīvesvietu citai personai
izīrētajā pašvaldībai piederošajā
dzīvojamā telpā „Cenas”, Babītes
pagasts, Babītes novads;
apstiprināt Babītes novada pašvaldības saistošos noteikumus
Nr. 15 „Par grozījumiem Babītes
novada pašvaldības 2014. gada
budžetā”;
par Babītes novada svētku organizēšanu piešķirt naudas balvu
šādiem pašvaldības iestāžu vadītājiem un darbiniekiem: Kultūrizglītības centra vadītājai Birutai
Grinfeldei, Kultūrizglītības centra vadītājas vietniekam saimnieciskajos jautājumos Aigaram
Bērziņam, pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālistei Ilzei Aizsilai. Par pašvaldībai svarīgu notikumu – Babītes mūzikas skolas
un Babītes novada pašvaldības
bibliotēkas Piņķos jauno telpu
iekārtošanu un iestāžu darbības
nodrošināšanu jaunajās telpās –
piešķirt naudas balvas šādiem
pašvaldības iestāžu vadītājiem:
Babītes mūzikas skolas direktorei Initai Pūķei, Babītes novada
pašvaldības bibliotēkas vadītājai
Ilzei Valpēterei. Piešķirt naudas
balvu Babītes novada pirmsskolas izglītības iestādes „Saimīte”
mūzikas skolotājai un ansambļa
„Mazās pērlītes” vadītājai Lienai
Bernhardei par sasniegumu
profesionālajā jomā – mūzikas
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diska „Mana rotaļu istaba” publikāciju, nozīmīga pašvaldības
projekta īstenošanu – komponista Miervalža Celmiņa piemiņas
iemūžināšanu un Babītes novada
kultūras mantojuma saglabāšanas veicināšanu;
piešķirt dotāciju 2700 EUR apmērā nodibinājumam „Perkusiju
mākslu atbalsta fonds „Mazais
Bbundzinieks”” festivāla-konkursa „Joy of Europe” ceļa izdevumu finansēšanai;
par Babītes novada Bāriņtiesas
locekli ar 2014. gada 30. septembri ievēlēt Ievu Zahari;
ar 24.09.2014. atbrīvot no iepirkumu komisijas priekšsēdētāja vietnieka amata pienākumu
pildīšanas Arni Balinski. Ar
25.09.2014. izveidot iepirkumu
komisiju šādā sastāvā: komisijas
priekšsēdētājs Jānis Bērziņš (pašvaldības domes deputāts), komisijas priekšsēdētāja vietnieks
Gatis Senkāns (domes priekšsēdētāja vietnieks), komisijas
locekļi – Oskars Sūnaitis (Būvvaldes vadītājs), Jānis Ozoliņš
(vides pārvaldības speciālists),
Linda Klāva (iepirkumu speciāliste), Jānis Šņore (juriskonsults),
Inga Ķemere (iepirkumu speciāliste);
Daiga Broka ievēlēta Sociālo
lietu komitejā; Andrejs Ence
ievēlēts attīstības komitejā;
atzīt Babītes novada pašvaldības
Būvvaldes 20.08.2014. lēmumu
„Par būvniecības iesniegumauzskaites kartes izskatīšanu
nekustamajā īpašumā „Sniegi”,
Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads” (protokols Nr.31,3.§)
par spēkā neesošu un uzdot Babītes novada pašvaldības Būvvaldei līdz 06.10.2014. izdot pamatotu rakstveida administratīvo
aktu, ievērtējot tajā SIA „Ektornet Real Estate Latvia” izteiktos
argumentus un apsvērumus;
atsavināt Babītes novada pašvaldībai piederošo nekustamo
īpašumu (adrese: „Kalnciema
masīvs 2”-1, Babītes pagasts,
Babītes novads), kas sastāv
no dzīvokļa Nr. 1 ar kopējo
platību 40 m², kopīpašuma
400/827 domājamām daļām no
būves (kadastra apzīmējums
80480170097001), kopīpašuma
400/827 domājamās daļas no
zemes (kadastra apzīmējums
80480170097), turpmāk tekstā
viss kopā – Īpašums, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli.
Izveidot nekustamā īpašuma
novērtēšanas komisiju. Uzdot
nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijai veikt Īpašuma
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novērtēšanu un iesniegt domei
apstiprināšanai Īpašuma nosacīto cenu līdz 22.10.2014.
Uzdot nekustamā īpašuma
izsoles komisijai izstrādāt un
iesniegt domei apstiprināšanai
Īpašuma izsoles noteikumus
līdz 26.11.2014. un organizēt
Īpašuma izsoli;
pagarināt sociālā dzīvokļa īres
līguma termiņu ar vienu personu uz sešiem mēnešiem no
2014. gada 1. septembra.
noteikt, ka nekustamā īpašuma „Ragabeltes”, Spuņciems,
Salas pagasts, Babītes novads,
kadastra numurs 80880050067,
sadalīšanai nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu;
pārtraukt Lauku apvidus zemes nomas līgumu ar vienu
personu par zemes vienības
0,0419 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 80880050346,
nomu. Apstiprināt zemes
vienību kā zemes starpgabalu,
izveidot to kā atsevišķu īpašumu, likvidējot veco un piešķirot tam jaunu nosaukumu,
un noteikt, ka Babītes novada
pašvaldībai piekrīt un uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā
ierakstāma neapbūvēta lauku
apvidus zeme saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību
zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās”
3. panta otrās daļas ceturto
punktu;
noslēgt zemes nomas līgumu par pašvaldībai piederošā
nekustamā īpašuma „Starpgabals Nr. 23” zemes vienības, kadastra apzīmējums
80880050346, iznomāšanu
bez apbūves tiesībām personīgās palīgsaimniecības
vajadzībām – ģimenes dārza uzturēšanai. Zemes nomas termiņš no 2015. gada
1. janvāra līdz 2017. gada
31. decembrim. Noteikt, ka
zemes nomas līgums noslēdzams līdz 2015. gada 1.
janvārim. Noteikt zemes gabala nomas maksu atbilstoši
MK 30.10.2007. noteikumiem
Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”;
iedalīt 200 EUR biedrībai „Latvijas Motosporta federācija” par
Babītes novada iedzīvotāja dalību Pasaules jauniešu komandu
motosporta čempionātā „Coupe de l`Avenir” 2014. gada
4. un 5. oktobrī Beļģijā ceļa
izdevumu segšanai.
Andrejs Ence,
Babītes novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs
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Saimnieciskie darbi septembrī
Septembra aktualitātes

• Ekspluatācijā pieņemta rekonstruētā Liepu aleja Babītē,
luksofora Rīgas un Jūrmalas ielas krustojumā izbūve, rekonstruētais piebraucamās ielas „Piņķu ciems-2”
posms, kā arī apgaismojuma izbūve Meža ielas posmā
no Liepu alejas līdz Meža ielai 2a un rekonstruētais
ielas apgaismojums Sila un Smilšu ielā Babītē.
• Tiek izstrādāts tehniskais projekts „Ielu apgaismojuma
izbūve nekustamajā īpašumā „Loki”, Piņķi, Babītes
novads”, veikti labojumi un pilnveidojumi tehniskajam
projektam „Pagastmājas rekonstrukcija par kultūrizglītības centru nekustamajā īpašumā „Vietvalži”, Spuņciems,
Salas pagasts, Babītes novads”.
• Noteikta tirgus vērtība atsavināšanai nodotajām SIA
„Rīgas Apriņķa Avīze” Babītes novada pašvaldībai piederošajām 756 daļām.
• Notiek gājēju pandusa izbūve pie Babītes vidusskolas; labiekārtots piebraucamais ceļš starpgabalā,
kad. Nr. 80880050506, Spuņciemā, Salas pagastā; tiek
atjaunots gājēju tilta dēļu klājs pāri Neriņas upei pie
Brīvkalniem.
• Noslēgts līgums ar SIA „Latkons” par luksofora objekta Rīgas un Jūrmalas ielas krustojumā uzturēšanas
darbiem.
• SIA „FL birojs” nodrošina garderobes iekārtu piegādi
un uzstādīšanu Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības centram Jūrmalas ielā 14A Piņķos; termiņš
03.10.2014.
• Konsorcijs „SIA „Orions celtniecības kompānija” un
SIA „Būvalts R”” uzsācis darbus pie jauna korpusa
izbūves pirmsskolas izglītības iestādei „Saimīte” par
līgumcenu 499 294 EUR.
• 21 zemes vienībai tiek veikta zemes ierīcības projektu
izstrāde, zemes uzmērīšana, zemes robežu, situāciju,
apgrūtinājumu plānu izstrāde.
• Uz pieciem gadiem noslēgts līgums ar SIA „IRG” par
ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu Babītes vidusskolā.

Procesā esošās iepirkumu procedūras

• Pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA „Pilsētas eko
serviss” par Babītes novada pašvaldības ielu un autoceļu
ikdienas uzturēšanas darbiem ziemas periodā par līgumcenu 191 514 EUR; lēmums pārsūdzēts IUB.
• Turpinās piedāvājumu vērtēšana iepirkumam par Babītes novada pašvaldības teritoriju apsaimniekošanu.
• Noslēdzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš iepirkumam par veļas mazgāšanas un tīrīšanas pakalpojumiem
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs; iesniegti divi
piedāvājumi, notiek vērtēšana.
• Izsludināts iepirkums par ielu apgaismojuma rekonstrukciju Meža ielā Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā; piedāvājumu iesniegšanas termiņš 07.10.2014.
• Izsludināts iepirkums par ielu apgaismojuma vadības
sistēmas programmatūras un attiecīgās IT infrastruktūras nepārtrauktas darbības un tehniskā atbalsta nodrošināšanu; piedāvājumu iesniegšanas termiņš 07.10.2014.
• Izsludināts iepirkums par sadzīves atkritumu apsaimniekotāja izvēli Babītes novadā; piedāvājumu iesniegšanas
termiņš 03.11.2014.
Elfa Sloceniece,
Babītes novada pašvaldības izpilddirektore

Paziņojums par lokālplānojuma nekustamā
īpašuma „Slēperi” zemes vienībai, kadastra
apz. 8048 003 0030, nekustamā īpašuma
„Skroderu pļavas” zemes vienībai, kadastra apz.
8048 003 0153, nekustamā īpašuma „Dziļavoti”
zemes vienībai, kadastra apz. 8048 003 0121,
nekustamā īpašuma „Zemdegas” zemes vienībai,
kadastra apz. 8048 003 0120, Piņķi, Babītes
pagasts, Babītes novads
Ar Babītes novada pašvaldības domes 2014. gada 24. septembra lēmumu „Par saistošo
noteikumu Nr. 14 „Lokālplānojums 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, nekustamā īpašuma „Zemdegas”
zemes vienībai, kadastra apzīmējums 8048 003 0120, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes
novads, apstiprināšanu” (prot. Nr. 13, 3.§) ir apstiprināts lokālplānojums un izdoti
saistošie noteikumi Nr. 14.
Ar saistošajiem noteikumiem Nr. 14 var iepazīties pašvaldības mājaslapā
www.babite.lv.
Veldze Liepa, attīstības daļas vadītāja

Par nekustamā īpašuma „Vecalstes”
detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
Ar Babītes novada pašvaldības domes 2014. gada 24. septembra lēmumu „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā „Vecalstes”, kadastra Nr. 80480040263,
darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu” (prot. Nr. 13, 9.§) uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam „Vecalstes”, Spilve, Babītes pagasts, Babītes
novads, ar mērķi precizēt teritorijas atļauto izmantošanu, izmantošanas aprobežojumus
un inženiertehniskos risinājumus.
Detālplānojuma izstrādi veiks AS „Mērniecības centrs MC”, Zemgaļu iela 8-211, Rīga,
LV-1006, detālplānojuma izstrādes vadītāja Sintija Batkovska.
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Babītes novada pašvaldības
administrācijā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107, vai elektroniski, rakstot uz e-pastu dome@babite.lv, vai detālplānojuma izstrādātājam AS „Mērniecības
centrs MC”, Zemgaļu iela 8-211, Rīga, LV-1006.
Veldze Liepa, attīstības daļas vadītāja

Paziņojums par detālplānojuma „Ārendas” un
„Jaunkrasti” nodošanu publiskajai apspriešanai
Ar Babītes novada pašvaldības domes 2014. gada 24. septembra lēmumu „Par detālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam „Ārendas” zemes vienībai, kadastra
apzīmējums 8088 002 0006, un nekustamajam īpašumam „Jaunkrasti” zemes vienībai,
kadastra apzīmējums 8088 002 0060, nodošanu publiskai apspriešanai un atzinumu
saņemšanai” (prot. Nr. 13, 14.§), detālplānojuma projekts ir nodots publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
Publiskās apspriešanas termiņš no 07.10.2014. līdz 19.11.2014.
Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 30.10.2014. plkst. 17.00 Babītes novada
pašvaldībā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā.
Publiskās apspriešanas laikā detālplānojuma projekts būs apskatāms Babītes novada pašvaldības administrācijā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā.
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Babītes novada pašvaldības administrācijā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107,
vai elektroniski, rakstot 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 Babītes novada pašvaldībā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 8.15 līdz 12.15 un no plkst. 13 līdz 18.
Veldze Liepa, attīstības daļas vadītāja
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Olimpiskā diena pirmsskolas
izglītības iestādē „Saimīte”
Ik gadu septembrī visā Latvijā gan lieli, gan mazi sportisti pulcējas, lai
piedalītos paši vai atbalstītu citus Olimpiskās dienas pasākumos. Arī PII
„Saimīte” bērni un skolotāji ir aktīvi veselīga dzīvesveida atbalstītāji, un to
pierāda tas, ka šogad Olimpiskās dienas aktivitātes rīkojām divas dienas.
24. septembrī notika sportisks pasākums „Meža olimpiāde”. Pasākuma
tiesnešu un aktivitāšu vadītāju lomās iejutās pasaku tēli – Varde, Kaķis,
Ezis, Sivēns, Pele, Lapsa, Vilks, Lācis, Vāvere un divas Vārnas. Pēc kopīgas
muzikālas iesildīšanās grupas saņēma orientēšanās kartes, tiesneši devās katrs
uz savu laukumu, un „Meža olimpiāde” varēja sākties! Sportiskie uzdevumi
bija ļoti daudzveidīgi, piemēram, pie Lapsas bija jāmērojas veiklībā – kurš
kuru noskries; pie Vardes – jālec augstlēkšana un jāprot labi kurkstēt; pie
Vilka – jātrenē muskuļi, cilājot svaru stieņus un veicot līdzīgas aktivitātes.
Pasākums „Meža olimpiāde” kopā ar pasaku tēliem bija interesants, radošs
un atraktīvs. Noslēgumā bērni no tienešiem saņēma balvas – medaļas.
26. septembrī, kas šogad bija izraudzīts par oficiālo „Olimpiskās dienas
2014” datumu, īpaši saviļņoti bija grupas „Cālēni” bērni. Jau agri no rīta viņi
posās braukt uz Spuņciema sporta halli Salas pagastā. Tur mūsu sagatavošanas grupas audzēkņi kopā ar Salas sākumskolas pirmsskolas sagatavošanas
grupas un skolas bērniem piedalījās kopīgajā Olimpiskās dienas rīta vingrošanā, ko vadīja PII „Saimīte” sporta skolotāja Rudīte Lapšāne, un labprāt
iesaistījās skolotājas Kristīnes Ēvaldes vadītajās stafetēs un kustību rotaļās.
Pārējās PII „Saimīte” 11 grupas, katra savā laikā, devās uz mūzikas nodarbību zāli, kur sporta skolotāja Dzintra vadīja olimpisko rīta vingrošanu,
ko visā Latvijā translēja LTV7. Pēc rīta vingrošanas sagatavošanas grupas
„Rūķīši” un „Bitītes” bērni piedalījās Olimpiskās dienas stafetēs, kur mēģināja noskaidrot stiprāko un veiklāko, taču stafetes rezultāti nepārprotami
liecināja, ka uzvarējusi draudzība.
Visi „Olimpiskās dienas 2014” dalībnieki saņēma oficiālus Starptautiskās
Olimpiskās komitejas apliecinājumus – diplomus.
Rudīte Lapšāne, PII „Saimīte” sporta skolotāja

Skolotāju
diena
Babītes
vidusskolā

Oktobra pirmās nedēļas nogale šogad īpašu sajūtu gaisotnē pagāja ne
tikai Saeimas deputātu kandidātiem, bet arī skolotājiem, jo 6. oktobrī tika atzīmēta Skolotāju diena.
Savus skolotājus Babītes vidusskolā skolēnu pašpārvalde pārsteidza
jau 4. oktobrī, kad jau pirms mācību
stundām skolotājus sagaidīja skolēnu
sarūpētas brokastis, bet vēlāk, darba
dienai beidzoties, visi skolotāji tika
aicināti uz svinīgu pasākumu skolas aktu zālē. Pasākumā skolotājus
priecēja bērnu popgrupa „Pīlādzīši”,
Babītes vidusskolas direktores un
Babītes novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja īpašie apsveikumi.
Skolotāju dienai veltīto pasākumu apmeklēja arī „Swedbank”
biznesa klientu apkalpošanas centra „Ķīpsala” vadītāja Laila Volkova,
lai sveiktu šā gada labāko skolotāju
Babītes novadā. Šogad šis tituls piešķirts Babītes vidusskolas latviešu
valodas un literatūras skolotājai
Meritai Meierei. Turpinot ikgadējo
rudens aktivitāti, „Swedbank” 44
Latvijas labākajiem skolotājiem dāvināja modernu klēpjdatoru, uzsverot skolotāja profesijas svarīgumu
un to, cik liela nozīme skolotājam
ir nākamās personības izaugsmē un
nākotnes profesijas izvēlē.
Uz „Swedbank” aicinājumu ik
gadu izraudzīties labāko skolotā(foto no PII „Saimīte” arhīva)
ju Babītes vidusskola atsaucas jau
ceturto gadu. 2011. gadā Babītes
novada labākās skolotājas gods
tika piešķirts dabaszinību un ģeoMiķeļdiena – ražas svētki – Babītes
9. oktobrī PII grupu „Mārītes” grāfijas skolotājai Inesei Gavarei,
pirmsskolas izglītības iestādē tika un „Rūķīši” bērni devās ekskur- 2012. gadā – angļu valodas skolotāsvinēta 1. oktobrī, kad bagātīgā sijā uz Pastariņa muzeju. Ernesta jai, projekta „Comenius” koordinatogadatirgū par krāsainu dzijas ka- Birznieka-Upīša dzimtajās mājās rei, svešvalodu metodiskās komisijas
moliņu „naudiņu” varēja iegādāties bērniem bija iespēja iepazīties ar
bērnu pašu gatavotas rotas, rotaļ- senajiem maizes cepšanas darbiem,
lietas un citas noderīgas lietas no sākot no graudu malšanas smagajos
dabas materiāliem.
dzirnakmeņos, mīklas gatavošanas 19. septembrī, Dzejas dienu paKā jau īstā gadatirgū, neiztika senajā abrā līdz pat maizes cepšanai sākumu izskaņā, pašvaldības
bez dančiem, dziesmām un rotaļām, īstā maizes krāsnī. Bērni apskatīja bibliotēkā Piņķos notika muziuz kurām aicināja rudens rūķis Mi- arī seno lauku sētu un palīdzēja kālā pēcpusdiena „Tava zvaigķelis un viņa draugi Lācis un Ezis. saimniecei ikdienas darbos – kult zne spoži spīd”, kur skanēja
sviestu un slaucīt pagalmu. Jāatzīst, dzejnieces Ineses Toras dzeja
ka mūsu bērniem senie darbi bija pašas autores izpildījumā, savusveši, bet viņi tos darīja ļoti čakli kārt par pasākuma muzikālo noformējumu gādāja komponists un
un ar lielu aizrautību.
Savukārt mazākie bērni – „Bi- mūziķis Uģis Pētersons, kurš iztītes” – kopā ar skolotāju un pavā- pildīja dziesmas gan ar Ineses Torīti paši sev vārīja veselīgu graudu ras, gan Imanta Ziedoņa, Knuta
putru. Un kas gan var būt garšīgāks Skujenieka, Aleksandra Čaka un
par pašu ceptu maizi un pašu vārītu citu latviešu dzejnieku vārdiem.
Muzikālā pēcpusdiena bibputru!
liotēkā
noritēja jaukā un sirsnīMarita
Aploka,
Bērnu pašu darinātās lietas
gā
atmosfērā,
un pasākuma apBabītes
PII
vadītājas
vietniece
Miķeļdienas gadatirgū
meklētāji
atzinīgi
novērtēja arī
izglītības
jomā
(foto no Babītes PII arhīva)

Rudentiņš – bagāts vīrs!
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vadītājai Rutai Virbulei,
2013. gadā – sākumskolas skolotājai, sākumskolas metodiskās komisijas
vadītājai un mentorei
Daigai Sīpolai. Direktore Ilze Rozenberga stāsta, ka šogad „Swedbank”
balvai nešaubīgi nominējusi latviešu valodas
un literatūras skolotāju
Babītes vidusskolas latviešu valodas un liteMeritu Meieri, kura ikratūras skolotāja Merita Meiere (L.Drozdovasdienā aktīvi darbojas ar Auzānes foto)
skolēniem, piedaloties
un sagatavojot savus
audzēkņus augsta līmeņa zinātniski mūsdienās skolotājam ir ne tikai
pētniecisko darbu izstrādei un da- jāpilda sava misija, bet arī jāprot
lībai mācību olimpiādēs. Skolotājas atrast veidu, kā to darīt interesanti
vadībā skolēnu rakstītie zinātniski un kā ieinteresēt skolēnu. „Man kā
pētnieciskie darbi vairākkārt iegu- latviešu valodas un literatūras skovuši godalgotas vietas valsts zināt- lotājai ļoti gribas, lai skolēni lasa...
niski pētnieciskajās darbu skatēs, arī Un lasa arī tad, kad ir beiguši vimācību olimpiādēs skolēni iegūst dusskolu. Manuprāt, lasošs cilvēks
godalgotas vietas gan Pierīgas, gan ir domājošs cilvēks.”
valsts mērogā. Daudzi viņas skolēni
Runājot par iegūto balvu un
veidojas par domājošiem lasītājiem, titulu, Merita ir pārliecināta, ka
labprāt iesaistās pasākumu organi- neviens labi paveikts darbs nav
zēšanā, interesējas par aktuālo kultū- nejaušība, tas ir mērķtiecīga darba
rā un literatūrā. Skolotāja ir stingra, rezultāts, un skolotājai ir ļoti patībet taisnīga un priecājas par ikvienu, kami, ka viņas ieguldījumu novērtē
kuram ir izdevies noticēt saviem arī kolēģi.
spēkiem un varēšanai.
Modernajām tehnoloģijām arŠā gada „Swedbank” balvas iegu- vien vairāk ienākot tradicionālajās
vēja Babītes novadā Merita Meiere mācīšanas metodēs, Merita pēc
ir latviešu valodas un literatūras iespējas cenšas mācību stundās
skolotāja 6., 7., 8., 10. un 11. kla- saglabāt tiešo kontaktu, tomēr atsei. Turklāt viņa ir arī audzinātāja zīst, ka mūsdienu bērni labprātāk
10. klases skolēniem. Saņemot balvu, raugās uz Raiņa darba izdevumu
Merita pauda prieku, ka ir novērtēta, virtuālā vidē nekā uz tā oriģinālu
un piebilda, ka darīt darbu ar aiz- aptaustāmā formātā.
rautību noteikti motivē arī kolēģi.
Noslēdzoties Skolotāju dienas
Pētniecisko darbu vadīšana ir viena pasākumam, skolēni skolotājus
no skolotājas mīļākajām nodarbēm aicināja nobaudīt kūku, ko rotāja
ikdienas darbā, jo tā esot lieliska uzraksts „Paldies vislabākajiem!”, lai
iespēja motivēt skolēnus sasniegt skolotājiem pietiktu enerģijas turprezultātus. Patīkami, ja izpētes pro- mākajam dienas cēlienam – ekskurcess skolēnam iemāca to, ka panā- sijai pa Babītes novadu. Ekskursija
kumi rodas, tikai darot, un viņš gūst bija Andreja Ences dāvana Skolotāju
prieku no darba, kam likumsakarīgi dienā, pašam arī uzņemoties gida
seko arī labi rezultāti.
lomu.
Pati Merita sevi dēvē par praLelde Drozdova-Auzāne,
sīgu skolotāju. Viņa uzskata, ka
sabiedrisko attiecību speciāliste

Bibliotēkā Piņķos izskanējusi muzikālā pēcpusdiena

Uģis Pētersons un Inese Tora muzikālajā pēcpusdienā Piņķu bibliotēkā
(foto no bibliotēkas arhīva)

bibliotēkas jauno telpu iespējas
šādu pasākumu rīkošanai.

Aiva Grudule, Piņķu bibliotēkas bibliotekāre
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Norvēģijas novada pārstāvji
apciemo Babītes novadu

23. septembrī, Babītes novada Kultūrizglītības centrā viesojās Norvēģijas Hāmaras (Hamar) novada
pašvaldības delegācijas vadītājs
Martins Vilsons kopā ar 29 novada pārstāvjiem. M. Vilsonam šī
nav pirmā vizīte Babītes novadā,
jo 2012. gadā, esot Omotas (Åmot,
Norvēģija) novada finanšu departamenta vadītāja amatā, viņš Babītes
novadu iepazina pirmo reizi. Tā kā
iepriekšējā tikšanās spilgti palikusi
Vilsona prātā, viņš ar savu jauno
komandu Babītes novada apciemojumu iekļāva savā pieredzes apmaiņas braucienā uz Rīgu arī šoreiz.
Babītes novada domes priekšsēdētājs Andrejs Ence viesiem stāstīja par Babītes novada attīstību,
panākumiem, kā arī par finanšu
rādītājiem, kas jo īpaši raisīja viesu
interesi. Norvēģijas novada pārstāvji tikšanās laikā salīdzināja sava
pārstāvētā novada infrastruktūru ar
Babītes novadu, tostarp vaicājot arī
par izglītības pieejamību novadā,
par veco ļaužu aprūpi, ko Hāmaras novadā nodrošina 700 cilvēku.

Tāpat Norvēģijas novada pārstāvju
prātus nodarbināja jautājums par
Krievijas sankciju ietekmi uz Babītes novada uzņēmējdarbību.
Tikšanās laikā Andrejs Ence
viesus iepazīstināja ar Kultūrizglītības centra telpām, norādot, ka
ārzemju viesi ir vieni no pirmajiem, kuriem ir iespēja ielūkoties
koncertiem un citiem pasākumiem
paredzētajās telpās. Norvēģijas pārstāvji īsā ekskursijā paviesojās arī
bibliotēkā, paužot patīkamu pārsteigumu par telpu interjeram izvēlētajām košajām krāsām un izrādot
interesi par spilgtākajiem novada
uzņēmumiem, kas pazīstami arī
ārpus Latvijas.
Atvadoties un pasniedzot
Andrejam Encem grāmatu par Hāmaras novadu, Norvēģijas novada
pašvaldības delegācijas vadītājs bija
pārliecināts, ka noteikti vēlēsies apciemot Babītes novadu arī trešo
reizi ar vēl kuplāku viesu skaitu.

Koris „Maska” aicina uz koncertu
Pateicība
Pirms došanās uz koru konkur- Prix posmiem. Konkurss norisināsu
Tolosā
(Spānija) diriģents Jānis sies no 30. oktobra līdz 2. novemBabītes novada Ozols un koris
„Maska” aicina visus brim Spānijas pilsētā Tolosā. Koris
kormūzikas
cienītājus
apmeklēt kon- „Maska” tajā sacentīsies tautas mūpašvaldībai
certu, kurā būs iespēja ne tikai dzir- zikas un polifonijas kategorijās, iz-

Babītes novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs Andrejs Ence ir saņēmis komunistiskā terora upuru atbalsta un palīdzības fonda „Sibīrijas
bērni” dāvanu – grāmatas „Sibīrijas
bērni” 1. un 2. sējuma komplektu
krievu valodā un dokumentālās filmas „Kur palika tēvi?” DVD eksemplāru kā pateicību Babītes novada
pašvaldībai par finansiālu atbalstu
grāmatas „Sibīrijas bērni” izdošanai
krievu valodā.
Abas grāmatas ir nodotas Piņķu bibliotēkai, kur tās pieejamas
lasītājiem.
Lelde Drozdova-Auzāne,
sabiedrisko attiecību speciāliste

dēt kori pirms atbildīgā konkursa, pildot daudzveidīgu repertuāru, kurā
bet arī apskatīt kora jauno mājvie- ietvertas gan latviešu kormūzikas
tu – 1. septembrī atklāto Babītes pērles, gan lietuviešu, angļu un arī
novada Kultūrizglītības centru.
basku kormūzikas kompozīcijas.
Būsim priecīgi jūs satikt 24. okAr konkursam sagatavotajiem un
tobrī plkst. 19 Kultūrizglītības cen- citiem kora repertuāra skaņdarbiem
tra Lielajā zālē.
„Maska” uzstāsies arī sešos koncertos
Babītes novada jauniešu koris dažādās Basku zemes pilsētās.
„Maska” vasaras beigas un rudens
Ieeja koncertā bez maksas!
sākumu aizvadījis cītīgā darbā, gataUz tikšanos koncertā!
Babītes novada jauniešu
vojoties 46. Tolosas koru konkursam,
koris „Maska”
kas ir viens no Eiropas koru Grand

Jauniešu koris „Maska” (J. Brenča foto)

Lelde Drozdova-Auzāne,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Klasiskās mūzikas koncerti turpmāk
pieskandinās arī Kultūrizglītības centra telpas

PATEICĪBA
Izsaku pateicību Babītes novada Salas pagasta iedzīvotājam
Leonam Jakrinam, kurš no pirmsskolas izglītības iestādes „Saimīte”
iegādājās bērnu gultiņas un uzdāvināja tās biedrībai „Tavi draugi”,
kas darbojas, lai atbalstītu un iepriecinātu bērnus, trūcīgās ģimenes un pensionārus!
Andrejs Ence,
Babītes novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs

11. oktobrī Piņķu Sv. Jāņa baznīcā sadarbībā ar SIA „Latvijas koncerti”
notika koncerts „O Lux Beata”, kurā klausītājus priecēja kontrtenors
Sergejs Jēgers, ērģeļspēle Ilzes Reines izpildījumā un Aināra Paukšēna
čella spēle.
Turpmāk klasiskās mūzikas koncertprogrammas Babītes novadā
ieskandinās jaunatklātās Kultūrizglītības centra (KIC) telpas Piņķos, un
viens no pirmajiem šādiem koncertiem notiks 28. novembrī plkst. 19,
kad ar koncertprogrammu „Serenādes jūrai” KIC Lielajā zālē uzstāsies
„Amber coast artists” – klarnetists Egīls Šēfers un Spīķeru stīgu kvartets:
Marta Spārniņa (vijole), Anti Kortelainens (vijole), Ineta Abakuka (alts),
Ēriks Kiršfelds (čells). Koncerta apmeklētājiem būs iespēja uz brīdi domās
ceļot apkārt Baltijas jūrai no pagātnes uz tagadni Pētera Vaska, Maijas
Einfeldes, Arvo Pērta un Johannesa Brāmsa skaņdarbu pavadījumā.
Savukārt Sv. Jāņa Piņķu baznīcā joprojām būs iespēja apmeklēt kristīgajai tematikai veltītus koncertus un citus, speciāli skanējumam baznīcā
paredzētus koncertus.
Lelde Drozdova-Auzāne, sabiedrisko attiecību speciāliste

Lieli prieki Babītes Mūzikas skolai
Babītes novada pašvaldība savai Mūzikas skolai 20. dzimšanas dienā uzdāvinājusi jaunu
ēku ar plašām, praktiskām, krāsainām un
skaistām telpām. Trīsstāvu ēka Piņķos, Jūrmalas ielā 14A, kur turpmāk darbosies trīs
pašvaldības iestādes – Babītes Mūzikas skola, Kultūrizglītības centrs un Babītes novada bibliotēka –, vietējo iedzīvotāju un viesu
klātbūtnē saviļņojošā gaisotnē tika atklāta šā
gada 1. septembrī.
Liels notikums visam novadam ir jaunās
koncertzāles atklāšana. Svinīgajā atklāšanas
koncertā piedalījās Babītes Mūzikas skolas
audzēkņi, absolventi, pedagogi un Babītes
novada pašdarbības kolektīvi.
Kopš skolas dibināšanas dienas Babītes
Mūzikas skolas direktore ir Inita Pūķe. Viņas
vadībā skola ir krietni izaugusi – pašlaik tajā

mācās jau 231 audzēknis un strādā 21 pedagogs.
Direktore ļoti lepojas, ka jaunajās telpās beidzot varēs piepildīt sapni par Babītes Mūzikas
skolas orķestri un kori, turklāt, lai orķestris
būtu daiļskanīgāks, ir ieviestas jaunas mācību
programmas klarnetes un saksofona spēlē.
Šis mācību gads, rādās, būs ražens, spožs
un aktīvs, jo skolas apaļajai jubilejai par godu
visu gadu notiks dažādi koncerti un pasākumi. Svētku kulminācija paredzēta 12. decembrī,
kad uz skolas 20 gadu jubilejas koncertu un
balli tiks aicināti absolventi, visi skolotāji, kuri
strādājuši skolā šo gadu laikā, skolas audzēkņi,
vecāki un viesi.
Ilze Latkovska,
Babītes Mūzikas skolas direktores vietniece
izglītības jautājumos

Babītes Mūzikas skolas fasāde (foto no Babītes Mūzikas skolas arhīva)
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Babītes Mūzikas skolas audzēkņi atgriezušies
no starptautiska festivāla Serbijā
Dažādu valstu bērni, dažādu
valodu sasaukšanās, dažādu kultūru iepazīšana, prieks, jauni paziņas, iespēja prezentēt savu valsti
un redzēt citu valstu priekšnesumus – tā ir tikai neliela daļa no
iespaidiem Serbijas galvaspilsētā
Belgradā, ko oktobra sākumā guva
bērni no Babītes un Rīgas mūzikas
skolām, piedaloties 45. starptautiskajā bērnu konkursā/festivālā
„Joy of Europe 2014”, kurā iekļauta

gan mūzikas un dejas, gan drāmas
māksla.
Festivāla dienu gaitā piedalījāmies svētku gājienā, tikāmies ar
Serbijas prezidentu un viņa kundzi,
apmeklējām valdības sēžu zāli, piedalījāmies sporta dienas aktivitātēs
un citādi muzikāli un aktīvi pavadījām brīvo laiku.
Pasākuma nozīmīgākajā dienā – Galā koncertā – piedzīvojām
arī kuriozu situāciju, proti, režisorei

radās bažas, vai iekļausimies laikā,
uz skatuves nesot daudzos mūzikas
instrumentus. Taču raizēm nebija
pamata. Koncerta laikā visu valstu
dalībnieki aizrautīgi vēroja pārējo
valstu krāšņos tērpus un priekšnesumus. Pārsvarā esam pieraduši pie
Eiropas kultūras, taču šeit redzējām
citu – austrumniecisko – Eiropu,
kas ar saviem ritmiem un tērpiem
dažbrīd gan aizrāva, gan raisīja apbrīnu. Latvijas sniegums skatītājos
raisīja neviltotas
ovācijas, tādēļ
esam gandarīti
par paveikto un
iedvesmoti jaunām idejām.
Festivālā
„Joy of Europe
2014”
šogad
piedalījās vairāk nekā 17
valstu pārstāvji
no Eiropas un
Skandināvijas.
Lai piedalītos
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pasākumā, pretendentiem bija jā- bērniem. Tāpat liels paldies pedagoaizsūta pieteikums un priekšnesuma ģēm Ilzei Rusovai un Vitai Zemturei,
ieraksts, ko izvērtēja žūrijas komisija, kuras palīdzēja sagatavot brauciena
kas no katras valsts izvēlējās vienu repertuāru. Un vislielākais paldies
pārstāvi. Izturējām konkursu un ti- pašiem bērniem par ieguldīto darbu,
kām aicināti piedalīties šajā starp- par izturību un sadarbību!
tautiskajā pasākumā. Liela pateicība
Raksta pilnu versiju lasiet
visiem, kuru palīdzība ļāva mums www.babite.lv.
uz to doties. Jo īpaši lielu paldies
Maija Švēdenberga,
sakām Babītes novada pašvaldībai,
Babītes mūzikas skolas
kas atrada iespēju atbalstīt braucienu
sitaminstrumentu spēles skolotāja

Latvijas delegācija kopā ar serbu bērniem atklāšanas koncertā (I. Rusovas foto)

Sabiedriskās kārtības nodrošināšanai
veiktie darbi septembrī
Babītes novada pašvaldības Administrācijas
sabiedriskās kārtības daļas sargu darbības
rezultāti sadarbībā ar Olaines iecirkņa policijas darbiniekiem, veicot sabiedriskās kārtības
uzraudzību Babītes novadā septembrī:
• sabiedriskās kārtības uzraudzībā veikts 71
izbraukums;
• Valsts policijā nogādātas sešas personas, no
kurām četras – par administratīvā pārkāpuma izdarīšanu, divas – aizdomās par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu;
• saņemti un izskatīti 52 iedzīvotāju iesniegumi
un sūdzības;
• ar 57 personām veiktas preventīva rakstura
pārrunas un pieņemti paskaidrojumi;
• par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu sastādīti astoņi protokoli – paziņojumi;
• par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu sabiedriskā vietā vai
par atrašanos sabiedriskā vietā tādā reibuma
stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu, sastādīti
pieci administratīvā pārkāpuma protokoli;
• par nesakoptu īpašumu Babītes novada teritorijā sastādīti 11 administratīvā pārkāpuma
protokoli;
• Babītes novada teritorijā veikti divi reidi,
kuru laikā pārbaudītas automašīnas un to
vadītāji ar mērķi novērst likumpārkāpumus
un noziedzīgus nodarījumus, kā arī veikta
preventīva rakstura patrulēšana novada teritorijā, pārbaudītas agrāk tiesātas personas un
adresācijas noteikumu ievērošana, novērtējot
to atbilstību Babītes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem. Pārbaudītas tirdznie-

cības vietas, autoservisi un personas, kuras
veic tirdzniecību neatļautās vietās – ceļa malās. Visas konstatētās personas ir brīdinātas,
kā arī divas personas par atkārtota pārkāpuma izdarīšanu sauktas pie administratīvās
atbildības;
• sabiedriskās kārtības sargi piedalījās sabiedriskās kārtības organizēšanā gan 1. septembrī,
gan Babītes novada svētkos.
Vēršam iedzīvotāju uzmanību uz to, ka no
2015. gada 1. janvāra soda naudas maksājumi
vairs nebūs veicami uz žiro nr., kas norādīts
līdz 2014. gada 31. oktobrim sagatavotā administratīvā pārkāpuma protokolā.
No 2015. gada 1. janvāra soda naudas maksājumi veicami tikai uz Babītes novada pašvaldības bankas kontu:
Saņēmējs: Babītes novada pašvaldība
Reģ. nr. 90000028870
Banka: AS DNB Banka
Konts: LV71RIKO0002013191923
Lai nerastos problēmas veikt ikgadējo tehnisko apskati CSDD, kā arī veikt citas darbības ar sev piederošo automašīnu, aicinām visus
automašīnu īpašniekus, kuriem ir sastādīts
administratīvā pārkāpuma protokols līdz
2014. gada 31. decembrim, veikt soda naudas
maksājumus līdz 2014. gada 31. decembrim
(ieskaitot).
Lūgums ziņot sabiedriskās kārtības daļai par
sabiedriskās kārtības u.c. likumpārkāpumiem,
zvanot uz diennakts tālruni 29466001.
Ainārs Skudris,
sabiedriskās kārtības sargs

Biedrība „Pierīgas partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu
pieņemšanas 8.kārtu Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta
ieviešanai 2007.–2013.gadam pasākuma „Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana”
ietvaros apstiprinātās Vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2014.gada 23.oktobra līdz 2014.gada
24.novembrim.
8.kārtā pieejamais publiskais finansējums ir 92 661,03 EUR.
Projektu īstenošanas laiks – 2015.gada 1.jūnijs.
Projektu iesniegumi jāiesniedz Mārupes novadā, Mazcenu alejā 33/3 (tālr. 26440279),
vai Olaines novadā, Zemgales ielā 33 (tālr. 67146030).
Projekta iesniegumus elektroniskā dokumenta formā, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un apliecināti ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā
noteiktajā kārtībā, jāiesniedz, nosūtot uz Lauku atbalsta dienesta e-pastu: lad@lad.gov.lv.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai 2007.–2013.gadam pasākuma „Teritorijas attīstības
stratēģiju īstenošana” šādām aktivitātēm un rīcībām:
Aktivitātes „Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītas maza mēroga infrastruktūras
un pakalpojumu attīstība” ietvaros 3.1.rīcība „Atbalsts tūrisma un zivsaimniecības
attīstībai”, pieejamais finansējums 92 661,03 EUR.
Mērķis – radīt brīvā laika pavadīšanas, kultūras, sporta pasākumu un aktīvās atpūtas vietas, labiekārtot tās un nodrošināt pieeju visām sociālajām iedzīvotāju grupām
un vecumiem.
Iespējamie risinājumi:
•
izveidot un labiekārtot aktīvai atpūtai domātas publiski pieejamas vietas pie
ūdeņiem, nodrošināt ūdeņu piekrastes pieejamību;
•
celt iedzīvotāju apziņu par dabas un kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanas
nepieciešamību;
•
vietējā līmeņa ceļu tīkla uzlabošana;
•
veloceliņu, gājēju celiņus izbūve;
•
tūrisma potenciāla popularizēšana un attīstības veicināšana.
Nadīna Millere, biedrības „Pierīgas partnerība” valdes priekšsēdētāja
Vairāk informācijas www.babite.lv.
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Babītes novada
komandām pirmās
vietas florbolā

30. augustā Spuņciema sporta hallē
notika sacensības florbolā. Piedalījās piecas komandas, no kurām
trīs bija no Babītes novada, kā arī
komandas no Jelgavas un Lietuvas
„Vikingas”. Pirmo vietu izcīnīja „Babīte”, 2. vietu – Babīte-1” un 3. vietu –Jelgava.

Vieglatlētikas kross
Baldonē

2. septembrī Baldonē norisinājās
vieglatlētikas kross, kurā piedalījās
sešas Pierīgas novadu komandas.
1. vietu izcīnīja Mārupes, 2. vietu
Babītes un 3. vietu Baldones novada
komandas. Babītes novada komandā
godalgotās vietas ieguva: 1. vietu –
Tatjana Varša (S2 grupā), Gundars
Ošmucnieks (V4) un Ruriks Bite
(V5); 2. vietu – Rudīte Everte (S2),
Ināra Bite (S4), Ruta Jēkabsone (S5)
un Edijs Kizebahs (V3).

Futbola turnīrs Salas
pagasta iedzīvotājiem

13. septembrī Spuņciemā norisinājās
futbola turnīrs Salas pagasta iedzīvotājiem. Turnīrā piedalījās piecas
komandas, kuras pārstāvēja gan
pavisam jauni sportisti, gan meitenes. Pirmo vietu izcīnīja komanda
„Autopilots”, 2. vietu – „INR”, 3. vietu – SK „Babīte”, 4. vietu – „Salenieki”. Turnīra finālspēle par pirmo
vietu starp komandām „Babīte” un
„Autopilots” beidzās neizšķirti. Pēc
spēles soda sitienos ar rezultātu
6:5 uzvarēja komanda „Autopilots”,
ko pārstāvēja Jānis Trubiņš, Oskars
Ašeradens, Kristaps Martins, Ingus
Lastenieks, Mārtiņš Graudiņš, Emīls
Melngailis.

Latvijas veterānu
čempionāts novusā

2014. gada 21. oktobris, nr. 54

11. vietu izcīnīja Sergejs Varša, bet
14. vietu – Igors Ramba.

K. Bombins, D. Korotkovs, D. Tim- riešu florbola komandai. Sezona cē 1. vieta Dzintrai Sviklei, 2. vieta
šans, R. Spiridonovs, A. Marčenko, sākusies veiksmīgi, izcīnot pirmo Dainai Pedecei, 3. vieta ValentīM. Bondars un J. Raubs. Pieaugušo uzvaru ar rezultātu 9:7 (2-2; 2-4;4-1) nai Baumanei; kungu konkurencē
Šautriņu mešanas
un jauniešu konkurencē uzvarēja pret FK „Kurši 2”.
1. vieta Mairim Kamparam, 2. vieta
sacensības
Jānim Driksnem, 3. vieta Sergejam
komanda „Piņķu vēsture”, kurā star21. septembrī Babītes sporta kom- tēja E. Matjušenko, G. Matjušenko, Zolītes 4. posma
Varšam. Visu četru posmu kopvērpleksā norisinājās Babītes novada D. Ivasivs, I. Brolišs, E. Boroda, sacensību rezultāti
tējumā 1. vietā ierindojusies Dzinkomandu šautriņu mešanas sa- R. Boroda un A. Ruhovs.
5. oktobrī Babītes novada sporta tra Svikle, 2. vietā Mairis Kampars,
censības. Piedalījās četras komankompleksā notika zolītes sacensības, 3. vietā Jānis Driksne, savukārt dadas. 1. vietu izcīnīja Raivis Jan- Motosports
kurās noskaidroti 4. posma rezulta- līta 4./5. vieta Dainai Pedecei un
sons, Kaspars Eglītis, Jānis Driksne; Noslēgusies 2014. gada valsts mēro- tīvākie dalībnieki: dāmu konkuren- Sergejam Varšam.
2. vietu – Aiva Oša, Aigars Bērziņš, ga motokrosa sacensību sezona. ApAinārs Grosens; 3. vietu – Kristaps kopojot visu piecu posmu rezultātus, Apkopots Babītes novada 2014. gada vasaras
Zariņš, Lauris Šnepsts un Ivars Brolišs. Latvijas čempionāta kopvērtējumā sporta spēļu dalībnieku skaits.
27. septembrī Saulkrastu sporta MX2 klasē Gints Filipsons trīsdesmit Vasaras sporta spēlēs piedalījies 421 dalībnieks.
kompleksā notika Pierīgas novadu sešu dalībnieku konkurencē izcīnīja
Sacensību veids
Dalībnieku
sporta spēļu sacensības šautriņu 5. vietu. Latvijas kausa izcīņā septiskaits
mešanā. Babītes novada komanda – ņu posmu kopvērtējumā Gints izcī- 1.
Sprinta skrējiens
199
Elīna Ose, Raivis Jansons, Kaspars nīja 2. vietu četrdesmit dalībnieku
2.
Tāllēkšana no vietas
183
Eglītis un Jānis Driksne – septi- konkurencē, savukārt Superkausa iz- 3.
Skrējiens apkārt Piņķu ūdenskrātuvei
67
ņu pašvaldību konkurencē ieguva cīņas sacensībās, kurās piedalījās 31
(1500 m)
4. vietu.
dalībnieks, viņš ierindojās 13. vietā.
4.
Lodes grūšana
153
5.
Mešana mērķī
102
Eiropas enduro
Sācies florbola
6.
Svarbumbu
celšana
66
čempionāts
čempionāts
Svaru stieņa spiešana guļus
21
6. un 7. septembrī mūsu novada Ar spēli 29. septembrī Spuņ 7.
8.
Zirnekļa tīkls
152
iedzīvotājs Lauris Ermanis pieda- ciema sporta hallē sākusies
9.
Komandu „Biatlona” stafete, 9 komandas 45
lījās Latvijas izlases sastāvā Eiropas 2014./2015. gada Latvijas 1. līgas
Volejbols, 14 komandas
63
enduro motokrosa čempionātā Čehi- čempionāta sezona SK „Babīte” vī- 10.
jā. Latvijas komanda izcīnīja augsto
8. vietu Eiropas Nāciju kausā. Lauris
Guntars Reika, Babītes sporta kompleksa vadītājs
individuāli E3 klasē pirmajā dienā
izcīnīja 10. vietu, bet otrajā dienā –
8. vietu.

Bērnu futbola komandu
panākumi

Septembrī, piedaloties komandām
no Igaunijas, Lietuvas un Latvijas,
norisinājās BFK „Salaspils” Rudens kauss. Savās vecuma grupās
SK „Babīte” jaunie futbolisti izcīnīja: 2005. gadā dzimušie – 1. vietu, 2008. gadā dzimušie – 1. vietu,
2006. gadā dzimušie – 2. vietu;
2007. gadā dzimušie startēja divās
komandās, izcīnot 4. un 7. vietu.

Futbola diena Piņķos

27. septembrī Babītes sporta kom13. septembrī norisinājās Latvijas pleksa āra futbola laukumā norisiveterānu čempionāta fināli novusā nājās Latvijas Futbola dienas, kuru
visās vecuma grupās. Labus panāku- ietvaros notika novada sacensības
mus guva Babītes novada iedzīvotāji. divās vecuma grupās. Kopā piedaVecuma grupā 70+ 3. vietu izcīnīja lījās septiņas komandas.
Staņislavs Kojalovičs, 24. vietu –
Bērnu sacensībās 1. vietu izcīnīAivars Emsis; vecuma grupā 50+ ja komanda „Latvija”, ko pārstāvēja

Numura pielikumā
1. lpp. – Saistošie noteikumi Nr.14
„Lokālplānojums 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, nekustamā īpašuma „Zemdegas” zemes vienībai, kadastra apzīmējums
8048 003 0120, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads”
2. lpp. – Saistošie noteikumi Nr.15
Par grozījumiem Babītes novada pašvaldības 2014. gada budžetā
Reģistrācijas numurs: 000703364
Dibinātājs: Babītes novada pašvaldība
Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts,
Babītes novads, LV–2107

3. lpp. – Saistošo noteikumu Nr.15 1.pielikums
Babītes novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi
5. lpp. – Saistošo noteikumu Nr.15 2.pielikums
Babītes novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām
6. lpp. – Saistošo noteikumu Nr.15 3.pielikums
Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Par avīzes sagatavošanu atbild sabiedrisko
attiecību speciāliste Lelde Drozdova-Auzāne.
Tālrunis: 67914379, fakss: 67914435
e-pasta adrese: lelde.drozdova-auzane@babite.lv

Avīze internetā: www.babite.lv
Iznāk vienu reizi mēnesī.
Tirāža: 3000 eksemplāru
Izdevējs: SIA „Rīgas Apriņķa Avīze”

