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2014.  gada 12. decembrī Babītes 
mūzikas skolas audzēkņi, pedagogi 
un absolventi pulcējās uz svētkiem, 
lai kopā svinētu cienījamu jubileju – 
skolas pastāvēšanas 20 gadus. 

Vēstures fakti:
•	 Babītes mūzikas skola darbu 

uzsāka 1994. gada 1. septembrī;
•	 skola izveidojās no Jūrmalas 

mūzikas vidusskolas filiāles;
•	 pirmos 19 gadus skolas mājvieta 

bija Babītes vidusskolas 4. stāva 
telpās, bet no 2014. gada 1. sep-
tembra – jaunajā ēkā Jūrmalas 
ielā 14A;

•	 skola īsteno 12 interešu izglītī-
bas programmas;

•	 skola uzsāka darbu ar 50 au-
dzēkņiem; patlaban Babītes mū-
zikas skolā profesionālās ievirzes 
programmas apgūst 97 audzēkņi, 
interešu izglītības programmas – 
122 audzēkņi, sagatavošanas kla-
sē mācās 11 audzēkņi;

•	 skolas direktore jau no tās pirm-
sākumiem ir Inita Pūķe;

•	 patlaban skolā strādā 22 peda-
gogi;

•	 skolā šo gadu laikā notikuši 19 
izlaidumi, un to absolvējuši 113 
audzēkņi. 
No pašas pirmās dienas Babītes 

mūzikas skolā strādā direktore un 
solfedžo skolotāja Inita Pūķe un 
čella spēles skolotāja Anita Roze. 
Vairāk nekā desmit gadu savus sko-
lēnus māca un audzina vijoļspēles 
skolotāja Elita Kolča, akordeona 

spēles skolotāja Anda Bikauniece, 
klavierspēles skolotāja Ilze Rusova, 
trompetes spēles skolotājs Jorens 

Grīntāls. Lielus panākumus gan 
Latvijā, gan ārpus tās guvuši koklē-
tāju ansambļi „Dzītariņi” un „Balti”, 
kurus vada kokles spēles skolotāja 
Valda Bagāta

Ilgus gadus skolā strādāja un 
skolas pamatu veidošanā pieda-
lījās klavierspēles skolotāja Maija 
Bendorfa, flautas spēles skolotāja 
Rūta Ozoliņa, mūzikas teorijas sko-
lotāja Sigita Zeltiņa (Grode), kā arī 
klavierspēles skolotāja Ingrīda Liel-
bārde (Dortāne). Ikviens skolotājs 
mūzikas skolas vēsturē, audzēkņu 
un kolēģu atmiņās ierakstījis savu 
īpašu lapu.

Sava ceļa sākumā ir šogad iz-
veidotais skolas simfoniskais orķes-
tris, kuru vada Andis Klučnieks un 
Jorens Grīntāls, kā arī koris, kuru 
vada jaunās skolotājas Lāsma Pom-
mere un Ilze Latkovska. Kolektīvā 
muzicēšana saliedē, disciplinē, veido 
raksturu un ļauj audzēkņiem izjust 
vienotību, dziedot un muzicējot 
skolas un novada pasākumos.

Audzēkņi, kuri saņēmuši ap-
balvojumus dažādos konkursos, 

festivālos un skatēs, apzinās, ka 
panākumu pamatā ir tikai 10 pro-
centi talanta un 90 procenti sūra 
darba. Arī vecāki novērtē, cik liela 
nozīme bērna rakstura veidošanā, 
talanta un spēju attīstībā ir mūzikai. 
Šā mācību gada lielākie sasniegumi 
ir Kultūras ministrijas apbalvojums 
Babītes mūzikas skolas absolventei 
Katalīnai Bernānei, skolotājai Valdai 
Bagātai un koncertmeistarei Diānai 
Bergmanei, kā arī skolotājas Anitas 
Rozes audzēkņa Maksima Skibicka 
panākumi jau divos konkursos.

Skolas absolventi turpina mā-
cības gan mūzikas vidusskolās, gan 
mūzikas augstskolās Latvijā un 
ārpus tās. Mēs ļoti lepojamies ar 
čella spēles absolventi Elīzu Sestuli, 
kura mācās Emīla Dārziņa mūzi-
kas vidusskolas 2. kursā pie Diānas 
Ozoliņas, Baibu Veiskati, kura bei-
gusi Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 
akadēmiju pie prof. Eleonoras Tes-
teļecas, Dārtu Svētiņu, kura studē 
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas aka-
dēmijas maģistrantūrā pie Diānas 
Ozoliņas, Kristiānu Ignatjevu, kura 

studē Londonas Karaliskajā koledžā 
3. kursā pie Melisas Felpsas, ar vi-
joles spēles absolventi Artu Liporu, 
kura mācās Jāzepa Mediņa Rīgas  
1. mūzikas skolā pie skolotājas Sa-
nitas Salmanes, Annu Strodi, kura 
mācās Birmingemas konservatorijā 
pie pedagogiem Daniela Robertsa 
(Daniel Roberts) un Olivera Vil-
les (Oliver Wille), Lāsmu Ribuli, 
kura mācās Jāzepa Vītola Latvijas 
Mūzikas akadēmijā pie Jura Švol-
kovska, Terēzi Vaivodi, kura mācās 
Māstrihtas Mūzikas akadēmijā pie 
profesora Roberta Šrēdera (Robert 
Szreder) un Pjotra Jasjurkovska (Pio-
tr Jasiurkowski). Tāpat mēs lepoja-
mies ar visiem absolventiem, kuri 
ir draugos ar mūziku, dzied koros, 
dejo deju kolektīvos, spēlē grupās 
un paši rada muzikālas kompozīcijas. 

Mēs esam un būsim stipri, ra-
doši un lepni par saviem audzēk-
ņiem un mūzikas skolu Babītes 
novadā!

Sagatavoja Anda Bikauniece 
un Ilze Latkovska

Vieta, kur sākas mūzikas pasaule

Babītes mūzikas skolas pedagogi (no kreisās): Ronalds Saksons, Svetlana Buha, Romans Lulla, Inita Pūķe, Diāna Bergmane, Valda Bagāta, Ilze 
Poķe, Andis Klučnieks, Maija Švēdenberga, Anda Bikauniece, Lāsma Pommere, Elita Kolča, Ilze Latkovska, Zīle Ūdre un Anita Roze (foto no 
mūzikas skolas arhīva)

Babītes novada 
iedzīvotājiem 
un viesiem!

Lai ģimeniski 
Ziemassvētki un 

gaišām domām un  
darbiem bagāts 

2015.gads!

Pašvaldības domes priekšsēdētājs   
Andrejs Ence

Babītes novada 
daudzbērnu 
ģimenes apvienojas 
biedrībā.
2. lpp.

Ziemassvētku 
gaidīšanas 
laiks skolās un 
bērnudārzos. 
7. lpp.

Babītes mūzikas skolai – 20
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Babītes novada daudzbērnu ģimeņu 
bērni no 2013. gada janvāra saņem 
ēdināšanas atvieglojumus: pirmsskolas 
izglītības iestādēs ‒ 50% apmērā par 
visām ēdienreizēm, skolās – 0,71 EUR 
dienā, bet no 2014. gada septembra ‒  
1 EUR dienā.

Babītes novada pašvaldības dome 
2014. gada 26. novembrī apstiprināja 
grozījumus lēmumā par atvieglojumiem 
bērniem no daudzbērnu ģimenēm, kuri 
apmeklē novada izglītības iestādes; gro-
zījumi stājas spēkā 2015. gada 1. janvārī. 
Grozījumi paredz, ka atvieglojumus sa-
ņem arī tie daudzbērnu ģimeņu bērni, 
kuru vecākie brāļi vai māsas (līdz 24 
gadu vecumam) apgūst augstāko izglītī-
bu pilna laika studijās Latvijas Republikā.

Lai jaunākie ģimenes locekļi izglītī-
bas iestādēs saņemtu ēdināšanas atvieg-
lojumus, vecākiem pašvaldības adminis-
trācijā nepieciešams iesniegt iesniegumu 
un izziņu no augstākās mācību iestādes. 
Atvieglojumi stāsies spēkā iesnieguma 
un izziņas iesniegšanas dienā. Izziņa par 
to, ka jaunietis mācās, jāiesniedz divas 
reizes gadā – septembrī un februārī.

Elga Jonina,  
Babītes novada pašvaldības  

izglītības darba speciāliste

Lai veicinātu daudzbērnu ģimeņu interešu 
aizsardzību, sadraudzību, izglītību un tra-
dicionālo ģimenes vērtību popularizēšanu 
sabiedrībā, 24. novembrī Piņķos tika nodi-
bināta Babītes novada daudzbērnu ģimeņu 
biedrība „Babītes ģimenes”.

Biedrības dibinātājas Ieva Keire un Kristī-
ne Brasliņa norāda, ka jaunizveidotās biedrības 
galvenais mērķis ir uzlabot Babītes novada 
ģimeņu dzīves kvalitāti. Lai sasniegtu šo mērķi, 
biedrības vadītājas ir izstrādājušas apjomīgu 
tuvāko mēnešu aktivitāšu plānu. Sadarbībā ar 
jomas speciālistiem plānoti lekciju kursi par 
bērnu drošības un audzināšanas jautājumiem, 
veselīgu dzīvesveidu un uzturu, kā arī izglī-
tības un karjeras semināri, ģimenes budžeta 
plānošanas kursi, dārzkopības kursi interesen-
tiem un citi. Līdztekus daudzbērnu ģimenēm 
tiks organizēti kultūrizglītojoši pasākumi.

Jau nākamajā nedēļā pēc nodibināšanas 
biedrība sadarbībā ar Latvijas Zīdīšanas vei-
cināšanas konsultantu asociāciju organizēja 
pirmo nodarbību topošajiem un jaunajiem 
vecākiem par bērna zīdīšanas jautājumiem. 

Tāpat pēc biedrības pārstāvju iniciatīvas 
Babītes vidusskolas 1.‒4. klases skolēniem 
12. decembrī bija iespēja noskatīties filmu 
studijas „Rija” animācijas filmu „Zelta zirgs” 
un pēc tam piedalīties bērnu zīmējumu 
konkursā. Filmu studija „Rija” īsi pirms 
vasaras brīvdienām zīmējumu konkursa 
uzvarētājus pulcēs uz filmas režisora Rei-
ņa Kalnaeļļa vadīto animācijas darbnīcu 
studijā Rīgā. 

Savukārt īsi pirms Ziemassvētkiem  –  
20. decembrī ‒ Kultūrizglītības centrā bied-
rība „Babītes ģimenes” organizē svētku fo-
tosesiju biedrības daudzbērnu ģimenēm 

sadarbībā ar profesionālu fotogrāfu Kristapu 
Brikmani, dodot iespēju ģimenēm arī iepazīties.

Biedrības dibinātājas aicina Babītes novada 
daudzbērnu ģimenes pievienoties biedrībai. 
Pieteikuma anketu un plašāku informāciju var 
saņemt, rakstot uz e-pastu babitesgimenes@
inbox.lv, bet jaunāko informāciju par visām ak-
tivitātēm uzzināsiet vietnēs „Facebook.com” un 

„Draugiem.lv”, pievienojoties grupai ‒ Babītes 
novada daudzbērnu ģimeņu biedrība „Babītes 
ģimenes”.

Babītes novadā ar katru gadu pieaug 
dzimstība, kas ievērojami pārsniedz mirstī-
bas rādītājus, – šogad novadā piedzimuši jau 
127 bērni. Pieaugot jaundzimušo skaitam, aug 
arī kopējais novada iedzīvotāju skaits, un pat-
laban tas jau ir pārliecinoši pārkāpis 10 100 
slieksnim.

Babītes novada pašvaldība, atbalstot daudz-
bērnu ģimenes, ir noteikusi virkni atviegloju-
mu, kas saistīti ar izglītības ieguvi, piemēram, 
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs 
daudzbērnu ģimeņu bērni tiek uzņemti ārpus 
kārtas, tāpat daudzbērnu ģimenēm ir pieejami 
ēdināšanas maksas atvieglojumi, atlaides Babī-
tes sporta kompleksa peldbaseina apmeklēju-
mam, kā arī mācībām Babītes mūzikas skolā.

„Babītes novads kā vienota ģimene drau-
dzīgā vidē ‒ tā reizē ir novada vīzija, reizē ap-
liecinājums tam, ka Babītes novadā ir labvēlīgi 
nosacījumi visām, bet jo īpaši daudzbērnu, 
ģimenēm. Par to liecina fakts, ka nepilna gada 
laikā daudzbērnu ģimeņu skaits novadā ir pie-
audzis par 40% – patlaban Babītes novadu par 
savām mājām sauc 320 daudzbērnu ģimeņu,” 
gandarīts ir Babītes novada pašvaldības domes 
priekšsēdētājs Andrejs Ence.

Lelde Drozdova-Auzāne, 
Babītes novada pašvaldības sabiedrisko 

attiecību speciāliste

Saskaņā ar Babītes novada pašvaldības izsludinātā atklātā konkursa „Sa-
dzīves atkritumu apsaimniekotāja izvēle Babītes novadā” (iepirkuma 
identifikācijas Nr. BNP 2014/41) rezultātiem, ievērojot zemākās cenas 
principu, uz trim gadiem ir noslēgti (ar tiesībām tos pagarināt vēl uz 
diviem gadiem) divi jauni līgumi par atkritumu apsaimniekošanu Babītes 
novadā:
•	 28.11.2014. noslēgts līgums ar akciju sabiedrību „Daugavpils speciali-

zētais autotransporta uzņēmums”, kas turpmākos trīs gadus fiziskām 
un juridiskām personām sniegs atkritumu savākšanas pakalpojumus 
Salas pagasta teritorijā. Apsaimniekotājam līdz 01.02.2015. ir jāpārņem 
atkritumu apsaimniekošana Salas pagasta teritorijā no līdzšinējā apsaim-
niekotāja un jānoslēdz līgumi ar klientiem; jaunais atkritumu savākšanas 
tarifs – 5,85 EUR bez PVN par vienu kubikmetru sadzīves atkritumu;

•	 01.12.2014. noslēgts jauns līgums ar jau esošo apsaimniekotāju  –  
sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Eco Baltia vide”, kas turpinās sniegt 
atkritumu savākšanas pakalpojumu Babītes pagasta teritorijā nākamos 
trīs gadus. Līdz ar jauno līgumu mainās atkritumu savākšanas tarifs, 
un turpmāk tas Babītes pagasta teritorijā būs 5,27 EUR bez PVN par 
vienu kubikmetru sadzīves atkritumu. Apsaimniekotājam jāpārslēdz 
(vai jāprecizē) līgumi ar esošajiem klientiem līdz 01.02.2015. 
Tuvākajā laikā pašvaldības mājaslapā www.babite.lv internetā un 

laikrakstā „Babītes Ziņas” tiks atspoguļota atkritumu apsaimniekotāju 
kontaktinformācija. Aicinām būt atsaucīgiem un sekot līdzi informācijai.

Elfa Sloceniece, 
Babītes novada pašvaldības izpilddirektore

Aktualitātes:
•	 Turpinās pirmsskolas izglītības iestādes „Saimīte” 

jaunā korpusa izbūve.
•	 Ierīkots novadgrāvis gar ceļu C5 Kalnciema ma-

sīvā, tiek gatavota dokumentācija tā nodošanai 
ekspluatācijā.

•	 Atjaunota meliorācijas grāvja caurteka Cielavās, 
Babītes pagastā, Babītes novadā. SIA „Mārupes 
ceļinieks” pēc saskaņojumu saņemšanas veiks 
caurtekas rekonstrukcijas darbus uz ceļa C104 
Salas pagastā, Babītes novadā.

•	 SIA „ATR Baltic” veikusi pārsūknēšanas stacijas 
pievadkabeļa remontu Dzilnupes poldera sūkņu 
stacijā.

•	 SIA „Energy Expert” tuvākajās dienās uzsāks ielu 
apgaismojuma rekonstrukciju Meža ielā Babītē. 
Darbu izpildes termiņš – 2015. gada 6. janvāris. 
Būvuzraudzību veiks SIA „Eirokonsultantu nams”, 
autoruzraudzību – SIA „Delta EM”.

•	 „Aktsiaselts ADAM Bd” filiāle „Adam Decolight 
Latvia” ir piegādājusi un uzstādījusi Ziemassvētku 
dekorus Babītes novadā; noma līdz 01.02.2015.

•	 Līdz 2015. gada 22. janvārim ar SIA „R20” no-
slēgts pagaidu līgums par Babītes novada pašval-
dības teritoriju apsaimniekošanu; līgumcena – līdz 
38 845 EUR.

•	 Uz trim gadiem ar SIA „Mellers” noslēgts līgums 
par Babītes novada pašvaldības teritorijā klaiņojo-

šo dzīvnieku izķeršanu un uzturēšanu patversmē; 
līgumcena – līdz 20 504 EUR.

•	 Ar SIA „RDL” veikalu „Mūzikas centrs” noslēgts 
līgums par divu flīģeļu piegādi Babītes mūzikas 
skolai; līgumcena – 35 290 EUR.

Procesā esošās iepirkumu procedūras:
•	 Noslēdzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš ie-

pirkumam par Babītes novada pašvaldības terito-
riju apsaimniekošanu; iesniegti četri piedāvājumi; 
pieņemts lēmums uz trim gadiem slēgt līgumu ar 
SIA „R20” par līgumcenu 997 302 EUR; lēmums 
pārsūdzēts IUB.

•	 Noslēdzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš iepir-
kumam par degvielas piegādi Babītes novada paš-
valdības autotransporta nodrošināšanai; nolemts 
uz diviem gadiem slēgt līgumu ar SIA „Gotika 
auto” par līgumcenu līdz 28 776 EUR.

•	 Noslēdzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš iepir-
kumam par ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu Sa-
las sākumskolā; nav iesniegts neviens piedāvājums.

•	 Izsludināts iepirkums par marķētās dīzeļdegvielas 
piegādi Salas sākumskolas un Spuņciema sporta 
halles apkures vajadzībām; piedāvājumu iesnieg-
šanas termiņš – 01.12.2014.

Elfa Sloceniece, 
pašvaldības izpilddirektore

Babītes novada daudzbērnu 
ģimenes apvienojas biedrībā

Ēdināšanas 
atvieglojumi 
bērniem no 
daudzbērnu 
ģimenēm

Palielinājušās atkritumu apsaimniekošanas 
izmaksas Babītes novadā un jauns 
atkritumu apsaimniekotājs Salas pagastā

Saimnieciskie darbi novembrī

Pirmā daudzbērnu ģimeņu biedrības organizētā lekcija topošajiem un jaunajiem vecākiem 
(foto no biedrības arhīva)
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Novembra pašvaldības domes sēde
Babītes novada pašvaldības 
domes sēdē 26. novembrī tika 
izskatīti 32 darba kārtībā ie-
kļautie punkti. Sēdē piedalījās 
15 domes deputāti.

Domes lēmumi īsumā:
•	 nodot publiskai apspriešanai 

un atzinumu saņemšanai iz-
strādāto nekustamā īpašuma 

„Taurēni” detālplānojuma gro-
zījumu projektu Dzilnucie-
mā, Babītes pagastā, Babītes 
novadā;

•	 nodot publiskai apsprieša-
nai un atzinumu saņemša-
nai izstrādāto detālplānoju-
ma projektu nekustamajam 
īpašumam „Dzelmes” Babītē, 
Babītes pagastā, Babītes no-
vadā;

•	 nodot publiskai apspriešanai 
un atzinumu saņemšanai iz-
strādāto detālplānojuma pro-
jektu nekustamajam īpašu-
mam „Smilgu pļava”;

•	 apstiprināt grozījumus dar-
ba uzdevumā detālplānojuma 
grozījumu izstrādei nekus-
tamajam īpašumam „Jaun-
zemes”;

•	 atzīt saistošos noteikumus 
„Par Babītes novada Babītes 
pagasta nekustamā īpašuma 

„Drustēni” zemes vienības 
sadali un apbūvi” par spē-
ku zaudējušiem. Apstiprināt 
detālplānojuma gala redakci-
ju nekustamajam īpašumam 

„Drustēni” Spilvē, Babītes pa-
gastā, Babītes novadā;

•	 apstiprināt detālplānojuma 
gala redakciju nekustamajam 
īpašumam „Sprīdīši” Spil-
vē, Babītes pagastā, Babītes 
novadā;

•	 apstiprināt SIA „Azimuts 
inženierizpēte” zemes ie-
rīkotājas Kristīnes Mitules 
izstrādāto zemes ierīcības 
projektu nekustamajam īpa-
šumam „Rendas” Dzilnucie-
mā, Babītes pagastā, Babītes 
novadā; plānotajai zemes 
vienībai „1” (platība 0,1501 
ha) saglabāt adresi „Ren-
das”, Dzilnuciems, Babītes 
pagasts, Babītes novads, un 
noteikt nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – individu-
ālo dzīvojamo māju apbū-
ves zeme; plānotajai zemes 
vienībai „2” (platība 0,1502 
ha) piešķirt adresi „Rausīši”, 
Dzilnuciems, Babītes pagasts, 
Babītes novads, un noteikt 
nekustamā īpašuma lieto-
šanas mērķi  – individuālo 
dzīvojamo māju apbūves 
zeme; apstiprināt apgrūti-

nājumus projektētajām zemes 
vienībām;

•	 atteikt atļauju izstrādāt ze-
mes ierīcības projektu nekus-
tamajam īpašumam „Beber-
beķi-2” Brīvkalnos, Babītes 
pagastā, Babītes novadā;

•	 mainīt nekustamā īpašuma 
„Ineses”, Babīte, Babītes pa-
gasts, Babītes novads, no-
teikto nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi no „zeme, 
uz kuras galvenā saimniecis-
kā darbība ir lauksaimniecība” 
uz „dabas pamatnes, parki, 
zaļās zonas un citas rekreā-
cijas nozīmes objektu terito-
rijas” 1,34 ha platībā, kā arī 
uz „neapgūta komercdarbī-
bas objektu apbūves zeme” –  
2,03 ha platībā;

•	 mainīt nekustamā īpašuma 
„Miglas”, Babītes pagasts, Ba-
bītes novads, noteikto ne-
kustamā īpašuma lietošanas 
mērķi no „zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība” uz „zeme, 
uz kuras galvenā saimniecis-
kā darbība ir mežsaimniecība” 
9,0 ha platībā, savukārt 2,7 
ha platībā tiek saglabāts ne-
kustamā īpašuma lietošanas 
mērķis „zeme, uz kuras gal-
venā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība”;

•	 piešķirt nekustamā īpašuma 
„Garskujas” zemes vienībai 
nosaukumu: „Meža garskujas” 
un noteikt nekustamā īpašu-
ma lietošanas mērķi „zeme, 
uz kuras galvenā saimniecis-
kā darbība ir mežsaimniecība” 
9,2 ha platībā; „Garskujas” un 
saglabāt nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi „zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība” 
12 ha platībā;

•	 nodot nomas lietošanā vie-
nai personai neapbūvētas 
zemes vienības „Ābeles 2” 
daļu 0,0653 ha platībā bez 
apbūves tiesībām teritorijas 
sakopšanai un uzturēšanai;

•	 noslēgt zemes nomas līgu-
mu ar vienu personu par 
pašvaldībai piederošā ne-
kustamā īpašuma „Dārzi” 
zemes vienības ar nosacīto 
nosaukumu „Piņķi” daļas 
iznomāšanu ģimenes dārza 
ierīkošanai un uzturēšanai;

•	 noslēgt zemes nomas līgu-
mu ar vienu personu par 
apbūvētas zemes vienības 
378/24677 domājamām da-
ļām, kas sastāda 181 m² no 
1,18 ha zemes Rīgas ielā 2B, 
Piņķos, Babītes pagastā, Ba-

bītes novadā, garāžas uztu-
rēšanai;

•	 izsniegt izziņu par piekri-
šanu iegūt īpašumā 1/9 do-
mājamo daļu no nekustamā 
īpašuma „Laivu iela 1” Tren-
čos, Babītes pagastā, Babītes 
novadā. Izsniegt izziņu SIA 

„Dion Bioline” par piekrišanu 
iegūt īpašumā 258990/112000 
domājamās daļas no nekus-
tamā īpašuma Ceļāres 2 un 
253/3815 domājamās daļas 
no nekustamā īpašuma A5 
Blakusceļš Spilvē, Babītes 
pagastā, Babītes novadā. Iz-
sniegt izziņu vienai personai 
par piekrišanu iegūt īpašumā 
nekustamo īpašumu „Alejas 
iela 21” Spilvē, Babītes pagas-
tā, Babītes novadā. Izsniegt 
izziņu SIA „Pillar 3” par pie-
krišanu iegūt īpašumā nekus-
tamo īpašumu „Caunu iela 
5” un 255/9830 domājamās 
daļas no zemes gabala Caunu 
iela, Lapsās, Babītes pagas-
tā, Babītes novadā. Izsniegt 
izziņu par piekrišanu iegūt 
īpašumā nekustamo īpašumu 

„Spāru iela 17” Piņķos, Babī-
tes pagastā, Babītes novadā. 
Izsniegt izziņu par piekriša-
nu iegūt īpašumā nekusta-
mo īpašumu „Mārtiņa iela 
3” Piņķos, Babītes pagastā, 
Babītes novadā;

•	 piešķirt pabalstu vienai per-
sonai 100 EUR apmērā soci-
ālās rehabilitācijas mērķu sa-
sniegšanas apmaksai. Piešķirt 
pabalstu vienai personai 800 
EUR apmērā ārkārtas situ-
ācijā. Piešķirt pabalstu trīs 
personām 500 EUR apmērā 
sociālās rehabilitācijas mēr-
ķu sasniegšanai. Piešķirt 
pabalstu vienai personai 90 
EUR apmērā sociālās reha-
bilitācijas mērķu sasniegšanas 
apmaksai;

•	 atzīt vienu personu par tie-
sīgu saņemt pašvaldības pa-
līdzību dzīvokļa jautājumu 
risināšanā; 

•	 noteikt sociālā dzīvokļa sta-
tusu pašvaldības īpašumā 
esošam dzīvoklim Nr. 8 Celt-
nieku ielā 1, Babītē, Babītes 
pagastā, Babītes novadā;

•	 izbeigt īres līgumu par soci-
ālā dzīvokļa īri ēkā „Cenas”, 
Kalnciema masīvs, Babītes 
pagasts, Babītes novads, pie-
šķirt vienai personai sociālo 
dzīvokli Nr.8 Celtnieku ielā 1, 
Babīte, Babītes pagasts, Babī-
tes novads;

•	 apstiprināt „Babītes novada 
pašvaldībai piederoša nekus-

tamā īpašuma „Kalnciema 
masīvs 2”-1 Babītes pagastā, 
Babītes novadā, atsavināšanas 
izsoles noteikumus”;

•	 precizēt saistošo noteikumu 
Nr. 16 „Nodevas par Babītes 
novada pašvaldības izsniegta-
jiem oficiālajiem dokumen-
tiem un to apliecinātajām ko-
pijām” tiesisko pamatojumu;

•	 atlikt lēmuma pieņemšanu 
par saistošos noteikumu 

„Kapsētu darbības un uztu-
rēšanas noteikumi Babītes 
novadā” projektu. Veikt pre-
cizējumus saistošajos notei-
kumos, sagatavot lēmumpro-
jektu izvērtēšanai nākamajā 
domes sēdē;

•	 izslēgt Sarmīti Reķi no Babī-
tes novada pašvaldības Dzī-
vojamo māju privatizācijas 
komisijas sastāva. Noteikt, 
ka Babītes novada pašval-
dības Dzīvojamo māju pri-
vatizācijas komisija turpina 
darbu šādā sastāvā: komisi-
jas priekšsēdētājs – Babītes 
novada pašvaldības juriskon-
sults Jānis Šņore; komisijas 
locekļi ‒ pašvaldības domes 
deputāte Regīna Bērziņa, paš-
valdības nekustamo īpašumu 
speciāliste Dzirkstīte Paņko, 
pašvaldības arhitekta palīdze 
Līga Ģīle;

•	 papildināt un izteikt 
23.01.2013. lēmuma „Par 
atvieglojumiem ēdināšanas 
maksājumiem daudzbērnu 
ģimenēm” 1. punktu šādā 
redakcijā: 

1.„Piešķirt ēdināšanas maksas 
atvieglojumus Babītes novada 
izglītības iestāžu izglītojamiem 
no daudzbērnu ģimenēm, 
kurās ir 3 un vairāk bērnu 
vecumā līdz 18 gadiem (vai 
līdz vispārizglītojošās skolas 
pabeigšanas brīdim, vai ne-
strādājoši pilngadīgi bērni līdz 
24 gadu vecumam, kuri apgūst 
augstāko izglītību pilna laika 
studijās Latvijas Republikā), ja 
visi bērni un vismaz viens no 
bērnu vecākiem vai bērnu li-
kumiskais pārstāvis ir deklarēti 
vienā dzīvesvietā, Babītes no-
vada administratīvajā teritorijā, 
šādā apmērā:
1.1. izglītojamajiem pirms-

skolas izglītības iestādēs  – 
50% apmērā par visām 
ēdienreizēm dienā;

1.2. vispārizglītojošo skolu iz-
glītojamajiem 1 EUR (viens 
eiro) dienā.

2. Noteikt, ka papildinājumi 
lēmumā stājas spēkā no 2015. 
gada 1. janvāra.
•	 apstiprināt Babītes novada 

pašvaldības izglītības iestā-
žu 2014. gada izdevumu 

aprēķinu uz vienu audzēk-
ni atbilstoši naudas plūsmas 
izdevumiem, lai veiktu sav-
starpējos norēķinus ar citām 
pašvaldībām;

•	 apstiprināt Babītes novada 
pašvaldības Kultūrizglītības 
centra maksas pakalpojumu 
cenrādi kultūras pasāku-
miem Kultūrizglītības centra 
Lielajā un Mazajā zālē. Biļe-
šu cenu katram konkrētam 
kultūras pasākumam nosaka 
Kultūrizglītības centra vadī-
tājs, izvērtējot nepieciešamo 
finanšu ieguldījumu pasāku-
ma organizēšanā;

•	 papildināt Babītes novada 
pašvaldības 25.08.2010. no-
teikumus Nr. 15 „Nomas 
maksas cenrādis Babītes 
novada pašvaldības izglītī-
bas iestādēs” apakšpunktus 
sekojošā redakcijā: „5.3. Lie-
lā zāle  – 5 EUR par vienu 
stundu plus pievienotās 
vērtības nodoklis ‒ Babī-
tes novadā dzīvojošo bēr-
nu, vecumā līdz 18 gadiem, 
pašvaldības nefinansēto in-
terešu izglītības pulciņu no-
darbībām; 5.4. Mazā zāle – 3 
EUR par vienu stundu plus 
pievienotās vērtības nodok-
lis ‒ Babītes novadā dzīvo-
jošo bērnu, vecumā līdz 18 
gadiem, pašvaldības nefi-
nansēto interešu izglītības 
pulciņu nodarbībām.”;

•	 apstiprināt grozījumus ins-
trukcijā „Par inventarizācijas 
kārtību Babītes novada paš-
valdībā”;

•	 izslēgt no Babītes no-
vada pašvaldības domes 
21.12.2011. lēmuma „Par 
degvielas limitiem” (proto-
kols Nr. 18, 33. §) 11. po-
zīciju;

•	 veikt izmaiņas pašvaldī-
bas 27.11.2013. noteikumu  
Nr. 12 „Par amatiem, to kla-
sificēšanu un mēnešalgām 
pašvaldības iestādēs 2013. 
gadā” pielikumos Nr. 3 un 
Nr. 5, izsakot tos jaunā re-
dakcijā;

•	 apstiprināt Babītes nova-
da pašvaldības saistošos 
noteikumus Nr. 18 „Par 
grozījumiem Babītes nova-
da pašvaldības 2014. gada 
budžetā”;

•	 piešķirt Babītes novada 
pašvaldības domes priekš-
sēdētājam Andrejam Encem 
ikgadējo apmaksāto atvaļinā-
jumu laikā no 2014. gada 1. 
līdz 7. decembrim.

Andrejs Ence, 
Babītes novada pašvaldības 

domes priekšsēdētājs

Saimnieciskie darbi novembrī
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Sabiedriskās kārtības 
nodrošināšanai veiktie darbi 
novembrī
Babītes novada pašvaldības administrācijas sabiedriskās kārtības daļas sargu 
darbības rezultāti sadarbībā ar Olaines iecirkņa policijas darbiniekiem, veicot 
sabiedriskās kārtības uzraudzību Babītes novadā novembrī:
•	 sabiedriskās kārtības uzraudzībā veikti 69 izbraukumi;
•	 Valsts policijā nogādātas piecas personas, no kurām trīs – par admi-

nistratīvā pārkāpuma izdarīšanu, viena – aizdomās par noziedzīga no-
darījuma izdarīšanu;

•	 saņemti un izskatīti 57 iedzīvotāju iesniegumi un sūdzības;
•	 ar 46 personām veiktas preventīva rakstura pārrunas un pieņemti pa-

skaidrojumi;
•	 par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu sastādīti 12 pro-

tokoli – paziņojumi;
•	 par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu sabiedris-

kā vietā vai par atrašanos sabiedriskā vietā tādā reibuma stāvoklī, kas 
aizskar cilvēka cieņu, sastādīti trīs administratīvā pārkāpuma protokoli;

•	 par nesakoptu īpašumu sastādīti pieci administratīvā pārkāpuma pro-
tokoli;

•	 par apzināti nepamatotu speciālā dienesta izsaukšanu sastādīts viens 
administratīvā pārkāpuma protokols;

•	 Babītes novada teritorijā veikti divi reidi, kuru laikā pārbaudītas automa-
šīnas 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 saistošajiem noteiku-
miem. Pārbaudītas tirdzniecības vietas, autoservisi un personas, kuras 
veic tirdzniecību braucamā ceļa malās. Visas konstatētās personas ir 
brīdinātas, divas personas par atkārtota pārkāpuma izdarīšanu sauktas 
pie administratīvās atbildības.
Par sabiedriskās kārtības u.c. likumpārkāpumiem lūgums ziņot sabied-

riskās kārtības daļai, zvanot uz diennakts tālruni 29466001.
Ainārs Skudris, 

sabiedriskās kārtības sargs

Novada skolēni – redzami!
Rūpējoties par savu gados jaunāko pasažieru drošību, SIA „Sabiedriskais 

autobuss” īsteno akciju, dāvinot bērniem atstarojošās vestes.
SIA „Sabiedriskais autobuss”, SIA „B-Tour” un pilnsabiedrība „Rīgas 

mikroautobusu satiksme” ir SIA „B-Bus” grupas meitasuzņēmumi. Katram 
no šiem uzņēmumiem ir savs darbības profils, taču tie savstarpēji sadarbojas, 
atbalsta cits citu un dara visu, lai sasniegtu mērķi – nodrošināt maksimālu 
komfortu saviem klientiem. 

Rūpējoties par Babītes novada skolēnu drošību, kurus uz skolu ved SIA 
„B-Tour” autobuss, 11. decembrī izdalītas 50 atstarojošās vestes, padarot 
jaunākos satiksmes dalībniekus redzamus arī tumsā.

Tā kā liela daļa „B-Tour” pasažieru ir skolēni, uzņēmums, dāvājot 
bērniem atstarojošās vestes, vērš sabiedrības uzmanību uz skolas vecuma 
bērnu drošību, pārvietojoties pa ceļiem, jo īpaši gada tumšākajā laikā. 

„Atstarojošā veste ne tikai padara redzamu tās īpašnieku uz ielas, bet arī 
ļauj autobusa šoferim jau no tālienes pamanīt pasažieri, turklāt – arī bērna 
vecākiem ir drošības sajūta, ka viņu atvase tumsā ir pasargāta. Aicinām arī 
citus Babītes novada uzņēmējus palīdzēt radīt drošāku vidi mūsu bērniem, 
iepriecinot ar labiem darbiem,” aicina SIA „Sabiedriskais autobuss” valdes 
loceklis Vitālijs Komars.

Lelde Drozdova-Auzāne, sabiedrisko attiecību speciāliste

Paziņojums par detālplānojuma „Taurēni” grozījumu 
nodošanu publiskajai apspriešanai

Ar Babītes novada pašvaldības domes 2014. gada 26. novembra lēmumu „Par nekustamā īpašuma „Taurēni” 
detālplānojuma grozījumu nekustamā īpašuma Parka aleja 12 robežās, Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Babītes 
novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80480070833, nodošanu publiskai apspriešanai un atzinumu 
saņemšanai” (prot. Nr.15, 1.§) detālplānojuma projekts ir nodots publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Publiskās apspriešanas termiņš ‒ no 16.12.2014. līdz 13.01.2015.
Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 05.01.2015. plkst. 17.00 Babītes novada pašvaldības adminis-

trācijā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā.
Publiskās apspriešanas laikā detālplānojuma projekts būs apskatāms Babītes novada pašvaldības adminis-

trācijā 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 pašvaldības administrācijā – pirmdienās un ceturtdienās plkst. 8.15–12.15 un plkst. 13–18.

Veldze Liepa,
attīstības daļas vadītāja

Paziņojums par detālplānojuma „Dzelmes” nodošanu 
publiskajai apspriešanai

Ar Babītes novada pašvaldības domes 2014. gada 26. novembra lēmumu „Par detālplānojuma projekta nekus-
tamajam īpašumam „Dzelmes” Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
80480040356, nodošanu publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (prot. Nr.15, 2.§) detālplānojuma 
projekts ir nodots publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Publiskās apspriešanas termiņš ‒ no 16.12.2014. līdz 13.01.2015.
Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 08.01.2015. plkst. 17.00 Babītes novada pašvaldības adminis-

trācijā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā.
Publiskās apspriešanas laikā detālplānojuma projekts būs apskatāms Babītes novada pašvaldības adminis-

trācijā 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 pašvaldības administrācijā – pirmdienās un ceturtdienās plkst. 8.15–12.15 un plkst. 13–18.

Veldze Liepa, 
attīstības daļas vadītāja

Paziņojums par detālplānojuma „Smilgu pļava” 
nodošanu publiskajai apspriešanai

Ar Babītes novada pašvaldības domes 2014. gada 26. novembra lēmumu „Par detālplānojuma projekta 
nekustamajam īpašumam „Smilgu pļava” zemes vienībai, kadastra apzīmējums 80480010033, nodošanu pub-
liskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (prot. Nr.15, 3.§) detālplānojuma projekts ir nodots publiskajai 
apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Publiskās apspriešanas termiņš ‒ no 16.12.2014. līdz 13.01.2015.
Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 05.01.2015. plkst. 17.00 Babītes novada pašvaldības adminis-

trācijā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā.
Publiskās apspriešanas laikā detālplānojuma projekts būs apskatāms Babītes novada pašvaldības adminis-

trācijā 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 pašvaldības administrācijā – pirmdienās un ceturtdienās plkst. 8.15–12.15 un plkst. 13–18.

Veldze Liepa, 
attīstības daļas vadītāja

Paziņojums par detālplānojuma „Drustēni” apstiprināšanu
Ar Babītes novada pašvaldības domes 2014. gada 26. novembra lēmumu „Par detālplānojuma apstiprināšanu 

nekustamajam īpašumam „Drustēni”, Babītes pagastā, Babītes novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
80480040805” (prot. Nr.15, 5.§) apstiprināts detālplānojums nekustamajam īpašumam „Drustēni” un 2009. gada 
25. novembra saistošie noteikumi Nr. 150 „Par Babītes novada Babītes pagasta nekustamā īpašuma „Drustēni” 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80480040805 sadali un apbūvi” ir atzīti par spēku zaudējušiem.

Ar detālplānojuma dokumentāciju var iepazīties pašvaldības mājaslapā www.babite.lv.
Veldze Liepa, 

attīstības daļas vadītāja

Paziņojums par detālplānojuma 
„Sprīdīši” apstiprināšanu

Ar Babītes novada pašvaldības domes 2014. gada 26. novembra lē-
mumu „Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam 

„Sprīdīši” Spilvē, Babītes pagastā, Babītes novadā, kadastra apzīmējumu 
80480040008” (prot. Nr. 15, 6. §) apstiprināts detālplānojums nekusta-
majam īpašumam „Sprīdīši”.

Ar detālplānojuma dokumentāciju var iepazīties pašvaldības mājaslapā 
www.babite.lv.

Veldze Liepa, 
attīstības daļas vadītāja
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Boulings
22.  novembrī sporta un atpūtas centrā 

„Bowlero” notika boulinga sacensības. La-
bākie rezultāti pēc divām sērijām dāmu 
konkurencē: 1. vieta – Ivetai Gudkovai (404 
punkti), 2. vieta – Tatjanai Varšai (302 pun-
kti), 3. vieta – Natālijai Varšai-Gāgai (298 
punkti). Labākie rezultāti pēc divām sērijām 
vīru konkurencē: 1. vieta – Naurim Zīdam 
(402 punkti), 2. vieta – Mikam Folkmanim 
(374 punkti), 3. vieta – Mārtiņam Matisā-
nam (366 punkti). 

Labākie komandu rezultāti: 1.  vieta  – 
5. celiņam (Anita Zīda, Nauris Zīds, Edgars 
Lasevičs, Mārtiņš Matisāns, Ilze Ķiploka), 
2. vieta – 12. celiņam (Sergejs Varša, Valdis 
Gāga, Atis Blinds, Natālija Varša-Gāga, Tat-
jana Varša), 3. vieta – 6. celiņam (Kaspars 
Sausiņš, Ivars Briedis, Miks Folkmanis, Jānis 
Gajevskis, Andris Dombrovskis).

Zolīte
30.  novembrī noslēdzās zolītes pēdējais  – 
piektais posms. Labākās dāmu konkurencē: 
Inita Reika – 1. vieta, Valentīna Baumane – 
2. vieta, Ginta Sadovska – 3. vieta. Labākie 
kungu konkurencē: Ainārs Grosens – 1. vie-
ta, Valdis Mincāns  – 2. vieta, Māris Kur-
cišs – 3. vieta. 

Šogad ir aizvadīti pieci posmi kāršu 
spēlē „zolīte”, kopumā piedaloties 27 da-
lībniekiem. Pēc visu posmu rezultātu ap-
kopošanas labākie kopvērtējumā ir: Ainārs 
Grosens – 1. vieta, Valdis Mincāns – 2. vieta, 
Vladislavs Ribulis – 3. vieta, Dzintra Svik-
le – 4. vieta, Andris Streilis – 5. vieta, Raivis 
Jansons – 6. vieta.

Florbols
15. novembrī Latvijas 1. līgas čempionātā SK 

„Babīte” vīriešu florbola komanda Spuņciema 
sporta hallē izcīnīja uzvaru ar rezultātu 4:1 
pret Kuldīgas komandu, 29. novembrī Talsos 
piedzīvoja zaudējumu 0:8 pret „Apelsīns”/
Talsi komandu. Pēc nospēlētām astoņām 
spēlēm izcīnītas trīs uzvaras un piedzīvoti 
pieci zaudējumi, turnīra tabulā centra grupā 
ieņemot 4. vietu. 

Novuss
29. novembrī Ozolniekos norisinājās Latvijas 
2014. gada novusa čempionāta fināls vīrie-
šiem. Šajā čempionātā startēja 500 dalībnieku, 
finālā iekļuva 24 labākie, starp viņiem arī trīs 
sporta kluba „Babīte” novusa spēlētāji. Ļoti 
sīvās cīņās 3. vietu izcīnīja Juris Grosens, 
15. vietu – Alfrēds Reinsons un 18. vietu – 
Ainārs Grosens.

Baltijas sieviešu volejbola līga
Sporta kluba sieviešu volejbola komanda 
Baltijas sieviešu volejbola līgā novembrī 
aizvadījusi piecas spēles. 15. novembrī 
Babītes sporta kompleksā ar rezultātu 0:3 
piedzīvoja zaudējumu pret volejbola klubu 

„Kohila” (Igaunija), 22. novembrī Jonavas pil-
sētā Lietuvā ar rezultātu 1:3 zaudēja Jonavas 

„ACHEMA KKSC” komandai, 23. novembrī 
Kauņā ar rezultātu 3:0 uzvarēja Kauņas vo-
lejbola klubu „Heksa”, 29.novembrī Babītes 
sporta kompleksā ar rezultātu 3:1 uzvarēja 
Rīgas Stradiņa universitātes/Minusas volej-
bola skolu un 30. novembrī svinēja uzvaru 
pār volejbola klubu „Ezerzeme” (Daugavpils) 
ar rezultātu 3:1.

Veterānu volejbola turnīrs
29. novembrī Jelgavas novada Valgundes 
sporta hallē norisinājās tradicionālais Val-
gundes kausa izcīņas turnīrs vīriešu veterānu 
volejbola komandām. Tradicionāli pieda-
lījās Valgundes, Babītes, Jelgavas, Saldus 
un Skrundas komandas. Babītes komanda 
izcīnīja 5. vietu.

Noslēgušās Pierīgas novadu 
sporta spēles
Pierīgā norisinājās 18 sporta spēles. Babītes 
novada sportisti piedalījās visās, atskaitot šahu. 

Kopvērtējumā tika ņemti vērā 11 labākie 
katra novada komandu rezultāti. Pavisam 
startēja 16 novadu komandas. 

1. vieta – Mārupes (202 punkti), 2. vie-
ta – Babītes (189), 3. vieta – Ropažu (176), 
4. vieta – Baldones (174), 5. vieta – Stopiņu 
(170) un 6. vieta – Salaspils novadam (168).

Babītes novada sportistu 
rezultāti 

Policisti un skolēni piedalās 
pasākumā „Esi draugs-3”
27.novembrī Babītes sporta kompleksā Piņķos notika Valsts policijas Olaines iecirkņa apkalpo-
jamās teritorijas mācību iestāžu sporta dienas pasākums „Esi draugs-3!” 7. klašu komandām. 

Šāds pasākums skolēniem tiek rīkots jau trešo gadu: pirmajā gadā tas notika Olainē, 
pagājušajā gadā – Mārupē, šogad – Piņķos.

Šogad sacensībās startēja četras komandas: Babītes vidusskolas, Mārupes pamatskolas 
un vidusskolas un Olaines 2. vidusskolas 7.klašu pārstāvji.

Kā norāda policijas iecirkņa pārstāve Iveta Gavriloviča, 7. klases audzēkņi sacensībām 
izvēlēti apzināti, jo šā vecuma skolēni vēl ir ceļā uz savas nākotnes profesijas izvēli un šāds 
sportisks pasākums ir veids, kā viņus ieinteresēt ne tikai vairāk pievērsties sportiskām 
aktivitātēm, bet arī policista profesijai. 

Sporta diena sākās ar policijas pārstāvju paraugdemonstrējumiem un skolēnu komandu 
sagatavotajiem muzikāli sportiskajiem priekšnesumiem.

Neliela iesildīšanās pau-
ze, un skolēni apņēmības 
pilni metās deviņās sporta 
dienai sagatavotās stafetēs 
ar interesantiem nosauku-
miem, piemēram, „Ražas 
novākšana”, „Purva bridējs”, 

„Trakie makaroni”, „Mēs  
Eiropā, pasaulē” u.c. 

Sportiskā pēcpusdiena 
noslēdzās ar Mārupes vi-
dusskolas komandas uzvaru, 

otro vietu izcīnīja Babītes vidusskolas komanda, 3. vietu – Olaines pamatskolas 7. klases 
skolēni.

Šogad par balvām pasākuma 
uzvarētājiem bija parūpējies Ba-
bītes novada nekustamo īpašu-
mu attīstītājs „Saliena”. Speciāli 
šim pasākumam sagatavotas 
balvas  – saldumus, pildspal-
vas, lukturīšus  – saņēma visi 
dalībnieki, bet godalgoto vietu 
komandām tika dāvāti kausi, 
medaļas, cepurītes un krekliņi 
ar izveicīgākās komandas cienī-
gu uzrakstu „Uzvarētājs”. 

„Ar tikpat lielu aizrautību, 
kādu varējām vērot sportistu 
acīs sacensību dienā, mēs gata-
vojām balvas šim pasākumam,” 
par priekšdarbiem pirms sacensībām stāsta uzņēmuma „Saliena Development” pārstāve 
Zanda Bāliņa. Atbalstīt sacensības „Saliena” piekrita nekavējoties, jo viena no uzņēmuma 
prioritātēm ir sniegt ieguldījumu jaunatnes un bērnu aktivitātēs. Babītes novada bērnus 
nekustamo īpašumu attīstītājs atbalsta regulāri – divas reizes gadā saulgriežu laikā, iesais-
toties labdarības aktivitātēs.  

Lelde Drozdova-Auzāne,   
pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Nr. Sporta veids Izcīnītā
vieta

Komandu
skaits

1. Dambrete 1 7
2. Telpu futbols 1 12
3. Novuss 2 11
4. Vīriešu florbols 2 9
5. Kross 2 6
6. Sieviešu volejbols 2 5
7. Pludmales volejbols 3 7
8. Peldēšana 3 7
9. Pašvaldības darbinieku sporta spēles 4 14

10. Šautriņu mešana 4 7
11. Vīriešu volejbols 4 9
12. Galda teniss 5 8
13. Orientēšanās 5 9
14. Vīriešu basketbols 5 9
15. MTB riteņbraukšana 6 7
16. Zemledus makšķerēšana 7 9
17. Kāršu spēle „zolīte” 7 10

Guntars Reika, Babītes sporta  
kompleksa vadītājs

Sporta ziņaS

Babītes vidusskolas audzēkņi, cīnoties par sportiskā-
kās 7. klases titulu (L.Drozdovas-Auzānes foto)
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Ziemassvētku 
pasākumi Salas 
sākumskolā
Salas sākumskolas skolēni un bērnudārza audzēkņi visu mēnesi ir 
čakli gatavojušies priekšnesumiem, lai radītu svētku sajūtu un priecētu 
savus vecākus un vecvecākus Ziemassvētku pasākumos.

Ziemassvētku pasākumi Salas sākumskolā:
•	 pirmsskolas izglītības grupā „Ķipari”  – 18.  decembrī 

plkst.15.30;
•	 „Kāpēču”/Montesori apmācības grupā  – 18.  decembrī  

plkst. 16.30;
•	 pirmsskolas izglītības grupā „ABC”  – 19.  decembrī 

plkst. 16.30. 
Bērni vecākiem rādīs sagatavotos svētku priekšnesumus un ie-

studētās ludziņas, bet grupās viesosies Ziemassvētku vecītis un viņa 
palīgs rūķis. 

Salas sākumskolas skolēni Ziemassvētkus svinēs 19. decembrī 
plkst. 10. Pēc svinīgā pasākuma zālē tiks izsniegtas liecības un sāksies 
ilgi gaidītās Ziemassvētku brīvdienas, lai pēc tām ar jauniem spēkiem 
varētu turpināt mācības 2015. gadā. 

Aija Vanaga,  
Salas sākumskolas direktores palīdze audzināšanas jautājumos

28. novembrī notika Babītes vidus-
skolas 5.–12. klašu konkurss „Po-
piela – Latvijā”, kurā tika atdarināti 
latviešu mūziķu dziesmu videoklipi. 

„Popielai” tika pieteikti 16 priekšne-
sumi, un katra klase bija ieguldījusi 
lielu darbu, lai tieši viņu priekšne-
sums būtu labākais.

Sagatavotos priekšnesumus 
vērtēja Latvijā pazīstami raidīju-
mu vadītāji, TV3 šova „Es mīlu 
tevi, Latvija” komandu kapteiņi 
un pretinieki – Jana Duļevska un 
Valters Krauze. Visaugstāk žūrija 
novērtēja 5.a klasi, kas izpildīja gru-
pas „Remix” dziesmu „Skolas regejs” 

(skolotāja Ruta Bancāne). Valters 
Krauze klasei ieteica nofilmēt šo 
priekšnesumu vēlreiz un aizsūtīt 
pašai grupai, jo iestudējums un 
skolas „Uldis Marhilēvičs” bija ļoti 
līdzīgs oriģinālam.

Otro vietu ieguva 7.a klase, kas 
atveidoja Olgas Rajeckas dziesmu 

„Saule riet” (skolotāja Iveta Mež-
gaile), bet trešo vietu – 6.a klase 
ar „Bermunda divstūra” dziesmu 
popūriju (skolotāja Sandra Sestule).

Mums nezinot, skolotājas Di-
āna Eglīte, Džineta Tērauda un 
skolas direktore Ilze Rozenberga 
bija sagatavojušas pārsteigumu un 

atveidoja „Dāmu popa” dziesmu 
„Varbūt rīt”. Aplausi nerimās, visa 
zāle stāvēja kājās. Tas bija izdevies 
pārsteigums! Paldies par ieguldīto 
darbu!

Liels paldies pasākuma atbals-
tītājiem – kafejnīcai „Gardēžu na-
miņš”, veikalam „Elvi”, maizes cep-
tuvei „Lāči”, „Inbox ledus hallei” un 

„Spilvai” par atsaucību!
Paldies visiem dalībniekiem un 

skolotājiem, kuri palīdzēja klasēm 
gatavoties! Pateicamies arī mūsu 
vecākiem par atbalstu!

Anna Sestule un  
Stefānija Dubra, pasākuma  

organizatores

Bērni iepazīst kosmosa pasauli
Ziņkārība un zinātkāre ir Babītes 
pirmsskolas izglītības iestādes bērnu 
un pedagogu raksturīgākā iezīme. 
Lai uzzinātu, kas slēpjas plašajās de-
besīs, lai ieskatītos pēc iespējas tālāk 
un ieraudzītu pēc iespējas tuvāk, ir 
nepieciešamas tumšas, skaidras de-
besis un liels teleskops!

Tāpēc decembrī bērnudārzā 
viesojās Suntažu observatorijas 
astronomi, kuri bērniem sniedza 
iespēju salīdzināt, cik patiesībā lie-
la attiecībā pret Zemi ir Saule, bet 
Mēness, izrādās, ir pavisam maziņš. 
Uzzinājām, kāpēc mēs redzam zie-
meļblāzmu, kas ir zibens, kā mūsu 
planēta Zeme izskatās no kosmosa, 
un to, ka kosmosā pirmās devās 
mušas, tikai vēlāk suņi un cilvēki. 
Ielūkojoties lielajā teleskopā, katrs 
bērns varēja pavisam tuvu apska-
tīties, kādi izskatās kalni un bedres 
uz tālā Mēness! Šī bija laba iespēja 
kopā ar bērniem ielūkoties kosmo-
sa pasaulē, kas ir tik plaša, tāla un 
neaizsniedzama.

Marita Aploka, 
Babītes PII vadītājas vietniece 

izglītības jomā

Babītes novada pašvaldība, reģis-
trācijas Nr. 90000028870, adrese: 
Centra iela 4, Piņķi, Babītes pa-
gasts, Babītes novads, LV 2107, 
atklātā mutiskā izsolē pārdod 
Babītes novada pašvaldībai 
piederošu nekustamo īpašumu 

„Kalnciema masīvs 2”-1, Babītes 
pagasts, Babītes novads, kadastra 
Nr. 80489001306, kas sastāv no: 
•	 dzīvokļa īpašuma ar kopējo 

platību 40 m2 (divas dzīvo-
jamās istabas, virtuve, tualete, 
gaitenis, priekštelpa, vējtve-
ris), t.sk. dzīvojamā platība 
22,2 m2; 

•	 kopīpašuma 400/827 domāja-
mām daļām no vienstāva bū-
ves ar kadastra apzīmējumu 
80480170097001; 

•	 kopīpašuma 400/827 domāja-
mām daļām no zemes gabala 
ar kopējo platību 3132  m2, 

ar kadastra apzīmējumu 
80480170097.
Ar izsoles noteikumiem var ie-

pazīties Babītes novada pašvaldī bas 
mājaslapā www.babite.lv in ter netā, 
izsoles noteikumus var saņemt 
līdz 28.01.2015. plkst.  14.00 
ēkas Centra ielā 4, Piņķos, Ba-
bītes pagastā, Babītes novadā, 

2. stāvā 18. kabinetā pirmdienās 
un ceturtdienās vai arī citā lai-
kā, iepriekš vienojoties pa tālr. 
67914436. 

Izsolāmā manta apskatāma 
tās atrašanās vietā, iepriekš 
piesakoties un zvanot uz tālr. 
67511290. 

Pieteikumi par dalību izsolē 
tiks reģistrēti līdz 28.01.2015. 
plkst. 14.00 ēkas Centra ielā 4, 
Piņķos, Babītes pagastā, Babī-
tes novadā, 2. stāvā 18. kabi-
netā.

Izsoles norises laiks un vie-
ta: 29.01.2015. plkst.10.00 ēkas 

2. stāva sēžu zālē Centra ielā 4, 
Piņķi, Babītes pagasts, Babītes 
novads.

Izsolāmās mantas sākumce-
na 1950,00 EUR.

Līdz reģistrācijai izsolē Ba-
bītes novada pašvaldības AS 

„Swedbank” kontā Nr. LV66HA-
BA0551022355389, kods HA-
BALV22, jāpārskaita:
•	 reģistrācijas nauda 50 EUR 

ar norādi „Reģistrācijas nau-
da izsoles objektam nekus-
tamais īpašums „Kalnciema 
masīvs 2”-1, Babītes pagastā, 
Babītes novadā”;

•	 nodrošinājuma nauda 195 EUR 
 ar norādi „Nodrošinājuma 
nauda izsoles objektam ne-
kustamais īpašums „Kaln-

ciema masīvs 2”-1, Babītes 
pagastā, Babītes novadā”.
Izsoles veids: izsole ar 

augšup ejošu soli 50 EUR. 
Nosolītājam sava piedāvātā 

augstākā cena, atrēķinot 
iemaksāto nodrošinājuma naudu, 
par nosolīto nekustamo īpašumu 
ne vēlāk kā divu nedēļu laikā 
no izsoles dienas jāpārskaita 
Babītes novada pašvaldības 
AS „Swedbank” kontā nr.  
LV66HABA0551022355389 ar 
norādi „Pirkuma nauda izsoles 
objektam nekustamais īpašums 

„Kalnciema masīvs 2”-1, Babītes 
pagastā, Babītes novadā”. 

Nekustamā īpašuma atļautā 
izmantošana ir viensētu apbūves 
teritorija.

Nekustamā īpašuma izsole

Babītes PII bērni mākslas darbos atklāja savu redzējumu par kosmo-
su (foto no Babītes PII arhīva)

(Foto no skolas arhīva)

Popiela latviešu dziesmu ritmos
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Ziemassvētki ir laiks, kad vēla-
mies kādu īpaši iepriecināt, tā-
dēļ Babītes pirmsskolas izglītības 
iestādes bērni devās uz mežu pie 
dzīvniekiem, lai nogādātu tiem 
pašu sarūpētos cienastus: meža-

cūkām tika kartupeļi, zaķiem  – 
burkāni, stirnām – kāposti.

Pateicamies mežzinim Zig-
mundam Jaunķiķim un zemnieku 
saimniecības „Jaunrubeņi” saim-
niekiem, kuri mūs laipni sagaidīja, 

pastāstīja un parādīja, kādi dzīvnie-
ki mīt mūsu novada mežos.

Kā liels pārsteigums uz meža 
takas mūs sagaidīja staltbriedis! Var-
būt tas bija Ziemassvētku vecīša uz-
ticamais draugs un palīgs Rūdolfs?!

Marita Aploka, 
Babītes PII vadītājas vietniece 

izglītības jomā

Ziemassvētku 
gaidīšanas 
laiks „Vinnijā”
Privātajā sākumskolā „Vinnijs” norit 
aktīvs darbs, gaidot noslēpumainos 
Ziemassvētkus. Bērni apgūst jaunas 
rotaļas, dziesmas, mācās dzejoļus, iestudē 
lugas un gatavo apsveikumus, lai svētkos 
iepriecinātu savus tuviniekus un cits citu. 

Starptautiskajā dzīvnieku aizsardzības 
dienā „Vinnija” bērni kopā ar vecākiem 
veidoja foto izstādi par saviem 
mājdzīvniekiem. Bērni ar prieku stāstīja, 
kā viņi rūpējas un mīl savus mazos 
mājas draugus. 

Prieks, rūpes un gādība par 
mājdzīvniekiem nespēj atstāt mūs 
vienaldzīgus. 

Arī šogad „Vinnijs” rīko pašu 
darināto lietu Ziemassvētku labdarības 
tirdziņu, lai iegūtos līdzekļus ziedotu 
Tukuma pilsētas dzīvnieku patversmei. 

Labdarības tirdziņš notiks 
19. decembrī plkst.16.

Lai katrā mājā ienāk prieks un 
gandarījums par paveikto, iepriecinot 
sevi un citus!

Lana Reķe, 
privātās sākumskolas „Vinnijs” 

direktore

16. decembrī no plkst. 18 Babītes vidusskolas skolē-
ni un pedagogi aicina ģimenes uz Ziemassvētku pasākumu  

„Piparkūku namiņā dzīvo Kraukšķītis”. Pasākumā būs iespēja 
piedalīties radošajās darbnīcās, rotaļās, klausīties koncertu un 
aplūkot izstādes.

Decembris – labdarības 
mēnesis Salas sākumskolā
Tuvojoties Ziemassvētkiem, vēlamies būt labāki un dāvāt jaukas emocijas 
arī citiem. Ikdienas steigā, domājot par sevi un savām vajadzībām, nereti 
aizmirstam, ka ir cilvēki, kuriem klājas grūtāk un nepietiek naudas pat 
tam, lai paēstu un silti apģērbtos.

Tādēļ Salas sākumskolas skolēni un bērnudārza bērni ir apvienojuši 
savas labās sirsniņas un piedalās labdarības akcijā, ziedojot rotaļlietas, 
spēles un apģērbu, no kā paši izauguši vai kas vienkārši vairs nav vaja-
dzīgs. Sarūpētās dāvanas īsi pirms Ziemassvētkiem nogādāsim biedrībai 

„Labdarības lapa”, kura palīdz Latvijas ģimenēm, sniedzot praktisku un 
psiholoģisku atbalstu, un mūsu sūtījumi nonāks pie tiem, kuriem tas 
nepieciešams visvairāk. 

Esam padomājuši arī par četrkājainajiem draugiem – uz Slokas dzīv-
nieku patversmi vedīsim saziedotās segas, vējjakas un džemperus, kas 
sildīs suņukus ziemas aukstajā laikā.

Paldies visiem Salas sākumskolas skolēniem, kuri piedalās šajā akcijā 
un domā par to, kā palīdzēt citiem! No labām domām rodas labi darbi, 
bet no labiem darbiem – labāka pasaule. 

Aija Vanaga, Salas sākumskolas direktores palīdze  
audzināšanas jautājumos

Babītes novada pašvaldības bibliotēkas kolek-
tīvs vēl saviem lasītājiem mīļus Ziemassvētkus 

un Jaunajā gadā – veselību, laimi un veiksmi!

Gaidīsim arī turpmāk bibliotēkā, iepriecinot jūs ar plašu laikrakstu, 
žurnālu un grāmatu klāstu.

Informējam,
ka Jaunajā gadā mainās bibliotēkas Piņķos darba laiki:

  Pirmdien  11.00 – 19.00
  Otrdien  11.00 – 19.00
  Trešdien  11.00 – 19.00
  Ceturtdien 10.00 – 18.00
  Piektdien  10.00 – 17.00
  Sestdien  10.00 – 16.00
  Svētdien  brīvs

Mēneša pēdējā piektdiena – sanitārā diena

„Saimītē”, gaidot Ziemassvētkus, 
plaša teātra izrāžu programma

17., 18. un 22.decembrī notiks Ziemassvētku ieskaņas pasākumi 
visās PII „Saimīte” bērnu grupās. Vecākiem būs iespēja vērot bērnu 
sagatavotos uzvedumus „Kaķu – Peļu Ziemassvētki”, „Ziemassvētki 

Rūķu mājā”, „Neparastais stāsts par Sarkangalvīti”, „Ziemassvētki 
Piparkūku ciemā”, „Iedomīgā eglīte”, „Zaķīšu pirtiņa” un vēl dau-

dzus citus muzikālus priekšnesumus.

(Foto no skolas arhīva)

Babītes vidusskolas svētku egles iedegšana (foto no Babītes 
vidusskolas arhīva)

Ziemassvētki mežā

(Zandas Možajevas foto)  
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Numura pielikumā
1. lpp. – Saistošie noteikumi Nr. 16 Nodevas par Babītes novada 

pašvaldības izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un to apliecinātām 
kopijām

2. lpp. – Saistošie noteikumi Nr. 18 Par grozījumiem Babītes novada 
pašvaldības 2014. gada budžetā

3. lpp. – Saistošo noteikumu Nr. 18 1. pielikums 
    Babītes novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi
5. lpp. – Saistošo noteikumu Nr. 18 2. pielikums 
    Babītes novada pašvaldības  pamatbudžeta izdevumi atbilstoši 
    funkcionālajām kategorijām
6. lpp. – Saistošo noteikumu Nr. 18 3. pielikums 
    Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Koncertā piedalīsies dziedātājs, 
dzejnieks un mākslinieks Igo, 
kā arī komponists un pianists 
Jānis Strazds. Vakara gaitā Igo 
iepazīstinās ar savu jauno dzejas 
krājumu „Debesis karstas”, būs 
arī iespēja apskatīt Igo grafikas.

Dzejoļu krājums „Debe-
sis karstas” ir Igo trešā izdotā 
grāmata. Krājumā publicētie 
dzejoļi ir radušies dažādos laika 
posmos. Pirmo reizi tiek publicēti 
dzejoļu cikli „Uguns” un „Zeme”, 
kā arī „Divu draugu” eseju cikls.

Daudzi grāmatā ievietotie dze-
joļi ir kļuvuši par Igo dziedātajām 
dziesmām ar Jāņa Strazda, Valta 
Pūces un Aivara Hermaņa mū-
ziku. Dzejoļu krājumu papildina 
Igo veidotie zīmējumi un grafikas.

18. decembrī plkst. 19.00 
Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības centra Lielajā zālē
Ieeja – 4 EUR; bērniem līdz 3 gadu vecumam – 2 EUR

Biļetes iepriekšpārdošanā – 
Kultūrizglītības centrā Jūrmalas ielā 14A, Piņķos

  
ZIEMASSVĒTKU VAKARĀ 24.decembrī 

16:00 dievkalpojums ģimenēm un bērniem, muzicē 
draudzes bērni 

19:00 dievkalpojums, dzied Babītes novada 
jauktais koris "Atskaņa" 

 
KRISTUS PIEDZIMŠANAS SVĒTKOS 25.decembrī  

11:00 - iesvētību dievkalpojums 
 

OTRAJOS ZIEMASSVĒTKOS 26.decembrī 
11:00 – bērnu kristību dievkalpojums 

 

ZIEMASSVĒTKU 
DIEVKALPOJUMI  

PIŅĶU SVĒTĀ JĀŅA 
BAZNĪCĀ 

Igo koncerts un 
dzejas grāmatas 

„Debesis karstas” 
prezentācija 

9.janvārī  
plkst. 19.30 

Babītes novada 
pašvaldības  

Kultūrizglītības  
centra Lielajā zālē 

Ieeja koncertā 5 EUR
Biļetes iepriekšpārdošanā – 
Kultūrizglītības centra kasē

Ķekavas novada jauniešu 
simfoniskā orķestra  

koncerts
«VISSKAISTĀKIE  
ZIEMASSVĒTKI»

19.decembrī plkst. 19.00 
Babītes novada pašvaldības

 Kultūrizglītības centra  
Lielajā zālē

Ieeja bez maksas

Ieeja bez maksas

Babītes novada pašvaldība

   

Ielūdzam uz 
Ziemassvētku  
pasākumiem  

ģimenēm 
20.DECEMBRĪ

13:00 – Spuņciema sporta 
hallē, Salas pagastā

16:00 – Kultūrizglītības 
centrā, Jūrmalas ielā 14A


