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Kā mēs sveicām Latviju dzimšanas dienā

18. novembris – ar šo datumu
sākas Latvijas valsts vēstures lap
puses. Ko mums katram nozīmē
Latvija?
Novembrī Babītes novada paš
valdības iestādes bija sarūpējušas
vairākus pasākumus, kas veltīti
Latvijas 96. dzimšanas dienai,
radot svētku sajūtu gan lieliem,
gan maziem.
Pirmsskolas izglītības iestādē „Saimīte” Latvijas dzimšanas
dienas pasākumus atzīmēja jau
14. novembrī. Dažādas aktivitātes
notika visās „Saimītes” grupiņās.
Grupa „Rūķīši” – gan skolotā
jas Inguna Dobičinaite un Iveta
Kārkliņa, gan bērni – bija saga

Dzimtenes mīlestības
sākums meklējams katrā
ģimenē, katrā mājā un
dzimtajā novadā, vietā,
kur strādājam, dziesmas
mīlestībā. Babītes novadā
ir daudz stipru, radošu un
muzicējošu ģimeņu, tāpēc
koncertā skanēja viņu mu
zikāls veltījums Latvijai
dzimšanas dienā.

Mūzikas skolotāja vietā Sandra Sestule un apvienotais Babītes vidusskolas koris (L. Drozdovas-Auzānes foto)

kālus, gan dejiskus un dzejiskus
priekšnesumus, radot svētku sa
jūtu pašiem, skolotājiem un kon
certu apmeklētājiem.
14. novembrī Salas pagasta
sporta hallē svētku koncertā
„Mēs dziedam tev, Latvija” no
vada ļaudis un viesus priecēja
Salas pagasta amatieru kolektīvi
un jauktā kora „Atskaņa” izpil
dītās dziesmas diriģentes Gintas
Pētersones vadībā.
Svētku pasākumi noslēdzās
18. novembrī, kad koncertā „Mēs
dziedam tev, Latvija” Kultūrizglītības centra Lielo zāli pieskan
„Saimītes” bērni no pašu gatavotiem karodziņiem veido Latvijas kondināja
skanīgāko Babītes novada
tūru (R. Bārzdaines foto)
ģimeņu balsis un dziedošie brāļi
tavojusi izzinošu priekšnesumu vembrī, kad divos koncertos visu Auzāni. Svinīgā koncerta vadītāja
citiem piecgadniekiem un sešgad klašu skolēni sniedza gan muzi lomā iejutās jaunākais brālis Jānis.
niekiem. Pie „Saimītes” karogu
mastiem bērni izveidoja Latvijas Dziesmā ir spēks. Ar dziesmu mēs stiprinām sevi,
valsts kontūru, kuras robežas tika savu novadu un savu valsti!
izrotātas ar pašu gatavotiem Lat
vijas karodziņiem.
Savukārt grupā „Rakari” tika
cepta svētku rulete. Ruletes ga
tavošanas process bērniem bija
ne tikai interesants, bet reizē arī
pamācošs.
Babītes pirmsskolas izglītības iestādē valsts svētkiem vel
tītais koncertu cikls „Mīļa mana
tēvu zeme” no 12. līdz 14. no
vembrim priecēja iestādes gru
pu „Bitītes”, „Mārītes” un „Rūķīši”
bērnus.
Babītes vidusskolā Latvijas
svētku pasākumi ritēja 14. no

Bērziņu, Bērsteļu, Osīšu un Plešu ģimeņu apvienotais ansamblis
izpilda Imanta Kalniņa un Miervalža Celmiņa latviešu tautas dziesmu
apdares (L. Drozdovas-Auzānes foto)

Mēs savai valstij
novēlam, lai ir
vairāk ģimeņu, kas
vēlas dzīvot Latvijā un dziedāt, jo
dziesmā ir spēks!

Inga un Inita Pūķes izpilda Raimonda Paula un citu latviešu komponistu dziesmas, kas stāsta par cilvēku attiecībām, likteņiem un katra
cilvēka dvēseli (L. Drozdovas-Auzānes foto)

Lai katram piepildās viņa sapnis, jo tikai laimīgi
cilvēki var veidot laimīgu valsti!

Pētersonu ģimene – Uģis un Miks – koncerta apmeklētājiem dzied
Uģa komponētās dziesmas, no kurām divas būs iekļautas topošajā
bērnu mūzikas albumā (L. Drozdovas-Auzānes foto)

Raksta turpinājumu lasiet 2. lappusē 
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Kā mēs sveicām Latviju dzimšanas dienā

Lai dzīvojam ar mīlestību
sirdī un prieku acīs!

Turpinājums. Sākums 1. lappusē

Olekšu ģimenes ansamblī muzicēja koncerta jaunākais dalībnieks –
piecgadīgais bundzinieks Lūkass. Ģimene klātesošajiem sniedza Sidneja
Beketa un Josefa Kosmā dziesmu izpildījumu (L. Drozdovas-Auzānes foto)
Matuļu ģimene dzied Ulda Marhilēviča dziesmu
(L. Drozdovas-Auzānes foto)

Rudens sezonas darbi aizritējuši.
Dabā un cilvēku prātos iestājies miers. Valsts
svētki nosvinēti, un drīz jau pirmās sniegpārsliņas
iezīmēs citu svētku gaidīšanu.

Lauma Matule, kurai uzticēta
ģimenes ansambļa muzikālā
vadība, izpilda latviešu tautasdziesmu pašas aranžējumā
(L. Drozdovas-Auzānes foto)

2014. gada 6. novembrī Satiksmes
ministrijā notika „Rail Baltica II”
pašvaldību darba grupas sanāks
me. Tās mērķis bija iepazīstināt
sanāksmes dalībniekus ar „Rail
Baltica II” projekta progresu un
pilnsabiedrības „RB Latvija” veik
tajiem analīzes rezultātiem, secinā
jumiem un priekšlikumiem „Rail
Baltica” pamattrasei un ievadiem
Rīgā.
Pilnsabiedrības veiktās izpētes
rezultātā tika izvēlēti divi dzelzce
ļa pamattrases novietnes varianti
un viens variants ievadam Rīgā,
kuriem tiks uzsākta ietekmes uz
vidi novērtējuma izstrāde.
Dzelzceļa ievadam Rīgā tika iz
vēlēts variants, kas paredz jaunbū

Pilnsabiedrība nav ņēmusi vērā
Babītes novada pašvaldības domes
2014. gada 22. oktobra vēstuli ar
iebildumiem attiecībā uz plānoto
dzelzceļa līnijas ievadu uz Rīgas
kreisā krasta ostu, kas nerespektē
ne esošo apbūvi, ne vēsturiskos
Piņķu kapus un nelabvēlīgo ietek
mi uz iedzīvotāju labklājību.
Satiksmes ministrijas pārstāvis
norādīja, ka par izpildītāja piedā
vātajiem pamatlīnijas un ievadu
Rīgā variantiem patlaban notiek
diskusijas un pasūtītājs (Satiksmes
ministrija) vēl tikai pieņems lē
mumu.
Babītes novada pašvaldības
dome kategoriski iebilst plānota
jam dzelzceļa trases risinājumam –
Salaspils kravu termināļa savieno
jumam ar Rīgas kreisā krasta ostu,
ņemot vērā to, ka dzelzceļa trase
paredzēta tikai kravu pārvadāju
miem, vilcienu kravu kustība radīs
vides piesārņojumu – putekļus un
smakas –, kā arī troksni, kas neat
bilst dzīvojamās apbūves teritorijās
pieļaujamajam trokšņu līmenim
un nerespektē Piņķu kapus.
Kvalitatīvas dzīves vides no
drošināšana un pievilcīga dzīves
telpa ir noteikta par Babītes nova
da ilgtspējīgas attīstības stratēģijas
līdz 2030. gadam mērķi. Babītes
novada teritorijas attīstības plāno
šanas dokumentos netiks paredzē
ta jaunas dzelzceļa infrastruktūras
izbūve.
Ar 2014. gada 6. novembra
sanāksmes „Rail Baltica II” pre
zentācijas materiāliem ikviens var
iepazīties mājaslapā www.babite.lv.

Informācija par „Rail Baltica II”
dzelzceļa trases novietnes variantu izpēti
vējamo 1435 mm dzelzceļa līniju
līdz Rīgas pasažieru stacijai un tā
lāku savienojumu ar lidostu „Rīga”
gan pa esošo 1520 mm dzelzceļa
līniju, gan jaunbūvējamo 1520 mm
dzelzceļa līniju (skatīt karti).
Papildus tam pilnsabiedrība
„RB Latvija” pauda viedokli, ka
dzelzceļa „Rail Baltica II” savie
nojums ar Rīgas kreisā krasta ostu
pa jaunbūvējamajām 1435 mm un
1520 mm dzelzceļa līnijām būtu
jāparedz ilgtermiņa plānošanas
procesā uz 2050. gadu. Plānotā
dzelzceļa līnija nodrošinātu kra
vu pārvadājumus, atslogojot no
tiem Rīgas dzelzceļa staciju. Kreisā
krasta ostas attīstība atbilst Rīgas
domes ilgtermiņa interesēm.

Dziedošie brāļi Atis un Jānis Auzāni ar pavadošu grupu
(L. Drozdovas-Auzānes foto)

Lelde Drozdova-Auzāne, Babītes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Lāčplēša
dienas lāpu
gājiens

Lai godinātu Lāčplēša Kara ordeņa kavalierus, Babītes vidusskola
Lāčplēša dienā organizēja tradicionālo lāpu gājienu no Piņķu
kaujas pieminekļa līdz viņu atdusas vietām Piņķu kapos.
11. novembra rīts vidusskolā
iesākās ar svinīgu radiopārraidi,
ugunskura un lāpu aizdegšanu
skolas iekšpagalmā un svecīšu ie
degšanu vestibila logos.
Lāčplēša dienas pievakarē
Piņķu kaujas pieminekļa apkārt
ni sasildīja svecīšu liesmiņas un
lāpu ugunis, kas staroja Babī
tes vidusskolas 115. jaunsardzes
vienības un Babītes vidusskolas
skolēnu rokās. Pēc ziedu nolikša
nas pie Piņķu kaujas pieminekļa
klātesošie devās lāpu gājienā uz
Piņķu kapiem, kur notika atceres
mirkļi pie Lāčplēša Kara ordeņa
kavalieru atdusas vietām.
Visus klātesošos – gan sko
lēnus un skolotājus, gan Babītes
novada iedzīvotājus – uzrunāja Ba
bītes vidusskolas novadpētniecības
muzeja vadītāja Aina Kvēpa un
Veco karavīru biedrības vadītājs
Edgars Skreija, kurš ir arī Babītes
Veldze Liepa, vidusskolas 1939. gada absolvents.
Attīstības daļas vadītāja Pasākumā piedalījās arī Lāčplēša

Lāčplēša dienai veltītais lāpu
gājiens uz Piņķu kapiem
(L. Drozdovas-Auzānes foto)

Kara ordeņa kavaliera Jāņa Klīves
mazmeita Gunta Anšmite. Svinīgo
uzrunu starplaikā un pie kavalieru
atdusas vietām Babītes vidusskolas
audzēkņu vokālie ansambļi sniedza
muzikālus priekšnesumus, godinot
Latvijas valsti un tās varoņus.
Piņķu kapos atdusas Lāčplēša
Kara ordeņa kavalieri Jānis Klīve,
Jānis Sniķeris, Hermanis Riekstiņš.
Kā jau ierasts, pasākuma dalībnieki
piestāja arī pie Babītes vidusskolas
absolventa Antona Dubras kapavietas, kurš gāja bojā karā Afganistānā.
Gita Sondore,
Babītes vidusskolas pasākumu
koordinatore, direktores
vietniece izglītības jomā
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Oktobra pašvaldības domes sēdē pieņemtie lēmumi
Babītes novada pašvaldības domes
sēdē 22. oktobrī tika izskatīti 40
darba kārtībā iekļautie punkti. Sēdē
piedalījās 15 domes deputāti.
Domes lēmumi īsumā:
• piešķirt adreses un noteikt nekus
tamā īpašuma lietošanas mērķus
nekustamā īpašuma „Meldrāji”
detālplānojuma teritorijā projek
tētajām 14 zemes vienībām. 15.
un 16. zemes vienības veidot kā
nekustamā īpašuma „Meldrāji”
zemes vienības, piešķirot tām
nosaukumus, un noteikt nekus
tamā īpašuma lietošanas mērķi –
zeme dzelzceļa infrastruktūras
zemes nodalījuma joslā un ceļu
zemes nodalījuma joslā. Noteikt,
ka Babītes pagasta Vīkuļu cie
mā ir jauna iela – Meldrāju iela.
Likvidēt adresi „Meldrāji”, Vīkuļi,
Babītes pagasts, Babītes novads
LV-2107;
• atbilstoši 18.12.2012. Babītes pa
gasta pašvaldības Būvvaldes ak
ceptētajam tehniskajam projektam
divu dzīvokļu dzīvojamai mājai
Parka alejā 14, Dzilnuciems, Ba
bītes pagasts, Babītes novads, piešķirt adreses: sekcijai A – Parka
aleja 14-2, Dzilnuciems, Babītes
pagasts, Babītes novads; sekcijai
B – Parka aleja 14-1, Dzilnuciems,
Babītes pagasts, Babītes novads;
• telpu grupām ēkā „Strazdi”, Ba
bītē, Babītes pagastā, piešķirt
adresi atbilstoši „Būves tehniskās
inventarizācijas lietā” būves eks
plikācijā dotajiem telpu grupas
numuriem: 001 – „Strazdi”-6,
Babīte, Babītes pagasts, Babītes
novads, 002 – „Strazdi”-5, Babīte,
Babītes pagasts, Babītes novads.
Nekustamā īpašuma „Strazdi”,
Babīte, Babītes pagasts, Babītes
novads, zemes vienībai 0,1560 ha
platībā noteikt nekustamā īpašu
ma lietošanas mērķus atbilstoši
būves tehniskās inventarizācijas
lietā sniegtajai informācijai par
telpu grupu platībām;
• nodot publiskai apspriešanai un
atzinumu saņemšanai izstrādāto
detālplānojuma grozījumu projektu
nekustamā īpašuma Lāču iela 12,
Lapsas, Babītes pagasts, Babītes no
vads, zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 8048 007 0431. Par
detālplānojuma izstrādes vadītāju
apstiprināt Babītes novada pašval
dības administrācijas teritorijas
plānotāju Ingu Griezni. Noteikt
publiskās apspriešanas termiņu 4
(četras) nedēļas no paziņojuma
publicēšanas laikrakstā „Babītes
Ziņas” un Babītes novada pašval
dības mājaslapā www.babite.lv;
• atlikt SIA „KK arhitekts” iesniegu
mu – lūgumu izskatīt nekustamā
īpašuma „Sprīdīši”, Spilve, Babītes
pagasts, Babītes novads, detālplā

nojuma projektu un pieņemt
lēmumu par projekta apstipri
nāšanu izskatīšanu un lēmuma
pieņemšanu, līdz nākamajai do
mes sēdei precizēt informāciju
par Veselības inspekcijas sniegto
atzinumu;
• atcelt Babītes novada pašvaldī
bas domes 2014. gada 23. jūlija
lēmumu „Par nekustamā īpašuma
„Stirnas”, Babītes pagasts, Babītes
novads, kadastra apzīmējums
8048 006 0026, zemes ierīcības
projekta apstiprināšanu”. Apstiprināt SIA „Ģeo-M” sertificēta
zemes ierīkotāja Māra Seržāna
izstrādāto zemes ierīcības pro
jektu nekustamajam īpašumam
„Stirnas”, Babītes pagasts, Babītes
novads, kadastra apzīmējums
8048 006 0026;
• apstiprināt VSIA „Meliorprojekts”
zemes ierīkotājas Ilzes Suharevs
kas izstrādāto zemes ierīcības pro
jektu nekustamajam īpašumam
„Birznieki”, Dzilnuciems, Babītes
pagasts, Babītes novads, kadastra
apzīmējums 8048 007 0027;
• apstiprināt VSIA „Meliorprojekts”
zemes ierīkotājas Ilzes Suharevs
kas izstrādāto zemes ierīcības pro
jektu nekustamajam īpašumam
„Birznieki-1”, Dzilnuciems, Babītes
pagasts, Babītes novads, kadastra
apzīmējums 8048 007 0083;
• apstiprināt SIA „A2 grupa” ze
mes ierīkotājas Andas Šimkus
izstrādāto zemes ierīcības pro
jektu nekustamajiem īpašumiem
„Lībieši”, kadastra apzīmējums
8048 003 0374, un „Priežu
parks”, kadastra apzīmējums
8048 003 0940;
• apstiprināt SIA „A2 grupa” ze
mes ierīkotājas Andas Šimkus
izstrādāto zemes ierīcības pro
jektu nekustamajam īpašumam
Rīgas iela 4, Piņķi, Babītes pa
gasts, Babītes novads, kadastra
apzīmējums 8048 003 0175;
• apstiprināt SIA „ePlan” zemes
ierīkotāja Anatolija Dmitrijeva
izstrādāto zemes ierīcības pro
jektu nekustamajam īpašumam
Spilves iela 11, Spilve, Babītes
pagasts, Babītes novads, kadas
tra apzīmējums 8048 004 0205;
• noteikt, ka vienai personai ir
izbeigušās zemes pastāvīgās lie
tošanas tiesības. Apstiprināt ze
mes 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 zemes
grāmatā ierakstāma neapbūvēta
lauku apvidus zeme saskaņā ar
likuma „Par valsts un pašvaldī
bu zemes īpašuma tiesībām un
to nostiprināšanu zemesgrāma

tās” 3. panta otrās daļas ceturto
punktu;
• noteikt, ka Babītes novada paš
valdībai piekrīt un uz pašvaldības
vārda zemesgrāmatā ierakstāma
apbūvēta lauku apvidus zeme,
Cidonijas iela 3, Babīte, Babītes
pagasts, Babītes novads, 2/6 do
mājamās daļas no 0,1576 ha;
• slēgt zemes nomas līgumu ar vie
nu personu par apbūvētas zemes
vienības 1/2 domājamās daļas Ci
donijas ielā 13, Babītē, Babītes pa
gastā, Babītes novadā, iznomāšanu
mājīpašuma uzturēšanai. Noteikt,
ka zemes nomas termiņš ir no
01.11.2014. līdz 31.12.2024. No
mas maksu noteikt atbilstoši MK
30.10.2007. noteikumu Nr. 375
„Par publiskas personas zemes
nomu” 4.un 7., 7.¹, 7.² punktam;
• noslēgt zemes nomas līgumu ar
vienu personu par apbūvētas ze
mes vienības 776/24677 domāja
mām daļām, kas sastāda 371 m²
no 1,18 ha zemes Rīgas ielā 2B,
Piņķos, Babītes pagastā, Babītes
novadā, garāžas Nr. 3A uzturēša
nai. Noslēgt zemes nomas līgumu
ar personu par apbūvētas zemes
vienības 290/24677 domājamām
daļām, kas sastāda 139 m² no
1,18 ha zemes Rīgas ielā 2B, Piņķos,
Babītes pagastā, Babītes novadā,
garāžas Nr. 4 uzturēšanai. Nekus
tamā īpašuma lietošanas mērķis –
transporta līdzekļu garāžu apbūve.
Noteikt, ka zemes nomas termiņš
ir no 01.11.2014. līdz 31.12.2024.
Nomas maksu noteikt atbilsto
ši MK 30.10.2007. noteikumu
Nr. 375 „Par publiskas personas
zemes nomu” 4. un 7. punktam.
Noteikt, ka zemes nomas līgums
noslēdzams līdz 30.11.2014;
• slēgt zemes nomas līgumu ar
vienu personu par apbūvētas ze
mes vienības „Stūrmaņi”, Babītes
pagasts, Babītes novads, platība
0,62 ha, iznomāšanu mājīpašuma
uzturēšanai. Noteikt, ka zemes
nomas termiņš ir no 01.10.2014.
līdz 31.12.2024. Nomas maksu
noteikt atbilstoši MK 30.10.2007.
noteikumu Nr. 735 „Noteikumi
par publiskās personas nomu” 4.,
7., 7.¹, 7.² punktiem;
• veikt grozījumus 2006. gada
31. augusta zemesgabala „Ābeles-2”
daļas nomas līgumā starp Babītes
novada pašvaldību un vienu per
sonu, samazinot nomas zemes
platību par 653 m2;
• iekļaut Babītes novada pašvaldī
bai piederošā nekustamā īpašuma
„Ābeles 2” zemes vienības daļu
0,0653 ha platībā iznomājamo
neapbūvēto zemes gabalu sarakstā;
• atdalīt no nekustamā īpašuma
„Piņķu Jāņa baznīca” zemes vienību
14,18 ha platībā jauna nekustamā

īpašuma izveidošanai, piešķirot
nekustamajam īpašumam nosau
kumu „Polderu pļava” un nosa
kot nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi – neapgūta individuālo
dzīvojamo māju apbūves zeme.
Nekustamā īpašuma „Piņķu Jāņa
baznīca” atlikušajām zemes vienī
bām ar kopējo platību 34,5153 ha
saglabāt esošo īpašuma nosauku
mu un nekustamā īpašuma lieto
šanas mērķus;
• nodot pilnveidošanai izstrādā
to detālplānojuma projektu ne
kustamajam īpašumam „Graudi”
Piņķos, Babītes pagastā, Babītes
novadā, kadastra apzīmējums
8048 003 0359;
• izsniegt izziņu SIA „Pillar 3” par
piekrišanu iegūt īpašumā nekusta
mo īpašumu „Pļavu iela 1” Spuņ
ciemā, Salas pagastā, Babītes nova
dā. Izsniegt izziņu vienai personai
par piekrišanu iegūt īpašumā 1/5
domājamās daļas no nekustamā
īpašuma Dravnieku iela 37, Spilvē,
Babītes pagastā, Babītes novadā.
Izsniegt izziņas četrām personām
par piekrišanu iegūt īpašumā ne
kustamo īpašumu „Smilgu iela 1”,
Sēbruciemā, Babītes pagastā, Ba
bītes novadā; nekustamo īpašumu
„Liberu iela 4”, Liberi, Babītes pa
gastā, Babītes novadā; nekustamo
īpašumu Cīruļu iela 5, Piņķos,
Babītes pagastā, Babītes novadā;
nekustamo īpašumu Cīruļu iela 12
un Cīruļu iela 14, Piņķos, Babītes
pagastā, Babītes novadā. Izsniegt
izziņu SIA „KI Nekustamie īpašu
mi” par piekrišanu iegūt īpašumā
1/2 domājamās daļas no 15 nekus
tamajiem īpašumiem. Izsniegt iz
ziņu SIA „KI Nekustamie īpašumi”
par piekrišanu iegūt īpašumā 1/2
domājamās daļas no nekustamā
īpašuma „Bindari 7”, Salas pagastā,
Babītes novadā.
• pagarināt sociālā dzīvokļa īres lī
guma termiņu ar vienu personu uz
sešiem mēnešiem no 2014. gada
1. oktobra;
• piešķirt vienai personai sociālo pa
kalpojumu – ilgstošu sociālo aprūpi
un sociālo rehabilitāciju institūcijā
pilngadīgām personām;
• administratīvo
lēmumu
–
24.09.2014. administratīvā pār
kāpuma protokolu – paziņojumu
Nr. 120019531 atstāt negrozītu un
vienas personas sūdzību noraidīt;
• veikt grozījumu Babītes novada
pašvaldības domes 21.12.2011.
lēmuma „Par pārvaldīšanas lī
guma slēgšanu ar pašvaldības
SIA „Babītes siltums” par Babītes
novada pašvaldības īpašumā vai
valdījumā esošo dzīvojamo māju
vai dzīvokļu īpašumu māju pārval
dīšanu un par pilnvarojumu slēgt
īres līgumus” pielikumā, papildi
not to ar 11. iedaļu šādā redak
cijā: „11. Pāvuliņi – 4 (dzīvoklis),
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80889000166”; ar 12. iedaļu šādā
redakcijā: „12. Papardes – 10 (dzī
voklis), 80880050304”;
• papildināt Babītes novada paš
valdības 25.08.2010. noteikumus
Nr. 15 „Nomas maksas cenrādis
Babītes novada pašvaldības izglī
tības iestādēs” ar 5. punktu šādā
redakcijā: „5. Babītes novada paš
valdības Kultūrizglītības centra
ēkas Jūrmalas ielā 14A, Piņķi, Ba
bītes pagasts, Babītes novads: Lielā
zāle – 30 EUR par vienu stundu
plus pievienotās vērtības nodok
lis; Mazā zāle – 10 EUR par vienu
stundu plus pievienotās vērtības
nodoklis.”;
• apstiprināt biļešu cenu nominā
lus Babītes novada pašvaldības
Kultūrizglītības centrā rīkotajiem
koncertiem, festivāliem, izrādēm,
tematiskajiem un atpūtas sarīkoju
miem: 1,00 EUR; 2,00 EUR; 3,00
EUR; 5,00 EUR; 7,00 EUR; 10,00
EUR apmērā;
• apstiprināt Babītes novada pašval
dības saistošos noteikumus Nr. 16
„Nodevas par Babītes novada paš
valdības izsniegtajiem oficiālajiem
dokumentiem un to apliecinātām
kopijām”;
• izteikt Babītes novada pašvaldības
27.10.2010. noteikumu Nr. 18 „Par
autotransporta izmantošanu Babī
tes novada pašvaldībā” 7. punktu
šādā redakcijā: „Pašvaldības auto
transportu darba vajadzībām atbil
stoši Latvijas Republikas 19.07.1995.
likuma „Par valsts un pašvaldību
finanšu līdzekļu un mantas iz
šķērdēšanas novēršanu” 5.² panta
nosacījumiem drīkst izmantot se
kojošas pašvaldības amatpersonas
un darbinieki: domes priekšsēdē
tājs, izpilddirektors, iestāžu vadītāji,
elektriķis, ceļu būvinženieris, me
liorācijas inženieris, vides pārval
dības speciālists, būvvaldes vadītājs,
Babītes sporta kompleksa vadītāja
vietnieks, Babītes sporta kompleksa
sporta metodiķis, Sociālā dienesta
darbinieki Salas pagastā, Babītes
vidusskolas direktora vietnieks
saimnieciskā jomā, sabiedriskās
kārtības sargi.”;
• nepārņemt no VAS „Privatizācijas
aģentūra” Babītes novada pašval
dības īpašumā dzīvokļus Nr. 3 un
Nr. 7 ēkā „Saliena 1” Salas pagastā,
Babītes novadā;
• apstiprināt nosacīto cenu
1950 EUR apmērā atsavināma
jam nekustamajam īpašumam
„Kalnciema masīvs 2”-1, Babītes
pagasts, Babītes novads, kas sastāv
no dzīvokļa Nr. 1 ar kopējo platību
40 m², kopīpašuma 400/827 domā
jamām daļām no būves un zemes;
• lūgt Latvijas Republikas Zemko
pības ministriju nodot Babītes no
vada pašvaldībai valstij piederošās
Bļodnieku poldera hidrotehniskās
būves;


4 | www.babite.lv
Turpinājums. Sākums 3. lappusē
• apstiprināt Babītes novada pašvaldības no
teikumus Nr. 20 „Par valsts pamatbudžeta
valsts autoceļu fonda programmas mērķdo
tācijas izlietošanas kārtību pašvaldības ielu
un ceļu uzturēšanas finansēšanai Babītes
novadā”. Apstiprināt „Babītes novada pašval
dības ceļu un ielu fonda izlietošanas vidējā
termiņa programmu 2014.–2016.gadam”;
• apstiprināt Babītes novada pašvaldības sais
tošos noteikumus Nr. 17 „Par grozījumiem
Babītes novada pašvaldības 2014. gada bu
džetā”;
• iedalīt 1215 EUR biedrībai „ASANO” bied
rības izlases grupas (19 dalībnieki) karatē
inventāra iegādei 2014.–2015. gada sezonā.
Atļaut izmantot 28.05.2014. piešķirto finanšu
līdzekļu atlikumu 166,37 EUR apmērā bied
rībai „Latvijas veterānu svarbumbu celšanas
asociācija” par vienas personas dalību Pa
saules un Eiropas čempionātā Baltkrievijā,
Mogiļevā (dalības maksas, vīzas, viesnīcas,
ceļa izdevumu segšanai). Iedalīt 200 EUR
biedrībai „Profesionālās ievirzes sporta skola
„Pārdaugava”” Babītes novada iedzīvotāja
dalībai hokeja treniņos SSG-A grupā (biedra
naudas segšanai);
• piešķirt naudas balvu vienas mēnešalgas
apmērā par Babītes novada pašvaldības
bibliotēkas Piņķos jauno telpu iekārtoša
nu iestādes darbības nodrošināšanai, kā arī
sekmīgu Babītes novada pašvaldības svētku
nedēļas pasākumu organizēšanu bibliotēkas
telpās šādām Babītes novada pašvaldības
bibliotēkas bibliotekārēm: Aivai Grudulei,
Gunai Siliņai, Mārai Kicei, Dainai Bračai,
30% apmērā no mēnešalgas – Babītes nova
da pašvaldības filiālbibliotēkas Salas pagastā
vadītājai Dainai Auziņai par sekmīgu Babītes
novada svētku nedēļas pasākumu organizē
šanu bibliotēkas telpās;
• apstiprināt Babītes novada pašvaldības no
teikumus Nr. 21 „Par grozījumiem Babītes
novada pašvaldības 29.09.2011. noteikumos
Nr. 7 „Par bērnu reģistrācijas kārtību uz vie
tām Babītes novada pašvaldības pirmsskolas
izglītības iestādēs un uzņemšanu tajās”;
• precizēt Babītes novada pašvaldības domes
23.01.2013. lēmuma „Par atvieglojumiem
ēdināšanas maksājumiem daudzbērnu ģime
nēm” 1. punktu un izteikt to šādā redakcijā:
„Piešķirt ēdināšanas maksas atvieglojumus
Babītes novada izglītības iestāžu izglītoja
miem no daudzbērnu ģimenēm, kurās ir trīs
un vairāk bērnu vecumā līdz 18 gadiem (vai
līdz vispārizglītojošās skolas pabeigšanas brī
dim), ja visi bērni un vismaz viens no bērnu
vecākiem vai bērnu likumiskais pārstāvis
ir deklarēti vienā dzīvesvietā, kas atrodas
Babītes novada administratīvajā teritorijā,
šādā apmērā: izglītojamajiem pirmsskolas
izglītības iestādēs – 50% apmērā par visām
ēdienreizēm dienā; vispārizglītojošo skolu
izglītojamajiem 1 EUR (viens eiro) dienā;
• nosūtīt pilnsabiedrībai „Rail Baltica Latvija”
Babītes novada pašvaldības domes vēstuli
ar domes viedokli par iespējamo dzelzceļa
līnijas „Rail Baltica II” trasējumu Babītes
novadā.
Andrejs Ence,
Babītes novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs
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Saimnieciskie
darbi oktobrī
Oktobra aktualitātes:

• Konsorcijs „SIA „Orions celtniecības kom
pānija” un SIA „Būvvalts R”” uzsācis jauna
korpusa izbūvi pirmsskolas izglītības ies
tādei „Saimīte”; līgumcena 499 294 EUR.
• SIA „Mārupīte RR” veic novadgrāvja ie
rīkošanu gar C5 ceļu Kalnciema masīvā,
Babītes pagastā, Babītes novadā; līgumcena
11 082 EUR.
• Turpinās gājēju pandusa izbūve pie Babītes
vidusskolas. Atjaunots gājēju tilta dēļu klājs
pāri Neriņas upei pie Brīvkalniem Babītes
pagastā. Labiekārtots piebraucamais ceļš
starpgabalā Spuņciemā, Salas pagastā.
• Izstrādāts tehniskais projekts „Ielu apgais
mojuma izbūve nekustamajā īpašumā „Loki”,
Piņķi, Babītes novads” un turpinās tehniskā
projekta „Pagastmājas rekonstrukcija par
kultūrizglītības centru nekustamajā īpašumā
„Vietvalži”, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes
novads” labošana un pilnveidošana.
• Uz trīs gadiem noslēgts līgums ar SIA
„Teliko” par ielu apgaismojuma vadības
sistēmas programmatūras un attiecīgās IT
infrastruktūras nepārtrauktas darbības un
tehniskā atbalsta nodrošināšanu; līgumcena
10 170 EUR.

Gājēju tiltam pār Neriņas upi Brīvkalnos
ir atjaunots dēļu klājs, tā gādājot par cilvēkiem ērtu un drošu došanos ikdienas
gaitās. (L. Drozdovas-Auzānes foto)

• Uz diviem gadiem noslēgts līgums ar SIA
„Pilsētas eko serviss” par Babītes novada
pašvaldības ielu un autoceļu ikdienas uztu
rēšanas darbiem ziemas periodā; līgumcena
191 514 EUR.
• Noslēgti trīs līgumi ar SIA „Green Line Ser
vices” par veļas mazgāšanas un tīrīšanas
pakalpojumiem pašvaldības pirmsskolas
izglītības iestādēs; līgumcena 12 288 EUR.
• Noslēgts līgums ar SIA „Mārupes ceļinieks”
par caurtekas rekonstrukcijas darbiem uz
ceļa C104 Salas pagastā, Babītes novadā;
līgumcena 10 332 EUR.
• Parakstīšanai sagatavots līgums ar SIA
„Energy Expert” par ielu apgaismojuma

rekonstrukciju Meža ielā Babītē, Babī
tes pagastā, Babītes novadā; līgumcena
11 222 EUR.
• Noslēdzies piedāvājumu iesniegšanas
termiņš iepirkumam par Babītes novada
pašvaldības teritoriju apsaimniekošanu;
iesniegti četri piedāvājumi; pieņemts lē
mums uz trīs gadiem slēgt līgumu ar SIA
„R20” par līgumcenu 997 302 EUR; lēmums
pārsūdzēts IUB.
• Noslēdzies piedāvājumu iesniegšanas ter
miņš iepirkumam par Ziemassvētku deko
ru piegādi, uzstādīšanu un nomu Babītes
novadā; iesniegti divi piedāvājumi; notiek
vērtēšana.
• Noslēdzies piedāvājumu iesniegšanas ter
miņš iepirkumam par sadzīves atkritumu
apsaimniekotāja izvēli Babītes novadā; ie
sniegti pieci piedāvājumi; notiek vērtēšana.
• Noslēdzies piedāvājumu iesniegšanas ter
miņš iepirkumam par Babītes novada paš
valdības teritorijā klaiņojošo dzīvnieku iz
ķeršanu un uzturēšanu patversmē; iesniegts
viens piedāvājums; notiek vērtēšana.
• Izsludināts iepirkums par degvielas piegādi
Babītes novada pašvaldības autotransporta
nodrošināšanai; piedāvājumu iesniegšanas
termiņš 11.11.2014.
Elfa Sloceniece, Babītes novada
pašvaldības izpilddirektore

Paziņojums par detālplānojuma Sabiedriskās kārtības nodrošināšanai
veiktie darbi oktobrī
grozījumu projekta
Babītes novada pašvaldības administrācijas Sabiedriskās kārtības daļas sargu
nekustamajam īpašumam
darbības rezultāti sadarbībā ar Olaines iecirkņa policijas darbiniekiem, veicot
sabiedriskās kārtības uzraudzību Babītes novadā oktobrī:
Lāču iela 12 nodošanu
• sabiedriskās kārtības uzraudzībā veikti 53 izbraukumi;
publiskajai apspriešanai
• Valsts policijā nogādātas septiņas personas, no kurām piecas – par administratīvā

Ar Babītes novada pašvaldības domes 2014. gada
22. oktobra lēmumu „Par detālplānojuma grozījumu
projekta nekustamajam īpašumam Lāču iela 12, Lapsās,
Babītes pagastā, Babītes novadā, zemes vienībai ar ka
dastra apzīmējumu 80480070431, nodošanu publiskai
apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (protokola
Nr. 14,4.§) detālplānojuma projekts ir nodots publis
kajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
Publiskās apspriešanas termiņš ir no 26.11.2014
līdz 29.12.2014.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 04.12.2014
plkst. 17.00 Babītes novada pašvaldības administrācijā
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.
Detālplānojuma projekta izstrādātājs – teritorijas
plānotāja Zane Koroļa (tālrunis 29443515).
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var
iesniegt Babītes novada pašvaldības administrācijā
Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes no
vadā, LV-2107, vai elektroniski, rakstot uz e-pastu
dome@babite.lv. Ja priekšlikuma iesniedzējs vēlas
saņemt rakstisku atbildi, fiziskām personām jānorāda
vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, ju
ridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs,
adrese. Apmeklētāju pieņemšanas laiks Babītes novada
pašvaldības administrācijā – pirmdienās un ceturtdie
nās no plkst. 8.15 līdz 12.15 un no plkst. 13 līdz 18.
Inga Griezne,
Babītes novada pašvaldības teritorijas plānotāja

pārkāpuma izdarīšanu, divas – aizdomās par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu;
saņemti un izskatīti 27 iedzīvotāju iesniegumi un sūdzības;
divos gadījumos personas nogādātas uz savu dzīvesvietu;
ar 31 personu veiktas preventīva rakstura pārrunas un pieņemti paskaidrojumi;
par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu sastādīti 12 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 divi administratīvā pārkāpuma protokoli;
• par dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību
pārkāpšanu (Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 106. pants) sastādīts
viens administratīvā pārkāpuma protokols;
• par nesakoptu īpašumu sastādīti 14 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 tirdzniecības
vietas un autoservisi.
Pēdējā laikā vairāki iedzīvotāji ziņojuši par apzagtiem mājokļiem, tādēļ iesakām
dažus vienkāršus, bet efektīvus veidus, kā mazināt iespēju, ka jūsu mājokli var
apciemot nevēlami viesi un to apzagt. Kad esat mājās, neaizmirstiet ieslēgt ap
gaismojumu un uzreiz aizvērt aizkarus, lai kāda trešā persona no ielas nevarētu
vērot, kas mājoklī notiek, kāds tur interjers un cik cilvēku mājā atrodas. Kad
dodaties gulēt vai prom no mājas, neaizmirsiet aizslēgt ārdurvis un arī aizvērt
logus, jo, kā liecina statistika, pārsvarā zagļi mājā iekļūst, izmantojot neaizvērtus
logus. Tāpat esiet uzmanīgi, savā mājoklī ielaižot nepazīstamus cilvēkus, kas var
izrādīties zagļi vai viņu līdzzinātāji, kuri nolūkos, kur jūsu mājoklī atrodas kas
vērtīgs. Ja jums ir suns, uz nakti vai prom ejot, ļaujiet tam brīvi skraidīt pa māju
vai pagalmu, jo suns var nobiedēt nelūgtos viesus vai traucēt viņu darbībām.
Par konstatētiem sabiedriskās kārtības u.c. likumpārkāpumiem lūgums ziņot
sabiedriskās kārtības daļai, zvanot uz diennakts tālruni 29466001.
Ainārs Skudris, sabiedriskās kārtības sargs

•
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Atvērts elektrības tirgus: ko tas nozīmē, un
kā jārīkojas iedzīvotājiem?
Saskaņā ar šā gada 3. marta
valdības
lēmumu,
ar
kuru tika pārcelta pāreja uz
brīvu elektroenerģijas tirgu
mājsaimniecībām, tā atvēršana
notiks kā plānots 2015. gada
1. janvārī. Līdz ar to „viens
elektrības piedāvājums visiem”
beigs pastāvēt. Faktiski tas
nozīmē, ka elektrība kļūs par
preci, ko turpmāk tirgos vairāki,
savstarpēji konkurējoši tirgotāji,
bet iedzīvotājiem būs jāizvēlas
piemērotākais piedāvājums.

jāņem vērā, ka tā var būt dārgāka
nekā tad, ja klients būs izvēlējies
piedāvājumu atbilstoši mēneša
patēriņam.
Jūs varat mainīt elektroenerģijas
tirgotāju vai piedāvājumu ka
tru mēnesi – par to jāvienojas ar
jauno tirgotāju līdz iepriekšējā
mēneša 15. datumam. Iesakām
to darīt savlaicīgi, negaidot
mēneša 15. datumu. Līdz tirgotāja
vai piedāvājuma nomaiņai ir
jāapmaksā visi līdzšinējie patērētās
elektroenerģijas rēķini.

AS „Latvenergo”, SIA „Baltcom
TV” un SIA „WIN Baltic” – jau ir
spēkā esoši piedāvājumi, savukārt
pārējie tirgotāji ar saviem elektrības elektrotīklu, ko ikdienā uztur un
piedāvājumiem iepazīstinās līdz attīsta AS „Sadales tīkls”. Elektrību
gada beigām vai nākamajā gadā.
līdz iedzīvotāju mājām, tāpat kā
Līdzīgi kā, saglabājot tālruņa līdz šim, piegādās AS „Sadales
numuru, līdz šim izvēlējāties sev tīkls”, tāpēc iedzīvotājiem reģionos
piemērotāko mobilo sakaru operato nav atšķirības no iedzīvotājiem
ru un tarifu plānu, jūs varat izvēlēties pilsētās – visi tirgotāji izmantos
elektroenerģijas piedāvājumu. Pirmo valsts kopējo elektrotīklu; nevienam Kam jāpievērš uzmanība
reizi Latvijā elektrību varēs nopirkt tirgotājam jauni vadi un kabeļi līdz elektrības piedāvājumos
kopā ar citiem mājoklī svarīgiem savu klientu mājoklim nebūs jāvelk. Izvērtējot piedāvājumus, ir jāska
pakalpojumiem, piemēram, kā
tās uz vairākiem faktoriem, ne tikai
komplektu, kurā iekļauts internets, Kas ir svarīgi, un kā
1 kWh cenu. Piemēram, kur elek
Kāpēc jāatver
TV un telefons.
jārīkojas iedzīvotājiem
trības rēķinu var apmaksāt lētāk.
elektroenerģijas tirgus
Elektroenerģijas piegādes ceļš Jums vajadzētu zināt savu vidējo Pastāv liela atšķirība starp drukātu
mājsaimniecībām
līdz klientam nemainās – jauni mēneša elektrības patēriņu un rēķinu pa pastu un elektronisku rē
Atverot elektroenerģijas tirgu, vadi un kabeļi nevienam nav termiņu, līdz kuram jāizdara izvēle. ķinu, kā arī norēķinu iespējām tir
Latvija īsteno valsts attīstībai un jāvelk, skaitītāji nav jāmaina, jau Savs ikmēneša patēriņš ir jāzina, gotāju portālos, kas rēķinu apmaksu
iedzīvotājiem svarīgo enerģētiskās nas kontaktligzdas mājoklī arī nav lai spētu adekvāti izvērtēt tirgotāju nodrošina bez maksas, internetban
neatkarības mērķi – iespēju pirkt jāierīko. Visi tirgotāji izmantos valsts piedāvājumus. Tas ir galvenais ku, pasta nodaļu un bankas filiāli.
elektrību par izdevīgākām cenām
rādītājs, ap kuru veidojas tirgotāju
Ja jums ir vairāki objekti, pie
Ziemeļvalstu tirgū. Izmantojot
piedāvājumi.
mēram, māja un vasarnīca, ar at
jaunizbūvētos elektroenerģijas
Otra lieta – piedāvājuma izvēles sevišķiem skaitītājiem, tos var ap
piegādes ceļus, tā vajadzīgajā
termiņi. Sava izvēle ir jāizdara līdz vienot vienā līgumā un rēķinā. Tā
apjomā tiks piegādāta uz Latviju,
15. decembrim, ja vēlaties mainīt iegūsiet izdevīgāku elektrības cenu
piemēram, no Zviedrijas vai Somi
tirgotāju un/vai kādu no tirgotāju un ietaupīsiet, apmaksājot rēķinu.
jas caur Igauniju.
piedāvājumiem jau no 1. janvāra. Par šādu iespēju jautājiet savam
Nav piepildījušās bažas, ka
Ja nevēlaties neko mainīt vai neesat tirgotājam.
Informāciju par uzņēmumiem,
atvērtajā tirgū nebūs pietieka
vēl iepazinies ar sev piemērotāko
mas konkurences. Konkurence
elektroenerģijas
piedāvājumu, kas tirgo elektroenerģiju mājsaim
neuztraucieties – elektroenerģija niecībām, varat iegūt portālos
starp tirgotājiem pastāv, un tā pat
jums tiks nodrošināta! To www.e-st.lv, www.sadalestikls.lv,
saasinās. Gada sākumā gatavību
turpinās nodrošināt pašreizējais kā arī rakstot vēstuli uz e-pastu
tirgot elektroenerģiju bija izteikuši
elektroenerģijas tirgotājs universālā st@sadalestikls.lv vai zvanot uz tāl
četri tirgotāji, savukārt šobrīd –
pakalpojuma ietvaros. Tomēr ir runi 80200403.
jau septiņi, un no tiem trijiem –

Sporta ziņas

Babītes basketbolistiem
Pierīgā 5. vieta

versitāte/„Eden” un „Famila”/Veru
volejbola klubs, no Lietuvas divas
komandas – „Achema” (Jonava) un
„Heksa” (Kauņa). SK „Babīte” pirmās
spēles aizvadīja Igaunijā, kur piedzī
voja divus zaudējumus. 25. oktobrī
zaudējums „Famila”/Veru VK 0:3
(18:25; 17:25; 23:25) un 26. oktobrī –
TU/„Eden” 2:3 (17:25; 21:25; 25:22;
25:22; 7:15).

12. oktobrī Mārupes sporta kom
pleksā norisinājās Pierīgas sporta
25. oktobrī Latvijas 1. līgas čempio spēļu priekšsacīkstes basketbolā
nātā SK „Babīte” vīriešu florbola vīriešiem. Mārupes grupā spēlēja
komanda Spuņciema sporta hallē Mārupes, Stopiņu un Babītes novada
piedzīvoja zaudējumu ar rezultātu komandas. Mūsu novada komanda
3:5 (0:0; 1:1; 2:4) pret FK „Irlava”/ izcīnīja 2. vietu un tiesības cīnīties
„Avant” komandu. Arī 9. novembrī par 4.–6.vietu. Babīte uzvarēja Sto
Liepājā mūsu komandai zaudējums piņu komandu ar 61:39 un zaudēja
pagarinājumā 5:6 ( 1:2; 2:2; 2:1; Mārupei ar 49:71. 18. oktobrī Zaķu Pierīgas novadu
0:1) pret FK „Kurši 2” komandu. muižas sporta zālē Babītes komanda volejbola sacensības
Pēc nospēlētām septiņām spēlēm zaudēja Ropažiem ar rezultātu 58:76 Babītes novada sieviešu volejbola
izcīnītas divas uzvaras un piedzī un kopvērtējumā izcīnīja 5. vietu.
komanda 9. novembrī Babītes sporta
voti pieci zaudējumi, turnīra tabulā
kompleksā uzvarēja trīs novadu –
centra grupā ieņemot 5. vietu.
Baltijas sieviešu
Mārupes, Krimuldas un Baldones –
volejbola līga
komandas, zaudēja Ropažu novada
Novusa dubultspēles
Sporta kluba sieviešu volejbola ko komandai, izcīnot 2. vietu. Babītes
19. oktobrī Babītes sporta kom manda sākusi trešo sezonu Baltijas novada vīriešu volejbola komandai
pleksā norisinājās sporta spēles sieviešu volejbola līgā, kurā šogad sacensībās 4. vieta.
novusa dubultspēlēs. Pirmo vie piedalās 11 komandas. Latviju pār
tu izcīnīja Gaidis Čoders/Igors stāv Jelgava/Latvijas Universitāte, Pierīgas peldēšanas
Ramba, 2. vietu Edgars Siliņš/Ai sporta klubs „Babīte”, Rīgas Stradiņa sacensības
nis Bilinskis (viesi no Baldones) universitāte/Minusas volejbola skola, 26. oktobrī Babītes sporta kompleksa
un 3. vietu Ainārs Grosens/Ivars Zeltaleja/Murjāņu sporta ģimnāzi peldbaseinā notika Pierīgas novadu
Kampars. Jauktajos pāros labā ja un „Ezerzeme” (Daugavpils), no sporta spēļu sacensības peldēšanā.
kie bija Aiva Oša/Raivis Jansons, Igaunijas piedalās četras komandas – Piedalījās septiņas Pierīgas novadu
2. vieta – Dacei Balakai/Sergejam volejbola klubs „Kohila”, Tallinas komandas. Babītes novada komanda
Tehniskā universitāte, Tartu Uni kopvērtējumā izcīnīja 3. vietu. Ko
Varšam.

Florbols
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Kam tiks sniegts valsts
atbalsts?

Atverot elektroenerģijas tirgu māj
saimniecībām, ir padomāts, kā
sniegt atbalstu tām sabiedrības
grupām, kurām tas visvairāk ne
pieciešams, proti, trūcīgajām un
maznodrošinātajām personām, kā
arī daudzbērnu ģimenēm.
Daudzbērnu ģimenēm tiks
nodrošināta iespēja iegādāties
300 kWh mēnesī par elektrības
cenu, kas līdzvērtīga līdzšinējam
„Starta tarifam”. Lai saņemtu atbal
stu, ir jāpiesakās AS „Latvenergo”
(www.e-latvenergo.lv vai klientu
apkalpošanas centros).
Savukārt trūcīgām un mazno
drošinātām personām tiks nodro
šināta iespēja iegādāties 100 kWh
mēnesī par elektrības cenu, kas
līdzvērtīga līdzšinējam „Starta ta
rifam”. Lai saņemtu atbalstu, sa
vas pašvaldības sociālajā dienestā
jānoformē šādas personas statuss
un turpat jāpaziņo AS „Latvener
go” līguma numurs, uz kuru atbal
stu attiecināt. Atbalstam papildus
pieteikties nav nepieciešams, jo
pašvaldības sociālais dienests visu
nepieciešamo informāciju nosūtīs
AS „Latvenergo”.
Papildu informācijai:
AS „Sadales tīkls”
E-pasts: st@sadalestikls.lv
www.e-st.lv
www.sadalestikls.lv
twitter.com/sadalestikls
facebook.com/sadalestikls
Klientu serviss: 80200403
Bojājumu pieteikšana: 80200404

mandas dalībnieku labākie sasniegu 40–49 gadi 1. vieta Aināram Vim
bam, 2. vieta Atim Skrastiņam;
mi Pierīgas novadu kopvērtējumā:
2. vieta – Ināra Dūšele (S60), Vera vecuma grupā 55–59 gadi 1. vieta
Varša (S50), Ilze Ķiploka (S30), Ģirts Verai Varšai un Viktoram Liepnie
Treiguts (V30); 3. vieta – Ļubova kam, 2. vieta Jānim Šteinam, vecu
Asajeva (S60), Vita Gotfrīde (S29); ma grupā 60–64 gadi 1. vieta Inārai
stafetes komandā – Tatjana Varša, Dūšelei un Rurikam Bitem, 2. vie
Ilze Ķiploka, Ģirts Treiguts, Jānis ta Jurim Punculam; vecuma grupā
Šteins.
70–74 gadi 1. vieta Ļubovai Asajevai,
bet vecuma grupā 90 gadi un vecāki
piedalījās viens dalībnieks – Paulis
Babītes novada
Gilis, kurš uzrādīja patlaban labāko
peldēšanas sacensības
26. oktobrī Babītes sporta komplek Latvijas rezultātu 50 metros brīvajā
sa peldbaseinā norisinājās Babītes stilā.
novada peldēšanas sacensības. Pel
dēšanas sacensības pulcēja 26 dalīb Informācija
niekus. Godalgotās vietas izcīnīja: 2015. gadā notiks Latvijas 4. Jau
vecuma grupā 15–24 gadi 1. vie natnes vasaras olimpiāde. Aicinām
ta Annai Holbergai un Robertam Babītes novada jaunos sportistus,
Cirsim, 2. vieta Vitai Godfrīdei un kuri nopietni trenējas un olimpi
Robertam Vimbam, 3. vieta Žane ādē plāno pārstāvēt Babītes novadu,
tei Pužulei un Emīlam Senkānam; pieteikties Babītes sporta kompleksā,
vecuma grupā 25–34 gadi 1. vieta sazinoties ar vadītāju Guntaru Rei
Ģirtam Treigutam, 2. vieta Reinim ku (tālr. 29461973, e-pasts guntars.
Eisakam, 3. vieta Jānim Liepniekam; reika@babite.lv) vai sporta meto
vecuma grupā 35–39 gadi 1. vieta diķi Sergeju Varšu (tālr. 29680882,
Ilzei Ķiplokai un Raimondam Ma e-pasts sergejs.varsa@babite.lv).
lahovskim, 2. vieta Dzintrai Cirsei
un Igoram Gucanovičam, 3. vieta
Guntars Reika, Babītes sporta
Jānim Liepniekam; vecuma grupā
kompleksa vadītājs
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Pašvaldības dāvana mediķiem

No kreisās: NMPD Rīgas reģionālā centra vadītājs Semjons Štrihs, Kultūrizglītības centra vadītāja
Biruta Grīnfelde, pašvaldības domes priekšsēdētājs Andrejs Ence un NMPD direktors Armands Ploriņš
(L.Drozdovas-Auzānes foto)

Ar jaunām zināšanām āra
aktivitāšu organizēšanā bērniem
zināšanas instrumentus un me
todes, iepazināmies ar bērniem
un viņu vecākiem, ar bērnudārza
Babītes novada pašvaldības Sa teritorijas iekārtojumu un aprī
las sākumskolā tiek īstenots ES kojumu, guvām vērtīgas atziņas
„Erasmus+” skolu izglītības sek metodiskā darba uzlabošanai, kā
tora, personāla mācību mobilitā arī vērtīgu pieredzi Montesori
tes programmas projekts „Paņem izglītības praktiskajos aspektos.
dabu aiz rokas”. Projekta ilgums Nākamie mācību braucieni no
ir no 2014. gada 1. jūnija līdz tiks 2015. gada aprīlī un maijā.
2015. gada 31. maijam. Projekta Projekta noslēgumā plānots izdot
mērķis – iepazīt, apgūt un ieviest rokasgrāmatu un bukletus āra

5. novembrī Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD) ar svinīgu pasākumu vēra durvis
jaunajām Rīgas reģionālā centra telpām nule atklātajā Kultūrizglītības centra ēkā Piņķos.
Lai sveiktu NMPD un pateiktos Babītes novada pašvaldībai par ieguldījumu dienesta jaunās mājvietas
celtniecībā, Piņķos bija ieradies NMPD direktors Armands Ploriņš.
Ploriņa kungs pateicās Babītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Andrejam Encem par atbal
stu un sadarbību neatliekamās medicīniskās palīdzības pieejamības nodrošināšanā novada iedzīvotājiem.
Savukārt „Babītes Siltums” valdes loceklis Valdis Kalniņš saņēma NMPD direktora pateicību par veik
smīgo sadarbību iepriekšējos gados.
Šogad aprit 20 gadu, kopš NMPD pirmsākumiem Piņķos, līdz ar to jaunās telpas ir kā Babītes novada
pašvaldības dāvana medicīnas darbiniekiem jubilejā.
Lelde Drozdova-Auzāne, sabiedrisko attiecību speciāliste

PII „Saimīte” piedalās starptautiskā projektā

Foto no „Saimītes” arhīva

Babītes novada pirmsskolas izglī jekta ietvaros sadarbojoties ar
tības iestāde „Saimīte” šajā mācī Igaunijas, Zviedrijas un Somijas
bu gadā pirmo reizi iesaistījusies pirmsskolas izglītības iestādēm.
starptautiskā eTwinning projektā
Grupas „Skudriņas” bērni kopā
„Veselīgas ēšanas paradumi”, pro ar skolotājām Ingu Erdmani-Her

mani un Andu Dubru dažādās
projekta aktivitātēs cītīgi izzina
veselīgas ēšanas paradumus, pēta
un garšo rudens veltes, noskaidro,
kas ir veselīga pārtika, kas – ne
pārāk labi ietekmē veselību.
Lai zinātu, kā darbojas bērni
citās valstīs un citos bērnudārzos,
„Saimītē” tika organizēta videokonfe
rence ar Pērnavas pirmsskolas izglītī
bas iestādi, ko virtuālajā konferencē
pārstāvēja skolotāja Anna Kiviljova
un viņas audzēkņi. Bērniem bija in
teresanti citam ar citu šādi sazināties,
rādot un stāstot par to, ko katrs
savā iestādē darījis, ko izzinājis, ko
iemācījies. Arī jauni uzdevumi jau ir
ieskicēti, un tas nozīmē – strādāsim
tālāk un gaidīsim jaunas tikšanās.
Lai mums kopā viss izdodas šajā
projektā!
Ruta Bārzdaine, PII „Saimīte”
vadītājas vietniece mācību jomā

Skolotāja Laima Helviga vēro Sofijas bērnudārzā notiekošās āra aktivitātes (foto no Salas sākumskolas arhīva)

praksē āra aktivitāšu metodes,
pieejas un instrumentus dabas
izzināšanā pirmsskolas izglītības
grupās.
Lai īstenotu projekta 1. mo
bilitāti, no 20. līdz 24. oktobrim
kopā ar skolotāju Laimu Helvigu
devāmies uz Bulgārijas galvas
pilsētu Sofiju, kur apmeklējām
bērnudārzu Sofia Montessori
School jeb „Casa dei Bambini”. Piecās mobilitātes dienās
vērojām bulgāru kolēģu darbu,
apgūstot jaunus āra aktivitāšu
elementus un spēles, dabas iz

aktivitāšu organizēšanai un dabas
izzināšanai.
Babītes novada pašvaldī
bas Salas sākumskolā īstenoto
„Erasmus+” programmas pro
jektu „Paņem dabu aiz rokas”
līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī
publikācija atspoguļo vienīgi au
tora uzskatus, un Komisijai nevar
uzlikt atbildību par tajā ietvertās
informācijas jebkuru iespējamo
izlietojumu.
Daina Krūmiņa,
Salas sākumskolas direktore

Mūsu kokles spēles meistarēm –
Kultūras ministrijas apbalvojumi
Babītes mūzikas skola lepojas
ar jauno koklētāju Katalīnu
Bernāni, kokles spēles skolotāju
Valdu Bagātu un koncertmeistari
Diānu Bergmani! Viņas saņēmušas
Kultūras ministrijas apbalvojumu
par jauniešu sasniegumiem starptautiskajos konkursos, izstādēs un
skatēs mākslu nozarēs laika posmā no 2013. gada 1. janvāra līdz
2013. gada 31. decembrim.
20. novembrī Jāzepa Vītola
Latvijas Mūzikas akadēmijā notika

Kultūras ministrijas apbalvojuma kas vidusskolai un citām gan Latvijā,
pasniegšana kultūrizglītības nozares gan pasaulē augsti novērtētām mū
talantīgākajiem audzēkņiem un viņu zikas skolām laureātus pārstāv arī
skolotājiem. Apbalvojums tiek pie Babītes mūzikas skola.
šķirti par nozīmīgiem sasniegumiem
Kultūras ministrijas apbalvo
starptautiskos konkursos, izstādēs jums jauniešiem par sasniegumiem
un skatēs mākslu nozarēs.
starptautiskos konkursos, izstādes
Šogad apbalvojamo pulkā bija un skatēs mākslu nozarēs iedibināts
30 audzēkņu un viņu skolotāju no 1998. gadā un šogad tika pasniegts
16 izglītības iestādēm.
jau 16. reizi.
Mums ir patiess lepnums, ka
Ilze Latkovska, Babītes
šogad līdzās E. Dārziņa mūzikas
mūzikas skolas direktora vietniece
vidusskolai, J. Mediņa Rīgas mūzi
izglītības jautājumos

Godalgotās Babītes novada kokles spēles meistares.
No kreisās: Valda Bagāta, Katalīna Bernāne, Diāna Bergmane
(Ilzes Latkovskas foto)
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Babītes novadam – visgudrākais skolēns Latvijā!

Oktobra beigās Babītes vidusskolas 6.c klases skolnieks Ričards
Katkovskis, piedaloties Latvijas
Televīzijas spēles „Gudrs, vēl
gudrāks” finālā, izcīnīja uzvaru
6. klašu grupā.
Dalība TV sacensībās bija paša
Ričarda iniciatīva, tāpēc, ilgi nedomājot, viņš septembrī aizpildīja pieteikumu un jau 17. oktobrī
piedalījās sacensību pusfinālā, kur
guva pārliecinošus rezultātus un
ceļazīmi uz lielo finālu.

izraudzījās par vienu no 32 Latvijas
sestklasniekiem, kuri tika uzaicinā
ti piedalīties „Gudrs, vēl gudrāks”
pusfinālā.
Ričards pirmo reizi filmējās tik
nopietnam konkursam, tāpēc pus
finālā individuāli apgūtās zināšanas
mijās ar uztraukumu, taču pirmo
divu kārtu rezultāti – 15 pareizas
atbildes uz 18 jautājumiem – jau
bija plašs solis pretī iekļūšanai
finālā. Trešajā pusfināla kārtā iz
šķirošā loma bija pareizo atbilžu
sniegšanas ātrumam, kas nedaudz
Pirms pieteikšanās Ričards ak pašķobīja sasniegto rezultātu, bet
tīvi sekoja līdzi iepriekšējā mācību kopvērtējumā rezultāts Ričardam
gada spēlei un guva aizvien lielāku nodrošināja ceļazīmi uz finālu la
pārliecību, ka šogad ir pienākusi bākajiem Latvijas sesto klašu sko
viņa kārta visai Latvijai parādīt lēniem.
Pirms fināla Ričards ņēma vērā
savu erudīciju. Septembrī, TV
ekrānā pamanot paziņojumu par pusfinālā gūto pieredzi, tāpēc, no
jaunās sezonas spēles dalībnieku pietni gatavojoties finālspēlei, viņš
atlasi, viņš nekavējoties pieteicās vairāk plānoja savu stratēģiju, lai
un nepacietīgi gaidīja pirmā pār trešajā – ātruma – kārtā paspētu
baudījuma – aizpildīto anketu at laikus nospiest pogu.
lases – rezultātus. Liels bija Ričarda
Pareizi izvēlēta stratēģija un
prieks, ka spēles organizatori viņu vispusīgās zināšanas Ričardam

mudināms un jau lieliski sevi pa
rādījis dažādās mācību olimpiādēs.
Pats Ričards sevi dēvē par zināt
kāru un teic, ka viņa interešu lokā
ir gan astronomija, gan dabaszi
nības un ģeogrāfija. Tāpat viņam
vienlīdz tuvas arī radošās izpaus
mes – viņš ir liels lasītājs, dzied
korī un skolas ansamblī, tāpēc ar
lielu entuziasmu gatavojas nākamā
gada XI Latvijas Skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētkiem.
Gan 6. klašu lielo finālu, gan
pusfinālu var noskatīties LTV
mājaslapā: ltv.lsm.lv./lv/bērniem/
gudrs-vel-gudraks
Tā kā līdz pat pavasarim norit
Foto no Ričarda Katkovska personīgā arhīva
dalībnieku atlase un sacensības
nodrošināja pārliecinošu uzvaru ģimene, gan latviešu valodas un arī citām klasēm, aicinām ikvienu
finālā, apsteidzot tuvāko konku literatūras skolotāja Merita Meiere, Babītes novada skolēnu izmēģināt
rentu Ilmāru par 11 punktiem, gan klases audzinātāja Anita Barei savu veiksmi un pārbaudīt savas
godam nopelnīto balvu – planšet ka kopā ar Ričarda klasesbiedriem zināšanas LTV spēlē „Gudrs, vēl
datoru – un vizīti pie Valsts prezi un draugiem – tērpušies oriģinā gudrāks”, jo, kas zina, varbūt kādā
denta Andra Bērziņa pavasarī, kā lās maskās, viņi radīja vienu lielu citā klasē Babītes novadā mācās
arī, protams, pašapziņu un vēlmi daudzgalvainu Ričardu fanu pulku. vēl viens gudrākais skolēns Lat
sasniegt arvien vairāk.
Klases audzinātāja ir lepna ne vijā.
Nenoliedzami, abās spēlēs Ri tikai par Ričarda panākumiem TV
čardam būtisks bija arī viņa līdzju spēlē, bet uzsver, ka arī skolas mā
Lelde Drozdova-Auzāne,
tēju atbalsts – viņam līdzi juta gan cību priekšmetu apguvē viņš nav
sabiedrisko attiecību speciāliste

Globālās izglītības aktivitātes

Babītes vidusskolas komanda nodarbības laikā (Dainas Stendzenieces foto)

Jau otro gadu Babītes vidusskolas skolotājas Janīna Amola, Inese Gavare, Diāna Eglīte
un Anita Kalniņa turpina piedalīties projekta „Globālā dimensija sociālo zinātņu mācī
bu priekšmetos” aktivitātēs. No 16. līdz 18. oktobrim Ādažos notika otrais reģionālais
seminārs, kurā pedagogi apguva to, kā globālo un mūsdienu pasaulē aktuālo tematiku
ieviest ikvienā klasē. Nodarbību vadītāji parādīja veidus, kā tuvināt mācību priekšmetu
saturu reālajai dzīvei. Ir sagatavoti metodiskie materiāli, skolotājam atliek tikai gudri tos
izvēlēties un piemērot attiecīgā vecuma skolēniem. Semināra laikā tika aplūkotas šādas
tēmas: „Politiskā līdzdalība”, „11. novembris pasaulē un Latvijā”, „Globālās norises un tra
dicionālais dzīvesveids”, „Kolonizācija un tās sekas”, „Migrācija: globālais un personīgais”,
„Kā strādāt ar aktualitātēm”. Interesanti bija klausīties pieredzes stāstus par latviešu karavīru
dalību miera uzturēšanas misijās Irākā un Afganistānā. Babītes vidusskolas skolēni šīs
tēmas ģeogrāfijas, sociālo zinību, politikas un tiesību stundās apgūst gan novembrī, gan
turpinās to darīt decembrī. Projektā gūtās zināšanas labprāt sniedzam arī citu novadu
skolu skolotājiem. Tā, piemēram, skolotāja Diāna Eglīte ar šajā projektā izstrādātajiem
metodiskajiem materiāliem iepazīstināja Baldones vidusskolas skolotājus, bet Inese Gavare
dalījās pieredzē ar Pierīgas novadu ģeogrāfijas skolotājiem.
Projekta ietvaros 28. oktobrī Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā pieredzes
seminārā „Skola. Mediji. Sabiedrība” piedalījās Inese Gavare, Janīna Amola un Anita
Kalniņa. Projekta koordinatore Ingūna Irbīte seminārā piedāvāja tēmu „Kāpēc un kā
skolā strādāt ar aktualitātēm”. Žurnālists Jānis Domburs dalījās pārdomās par mediju
vidi Latvijā un žurnālistu atbildību politisko un sociālekonomisko norišu atspoguļošanā.
Dalība projektā dod iespēju izmēģināt izstrādātos mācību materiālus, iepazīties ar citu
skolu pieredzi, dalīties savā pieredzē ar kolēģiem. No tā, kādu pasauli mēs palīdzēsim
bērniem ieraudzīt šodien, atkarīgs, kādā pasaulē viņi dzīvos rīt, parīt, nākotnē.
Anita Kalniņa, projekta koordinatore Babītes vidusskolā

No Tolosas koru
konkursa mājās
atvesta 2. vieta!
No 25. oktobra līdz 6. novembrim Babītes
novada jauniešu koris „Maska” viesojās Spānijā, kur sniedza vairākus koncertus dažādās Basku zemes pilsētās, kā arī piedalījās
46. Tolosas koru konkursā, kas ir viens no
sešiem Eiropas koru Grand Prix posmiem.
Veiksmīgs starts divās konkursa kārtās –
polifonijas un tautas mūzikas skaņdarbu iz
pildīšanā – un kopvērtējumā koris „Maska”
tika atzīts par otro labāko kori atlasi izturējušo
astoņu koru un sešu vokālo grupu konkurencē.
To apsteidza vien Kijevas Mūzikas institūta sie
viešu koris. 3. vieta – Spānijas sieviešu korim
„Aurum”. Zīmīgi, ka tikai otro gadu viendabīgie
un jauktie kori konkursā tiek vērtēti kopā, kas
nozīmē, ka jaukto koru konkurencē „Maska”
ir sasniegusi augstāko vērtējumu.
„Ar kora sniegumu konkursā kopumā esmu
apmierināts, protams, 2. vieta vienmēr ir ne
daudz sāpīga, jo tas nozīmē, ka tikai nedaudz
pietrūka līdz uzvarai! Taču, skatoties līdzšinējo
Latvijas koru pieredzi, jāteic, ka esam startējuši

ļoti veiksmīgi, jo arī citiem labākajiem Latvijas
amatieru koriem ne vienmēr ir izdevies izcīnīt
uzvaru šajā konkursā. Jaukto koru konkurencē
„Maska” bija labākie – par to liels prieks!” – tā
„Maskas” sasniegumu komentē kora mākslinie
ciskais vadītājs Jānis Ozols.
Pirms un pēc konkursa koris „Maska”
sniedza koncertus dažādās Spānijas pilsētās –
Tafallā (Tafalla), Zumaijā (Zumaia), Sanse
bastjanā (San Sebastian), Pamplonā (Pamplona), Getkso (Getxo) un Berā (Bera), aizvadot
vērienīgāko koncerttūri savā gandrīz 15 gadu
pastāvēšanas vēsturē. Koncerti baznīcās un
koncertzālēs bija ļoti labi apmeklēti. Klausītāji
īpaši augstu vērtēja kora izpildīto basku mū
ziku, tomēr arī latviešu kormūzika un „Pūt,
vējiņi” koncerta noslēgumā tika uzņemti ar
stāvovācijām.
„Maska” pateicas par atbalstu un mīlestību,
ko nepārtraukti izjuta no kora atbalstītājiem.
Līdz gada beigām korim plānoti vēl vairāki
koncerti. Lūdzam sekot līdzi informācijai mā
jaslapā www.korismaska.lv, kora „Facebook”
profilā un „Twitter”, kā arī sabiedriskajos me
dijos, Babītes novada mājaslapā www.babite.lv
un pašvaldības „Facebook” profilā.
Uz tikšanos jau pavisam drīz!
Babītes novada jauniešu koris „Maska”

Tolosas koru konkursa organizatoru publicitātes foto
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Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības
centrā 30. novembrī
pulcēsies 80 koklētāju
liels kopansamblis, lai
klausītājus priecētu ar
vienu no trīs III Kokļu mūzikas festivāla
„Gaismas ceļā” koncertiem.
Koncertā dzirdēsiet
daudzveidīgu latviešu
mūzikas programmu –
oriģinālmūziku un tau
tasdziesmu apdares kok
ļu ansambļiem, tostarp
divus pirmatskaņojumus.
Visa festivāla un arī
šī koncerta īpašie viesi
būs Babītes novada lep
nums – jauniešu koris
„Maska”, kas diriģenta
Jāņa Ozola vadībā at
skaņos Lauras Jēkabso
nes komponēto „Advent
Story”.
Kokļu mūzikas fes
tivāla „Gaismas ceļā”
pirmsākumi meklējami
2009. gadā, un tas kļu
vis par vienu no cent
rālajiem kokļu mūzikas
pasākumiem Latvijā.
Festivāla mērķis ir po
pularizēt kokļu mūziku
un latviešu komponistu
darbus kokļu ansam
bļiem.
Valda Bagāta,
koklētāju ansambļa
„Balti” vadītāja

Kļūdas labojums

Numura pielikumā
2. lpp. – Saistošie noteikumi Nr. 17
Par grozījumiem Babītes novada pašvaldības 2014. gada budžetā
3. lpp. – Saistošo noteikumu Nr. 17 1. pielikums

			
Babītes novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām
5. lpp. – Saistošo noteikumu Nr. 17 2. pielikums
Babītes novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām
kategorijām

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

Oktobra „Babītes Ziņās”
5.lpp. rakstā „Skolotāju
diena Babītes vidusskolā”
minēts, ka „pasākumā
skolotājus priecēja bērnu
popgrupa „Pīlādzīši””. Pa
tiesībā pasākumā uzstājās
Babītes vidusskolas vokā
lais ansamblis „Pūpoliņi”.
Atvainojamies par
sagādātajām neērtībām!
Lelde Drozdova-Auzāne,
sabiedrisko attiecību
speciāliste
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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”

