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Babītes novada pašvaldības pirmsskolas
izglītības iestādē „Saimīte” – spāru svētki
Pirmdien, 5. janvārī, atzīmējot jaunā korpusa jumta konstrukcijas pabeigšanu, Babītes
novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē „Saimīte” notika spāru svētki – nozīmīgs
brīdis gan būvniekiem, gan topošās mājas saimniekiem.
PII „Saimīte” vadītāja Evita Vinceviča pauž gandarījumu, ka pagājušā gada rudenī aizsāktā
korpusa celtniecība rit raiti un kā plānots, un gada pirmajās dienās pēc tikko aizvadītajiem
Ziemassvētkiem un Jaunā gada var svinēt nākamos – spāru – svētkus. „Gada sākums simbo
liski sakrīt arī ar mājas būvniecības vidusposmu, jo patlaban ir pabeigti darbi, kas saistīti ar
jumta konstrukciju, kanalizāciju, ir ielikti logi, tā ka pavisam drīz 40 jaunākie mūsu novada
iedzīvotāji varēs gūt zinības jaunajā ēkā,” pavisam tuvā nākotnē raugās E. Vinceviča.
Jaunā korpusa projekta autors ir „VV Projekts”, kas projektēja arī 2009. gadā ekspluaLelde Drozdova-Auzāne, tācijā nodoto PII „Saimīte” piebūvi. Savukārt būvdarbu veikšanai konkursa kārtībā
Babītes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste izvēlēta pilnsabiedrība „O.C.K. un Būvalts R”. L.Drozdovas-Auzānes foto

„Saimīte” – laiku lokos
Ikvienam katrs jaunais gads sākas
ar jaunām cerībām, jauniem
sapņiem un plāniem par nākotni.
Lai to plānotu, mēs atskatāmies
arī uz paveikto, izvērtējam darbus un nedarbus, priecājamies
par sasniegumiem un mācāmies
no kļūdām. Šajā gadā kopā ar
kuplo 55 skolotāju un darbinieku
un gandrīz 280 audzēkņu saimi
uz paveikto atskatās arī Babītes
novada pašvaldības pirmsskolas
izglītības iestādes „Saimīte”
vadītāja Evita Vinceviča. Kāds
bija pagājušais gads? Kas tika
sasniegts? Kādi ir nākotnes plāni?
Viens no svarīgākajiem pirms
skolas izglītības iestādes „Saimīte”
pagājušajā gadā paveiktajiem dar
biem ir jaunā korpusa būvniecības
uzsākšana. Tās gaitu vēro un
pabeigšanu ar nepacietību gaida
vecāki un 40 mazuļi, kuri drīzumā
kļūs par šīs mājas saimniekiem.
Jaunā ēka bērnus sagaidīs ar moder
ni iekārtotām, gaišām un saulainām
telpām, un tās celtniecībā izman
toti videi un cilvēka veselībai un
labsajūtai draudzīgi materiāli, kas ir
ļoti būtiski iestādēs, kuras apmeklē
mazi bērni.
Pēdējo desmit gadu laikā ‒ jo
tieši tik ilgi par iestādes vadītāju
strādā Evita Vinceviča ‒ pirms
skolas izglītības iestādes „Saimīte”
ēka aizvien ir pilnveidojusies un
mainījusies. Šā gada piebūve būs
jau trešā. 2009. gadā tika pabeigta
vecā bērnudārza veļas mājas rekon
strukcija, kas ļāva tikt pie divām
jaunām grupiņām, 2011. gadā ‒
rotaļu grupas vietā rekonstruēta

un piebūvēta tā sauktā silītes grupa skatīties uz pasauli plašāk, saskatīt
pašiem mazākajiem audzēkņiem. Ar katrā ikdienišķā lietā ko interesantu,
Babītes novada pašvaldības gādību nebijušu, radīt jaunas lietas. Bērns
ir paplašinājusies arī iestādes terito ir pētnieks, atklājējs, mākslinieks.
Radošums, saudzīga attieksme
rija, un tuvākajā laikā tajā būs gan
jaunas vietas rotaļu laukumiem, gan pret apkārtējo pasauli mudināja
stāvvieta vecāku un apmeklētāju pedagogus arvien vairāk ik
automašīnām. „Saimīte” aug un dienas dzīvē integrēt arī vides un
nu jau var uzņemt gandrīz 300 ekoloģijas jautājumus. „Saimītes”
audzēkņu. Salīdzinājumam var bērni un vecāki ir uzstādījuši put
minēt, ka 2005. gadā pirmsskolas nu būrus pie lielās mājas, katru
iestādi apmeklēja tikai 147 mazie pavasari rīko apkārtnes sakopšanas
talkas, izveidojuši sajūtu taku,
novadnieki.
Pirmsskolas izglītības iestāde iekārtojuši puķu dobes un pēdējos
„Saimīte” kļūst lielāka un spēcīgāka gadus bērnudārza siltumnīcā
ne tikai izmēru, bet arī tās vadības audzē tomātus, gurķus un pat
un pedagogu piedāvātās izglītības arbūzus. Pagājušajā gadā īstenotais
kvalitātes ziņā. Kā stāsta iestādes ekoloģiskais projekts ir virzīšanās
vadītāja, pēdējo desmit gadu laikā pretī ekoskolas nosaukumam un
liels uzsvars likts uz to, lai ikviens Zaļajam karogam. „Saimītes” eko
vecāks un bērns iestādē justos skolas moto ir „Dzīvo zaļi, rīkojies
gaidīts, lai vide, kurā bērni pavada atbildīgi, saudzē sevi un pasauli sev
dienas lielāko daļu, ir mājīga, droša, apkārt”.
Zaļas domāšanas pamatprincipi,
izglītojoša un radoša. Idejas šādas
vides radīšanā iestādes vadība un attieksme pret vidi un cilvēkiem,
pedagogi smeļas gan Latvijā, gan mācīšanās dabā un no dabas ‒
ārvalstīs, iepazīstoties ar labāko pieredze, ko pedagogi smēlušies no
un jaunāko pieredzi pirmsskolas Skandināvijas pirmsskolas izglītības
vecuma bērnu audzināšanas un iestāžu skolotājiem. Iestādes peda
izglītošanas jautājumos. Jau vairākus gogi vairākkārt apmeklējuši pirms
gadus „Saimītes” mācību un skolas izglītības iestādes Zviedrijā,
audzināšanas darbā tiek iepludinātas tikušies ar pedagogiem no Lietuvas
Redžio di Emilija pedagoģiskās un Igaunijas, lai dalītos paveiktajā un
pieejas idejas, kuru pirmsākumi smeltos iedvesmu jauniem darbiem.
meklējami Itālijā. Pieejas galvenais Skolotāji aktīvi piedalās pašmāju
pamatprincips ir radīt tādu vidi, un starptautiskās pedagoģiskajās
kurā bērns kopā ar skolotāju var konferencēs un semināros gan kā
patstāvīgi radoši darboties, pētīt, klausītāji, gan organizētāji un lek
meklēt, eksperimentēt un strādāt tori. Pagājušajā gadā pirmsskolas
ar dažādiem netradicionāliem izglītības iestāde „Saimīte” bija
materiāliem. Tas veicina bērna aktīva „eTwinnig” izglītības iestāžu
radošumu, mākslas izjūtu un vēlmi sadraudzības projektu dalībniece.

Dalība šādos projektos iedrošina
pedagogus un audzēkņus apgūt
un pielietot jaunākās tehnoloģijas,
piemēram, sazināties ar draugiem
citās valstīs, izmantojot Skype,
mācību nodarbības dažādot ar
dažādiem interaktīviem materiāliem.
Iestādes darba veiksmes pamatā
ir kopīga vīzija par to, kāda ir pirms
skolas iestādes loma un nozīme
novadā. Ļoti bieži jauno novada
iedzīvotāju pirmais priekšstats par
pašvaldības darbu, pašvaldības at
tieksmi pret iedzīvotājiem veidojas
jau pirmsskolas izglītības iestādē. Tas,
cik atsaucīgi ir iestādes darbinieki,
cik pretimnākoša ir novada dome
attiecībā pret bērniem, cik pieejama
ir pirmsskolas izglītības iestāde, ir
būtisks rādītājs tam, cik lojāli un cik
piederīgi novadam būs iedzīvotāji.
Tieši tādēļ „Saimītes” vadītāja
E. Vinceviča ir pārliecināta, ka
kolektīvam jābūt ne tikai aktīvam
līdzdalībniekam
sabiedriskajās
norisēs novadā, bet arī šo notiku
mu iniciatoram un organizatoram.
E. Vinceviča ar lepnumu var teikt,
ka novada ikgadējie Bērnu svētki,
kas jau kļuvuši par jauku tradīciju,
ir tieši „Saimītes” pedagogu ideja.
Tāpat pirmsskolas bērnu Sporta
svētki, Olimpiskās dienas, dažādi
novada bērnu mākslas projekti,
pasaku stundas novada bibliotēkā
un daudzi citi ir „Saimītes” radošā
kolektīva izauklēti.
Tieši
augstais
pedagogu
profesionalitātes līmenis, atdeve,
radošā iniciatīva ir tas, kas ļauj
īstenot šīs idejas un veido pirms
skolas izglītības iestādes īpašo garu.
Vadītāja uzsver, ka iestādes kolektīvu
veido spēcīga domubiedru grupa.
Katrs pedagogs un darbinieks ir
atšķirīgs gan pieredzes, gan rakstura

ziņā, bet visi kopā veido vienotu ko
mandu, kas precīzi zina tai uzticētos
pienākumus un saprotas bez
vārdiem. Babītes novada pašvaldības
atbalsts, nodrošinot pedagogiem gan
konkurētspējīgu atalgojumu, gan
dalību starptautiskos semināros un
konferencēs, gan profesionālās piln
veides kursus, atbalstot pedagogu
radošos projektus ‒ mūzikas disku
un grāmatu izdošanu, koncertu
organizēšanu ‒, ļauj iestādei ne vien
piesaistīt kvalificētus darbiniekus, bet
arī dod iespēju pedagogiem nest
„Saimītes” un Babītes novada vārdu
pasaulē.
Runājot par nākotnes plāniem,
E. Vinceviča ir apņēmības un
enerģijas pilna, sakot, ka ir
noslēdzies viens gads, viens posms
iestādes darbā. Ir daudz padarīts,
bet tikpat daudz vēl ieplānots: ir
jānostiprina jaunās pirmsskolas
izglītības mācību programmas
īstenošana (iestāde strādā pēc
pedagogu izstrādātas, licencētas
autorprogrammas, kuras ietvaros
bērni uzsāk angļu valodas apmācības
no trīs gadu vecuma), jāiedrošina
audzēkņu vecāki vēl aktīvāk
iesaistīties gan iestādes, gan novada
sabiedriskajā dzīvē, jāpabeidz jaunā
korpusa būvniecība, un īstenojami
vēl daudzi lieli un mazāki projekti.
„Neviens sapnis nekad nav par
lielu, un neviens sapņotājs nav par
mazu!”
„Saimītes” mazie un lielie jaunajā
gadā novēl, lai visi lielie un mazie
sapņi piepildās, lai veicas darbi, lai
mācāmies no kļūdām un atrodam
tādus draugus un domubiedrus,
ar kuriem saprotamies pat bez
vārdiem!
Lelde Drozdova-Auzāne,
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Piņķos aizvadīts Pierīgas reģiona
bibliotēku gada noslēguma
pasākums

10. decembrī Kultūrizglītības centrā Piņķos pulcējās
Pierīgas reģiona bibliotēku
darbinieki, lai atskatītos uz
aizvadīto gadu un godinātu
tos bibliotekārus, kuri šogad
snieguši ieguldījumu savas
bibliotēkas un novada tēla veidošanā, kā arī sveiktu apaļu
darba gadu jubilārus.

Pagājušajā gadā šādu pasā
kumu organizēja Ķekavas nova
da bibliotēka, šogad saimnieces
lomā iejutās Babītes novada
pašvaldības bibliotēka. Kā pa
sākumā uzsvēra Babītes novada
pašvaldības bibliotēkas vadī
tāja Ilze Valpētere, aizvadītais
Zirga gads bibliotēkai bijis ļoti
darbīgs un prasījis ne mazums
enerģijas un spēka. Piņķu bib
liotēka kopš septembra mājo
jaunās gaišās un plašās telpās

arī Salas un Babītes filiālbib
liotēkās), bet arī ar pozitīvu
statistiku – kopš pārcelšanās
uz jaunajām telpām septembrī
par 30% audzis bibliotēkas la
sītāju skaits.
Lai iepazītos ar Babītes no
vadu, Pierīgas reģiona biblio
tēku pārstāvji dienas pirmajā
Babītes novada pašvaldības bibliotēkas vadītāja Ilze Valpētere
pusē devās ekskursijā, un gida
Leldes Drozdovas-Auzānes foto
lomu uzņēmās Babītes novada
Kultūrizglītības centrā, un šis ķu bibliotēka nu var lepoties ne pašvaldības domes priekšsēdē
pasākums bija iespēja ar jauno tikai ar modernām telpām, au tājs Andrejs Ence. Dienas tur
bibliotēku iepazīstināt arī kai tomatizētu grāmatu izsniegšanu pinājumā viesiem bija iespēja
miņnovadu bibliotekārus. Piņ lasītājiem (šāda sistēma ieviesta aplūkot Piņķu bibliotēkas jau

Ar panākumiem kabatā

skolotājus – Raimondu Jankovski
un Rutu Virbuli!

Babītes vidusskolas skolēnu panākumi Pierīgas novadu olimpiādēs

Ceļazīme uz Latvijas
TITAN čempionātu

9. klases skolniece Petra Zel
tiņa savā grupā bioloģijas olim
piādē izcīnīja 1. vietu un arī ir
Novembra beigās notika Pie uzaicināta dalībai valsts olimpi
rīgas novadu olimpiādes vācu va ādē. Savukārt 9. klases skolniece
lodā un bioloģijā. Tajās ar labiem Laura Nikola Silamedne un 10.
panākumiem piedalījās arī mūsu klases skolniece Marta Bukša ie
skolas skolēni.
guva 3. vietu. Sveicam visas trīs
10. klases skolnieks Kārlis meitenes un viņu skolotāju Rutu
Kontrims ar pārliecinošu punktu Bancāni!
pārsvaru vācu valodas olimpiādē
Savukārt atzinību angļu valo
izcīnīja 1. vietu un ir uzaicināts das olimpiādē ieguva 8.b klases
dalībai valsts olimpiādē. Apsvei skolniece Helēne Monta Trektere
cam Kārli un viņa skolotāju Rutu un 8.a klases skolnieks Gints Pi
diks. Sveicam skolēnus un viņu
Krafti!

5. decembrī septiņas Babītes
vidusskolas komandas kopā ar
skolotāju Diānu Eglīti piedalījās
TITAN (biznesa stratēģiskā spēle
tiešsaistē) reģionālajā čempionātā
Rīgas Valsts 3. ģimnāzijā. Trīs Ba
bītes vidusskolas komandas startē
ja veiksmīgi un iekļuva pusfinālā,
pēc tam – arī finālā. Noslēgumā
1. vietu reģionālajā TITAN čem
pionātā un ceļazīmi uz Latvijas
čempionātu izcīnīja mūsu skolas
meiteņu komanda – Linda Bro

Saimnieciskie darbi decembrī

Aktualitātes:
•

•
•

Kalnciema masīvā gar C5
ceļu ierīkots novadgrāvis un
veikta caurtekas rekonstruk
cija uz ceļa C104 Salas pa
gastā, Babītes novadā.
Turpinās pirmsskolas izglītī
bas iestādes „Saimīte” jaunā
korpusa izbūves darbi.
SIA „Vertex projekti” veic
tehniskā risinājuma izstrā
di virszemes ūdeņu nova
dīšanai no pašvaldības ielu
klātnēm Piņķos, Babītes
pagastā, Babītes novadā
(Rīgas/Centra un Rūpnie
ku/Priedaines ielu krusto
jumos, kā arī Meistaru ielā
virzienā no gājēju pārejas

•

•

pie sabiedriskā transporta
apgriešanās laukuma). Ter
miņš 31.01.2015. Līgumcena
750 EUR.
Uz trīs gadiem noslēgts
līgums ar AS „Daugavpils
specializētais autotranspor
ta uzņēmums” par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu
Salas pagastā par piedāvāju
ma cenu 5,85 EUR bez PVN
par 1 m³ sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu.
Uz trīs gadiem noslēgts
līgums ar SIA „Eco Baltia
Vide” par sadzīves atkritu
mu apsaimniekošanu Babī
tes pagastā par piedāvājuma
cenu 5,27 EUR bez PVN

•

•

•

nās telpas, noskatīties prezen
tāciju par bibliotēkas celtnie
cības darbiem un pārvākšanās
procesu.
Pasākuma apmeklētājus
priecēja Babītes mūzikas sko
las audzēkņu koncerts, kurā
priekšnesumus sniedza gan
stīgu instrumentu, gan kokles
un akordeona spēles meistari.
Lelde Drozdova-Auzāne,
sabiedrisko attiecību
speciāliste

liša, Marta Bukša un Helēna Ro īsi pirms vasaras brīvdienām,
zalinska. Atzinīgi novērtējams arī zīmējumu konkursa uzvarētājus
Roberta Jurēviča, Roberta Gru pulcētu uz filmas režisora Rei
duļa, Reiņa Dālberga un Anetes ņa Kalnaeļļa vadīto animācijas
Jēkabsones sasniegtais.
darbnīcu studijā Rīgā.
Mēs esam lepni, ka filmu
Dalība radoši
studija „Rija” Babītes vidus
izglītojošās aktivitātēs skolu ir atzinusi par vienu no
12. decembrī sadarbībā ar Babī aktīvākajām zīmējumu kon
tes novada daudzbērnu ģimeņu kursa dalībniecēm (konkursā
biedrību „Babītes ģimenes” 1.– piedalījās vairākas klases). Ar
4. klašu skolēniem bija iespēja nepacietību gaidām konkursa
noskatīties filmu studijas „Rija” rezultātus!
animācijas filmu „Zelta zirgs”.
Filmu studija filmas demons
Gita Sondore,
trēšanas ietvaros piedāvāja sko
Babītes vidusskolas
lēniem dalību zīmējumu kon
direktores vietniece
kursā, lai Raiņa jubilejas gadā,
izglītības jomā
Līgumcena 15 150 EUR. Ter
miņš 30.03.2015.

par 1 m³ sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu.
Procesā esošās
Uz diviem gadiem noslēgts iepirkumu procedūras:
līgums ar SIA „Gotika auto” • Turpinās lēmuma pārsūdzība •
par degvielas piegādi Babītes
izsludinātajam iepirkumam
novada pašvaldības autotrans
par Babītes novada pašvaldī
porta nodrošināšanai. Līgum
bas teritoriju apsaimniekošanu.
summa – līdz 28 776 EUR.
Iepirkuma komisija turpina iz
Noslēgts līgums ar SIA Virši –
vērtēšanu atbilstoši IUB lēmu
A” par marķētās dīzeļdegvie
mā norādītajam.
las piegādi Salas sākumskolas • Noslēdzies piedāvājumu ie •
un Spuņciema sporta halles
sniegšanas termiņš iepirku
apkures vajadzībām. Līgum
mam par ielu apgaismojuma
cena – 51 930 EUR. Termiņš
sistēmu remontdarbiem. Ie
sniegti divi piedāvājumi; notiek
31.12.2016.
vērtēšana.
Noslēgts līgums ar SIA „Lūsis
V” par būvprojekta „Daudz • Noslēdzies piedāvājumu ie
funkcionālā sociālo pakalpo
sniegšanas termiņš iepirku
jumu centra pārbūve” izstrādi.
mam par sociālo pakalpojumu

(personu aprūpe mājās, perso
nu pavadonis – asistents, ģime
nes asistents) iegādi. Iesniegts
viens piedāvājums; notiek
vērtēšana.
Bez rezultāta noslēdzies iepir
kums par ēdināšanas pakalpo
juma sniegšanu Salas sākum
skolā, Babītes pirmsskolas
izglītības iestādē un sociālā
pakalpojuma „Zupas virtuve”
nodrošināšanai”.
Izsludināts iepirkums par auto
mašīnu nomu Babītes novada
pašvaldības iestāžu darba no
drošināšanai. Piedāvājumu ie
sniegšanas termiņš 05.01.2015.
Elfa Sloceniece,
Babītes novada pašvaldības
izpilddirektore
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Decembra pašvaldības domes sēde
Babītes novada pašvaldības
domes sēdē 17. decembrī tika
izskatīti 32 darba kārtībā iekļautie punkti. Sēdē piedalījās
14 domes deputāti.

•

Domes lēmumi īsumā:

• nodot izstrādāto detālplā
nojuma projektu nekusta
majam īpašumam „Graudi”
Piņķos, Babītes pagastā,
Babītes novadā, 30,0311 ha
platībā publiskajai apsprie
šanai un atzinumu saņem
šanai;
• apstiprināt VSIA „Melior
projekts” zemes ierīkotājas
Ilzes Suharevskas izstrādā
to zemes ierīcības projektu
nekustamajam īpašumam
„Lielbatari”, Lapsas, Babītes
pagasts, Babītes novads. Plā
notajai zemes vienībai „1”,
platība 1,3 ha, saglabāt no
saukumu „Lielbatari” un ne
kustamā īpašuma lietošanas
mērķi. Plānotajai zemes vie
nībai „2”, platība 0,4129 ha,
piešķirt nosaukumu „Lap
sēni” un noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi –
individuālo dzīvojamo māju
apbūves zeme;
• apstiprināt SIA „ABC
Construction” zemes ierī
kotājas Dianas Glizdenieces
izstrādāto zemes ierīcības
projektu nekustamajiem īpa
šumiem Sīļukalna iela 4 un
Sīļukalna iela 2. Plānotajai
zemes vienībai „1”, platība
0,1661 ha, saglabāt adresi
Sīļukalna iela 2 un nekusta
mā īpašuma lietošanas mēr
ķi. Plānotajai zemes vienībai
„2”, platība 0,1365 ha, sagla
bāt adresi Sīļukalna iela 4
un nekustamā īpašuma lie
tošanas mērķi;
• piekrist izstrādāt zemes ie
rīcības projektu nekustamā
īpašuma „Dižbārdi-1” sada
līšanai, atdalot neapbūvētu
zemesgabala daļu;
• slēgt zemes nomas līgu
mu ar trīs personām par
pašvaldībai piederošā ne
kustamā īpašuma „Dārzi”
zemes vienības ar nosacīto
nosaukumu „Piņķi” daļas
iznomāšanu bez apbūves
tiesībām personīgās palīg
saimniecības vajadzībām –
ģimenes dārzu ierīkošanai
un uzturēšanai;
• slēgt zemes nomas līgumu
ar vienu personu par apbū
vētas zemes vienības Smilšu
ielā 2, Babītē, Babītes pagas
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tā, Babītes novadā, platība
0,12 ha, iznomāšanu māj
īpašuma uzturēšanai;
noteikt, ka vienai personai
ir izbeigušās zemes pastā
vīgās lietošanas tiesības uz
2/3 domājamām daļām no
zemes vienības 0,1979 ha
platībā. Noteikt, ka Babītes
novada pašvaldībai piekrīt
un uz pašvaldības vārda
zemesgrāmatā ierakstāma
apbūvēta lauku apvidus
zeme 2/3 domājamās daļas
no 0,1979 ha: „Pāvuli”, Pa
vasari, Salas pag., Babītes
novads;
noteikt, ka vienai personai
ir izbeigušās zemes vienī
bas 0,6 ha platībā pastāvīgās
lietošanas tiesības. Noteikt,
ka rezerves zemes fondā
ieskatāma neapbūvēta lauku
apvidus zeme: „ZvirgzdiņiBrīvi” 0,6 ha platībā;
apstiprināt SIA „Ģeodēzi
ja S” sertificētas zemes ie
rīkotājas Saivas Sokolovas
izstrādāto zemes ierīcības
projektu nekustamajam īpa
šumam „Dzilnas 2”, Dzil
nuciems, Babītes pagasts,
Babītes novads. Plānotajai
zemes vienībai „1”, platība
0,2500 ha, piešķirt nosau
kumu „Vasaras”, plānotajai
zemes vienībai „2”, platība
0,2500 ha, piešķirt nosauku
mu „Sidrabi” un noteikt ne
kustamā īpašuma lietošanas
mērķi – neapgūta individu
ālo dzīvojamo māju apbūves
zeme. Likvidēt adresi „Dzil
nas 2”, Dzilnuciems, Babītes
pagasts, Babītes novads;
piešķirt 20 apvienotajiem
Parka ielas 9B dzīvokļiem
10 adreses. Likvidēt 10 Par
ka ielas 9B adreses;
atbilstoši Babītes novada
pašvaldības būvvaldes ak
ceptētajam tehniskajam
projektam divu dzīvokļu
dzīvojamai mājai Stropu
ielā 10, Spilve, Babītes pa
gasts, Babītes novads, piešķirt adreses: vienai būves
daļai – Stropu iela 10-2, ot
rai – Stropu iela 10-1, Spil
ve, Babītes pagasts, Babītes
novads;
mainīt nekustamā īpašu
ma „Ušuri”, Varkaļi, Salas
pagasts, Babītes novads, no
teikto nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi no zemes,
uz kuras galvenā saimniecis
kā darbība ir lauksaimniecī
ba, uz neapgūta individuālo
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dzīvojamo māju apbūves
zeme 0,2356 ha platībā un
zeme dzelzceļa infrastruktū
ras zemes nodalījuma joslā
un ceļu zemes nodalījuma
joslā 0,0446 ha platībā;
izsniegt izziņu SIA „Golf
Estate Holding” par pie
krišanu iegūt īpašumā ne
kustamo īpašumu „Salienas
iela” Piņķos, Babītes pagas
tā, Babītes novadā. Izsniegt
izziņu vienai personai par
piekrišanu iegūt īpašumā
nekustamo īpašumu „Ušu
ri” Varkaļos, Salas pagastā,
Babītes novadā. Izsniegt
izziņu vienai personai par
piekrišanu iegūt īpašumā
416226/1120000 domāja
mās daļas no nekustamā
īpašuma „Ceļāres 2” un
95/763 domājamās daļas
no nekustamā īpašuma
„A5 Blakusceļš”, kas sastāv
no diviem zemes gabaliem
Spilvē, Babītes pagastā,
Babītes novadā. Izsniegt
izziņu vienai personai par
piekrišanu iegūt īpašumā
nekustamo īpašumu „Cī
ruļu iela 4” Piņķos, Babītes
pagastā, Babītes novadā;
trīs personām piešķirt pa
balstu sociālās rehabilitācijas
mērķu sasniegšanai – me
dikamentu un medicīnisko
pakalpojumu apmaksai;
divām personām piešķirt
finansiālu atbalstu Portidžas
mācībsistēmas nodrošināju
mam;
pagarināt pakalpojuma „Zu
pas virtuve” darbību 2015.
gadā;
noteikt pienākumu izpildes
vērtību Babītes novadā 2015.
gadā – 260 EUR mēnesī;
apstiprināt Babītes novada
pašvaldības saistošos no
teikumus Nr. 20 „Kapsētu
darbības un uzturēšanas
noteikumi Babītes novadā”;
atsavināt Babītes novada
pašvaldībai piederošo ne
kustamo īpašumu (adrese:
„Pāvuliņi”, Straupciems, Sa
las pagasts, Babītes novads),
kas sastāv no dzīvokļa Nr. 4
ar kopējo platību 70,90 m²,
kopīpašuma
709/2711
domājamām daļām no
daudzdzīvokļu mājas. Uz
dot nekustamā īpašuma no
vērtēšanas komisijai veikt
īpašuma novērtēšanu un
iesniegt domei apstiprināša
nai īpašuma nosacīto cenu
līdz 28.01.2015;

• atteikt
līdzfinansējuma
piešķiršanu jauniešu kora
„Maska” atbalsta biedrībai
Ziemassvētku koncerta or
ganizēšanai 2014. gada 20.
decembrī Rīgas Jaunajā Svē
tās Ģertrūdes baznīcā;
• piešķirt vienreizēju prēmiju
Babītes novada pašvaldības
iestāžu darbiniekiem par
ieguldījumu 2014. gada
Babītes novada pašvaldības
budžeta sekmīgā izpildē un
labiem 2014. gada darba iz
pildes rādītājiem;
• apstiprināt Babītes nova
da pašvaldības saistošos
noteikumus Nr. 21 „Par
grozījumiem Babītes nova
da pašvaldības 2014. gada
budžetā”;
• apstiprināt noteikumus
Nr. 22 „Par amatiem, to
klasificēšanu un mēnešal
gām pašvaldības iestādēs
2015. gadā”;
• atbalstīt ierosinājumu uz
sākt jauna Babītes novada
teritorijas plānojuma izstrā
di. Babītes novada pašvaldī
bas administrācijas attīstības
daļai sagatavot pārskatu par
veicamajiem darbiem Babī
tes novada teritorijas plāno
juma izstrādē;
• apstiprināt grozījumus Pie
rīgas izglītības, kultūras un
sporta pārvaldes nolikumā;
• vienu personu atzīt par
vainīgu
administratīvā
pārkāpuma izdarīšanā, ad
ministratīvo lēmumu atstāt
negrozītu, personas sūdzību
noraidīt;
• informēt divas personas par
to, ka nekustamā īpašuma
nodokļa apmēra samazinā
šana tiek veikta atbilstoši
Babītes novada pašvaldības
2013. gada 23. janvārī izdo
tajiem saistošajiem notei
kumiem Nr. 3 „Nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglo
jumu piešķiršanas kārtība
atsevišķām nodokļu mak
sātāju kategorijām Babītes
novadā”. Atteikt piedāvāto
grozījumu ieviešanu paš
valdības saistošajos notei
kumos;
• apstiprināt Babītes nova
da pašvaldības saistošos
noteikumus Nr. 22 „Par
grozījumiem Babītes nova
da pašvaldības 23.01.2013.
saistošajos noteikumos Nr. 3
„Nekustamā īpašuma nodok
ļa atvieglojumu piešķiršanas
kārtība atsevišķām nodokļa
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maksātāju kategorijām Babī
tes novadā””;
apstiprināt Babītes nova
da pašvaldības saistošos
noteikumus Nr. 23 „Par
grozījumiem Babītes nova
da pašvaldības 23.01.2013.
saistošajos noteikumos Nr.
2 „Par nekustamā īpašuma
nodokļa piemērošanu Babī
tes novadā””;
piešķirt naudas balvas Ba
bītes mūzikas skolas skolo
tājiem par Babītes mūzikas
skolas vārda popularizēšanu,
dalību valsts un starptautis
kajos konkursos, skatēs, ie
gūstot godalgotas vietas, kā
arī par ilggadēju un priekš
zīmīgu darbu Babītes mūzi
kas skolā un dalību svarīga
notikuma – Babītes mūzikas
skolas 20 gadu jubilejas pa
sākumu – organizēšanā;
piešķirt naudas balvu Ba
bītes novada pašvaldības
domes
priekšsēdētājam
Andrejam Encem par nozī
mīgu ieguldījumu novada
attīstībā 2014. gadā;
atteikt finansējumu sporta
kluba „Baltic Select Latvia”
sportista dalībai AAA kla
ses elitārajā turnīrā Bleinē,
Minesotā, ASV, 2015. gadā;
noteikt, ka līguma, kas
noslēgts starp Babītes no
vada pašvaldību un SIA
„Daugavpils specializētais
autotransporta uzņēmums”
spēkā esamības laikā, t.i., no
28.11.2014. līdz 27.11.2017.,
Babītes novada administra
tīvajā teritorijā, atkritumu
savākšanas zonā Nr. 1 „Sa
las pagasta teritorija”, viena
kubikmetra sadzīves atkri
tumu apsaimniekošanas
izmaksas ir 5,85 EUR bez
PVN; noteikt, ka līguma,
kas noslēgts starp Babī
tes novada pašvaldību un
SIA „Eco Baltia vide” spē
kā esamības laikā, t.i., no
01.12.2014. līdz 30.11.2017.,
Babītes novada administra
tīvajā teritorijā, atkritumu
savākšanas zonā Nr. 2 „Ba
bītes pagastā valsts autoceļa
A10 Rīga Ventspils kreisā
puse virzienā uz Ventspili”
un atkritumu savākšanas
zonā Nr. 3 „Babītes pagas
tā valsts autoceļa A10 Rīga
Venstpils labā puse virzienā
uz Ventspili” viena kubik
metra sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas izmaksas
ir 5,27 EUR bez PVN.
Andrejs Ence,
Babītes novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs
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Par būtiskām izmaiņām
nekustamā īpašuma nodokļa
apmērā
Informēju, ka no 2015. gada 1. janvāra pašvaldībai nav tiesību piemērot
nekustamā īpašuma nodokļa apmēra pieauguma ierobežojumu zemei
vai saglabāt nodokļa apmēru zemei iepriekšējā gada līmenī.
Iepriekšējos gados likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” paš
valdībai šādas tiesības bija dotas, un ar Babītes novada pašvaldības
saistošajiem noteikumiem šīs tiesības tika īstenotas, piemērojot ne
kustamā īpašuma nodokļa pieaugumu ne vairāk kā 25% gadā.
Tā kā likums 2015. gadā šādas tiesības pašvaldībai nedod, 550
nekustamo īpašumu īpašniekiem Babītes novadā būtiski palielināsies
nekustamā īpašuma nodokļa apmērs par zemi.
Laikraksta pielikumā ir publicēti grozījumi pašvaldības saistoša
jos noteikumos par iespējām saņemt nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumus.
Andrejs Ence,
pašvaldības domes priekšsēdētājs

Sabiedriskās kārtības
nodrošināšanai veiktie darbi
decembrī
Babītes novada pašvaldības administrācijas sabiedriskās kārtības
daļas sargu darbības rezultāti sadarbībā ar Olaines iecirkņa policijas
darbiniekiem, veicot sabiedriskās kārtības uzraudzību Babītes novadā
decembrī:
• sabiedriskās kārtības uzraudzībā veikti 87 izbraukumi;
• Valsts policijā nogādātas deviņas personas, no kurām četras – par
administratīvā pārkāpuma izdarīšanu, piecas – aizdomās par
noziedzīga nodarījuma izdarīšanu;
• saņemti un izskatīti 63 iedzīvotāju iesniegumi un sūdzības;
• ar 71 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 sa
biedriskā 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
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 Ba
bītes novada saistošajiem noteikumiem. 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.
Tā kā pēdējā laikā uz ceļiem notiek daudz avāriju, sabiedriskās
kārtības daļa vērš gājēju un autovadītāju uzmanību uz ceļa satiksmes
drošību. Ņemot vērā laikapstākļus, autovadītājus aicinām izvēlēties
drošu braukšanas ātrumu, lai nepieciešamības gadījumā operatīvi
varētu izvairīties no negadījuma vai nobremzēt. Lai avārijas gadījumā
gūtu mazāk traumu, visiem automašīnas pasažieriem jābūt piesprā
dzētiem, bērniem jāatrodas speciālajos bērnu krēslos.
Savukārt gājējiem atgādinām, ka ceļš jāšķērso tikai un vienīgi tam
paredzētās vietās, jo automašīnas vadītājs ziemas laikā nevar nekavē
joties nobremzēt un apstāties. Tāpat, lai autovadītājs satiksmes laikā
uz ceļa paspētu pamanīt gājēju, tam jābūt ģērbtam gaismu atstarojošā
vestē vai ar pamanāmu atstarotāju.
Par sabiedriskās kārtības u.c. likumpārkāpumiem lūgums ziņot
sabiedriskās kārtības daļai, zvanot uz diennakts tālruni 29466001.
Ainārs Skudris, sabiedriskās kārtības sargs

Par līgumu slēgšanas kārtību ar
atkritumu apsaimniekotājiem
Babītes novadā

SIA „Eco Baltia Vide” aicina Babītes pagasta ie
dzīvotājus pārslēgt atkritumu apsaimniekošanas
līgumus.
Saskaņā ar Babītes novada pašvaldības organizētā
atklāta konkursa „Sadzīves atkritumu apsaimnie
kotāja izvēle Babītes novadā” rezultātiem SIA „Eco
Baltia Vide” arī pēc 2015. gada 1. februāra turpinās
atkritumu apsaimniekošanu Babītes pagasta teritorijā.
Babītes novada pašvaldība un SIA „Eco Baltia Vide”
2014. gada 1. decembrī noslēdza līgumu par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu
Babītes novada Babītes pagastā.
No līguma izriet un pašvaldības sniegtais pazi
ņojums nosaka, ka Babītes pagasta iedzīvotājiem
līdz 2015. gada 1. februārim jāpārslēdz atkritumu
apsaimniekošanas līgums ar SIA „Eco Baltia Vide”.
Līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
Babītes pagastā no 2015. gada 5. janvāra iespējams
noslēgt Babītes novada pašvaldības administrācijas
telpās Centra ielā 4, Piņķos.
SIA „Eco Baltia Vide” klientu konsultanti klien
tus pieņem:
• Pirmdien no plkst.10 līdz 12 un no plkst.13
līdz 18
• Otrdien no plkst.8.15 līdz 12 un no plkst.13
līdz 15
• Trešdien no plkst.8.15 līdz 12 un no plkst.13
līdz 15
• Ceturtdien no plkst.10 līdz 12 un no plkst.13
līdz 18
• Piektdien no plkst.11 līdz 15
Jaunos līgumus var pārslēgt arī SIA „Eco Baltia
Vide” birojā Jūrmalā, Dzirnavu ielā 5A, pirmdienās,
otrdienās, ceturtdienās un piektdienās no plkst.9 līdz
15, kā arī trešdienās no plkst.14 līdz 19.
Aicinām pārslēgt līgumus savlaicīgi, jo atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi Babītes pagastā pēc 2015. gada 1. februāra tiks nodrošināti
tikai tiem klientiem, kuri būs noslēguši jauno
līgumu. Turpmāk Babītes pagasta iedzīvotājiem
papildus līgumam būs iespēja noslēgt arī vienošanos
par papildu pakalpojumu saņemšanu, kas paredz
elastīgāku pakalpojumu līguma noteikumu izpildi
un ērtāku atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu
saņemšanu.
Paplašinot pakalpojumu klāstu un atkritumu šķi
rošanas iespējas, SIA „Eco Baltia Vide” privātmājām
un mazajiem juridiskajiem klientiem piedāvā arī
individuālu šķirošanas konteineru stiklam. Stikla šķi
rošanas konteinera nomas maksa mēnesī ir 1 EUR
(ieskaitot PVN), bet par tā izvešanu nav jāmaksā.
Atkritumu apsaimniekošanas tarifs Babītes
pagastā ir 5,27 EUR/m3 bez PVN, kas saskaņā
ar Babītes novada pašvaldības paziņojumu un no
slēgtajiem līgumiem stājās spēkā no 2014. gada 1.
decembra.
Līdz šim SIA „Eco Baltia Vide” nodrošināja
atkritumu apsaimniekošanu arī Salas pagastā, bet
saskaņā ar minētā iepirkuma rezultātiem šajā te
ritorijā atkritumu apsaimniekošanu no 1. februā
ra nodrošinās AS „Daugavpils specializētais au
totransporta uzņēmums”. Aicinām Salas pagasta
iedzīvotājus laikus sazināties ar jauno atkritumu
apsaimniekošanas uzņēmumu, kā arī veikt norēķi
nus par saņemtajiem pakalpojumiem ar SIA „Eco
Baltia Vide”. Informāciju par savstarpējiem norēķi

niem, kā arī jautājumu gadījumos lūdzam sazinā
ties ar SIA „Eco Baltia Vide” klientu apkalpošanas
centru, zvanot uz tālr. 67760049 vai sūtot e-pastu:
jurmala@vide.ecobaltia.lv vai babīte@vide.ecobaltia.lv.

AS „Daugavpils specializētais autotransporta
uzņēmums” aicina Salas pagasta iedzīvotājus noslēgt
atkritumu apsaimniekošanas līgumus.
Saskaņā ar Babītes novada pašvaldības
organizētā atklātā konkursa „Sadzīves atkritumu
apsaimniekotāja izvēle Babītes novadā” rezultātiem
AS „Daugavpils specializētais autotransporta
uzņēmums” no 2015. gada 1. februāra uzsāks
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Babītes no
vada 1. atkritumu apsaimniekošanas zonā Salas
pagasta teritorijā.
Babītes novada pašvaldība un AS „Daugavpils
specializētais autotransporta uzņēmums” noslēdza
līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
tiesību piešķiršanu Babītes novada Salas pagastā.
Līgums paredz, ka Salas pagasta iedzīvotājiem
līdz 2015. gada 1. februārim ir jānoslēdz atkri
tumu apsaimniekošanas līgums ar AS „Daugavpils
specializētais autotransporta uzņēmums”.
Atkritumu apsaimniekošanas tarifs Salas pagastā ir 5,85 EUR/m3 bez PVN, kas saskaņā ar
Babītes novada pašvaldības paziņojumu un no
slēgtajiem līgumiem stājas spēkā no 2015. gada 1.
februāra.
Lai sagatavotu līgumu, lūdzam aizpildīt pietei
kuma formu, kas atrodama mājaslapā www.babite.lv,
un nosūtīt to AS „Daugavpils specializētais auto
transports” uz e-pastu specatu@specatu.lv vai faksu
65444540; to var nosūtīt arī pa pastu, adrese: Slāvu
iela 6, Daugavpils, LV-5404.
Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar AS
„Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums”
abonentu daļu: tālr. 654 44570 vai 29407533,
e-pasts specatu@specatu.lv. Abonentu daļas darba
laiks: katru darba dienu no plkst.8 līdz 12 un no
plkst.13 līdz 17.

Publicitātes foto
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2014. gada
statistika
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Daudzbērnu ģimenes
2014. gadā Babītes novadu par savām mājām sauca aptuveni 320 daudzbērnu ģimeņu,
kas ir par 40% vairāk nekā 2013. gadā. Ievērojamais daudzbērnu ģimeņu skaits novadā
divas iedzīvotājas iedvesmoja gada nogalē dibināt Babītes novada daudzbērnu ģimeņu
biedrību „Babītes ģimenes”.

Babītes novada pašvaldības atbalsts
ģimenēm ar bērniem 2014. gadā

Demogrāfisko rādītāju ziņā 2014. gads Babītes novadam īpašs ar to, ka jūnijā
savu dzīvesvietu šeit deklarēja desmittūkstošais iedzīvotājs, savukārt, saskaņā ar
Iedzīvotāju reģistra datiem, 2015. gada 1. janvārī Babītes novadā bija deklarējies
jau 10 131 iedzīvotājs, kas ir par 303 iedzīvotājiem vairāk, salīdzinot ar 2013. gada • 266 bērni saņem līdzfinansējumu privātās pirmsskolas izglītības iestādes apmeklējumam;
statistiku. Kā redzams 1. attēlā, iedzīvotāju skaits Babītes novadā ar katru gadu • no septembra līdzfinansējumu mācībām privātā vispārizglītojošā skolā saņem 21 skolēns;
turpina augt.
• 180 bērnu no daudzbērnu ģimenēm saņem ēdināšanas maksas atvieglojumus novada
izglītības iestādēs (50% no kopējās summas pirmsskolas izglītības iestādēs, 1 EUR skolās);
• 24 bērni saņem līdzfinansējumu 50% apmērā mācībām Rīgas pašvaldības profesionālās
ievirzes skolās.

Iedzīvotāju nacionālais sadalījums

Runājot par iedzīvotāju nacionālo sadalījumu 2014. gadā, Iedzīvotāju reģistra dati liecina,
ka Babītes novadā latvieši, tāpat kā 2013. gadā, ir 69%, un arī citas tautības pagājušajā
gadā pārstāvētas identiski vai ar viena procenta atšķirību, salīdzinot ar iepriekšējo gadu.

Dzimstība un mirstība
Pagājušajā gadā novadā piedzimuši 135 bērni, bet miruši 78 iedzīvotāji

Iedzīvotāju vecums
Zemāk atspoguļots Babītes novada iedzīvotāju sadalījums pēc vecuma. Redzams, ka 2014.
gadā novadā lielākoties deklarējušies 18–50 gadu veci iedzīvotāji. Babītes novadā dzīvo
2422 bērni līdz 17 gadu vecumam, savukārt iedzīvotāji, kuri ir vecāki par 71 gadu, ir 818.

Laulības
2014. gadā kopumā noslēgtas 93 laulības, no kurām 16 baznīcā, 77 dzimtsarakstu nodaļā.
Noslēgto laulību skaita ziņā visražīgākie mēneši ir jūlijs un septembris, vismazāk pāru par
savas laulības reģistrācijas mēnesi izvēlējušies janvāri un novembri.
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Sporta ziņas

Ārstu praksē „Svīre Plus”
Piņķos, Jūrmalas ielā 14,
ir iespēja veikt fizikālās
procedūras un
ultrasonogrāfijas (USG)
izmeklējumus.

Florbols

6. decembrī Spuņciema sporta
hallē Latvijas 1. līgas čempionā
tā SK „Babīte” vīriešu florbola
komanda piedzīvoja zaudējumu
ar rezultātu 7:8 (3:0; 2:3; 2:5)
pret LU/FS „Masters” koman
du. 16. decembrī – zaudējums
ar rezultātu 3:6 (2:1; 1:3; 0:2)
pret Rīgas Stradiņa universitātes
komandu. 20. decembrī Irlavā –
zaudējums ar 2:4 (0:2; 2:1; 0:1)
pret FK „Irlava/Avant” komandu,
un 3. janvārī Spuņciema sporta
hallē zaudējums 6:8 (2:2; 1:4; 3:2)
pret „Rubene-1” komandu. Ko
pumā pēc divpadsmit spēlēm ir
izcīnītas trīs uzvaras un piedzīvoti
deviņi zaudējumi, turnīra tabulas
centra grupā ieņemot 5. vietu.

Fizikālās terapijas
kabinets piedāvā:
•
•
•
•

Pieraksts uz procedūrām,
zvanot uz tālr. 29182854,
fizikālās terapijas māsa
Jolanta Rulle.

Pieejamie USG
izmeklējumu veidi:

Baltijas sieviešu
volejbola līga

Sporta kluba sieviešu volejbola
komanda Baltijas sieviešu volej
bola līgā decembrī nospēlējusi
divas spēles: 6. decembrī Lim
bažos piedzīvots zaudējums ar
0:3 (22:25; 10:25; 13:25) pret ko
mandu „Zeltaleja”, 7. decembrī –
zaudējums ar 2:3 (21:25; 15:25;
25:15; 25:21; 10:15), mērojoties
spēkiem ar Jelgava/LU komandu.
Pēc nospēlētām desmit spēlēm
izcīnītas trīs uzvaras un piedzīvo
ti seši zaudējumi, turnīra tabulā
ieņemot 8. vietu.

SK „Babīte” veterānu volejbola komanda. R. Puriņa foto

starptautiskās sacensības novusā
„Ziemassvētku balva 2014”. Sa
censībās piedalījās 14 komandas
no Baldones, Bauskas, Jelgavas,
Ķekavas, Olaines un Babītes no
vada, Rīgas Sporta veterānu klubs,
Latvijas Novusa federācijas pre
zidijs, kā arī viesi no Igaunijas,
Baltkrievijas un Krievijas. Divu
dienu sacensībās 1. vietu izcīnīja
Latvijas Novusa federācijas pre
zidija komanda, Babītes novada
pirmā komanda izcīnīja 2. vietu
Veterānu volejbola turnīrs
(komandas dalībnieki: Aiva Oša,
13. decembrī Jelgavā un Ozolnie
Raivis Jansons, Gaidis Čoders,
kos norisinājās jau 21. volejbola
Igors Ramba), 3. vieta – Igau
veterānu turnīrs „Saulgrieži 2014”,
nijas un Bauskas apvienotajai
kurā piedalījās divdesmit trīs
dāmu un kungu komandas čet
Starptautiskās sacensības komandai.
Guntars Reika,
rās vecuma grupās. Sporta kluba Galda spēļu daudzcīņa
novusā
Babītes sporta kompleksa
„Babīte” vīriešu veterānu komanda 20. decembrī Babītes sporta kom 27. un 28. decembrī Babītes spor
vadītājs
piedalījās turnīrā vecuma grupā pleksā norisinājās Babītes novada ta kompleksā notika tradicionālās

40+ un sešu komandu konkuren
cē izcīnīja 1. vietu. Komandas da
lībnieki: Pēteris Circāns, Roberts
Silamednis, Guntars Reika, Aigars
Dīriķis, Ingus Marenis, Artūrs
Ernstsons un Mareks Ruzaiķis.

sacensības galda spēļu daudzcī
ņā (dambrete, kāršu spēle „zolī
te”, novuss, galda teniss, šautriņu
mešana). Sacensībās piedalījās 16
dalībnieki vecumā no 17 līdz 80
gadiem, un viņu vidū bija tikai
viena dāma – Aiva Oša, savukārt
Staņislavs Kojalovičs bija vecākais
Telpu futbola turnīrs
dalībnieks. Labākais dambretē un
bērniem
13. decembrī Babītes sporta kom kāršu spēlē„ zolīte” – Aivars Tiha
pleksā notika telpu futbola turnīrs ne (Aivar Tihane), novusā – Sergejs
„Babītes leduspuķe 2014” deviņus Varša, galda tenisā – Jurijs Polozovs
un desmit gadus veciem bērniem. un šautriņu mešanā – Kristaps Za
Katrā vecuma grupā piedalījās riņš. Kopvērtējumā 1. vietu izcīnīja
piecas komandas. Sporta kluba Aivars Emsis, 2. vietu Jurijs Polo
„Babīte” jaunie futbolisti abās gru zovs un 3. vietu Sergejs Varša.
pās izcīnīja pirmās vietas.

Sporta notikumi janvārī
DATUMS

LAIKS

VIETA

DALĪBNIEKI

FLORBOLS

24. JANVĀRIS

14.00

Madona

SK „Babīte” – Madona

ZOLĪTE

25. JANVĀRIS

10.00

Babītes sporta
komplekss

Babītes novada
iedzīvotāji un novadā
strādājošie

NOVUSS

31. JANVĀRIS

10.00

Babītes sporta
komplekss

SK „Babīte”, Valmiera,
Cesvaine,
„Lejaskurzemes sports”

(Latvijas Republikas čempionāts
vīriešiem – 1.līga)
(Babītes novada sporta spēles, 1.posms)

(Latvijas Republikas komandu
čempionāts vīriešiem – virslīga –
3.posms)
(Latvijas Republikas čempionāts
vīriešiem – 1.līga)

31. JANVĀRIS

17.00

•
•
•
•
•
•
•
•

mīksto audu USG;
krūšu dziedzeru USG;
USG ginekoloģijā;
USG grūtniecēm;
vēdera dobuma
orgānu USG;
vairogdziedzera USG;
pleca locītavas USG;
ceļa locītavas USG.

Pieraksts USG
izmeklējumiem „Svīre Plus”
reģistratūrā:
tālr. 67914499,
mob. tālr. 27784072
www.svire.lv
Sadarbībā ar

AICINA DARBĀ

Babītes novada
pašvaldības administrācijā

BŪVINSPEKTORU

SPORTA NOTIKUMS

FLORBOLS

ultraskaņas terapiju;
amplipulsterapiju;
darsonvalizāciju;
limfodrenāžu.

Spuņciems,
„Pīlādzīši”

SK „Babīte” –
FK „Pēdu nav”

Piedāvājam konkurētspējīgu
atalgojumu un darbu
draudzīgos apstākļos.
CV un motivācijas vēstuli
līdz 30. janvārim lūdzam
sūtīt uz e-pasta adresi
dome@babite.lv vai Babītes
novada pašvaldības
administrācijai
Centra ielā 4, Piņķos,
Babītes pagastā,
Babītes novadā,
LV-2107.
Darba laiks: pilna slodze.
Darba vieta:
Centra iela 4, Piņķi.
Papildu informācija:
tālr. 67913139
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Ziemassvētku brīnumu pasakas „Saimītē”

„Visapkārt sasnidzis balts un pūkains sniedziņš. Nu viss ir balts.
Tik balts, ka nekā nevar atšķirt.
Baltā vistiņa izdēja baltu olu un
pazaudēja to sniegā. Balts gailis
dziedāja baltu dziesmu, tā ieskrēja pažobelē, piesala tur un palika
karājoties kā balta lāsteka. Baltajai vāverei piedzima balti vāverēni, ielēca baltajos koku zaros, un
vāvere nevar vairs tos atrast. Visi
koki – balti, eju pa mežu, nevaru
saprast, kur koks, kur baltā diena.”
(Fragments no Imanta Ziedoņa
„Baltās pasakas”)

Un baltā pasaka turpinājās Ba
bītes novada pašvaldības pirms
skolas izglītības iestādē „Saimīte”...
Gaidot Ziemassvētkus, pa
saku tēlos iejutās gan visi bērni,
gan skolotājas un vecāki. Izvēlētie

pasaku sižeti tika integrēti grupu
mācību procesā. Lai izrādes būtu
krāšņas, tika gatavoti tērpi, skatu
ves dekorācijas – sniega katli, le
dus karotes, piparkūkas un sniega
maisi.

Ziemassvētku smaržas aizveda
uz Piparkūku ciemu, kur „Mārī
tes” bērni jauca piparkūku mīklu.
Īstu smaržu svētkos gādāja rūķu
krustmāmiņas un piparu, kanēļa,
krustnagliņu, miltu, medus un
cukura rūķi.
Neparastu pasaku par Sarkan
galvīti un vilku izspēlēja „Cālēnu”
grupa. Lielā sniegputenī sniega
mašīna iztīrīja ceļu, palīdzot Sar
kangalvītei ar draugiem atrast
vilku, kurš, izrādās, kopā ar vec
māmiņu mierīgi malkoja Ziemas
svētku tēju.
„Rūķīšu” grupa savā pasakā
Paši mazākie – grupas „Spārī atrada noslēpumainu lādi, pilnu ar
tes” bērni – spēlējās „Zaķīšu pirti pārsteigumiem, un viens no tiem
ņā”. „Podziņu” grupas bērni un ve bija Ziemassvētku vecītis, kurš dzī
cāki kā liela zaķu ģimene pulcējās, vo Ziemeļpolā, nevis Latvijā.
lai sagaidītu Dāvanu rūķi un, kopā
rotaļājoties, meklēja dāvanu maisu.
„Knīpas un Knauķi” kopā ar vecā
kiem iejutās Pasaku rūķa zemē un
kopā stāstīja pasaku „Kukulītis”.
„Mazputniņu” grupas bērni
palīdzēja rūķīšiem piepildīt tuk
šo dāvanu maisiņu, bet „Pīlādzīši”
draiskojās „Kaķu un peļu Ziemas
svētku pasakā”.
„Rakaru” un „Skudriņu” grupas
bērni ieveda skatītājus Rūķu ciemā,
kur skanēja rūķu dziesmas, spēlēja
rūķi muzikanti. Tur cepa un vārī
ja, šuva un saiņoja. Pasaku rūķis
pasaku stāstīja, Laimes rūķi laimi
atnesa un visi kopā Ziemassvētkus
gaidīja.
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Savu Ziemassvētku eglīti izvēlē
jās grupa „Bitītes”, izstāstot pasaku
par „Iedomīgo eglīti”.
Kad „Pīlēnu” grupas baltie mā
konīši izpurināja baltās mākoņu bik
ses un mākoņu meitiņas – mākoņu
kleitiņas, visa zeme bija baltā segā
tīta un debesis – ar zemi kopā vītas.
Kad visas pasakas bija izstāstītas,
Ziemassvētku vecītis sagaidīts un
dāvanas saņemtas, mazie „Saimītes”
rūķi steidza iepriecināt ar Ziemas
svētku pastu.
Lai baltā pasaka turpinās gaišās
domās, labos darbos un priecīgās
sirdīs!
Vineta Vītola un
Liena Bernharde,
Babītes novada
pašvaldības PII „Saimīte”
mūzikas skolotājas
Foto no PII „Saimīte” arhīva

Ir laiks salikt pagātni pa plauktiņiem,
Sakārtot domas, nosvērt labo un slikto,
Pabrist nevaļas grāvjus, ieskatīties patiesībai acīs
Un mīlēt pa īstam, kā nekad!
Caur Ziemassvētku trausla
jiem puteņiem ir sagaidīts jau
nais, 2015. gads. Atskatoties uz
pagājušo gadu, Sociālā dienesta
kolektīvam ir patiess prieks, ka
iedzīvotāju materiālā situācija ir
uzlabojusies, darba un citi jautā
jumi sakārtojušies, un tas mazina
spriedzi ikdienā.

Aizvadītajos Ziemassvētkos,
kā vēl nekad, priecājāmies par
novada iedzīvotāju atbalstu trū
cīgiem un vecākiem iedzīvotājiem.
Esam lepni, ka atbalstītāju pul
kam pievienojušies gados jauni
cilvēki, kuri spēja iepriecināt un
atkausēt sirdis tiem, kuriem ne
klājas tik viegli.

17.decembrī Babītes vidusskolas audzēkņi un pedagogi piedalījās Babī-

Ar jaunu darba sparu un ie tes novada pašvaldības Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra
elpu turpināsim palīdzēt un at rīkotajā labdarības pasākumā senioriem. Foto no Sociālā dienesta arhīva
balstīt novada iedzīvotājus grūtos
brīžos.
Babītes novada Sociālais die
nests saka lielu paldies: SIA „Sa
liena Development”, Raitim Gri
gorjevam, Babītes vidusskolas
bērnu ansamblim „Pūpoliņi” un
1.b klases audzēkņiem un viņu
ģimenēm, kā arī skolotājām Sig
nei Legzdiņai, Annai Olekšai un
Ivetai Budei par sniegto atbalstu
un ieguldīto darbu novada iedzī
votāju labā.
Kristīne Kalote,
Babītes novada Sociālā
dienesta vadītāja
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Ziemassvētku kauju atceres
pasākums Antiņu kapos

gavas un Jelgavas novada jaunais monds Graube un Nacionālo 52. kājnieku bataljona vokālais
jaunsargs deva svinīgo zvērestu. bruņoto spēku kapelāns Uģis ansamblis „Junda”.
Pasākumā klātesošos uz Brūklene.
Lelde Drozdova-Auzāne,
runāja Babītes novada paš
Par pasākuma muzikālo no
sabiedrisko attiecību
valdības domes priekšsēdētājs formējumu rūpējās Zemessardzes
speciāliste
Andrejs Ence, aizsardzības
ministrs Raimonds Vējonis,
Nacionālo bruņoto spēku ko 19.februārī plkst. 19.00
mandieris, ģenerālleitnants Rai

Godinot kritušo strēlnieku
piemiņu, sestdien, 10. janvārī,
Babītes novada Antiņu kapos

notika Ziemassvētku kauju
98. gadadienai veltīts piemiņas
pasākums, kura ietvaros 51 Jel

Sēru vēsts
2014. gada nogalē 103 gadu
vecumā mūžībā aizgāja Emīli
ja Pastere – visvecākā Babītes
novada iedzīvotāja. No 1937.
gada viņas dzīves un darba
vieta bija Salas pagasts. Pats
galvenais Emīlijai dzīvē bija
mīlestība pret darbu, un visi
darbi, kas viņai bija uzticēti,
tika veikti ar vislielāko atbildī
bu un mīlestību.

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS
KULTŪRIZGLĪTĪBAS CENTRA LIELAJĀ ZĀLĒ

LATVIJAS LEĻĻU TEĀTRA VIESIZRĀDE

«JOKA PĒC ALFABĒTS»
Ieejas maksa – 5 EUR
Bērniem līdz 3 gadu vecumam – 2 EUR

Ieteicamais vecums: 3+

Biļetes iepriekšpārdošanā –
Kultūrizglītības centrā pie dežuranta

13. FEBRUĀRĪ PLKST. 20.00
BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS
KULTŪRIZGLĪTĪBAS CENTRA LIELAJĀ ZĀLĒ
L.Drozdovas-Auzānes foto

Latvijas Kultūras akadēmijas

12. janvārī Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības centrā uz
pieredzes apmaiņas semināru pulcējās Pierīgas pašvaldību kultūras
namu, kā arī mūzikas un mākslas skolu vadītāji. Pasākuma pirmajā
daļā viesi Babītes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Andreja
Ences vadībā devās ekskursijā un iepazinās ar Babītes novada infra
struktūras un kultūrvēsturiskajiem objektiem. Pēc ekskursijas Babītes
novada pašvaldības Kultūrizglītības centra vadītāja Biruta Grīnfelde
prezentācijā dalījās pieredzē par kultūras pasākumu organizēšanu
novadā. Viesi tika iepazīstināti arī ar Kultūrizglītības centra, biblio
tēkas un Babītes mūzikas skolas telpām un aprīkojumu. Pēcpusdienā
Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas pedagogi klātesošajiem sniedza
muzikālu sveicienu – „Ieskats kino mūzikas pasaulē”.

JAUKTĀ KORA «SÕLA» koncerts
Koncertā - Eirovīzijas dziesmu konkursa Latvijas nacionālās
atlases uzvarētājdziesmas speciāli korim veidotās aranžijās
Emīlija Pastere

30.04.1911.–14.12.2014.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Emīlijas Pasteres tuviniekiem!

Numura pielikumā

Foto: Matīss Markovskis

1. lpp. – Saistošie noteikumi Nr. 21 Par grozījumiem Babītes novada pašvaldības 2014. gada budžetā
2. lpp. – 1. pielikums Babītes novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi
3. lpp. – 2. pielikums Babītes novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām
4. lpp. – 3. pielikums Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām
			
7. lpp. – Saistošie noteikumi Nr. 22 Par grozījumiem Babītes novada pašvaldības 23.01.2013. saistošajos noteikumos Nr. 3
„Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība atsevišķām nodokļa maksātāju kategorijām Babītes novadā”
8. lpp. – Saistošie noteikumi Nr. 23 Par grozījumiem Babītes novada pašvaldības 23.01.2013. saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par
nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Babītes novadā”

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

Ieejas maksa – 2 EUR
Biļetes iepriekšpārdošanā –
Kultūrizglītības centrā pie dežuranta

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

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

