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Aicinām uz Valsts 
svētku mēneša 
pasākumiem 
Babītes novadā.
2.lpp.

„Saimīte” izsludina 
konkursu par iestādes 
logo izveidi.
8.lpp.

2015. gadā Babītes novada paš-
valdība īpašu uzmanību pievēr-
susi ceļu un ielu sakārtošanai, 
nodrošinot iedzīvotājiem ērtā-
kas un drošākas pārvietošanās 
iespējas. 

Viens no lielākajiem šā gada ceļu 
projektiem ir savulaik no VAS 

„Latvijas Valsts ceļi” pārņemtais 
autoceļš Piņķi–Dzilnuciems trīs 
kilometru garumā. Autoceļš, kuru 
līdz šim klāja gandrīz sabrucis 
asfaltbetona segums, nu ir pilnī-
bā rekonstruēts un ieguvis jaunu 
segumu, turklāt aptuveni divu 
kilometru garumā ir izveidota 
arī ietve un apgaismojums, kas 
diennakts tumšajā periodā gan 
kājāmgājējiem, gan velosipēdis-
tiem ļaus droši pārvietoties uz un 
no Piņķu centra. 

Braucot no Liepājas šosejas 
pa atjaunoto autoceļu, Piņķu 
centrā – pie pašvaldības admi-
nistrācijas ēkas – nevar nepa-
manīt nule pabeigto automašīnu 
stāvlaukumu. Tas izbūvēts pilnībā 
no jauna un paredzēts gan Piņķu 
ūdenskrātuves un futbola lauku-
ma, gan pašvaldības administrā-
cijas ēkas apmeklētāju spēkratu 
novietošanai. Patlaban pie jaunā 
autostāvlaukuma norit arī gājēju 
ietves un tās apgaismojuma, kā 
arī futbola laukuma ģērbtuves  
būvniecība. 

Šovasar Piņķos pilnībā re-
konstruēta arī Priedaines iela 
aptuveni 900 metru garumā. 
Gan Babītes, gan Salas pagastā 
aptuveni 5,3 km garumā veikts 
grants ceļu seguma uzlabojums, 

jo šie lauku ceļi jau bija tik sliktā 
stāvoklī, ka to ikdienas apkope 
nedeva cerētos rezultātus. At-
jaunoti arī asfalta seguma ceļi. 
Piemēram, ceļš uz Lapsu ciemu 
pusotra kilometra garumā iegu-
vis pilnīgi jaunu virskārtu, tur-
klāt šogad tika izmēģināta pirms 
tam novadā nepielietota metode –  

asfalta seguma atjaunošana, uz-
klājot uz tā jaunu aukstā asfalta  
kārtu. 

Uzklausot iedzīvotāju lūgumu, 
patlaban tiek izbūvēta apgaismota 
gājēju ietve Mežārēs, lai atvieglotu 
nokļūšanu no autobusa pieturas 
uz mājām. Apgaismojuma izbūve 
notiek arī Spilvē, Stropu ielā. 

Šogad ceļu un ielu tīkla sakār-
tošanas projektos ieguldīti vairāk 
nekā divi miljoni eiro, tiek gata-
voti jauni projekti nākamajam 
gadam. Patlaban izstrādē ir divi 
ielu rekonstrukcijas projekti Salas 
pagastā (kopumā 3 km garumā) 
un pārbūves projekti četrām ie-
lām Babītes ciemā.

Prioritāte – ceļu un ielu tīkla sakārtošana

Vasarā tika uzsākti rekonstrukcijas darbi Antiņu kapos, kur 
apbedīti Pirmā pasaules kara Ziemassvētku kaujās kritušie 
1240 karavīri. Patlaban jau ir atjaunots kapsētas žogs un vārti un 
norit vērienīgi gājēju tilta pārbūves darbi. Tilts, kas jau gadu gaitā 
bija kļuvis bīstams gājējiem, tiek būvēts no jauna.

Atjaunot, uzlabot, palielināt un 
modernizēt – šādi mērķi izvirzīti 
attiecībā uz vairākām ēkām Ba-
bītes novadā, un priekšdarbi, lai 
drīzumā varētu sākt būvniecības 
darbus, tiek veikti jau tagad.

Jauna piebūve skolai
Tā kā skolēnu skaits Babītes vi-
dusskolā ar katru gadu turpina 
pieaugt un šogad tas jau ir pie-
tuvojies 850, izstrādes stadijā ir 
skolas piebūve 4000 kvadrātmetru 
platībā. Piebūves celtniecību pa-
redzēts sākt jau nākamgad. 

Bibliotēka, dienas centrs 
un dzīvokļi Babītē
Projektēšanas procesā ir arī divi ob-
jekti Babītes ciemā. „No valsts esam 
pārņēmuši vienu ēku, kurā tiks iz-
vietota Babītes ciema bibliotēka un 
daudzfunkcionālais sociālo pakalpo-
jumu centrs, kas sniegs iedzīvotājiem 
iespēju arī Babītes ciemā saņemt 
centra piedāvātos pakalpojumus. 
Turpat Babītē no bankas esam iegā-
dājušies savulaik pamestās „Latvijas 
Pasta” un „Lattelecom” ēkas, ko pār-
veidosim par pašvaldības dzīvokļiem, 
lai nodrošinātu ar mitekli, piemēram, 
bāreņus, kuri gaida rindā uz savu 
likumā noteikto dzīvojamo platību,” 
stāsta Babītes novada pašvaldības 
domes priekšsēdētājs Andrejs Ence.  

Modernāka 
administrācijas ēka
Drīzu pārmaiņu gaidās ir arī paš-
valdības administrācijas ēka Piņķos. 
Tā kā ēka būvēta jau padomju laiku 
sākumā, tai nav pilnībā nodrošināta 
vides pieejamība, proti, lifts, lai ēkas 
otrajā stāvā ērti varētu nokļūt vecāka 
gadagājuma iedzīvotāji un cilvēki ar 
kustību traucējumiem. Tāpēc, lai paš-
valdības sniegtie pakalpojumi būtu 
sasniedzami pēc iespējas plašākam 
iedzīvotāju lokam, plānots pārbūvēt 
ēkas ieeju, izveidot liftu uz otro stāvu 
un padarīt to pievilcīgāku ikvienam 
apmeklētājam un darbiniekam. 

Videosižetu par aprakstītajiem 
projektiem varat noskatīties inter-
neta vietnē www.babite.lv, video-
galeriju sadaļā.

Lelde Drozdova-Auzāne, 
Babītes novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Pārmaiņu 
gaidās arī ēkas

Jauns automašīnu stāvlaukums 
pie Piņķu futbola laukuma un 
ūdenskrātuves.

Autoceļš Piņķi–Dzilnuciems.

Gājēju ietves izbūves darbi Mežāru ciemā.
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Babītes novada pašvaldība aicina uz

LATVIJAS REPUBLIKAS PROKLAMĒŠANAS 
GADADIENAI VELTĪTIEM PASĀKUMIEM

13. novembrī plkst. 19 
Salas pagasta Spuņciema „Pīlādzīšos” – sporta hallē

17. novembrī plkst. 19 
Babītes pagasta Piņķos, Jūrmalas ielā 17, –  
Babītes vidusskolas Lielajā zālē 

Ieeja bez maksas

20. novembrī plkst. 18 aicinām 
uz koncertu „Impresijas” Babītes 
novada pašvaldības Kultūrizglītī-
bas centra Lielajā zālē (Jūrmalas 
iela 14A, Piņķi).

Klausītājiem būs iespēja ļauties 
romantiskai, programmatiskai 
mūzikai, kas aizvedīs ceļojumā 
pa Rietumeiropas un Argentīnas 

dabas takām dažādos gadalaikos. 
Programmā: Astors Pjacolla, Jū-
džins Gūsenss, Eitors Vila-Lobušs, 
Kārlis Marija fon Vēbers.

Ieejas maksa 5 EUR (biļetes 
iepriekšpārdošanā Kultūrizglītības 
centrā pie dežuranta). 

Biruta Grīnfelde, 
Babītes novada pašvaldības 

Kultūrizglītības centra vadītāja
• Krievu dzejniekam Sergejam 
Jeseņinam – 120
• Rakstniekam, vēsturniekam, pub-
licistam Uldim Ģērmanim – 100
• Pasaules arhitektūras dienai vel-
tīta izstāde „Latvijas arhitektūra 

no senatnes līdz tagadnei”
• Mūziķim, komponistam Uldim 
Stabulniekam – 70
• Franču rakstniekam Fransuā 
Moriakam – 130
• Aktrisei Antrai Liedskalniņai – 85

• Bērnu un jauniešu itāliešu 
rakstniekam Džanni Rodāri – 95
• Folkloristam, publicistam 
Krišjānim Baronam – 180
• Satīriķim Žanim Ezītim – 80

22. septembrī Babītes novada 
pašvaldības Kultūrizglītības cen-
trā un Piņķu Sv. Jāņa baznīcā uz 
sēdi pulcējās luteriskās baznīcas 
Kapituls. 

Kapituls ir augstākās garīdzniecības 
sapulce, kas notiek apmēram četras 
reizes gadā, un tajā piedalās visi 
trīs luterāņu bīskapi, viņu draudžu –  
katedrāļu vadītāji, kurus sauc par 
dekāniem, un 15 iecirkņu (rajonu) 
vadītāji, kurus sauc par prāvestiem. 
Kapitula darbu vada arhibīskaps 
Jānis Vanags. Kapitula loceklis ir arī 
Piņķu Sv. Jāņa draudzes mācītājs 
Andris Krauliņš, jo viņš ir Jūrmalas 
iecirkņa, kurā ietilpst gan Babītes, 
gan Mārupes novads, prāvests.

Kapituls savā sēdē lēma par jau-
tājumiem, kas saistīti ar Liepājas 
diecēzes bīskapa vēlēšanām 2016. 
gadā, apstiprināja amatā vairāku 
draudžu vadību, apsprieda jautā-
jumus par dažādu baznīcas nozaru 
darbu – izglītību, diakoniju, drau-
džu attīstību, kā arī par luteriskās 
baznīcas nostāju bēgļu jautājumā.

Pirms sēdes sākuma garīdz-
nieki apmeklēja Babītes novada 
pašvaldības bibliotēku un uzdā-
vināja jauno luterāņu dziesmu 
grāmatu, jaunāko Bībeles tulko-
jumu un citas luterāņu grāma-
tas. Pasākumā viesus uzrunāja 
arī Babītes novada pašvaldības 
domes priekšsēdētāju Andrejs 
Ence, izpilddirektore Elfa Slo-
ceniece, Kultūrizglītības centra 

vadītāja Biruta Grīnfelde un Ba-
bītes Mūzikas skolas direktore  
Inita Pūķe. 

Arhibīskaps Vanags savā sveici-
nājumā uzsvēra: „Tur, kur pašval-
dība, skola un Baznīca veiksmīgi 
sadarbojas savā starpā, tur ļaudīm 
klājas labi.”

Raksts sagatavots pēc 
Jūrmalas iecirkņa sniegtās 

informācijas

11. oktobrī Babītes novada paš-
valdības Kultūrizglītības centrā 
uz kultūras darba pieredzes ap-
maiņas semināru pulcējās Mār-
upes novada pašvaldības kultū-
ras darba speciālisti un tautas 
mākslas kolektīvu vadītāji.

Katru gadu, uzsākot jauno kultū-
ras pasākumu sezonu, Mārupes 
kultūras darbinieki viesojas kādā 
no Latvijas kultūras iestādēm, lai 

gūtu pieredzi un iedvesmotos kul-
tūras pasākumu organizēšanai savā 
novadā. Šogad vizītei mārupieši iz-
vēlējās Babītes novada pašvaldības 
Kultūrizglītības centru, kur viņiem 
bija iespēja gan aplūkot telpas, gan 
ieklausīties centra vadītājas Birutas 
Grīnfeldes stāstījumā par plānota-
jiem pasākumiem un pasākumu or-
ganizēšanas pieredzi Babītes novadā. 

Lelde Drozdova-Auzāne, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Aicinām uz klasiskās mūzikas koncertu

Dita Krenberga (flauta), Juris Žvikovs (klavieres), Inga Sunepa (čells).

Oktobrī bibliotēkas apmeklētāji var iepazīties ar šādām izstādēm: 

Piņķos notikusi Latvijas augstākās 
garīdzniecības sapulce

Babītes Kultūrizglītības centrā viesojas 
kultūras darbinieki no Mārupes

Mārupes novada pašvaldības kultūras darba speciālisti un tautas 
mākslas kolektīvu vadītāji kopā ar Babītes novada pašvaldības 
Kultūrizglītības centra vadītāju Birutu Grīnfeldi. A. BērziņA foto

Piņķu Sv. Jāņa baznīcas mācītājs Andris Krauliņš pasniedz Kapitula
dāvātās grāmatas pašvaldības bibliotēkas vadītājai Ilzei Valpēterei. 
A.BērziņA foto

11. novembrī par godu Lāčplēša dienai bibliotēka sadarbībā ar Kultūrizglītības centru un Babītes vidus-
skolu rīkos pasākumu, kurā koncertēs mūziķi – dziedās strēlnieku dziesmas, kā arī spēlēs vijoli un kokles 
(rozīte Spīča & Co), savukārt aktieru izpildījumā skanēs fragmenti no Aleksandra Čaka poēmas 
 „Mūžības skartie”. Būs apskatāma arī izstāde. 
Plkst. 14.30 Lāčplēša dienai veltīts atceres brīdis pie Piņķu kaujai veltītā pieminekļa un lāpu gājiens uz 
Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru atdusas vietām. 
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Babītes novada pašvaldības 
domes sēdē 23. septembrī tika 
izskatīti 32 darba kārtībā ie-
kļautie punkti. Sēdē piedalījās 
14 domes deputāti. 

Domes lēmumi īsumā:
 atbilstoši apstiprinātajiem nekusta-
mā īpašuma „Taurēni” detālplānoju-
ma grozījumiem nekustamā īpašuma 
Parka aleja 12, Dzilnuciemā, Babītes 
pagastā, Babītes novadā, robežās: 
plānotajai zemes vienībai „1”, platī-
ba 0,1683 ha, saglabāt adresi Parka 
aleja 12, Dzilnuciems, Babītes pagasts, 
Babītes novads; plānotajai zemes vie-
nībai „2”, platība 0,1799 ha, piešķirt 
adresi Parka aleja 12A, Dzilnuciems, 
Babītes pagasts, Babītes novads; abām 
zemes vienībām noteikt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi – individu-
ālo dzīvojamo māju apbūve;
 nekustamā īpašuma „Kūdra-34” 
zemes gabalus atļaut reģistrēt kā 
atsevišķus nekustamos īpašumus, 
vienam zemes gabalam saglabājot 
adresi Ābolu iela 18, Kūdra, Salas 
pagasts, Babītes novads, otram 
zemes gabalam saglabājot adresi 
Ābolu iela 37, Kūdra, Salas pagasts, 
Babītes novads; 
  apstiprināt SIA „A2 Grupa” iz-
strādāto zemes ierīcības projektu 
nekustamajam īpašumam „Paegļu 
iela I-13” Piņķos, Babītes pagastā, 
Babītes novadā; plānotajai zemes vie-
nībai „1”, platība 0,5720 ha, saglabāt 
nosaukumu „Paegļu iela I -13” un 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 

– zeme, dzelzceļa infrastruktūras ze-
mes nodalījuma josla un ceļa zemes 
nodalījuma josla; plānotajai zemes 
vienībai „2”, platība 0,0433 ha, no-
saukumu „Paegļu iela”, plānotais ne-
kustamā īpašuma lietošanas mērķis –  
zeme, dzelzceļa infrastruktūras zemes 
nodalījuma josla un ceļa zemes no-
dalījuma josla;
 apstiprināt SIA „Rīgas mērnie-
cības birojs” izstrādāto zemes ierī-
cības projektu nekustamajam īpa-
šumam „Liepkalni” Spilvē, Babītes 
pagastā, Babītes novadā; plānotajai 
zemes vienībai „1”, platība 1,05 ha, 
piešķirt adresi „Kalnozoli”, Spilve, 
Babītes pagasts, Babītes novads, 
un visā platībā noteikt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, 

uz kuras galvenā saimnieciskā dar-
bība ir lauksaimniecība; plānotajai 
zemes vienībai „2”, platība 1,05 ha, 
saglabāt adresi „Liepkalni”, Spilve, 
Babītes pagasts, Babītes novads, un 
visā platībā saglabāt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā dar-
bība ir lauksaimniecība; plānotajai 
zemes vienībai „3”, platība 1,05 ha, 
piešķirt adresi „Strazdmuiža”, Spil-
ve, Babītes pagasts, Babītes novads, 
un visā platībā noteikt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā dar-
bība ir lauksaimniecība; 
 nodot pilnveidošanai zemes ierī-
cības projektu nekustamā īpašuma 

„Saulītes” zemes vienības Babītes pa-
gastā, Babītes novadā, sadalīšanai;
 nodot publiskajai apspriešanai un 
atzinuma saņemšanai izstrādāto de-
tālplānojuma grozījumu projektu 
nekustamajam īpašumam Bebru 
ielā 9, Brīvkalnos, Babītes pagastā, 
Babītes novadā;
 apstiprināt detālplānojuma gro-
zījumus nekustamajam īpašumam 

„Jaunzemes” Piņķos, Babītes pagastā, 
Babītes novadā;
 apvienot zemes gabalus ar kadas-
tra apzīmējumiem 80480030373 un 
80480031004; apvienotajam zemes-
gabalam 3,78 ha platībā saglabāt 
adresi Meistaru iela 2, Piņķi, Babītes 
pagasts, Babītes novads, un noteikt 
nekustamā īpašuma lietošanas mēr-
ķi – izglītības un zinātnes iestāžu 
apbūve (3,21 ha) un dabas pamatne, 
parki, zaļās zonas u.c. rekreācijas 
nozīmes objektu teritorija (0,57 ha);
 nodot publiskajai apspriešanai un 
atzinumu saņemšanai detālplāno-
juma projektu nekustamajam īpa-
šumam „Vecalstes” Spilvē, Babītes 
pagastā, Babītes novadā, kadastra 
apzīmējums 80480040263;
 noslēgt zemes nomas līgumu par 
pašvaldībai piederošā nekustamā 
īpašuma „Dārzi” zemes vienības, 
kadastra apzīmējums 80480030167, 
ar nosacīto nosaukumu „Piņķi” da-
ļas iznomāšanu 2 personām bez 
apbūves tiesībām personīgās palīg-
saimniecības vajadzībām – ģimenes 
dārzu ierīkošanai un uzturēšanai; 
 iznomājamo neapbūvēto zemes 
gabalu sarakstā iekļaut Babītes 

novada pašvaldībai piederošā ne-
kustamā īpašuma „Kapi” zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 
80480030157 daļu 0,1 ha platībā; 
noteikt zemes vienības daļas iz-
mantošanu bez apbūves tiesībām;
   atzīt par spēkā neesošu Babī-
tes novada pašvaldības domes 
22.04.2015. lēmumu „Par Babī-
tes novada pašvaldības domes 
17.12.2014. lēmuma „Par zemes 
pastāvīgās lietošanas tiesību iz-
beigšanos un zemes ieskaitīšanu 
rezerves zemes fondā” atcelšanu” 
(protokols Nr. 6, 11.§);
   atļaut izstrādāt zemes ierīcī-
bas projektu nekustamā īpašuma 

„Piņķu Jāņa evaņģēliski luteriskā 
draudze”, kadastra apzīmējums 
80480030134, sadalīšanai trīs daļās;
   divām personām piešķirt pa-
balstu 150 EUR apmērā sociālās 
rehabilitācijas mērķu sasniegšanai;
 pagarināt sociālā dzīvokļa Babī-
tes pagastā īres līgumu termiņu uz 
sešiem mēnešiem;
 vienu personu neuzņemt dzīvok-
ļu jautājumu risināšanas reģistrā;
 izsniegt izziņu SIA „Maiva” par 
piekrišanu saglabāt īpašumā trīs 
nekustamos īpašumus Babītes 
pagastā, Babītes novadā; izsniegt 
izziņu SIA „Avots M.A.” par pie-
krišanu iegūt īpašumā nekustamo 
īpašumu „Ritas” Pērnciemā, Salas 
pagastā, Babītes novadā; izsniegt 
izziņas divām personām par pie-
krišanu iegūt īpašumā nekustamo 
īpašumu „Mētru iela 6”  Piņķos, 
Babītes pagastā, Babītes novadā, 
un nekustamo īpašumu „Ludmi-
las” Trenčos, Babītes pagastā, Ba-
bītes novadā; izsniegt izziņu SIA 

„ESPI” par piekrišanu iegūt īpašumā 
nekustamo īpašumu „Turaidas iela 
1” Piņķos, Babītes pagastā, Babītes 
novadā; izsniegt izziņu vienai per-
sonai par piekrišanu iegūt īpašumā 
nekustamo īpašumu „Vēju iela 23” 
un „Vēju iela 25” Dzilnuciemā, Ba-
bītes pagastā, Babītes novadā; iz-
sniegt izziņu vienai personai par 
piekrišanu iegūt īpašumā nekusta-
mo īpašumu „Viršu iela 16” Piņķos, 
Babītes pagastā, Babītes novadā;
   apstiprināt nosacīto cenu –  
40 EUR /gab. kustamai mantai – 
bērnu divstāvu gultai;

Pašvaldības domes sēdē septembrī pieņemtie lēmumi

Babītes novada pašvaldības administrācijas sabiedriskās 
kārtības daļas sargu darbības rezultāti sadarbībā ar Olai-
nes iecirkņa policijas darbiniekiem, veicot sabiedriskās 
kārtības uzraudzību Babītes novadā septembrī:

• sabiedriskās kārtības uzraudzībā veikti 72 izbraukumi;
• Valsts policijā nogādātas astoņas personas, no kurām sešas 
par administratīvo pārkāpumu izdarīšanu, divas – aizdomās 
par noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu;
• saņemti un izskatīti 59 iedzīvotāju iesniegumi un sūdzības;
• ar 53 personām veiktas preventīva rakstura pārrunas un 
pieņemti paskaidrojumi;

• par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu 
sastādīti 10 protokoli – paziņojumi;
• par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vie-
lu lietošanu sabiedriskā vietā vai par atrašanos sa-
biedriskā vietā tādā reibuma stāvoklī, kas aizskar cil-
vēka cieņu, sastādīti pieci administratīvā pārkāpuma  
protokoli;
• par nesakoptiem īpašumiem Babītes novada teritorijā sa-
stādīti 12 administratīvā pārkāpuma protokoli;
• par atteikšanos no narkotisko vai psihotropo vielu ietek-
mes medicīniskās pārbaudes sastādīts viens administratīvā 
pārkāpuma protokols.

Babītes novadā veikts viens reids, kura laikā pārbaudītas 
automašīnas un to vadītāji ar mērķi novērst likumpārkāpumus 
un noziedzīgus nodarījumus, kā arī preventīva rakstura patru-
lēšana novada teritorijā, pārbaudītas agrāk tiesātas personas 
un adresācijas noteikumu ievērošana, novērtējot to atbilstību 
Babītes novada saistošajiem noteikumiem. Pārbaudītas arī 
tirdzniecības vietas un autoservisi.

Par sabiedriskās kārtības u.c. likumpārkāpumiem lūgums 
ziņot sabiedriskās kārtības daļai, zvanot uz diennakts tālruni 
29466001.

Ainārs Skudris, 
sabiedriskās kārtības sargs

Sabiedriskās kārtības nodrošināšanai veiktie darbi septembrī

  izteikt Babītes vidusskolas noli-
kuma 9. punktu jaunā redakcijā: 

„9. Izglītības iestāde īsteno šādas 
izglītības programmas:
9.3. pamatizglītības 2. posma (7.–9. 
klase) matemātikas, dabaszinību un 
tehnikas virziena programma (kods 
23013111)”;
9.4. vispārējās vidējās izglītības 
matemātikas, dabaszinību un teh-
nikas virziena programma (kods 
31013011)”;
 veikt izmaiņas pašvaldības domes 
28.01.2015. lēmuma „Par komisijas 
izveidi lauksaimniecības zemes ie-
gūšanai īpašumā” (protokols Nr. 2, 
12. §) 1. punktā, iekļaujot komisijā 
attīstības daļas vadītāju Āriju Milleri;
 atcelt Babītes novada pašvaldības 
domes 29.07.2015. lēmumu „Par 
Babītes novada pašvaldības saisto-
šo noteikumu Nr. 11 „Par finanšu 
līdzekļu vai mantas dāvinājumu 
(ziedojumu) pieņemšanu un izlie-
tošanu Babītes novada pašvaldībā 
un tās budžeta iestādēs””;
 apstiprināt Babītes novada paš-
valdības noteikumus Nr. 10 „Par 
finanšu līdzekļu vai mantas dāvi-
nājumu (ziedojumu) pieņemšanu 
un izlietošanu Babītes novada paš-
valdībā un tās budžeta iestādēs”;
 apstiprināt Babītes novada paš-
valdības noteikumus Nr. 11 „Par 
avansu izsniegšanas un norēķinu 
iesniegšanas kārtību Babītes novada 
pašvaldībā”;
 apstiprināt izmaiņas Babītes no-
vada pašvaldības administrācijas 
nolikumā, izsakot 10. punktu seko-
jošā redakcijā: „10. Administrāciju 
veido šādas struktūrvienības: 10.1. 
Vadības atbalsta daļa; 10.2. Kancele-
ja; 10.3. Finanšu un grāmatvedības 
daļa; 10.4. Dzimtsarakstu nodaļa; 
10.5. Plānošanas un būvniecības 
daļa; 10.6. Būvniecības adminis-
tratīvā komisija; 10.7. Pašvaldības 
nekustamā īpašuma apsaimnieko-
šanas daļa; 10.8. Sabiedriskās kārtī-
bas daļa.” Izmaiņas nolikumā stājas 
spēkā 2015. gada 1. novembrī;
   veikt izmaiņas pašvaldības 
17.12.2015. noteikumu Nr. 22 „Par 
amatiem, to klasificēšanu un mē-
nešalgām pašvaldības iestādēs 2015. 
gadā” pielikumos, izsakot tos jaunā 
redakcijā;
 apstiprināt Babītes novada paš-
valdības saistošos noteikumus  

Nr. 13 „Par grozījumiem Babītes 
novada pašvaldības 2015. gada bu-
džetā” („Babītes Ziņu” pielikumā);
 savstarpējo norēķinu veikšanas 
nodrošināšanai ar citām paš-
valdībām laikā no 2015. gada  
1. septembra līdz 2015. gada  
31. decembrim apstiprināt Babī-
tes novada pašvaldības izglītības 
iestāžu 2015. gada izdevumu tāmi 
uz vienu audzēkni atbilstoši ie-
priekšējās gada naudas plūsmas 
izdevumiem;
 piešķirt dotāciju 2700 EUR ap-
mērā Babītes novada pašvaldības 
Kultūrizglītības centra jauktā kora 

„Atskaņa” atbalsta biedrībai kon-
certbraucienam uz Vāciju;
 par nozīmīgiem sasniegumiem 9. 
Eiropas Nedzirdīgo vieglatlētikas 
čempionātā piešķirt naudas balvu 
500 EUR apmērā Babītes novada 
sportistam un trenerei – 250 EUR 
apmērā; par nozīmīgiem sasniegu-
miem 2015. gada Eiropas čempio-
nātā ūdensslēpošanā Itālijā piešķirt 
naudas balvu 250 EUR apmērā 
Babītes novada sportistei. Naudas 
balvas izmaksāt par Babītes spor-
ta kompleksa 2015. gada budžeta 
līdzekļiem;
 iedalīt 600 EUR biedrībai sporta 
klubam „Latvijas Motosporta fe-
derācija” Babītes novada sportista 
dalībai Latvijas izlasē 2015. gada 
Eiropas Nāciju Kausā kvadru mo-
tokrosā un cita sportista dalībai 
Latvijas enduro izlasē 2015. gada 
Eiropas Nāciju Kausā enduro;
   biedrības „Sīļukalni” lūgumu 
atcelt SIA „BDM Project” izdo-
tās būvatļaujas noraidīt kā ne-
pamatotu un būvatļaujas atzīt 
par tiesiskām un atstāt spēkā no 
izdošanas brīža;
 ieguldīt 30 000 EUR Babītes no-
vada pašvaldības SIA „Komunālie 
pakalpojumi” pamatkapitāla palie-
lināšanā; ieguldījumu sabiedrības 
pamatkapitālā veikt no 2015. gada 
pašvaldības speciālā budžeta dabas 
aizsardzības līdzekļiem.

Andrejs Ence,
 Babītes novada pašvaldības 

domes priekšsēdētājs

Ar lēmumu pilnajām versijām iespē-
jams iepazīties vietnē www.babite.lv, 
sadaļā „Pašvaldība” – „Domes sēdes 
un lēmumi”.
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PAZIŅOJUMS PAR BABĪTES NOVADA TERITORIJAS AIZSARGJOSLU, 
APROBEŽOJUMU UN MELIORĀCIJAS ATTĪSTĪBAS TEMATISKĀ 

PLĀNOJUMA IZSTRĀDES UZSĀKŠANU
Ar Babītes novada pašvaldības domes 25.03.2015. lēmumu (prot. Nr. 5, 14.§) ir uzsākta 
Babītes novada teritorijas aizsargjoslu, aprobežojumu un meliorācijas attīstības tematiskā 
plānojuma izstrāde.

Tematiskā plānojuma izstrāde ierosināta pirms jaunā Babītes novada teritorijas 
plānojuma izstrādes uzsākšanas, tās mērķis ir noteikt Babītes novada teritorijā esošo 
un plānoto aizsargjoslu veidus, teritorijas aprobežojumus, funkcijas un izmantošanas 
ierobežojumus, kā arī plūdu risku teritorijas un riskam pakļautās teritorijas ar augstu 
gruntsūdens līmeni, izstrādājot teritoriju izmantošanas un apbūves noteikumus plūdu 
risku teritorijās un teritorijās ar augstu gruntsūdens līmeni.

Tematiskā plānojuma izstrādi veic personu grupa, kuru veido SIA „Reģionālie 
projekti” un VSIA „Meliorprojekts”.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus līdz 17.11.2015. var iesniegt Babītes 
novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes 
novadā, LV-2107, vai elektroniski, sūtot 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. 

Inga Griezne, teritorijas plānotāja

PAZIŅOJUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMA „BEBRUPĻAVA” GROZĪJUMU 
NEKUSTAMAJAM ĪPAŠUMAM BEBRU IELĀ 9 BRĪVKALNOS, BABĪTES 

PAGASTĀ, BABĪTES NOVADĀ, NODOŠANU PUBLISKAJAI APSPRIEŠANAI
Ar Babītes novada pašvaldības domes 2015. gada 23. septembra lēmumu „Par detāl-
plānojuma „Bebrupļava” grozījumu projektu nekustamajam īpašumam „Bebru iela 9” 
Brīvkalnos, kadastra apzīmējums 80480090273, nodošanu publiskajai apspriešanai un 
atzinumu saņemšanai” (prot. Nr. 13, 6.§), detālplānojuma grozījumu projekts ir nodots 
publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Publiskās apspriešanas termiņš – no 20.10.2015. līdz 19.11.2015. 
Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 12.11.2015. plkst. 17 Babītes novada 

pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā.
Publiskās apspriešanas laikā detālplānojuma projekts būs apskatāms Babītes novada 

pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, 
kā arī Babītes novada pašvaldības mājaslapā www.babite.lv.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Babītes novada pašvaldības ad-
ministrācijā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107, vai elektroniski, 
sūtot 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. Pieņemšanas laiks Babītes novada 
pašvaldības administrācijas ēkā – pirmdienās un ceturtdienās plkst. 8.15–12.15 un 13–18.

Ārija Millere, 
attīstības daļas vadītāja

Ceļi, meliorācija un 
apgaismojums 
Autoceļa C-65 Dzilnuciems–Piņķi 
būvdarbi izpildīti, izbūvēts ielu 
apgaismojums. Pabeigti darbi pie 
stāvlaukuma un apgaismojuma 
izbūves nekustamajā īpašumā 

„Loki” Piņķos. Tiek gatavota do-
kumentācija objektu nodošanai 
ekspluatācijā. 

Ekspluatācijā pieņemts atjau-
notais Priedaines ielas posms no 
Mežaparka ielas līdz Rūpnieku ie-
lai Piņķos. Pārbūvētajam posmam 
no Mežaparka ielas līdz Miglas 
ielai tiek gatavota dokumentācija 
nodošanai ekspluatācijā.

Mežārēs, Kleistu ielas posmā, 
uzsākti gājēju ietves būvniecības 
darbi.

Noslēgti līgumi ar SIA „BM 
projekts” par Celtnieku un Rožu 
ielas posmu (līgumcena 10 100 
EUR) un Meža un Bērzu ielas 
posmu (līgumcena 10 920 EUR) 
būvprojektu izstrādi Babītē.

Turpinās darbi pie automā-
tisko restu tīrītāju ierīkošanas 
Babītes sūkņu stacijā, caurteku 
atjaunošanas, caurteku galu be-
tonēšanas, grāvju tīrīšanas Salas 
pagastā un Babītes, Dzilnupes un 
Trenču polderu aizsargdambju sa-
kopšanas.

Piņķos, Jūrmalas ielā pie Ave-
ņu un Laimdotas ielas, pabeigti 
lokālā apgaismojuma izbūves 
darbi pie gājēju pārejām. Uzsākta 
ielu apgaismojuma izbūve Stropu 
ielā Spilvē. 

Noslēgti līgumi ar SIA „Elset” 
par ielu apgaismojuma būvprojek-
tu izstrādi Babītes pagasta Dzil-
nuciemā un Mežārēs.

Noslēgts līgums ar SIA „Lat-
kons” par luksofora objekta uz-
turēšanas darbiem Jūrmalas un 
Rīgas ielas krustojumā.

Izsludināts iepirkums par pie-
braucamās ielas un gājēju celiņu 
pārbūves būvprojekta izstrādi 
nekustamajos īpašumos „Piņķu 

ciems-2” un Jūrmalas iela 17 Piņ-
ķos, Babītes pagastā.

Izsludināts iepirkums par 
ielu apgaismojuma būvprojekta 
iz strādi posmā no Vecā Kalncie-
ma ceļa līdz Celtnieku ielai 11B 
Babītē, Babītes pagastā.

Nekustamais īpašums un 
plānošana
Notiek gājēju tilta pārbūves dar-
bi nekustamajā īpašumā „Antiņu 
kapi” Babītes pagastā.

Pabeigta Brāļu kapu piemi-
nekļa restaurācija/konservācija un 
iežogojuma un soliņu renovācija 
nekustamajā īpašumā „Antiņu 
kapi” Babītes pagastā.   

Turpinās tehnisko būvprojektu 
„„ATC ēkas” pārbūve par daudz-
dzīvokļu dzīvojamo māju, „Ad-
ministratīvā ēka-pasts” pārbūve 
par divu dzīvokļu dzīvojamo māju 
un „Garāža” pārbūve par palīgēku 
(saimniecības ēka)” nekustama-
jā īpašumā „Mildas” Babītē” un 

Saimnieciskie darbi septembrī

PAZIŅOJUMS PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA „JAUNZEMES” 
DETĀLPLĀNOJUMA GROZĪJUMU APSTIPRINĀŠANU

Ar Babītes novada pašvaldības domes 23.09.2015. lēmumu (prot. Nr. 13, 7.§) ap-
stiprināti nekustamā īpašuma „Jaunzemes” Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, 
detālplānojuma grozījumi.

Ar detālplānojuma dokumentāciju var iepazīties Babītes novada pašvaldības mā-
jaslapā www.babite.lv, kā arī Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra 
ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā. 

Inga Griezne, teritorijas plānotāja

PAZIŅOJUMS PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA „VECALSTES” 
DETĀLPLĀNOJUMA NODOŠANU PUBLISKAJAI APSPRIEŠANAI

Ar Babītes novada pašvaldības domes 23.09.2015. lēmumu (prot. Nr. 13, 9.§), nekus-
tamā īpašuma „Vecalstes” Spilvē, Babītes pagastā, Babītes novadā, detālplānojuma 
projekts ir nodots publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Publiskās apspriešanas termiņš – no 20.10.2015. līdz 17.11.2015.
Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 09.11.2015. plkst. 17 Babītes novada 

pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā.
Publiskās apspriešanas laikā detālplānojuma projekts būs apskatāms Babītes no-

vada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes 
novadā, kā arī Babītes novada pašvaldības mājaslapā www.babite.lv.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Babītes novada pašvaldības 
administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107, 
vai elektroniski, sūtot 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 administrācijas 
ēkā – pirmdienās un ceturtdienās plkst. 8.15–12.15 un 13–18.

Inga Griezne, teritorijas plānotāja
PAZIŅOJUMS PAR BABĪTES NOVADA TRANSPORTA INFRASTRUK-

TŪRAS ATTĪSTĪBAS TEMATISKĀ PLĀNOJUMA IZSTRĀDES UZSĀKŠANU
Ar Babītes novada pašvaldības domes 25.03.2015. lēmumu (prot. Nr. 4, 15.§) ir uzsākta 
Babītes novada transporta infrastruktūras attīstības tematiskā plānojuma izstrāde.

Transporta infrastruktūras plānošana ir galvenais priekšnosacījums teritorijas 
turpmākai attīstībai, mobilitātes nodrošināšanai un ciemu teritoriju sakārtošanai. 
Tematiskā plānojuma izstrāde ierosināta pirms jaunā Babītes novada teritorijas 
plānojuma izstrādes uzsākšanas, ar mērķi izstrādāt detalizētu transporta attīstības 
plānu un sagatavot nosacījumus, kas iekļaujami teritorijas plānojumā.

Tematiskā plānojuma izstrādi veic AS „Ceļu inženieri”, Aveņu iela 1, Ikšķile, 
Ikšķiles novads.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus līdz 17.11.2015. var iesniegt Babītes novada 
pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, 
LV-2107, vai elektroniski, sūtot 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. 

Inga Griezne, teritorijas plānotāja

,,Ēkas pārbūve par „Bibliotēku un 
daudzfunkcionālo sociālo pakal-
pojumu centru”” izstrāde, kā arī 
elektroenerģijas pieslēguma ierī-
košanas būvprojektu izstrāde kulta 
telpai (kapliča) objektā „Kapsēta” 
Spuņciemā, Salas pagastā, un ob-
jektam „Mildas -1” Babītes pagastā.

AS „Ceļu inženieri” uzsākusi 
transporta attīstības tematiskā 
plānojuma izstrādi.

SIA „R20” veiks bērnu rotaļu 
laukumu aprīkojuma demontāžu 
Rīgas ielā 15 un Laimdotas ielā 1  
Piņķos (līgumcena 198 EUR).

Pieņemts lēmums slēgt līgumu 
ar SIA „Jūrmalas mežaparki” par 
četru rotaļlaukumu izveidi Babītes 
pagastā (līgumcena 27 914 EUR).

Pašvaldības iestādes
Piņķos notiek futbola laukuma 
ģērbtuves jaunās ēkas būvdarbi.

Noslēgts līgums ar SIA „Pro-
jektēšanas birojs „Austrumi”” par 
Babītes vidusskolas pārbūves 
būvprojekta izstrādi (līgumcena 
39 350 EUR).

Noslēgts līgums ar SIA „Vent 
Eco Project” par ventilācijas sistē-
mas izbūvi Babītes vidusskolas ēkas 
pagrabstāvā – bijušās bibliotēkas 
telpās (līgumcena 21 758 EUR). 

Iesniegti divi piedāvājumu 
iepirkumam par Ziemassvētku 
dekoru piegādi, uzstādīšanu un 
nomu Babītes novadā. Pieņemts 
lēmums slēgt līgumu ar „Aktsia-
selts ADAM Bd” filiāli „Adam 
Decolight Latvia” par līgumcenu 
12 363 EUR.

Noslēdzies piedāvājumu ie-
sniegšanas termiņš iepirkumam 
par Babītes novada pašvaldības 
administratīvās ēkas pārbūves un 
teritorijas labiekārtojuma būvpro-
jekta izstrādi. Iesniegti trīs piedā-
vājumi. Notiek vērtēšana.

Elfa Sloceniece, 
Babītes novada pašvaldības 

izpilddirektore

Ziņojumā atspoguļots 
saimniecisko darbu 
23.09.2015. statuss.
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Izglītības iestāžu īsziņas
Babītes vidusskola
8. septembrī Babītes vidusskolā 
norisinājās Pierīgas novada skolu 
sporta skolotāju profesionālās 
pilnveides seminārs, kurā prak-
tisko nodarbību laikā pedagogi 
apguva dažādu rotaļu un spēļu 
pielietošanu sporta nodarbībās. 
Semināra laikā tika pārrunāts 
sporta spēļu kalendārs, sacensību 
norise, kā arī apbalvotas iepriek-
šējā mācību gada skolu koman-
das – godalgoto vietu ieguvējas. 
Babītes vidusskola 2014./2015. 
mācību gadā vidusskolu grupā 
ieguva 3. vietu.

Jau tradicionāli septembris 
Babītes vidusskolā ir Drošī-
bas mēnesis, tāpēc no 21. līdz  
25. septembrim Drošības nedē-
ļas ietvaros skolā tika organizēti 
informatīvi izglītojoši un izklai-
dējoši pasākumi, lai nostiprinātu 
skolēnu pamatzināšanas un veici-
nātu izpratni par drošību un pre-
ventīvajiem pasākumiem tās ievē-
rošanā. 1. klašu izglītojamajiem 
tika organizēta tikšanās ar Valsts 
policijas runci Rūdi, 5.–12. klašu  
izglītojamie rakstīja radošos dar-
bus par drošības tēmu, savukārt 
jaunāko klašu izglītojamie veidoja 
informatīvus plakātus. Drošības 
nedēļa noslēdzās ar mācību eva-
kuāciju. 

• 22. septembrī Krimuldas 
vidusskolas stadionā notika Pie-
rīgas novadu skolēnu sporta spē-
les „Olimpiskās stafetes”. Spor-
tisti sacentās pretstafetē 8 x 60 
m (četri zēni un četras meitenes),  
4 x 200 m stafetē zēniem un 4 x 
200 m stafetē meitenēm. 

• 28. septembrī deviņi 10. kla - 
ses izglītojamie uzsāka mācības 

„Panākumu universitātē”, kas 
ir uz sešiem gadiem akreditēta 
profesionālās pilnveides izglītī-
bas programma jauniešiem un to 
pedagogiem, kurā, iepazīstot citu 
jauniešu un veiksmīgu personī-
bu dzīvi un biznesa pieredzi, tiek 

attīstīta prasme gūt personīgus 
panākumus.

• Raiņa un Aspazijas gada 
ietvaros septembrī un oktobrī 
Babītes vidusskolā notiek daudzi 
tematiski pasākumi – radošo dar-
bu konkursi, sabiedriskās aktivi-
tātes, skatuves runas konkurss un 
animācijas filmu konkurss.

• 29. septembrī Baldones no-
vadā, slēpošanas trases „Riekstu 
kalns” apkārtnē, norisinājās Pierī-
gas novadu skolēnu sporta spēļu 
sacensības rudens krosā. Babītes 
vidusskolas komanda vidusskolu 
grupā izcīnīja 1.vietu.

Salas sākumskola
Miķeļdiena
Salas sākumskolas un PI grupu 
Miķeļdiena tika pavadīta rado-
šā un izzinošā gaisotnē. Vecāko 
klašu skolēni cepa maizi, iepazīs-
toties ar maizes veidiem un dažā-
dām cepšanas metodēm, bet vēlāk 
ar svaigo maizīti cienāja visus 
skolas un pirmsskolas audzēkņus. 
Pastaigu un vides zinību stundu 
laikā ārā sākumskolas klases un 
pirmsskolas izglītības grupas 
darināja kompozīcijas no dabas 
materiāliem un ražas veltēm, ko 
ar vecāku atbalstu un palīdzību 
bērni bija atnesuši uz skolu. 
Kompozīciju izstādi skolas pagal-
mā vecāki varēja skatīt vairākas 
dienas. Pēc kompozīciju novākša-
nas priecēja tas, ka daļu materiālu 
varējām izmantot atkārtoti – čie-
kurus, zīles, sausos ziedus, žaga-
riņus, bērza tāsis u.tml. žāvēsim 
un nākotnē izmantosim mākslas 
nodarbībās, ābolus, bumbierus, 
ķirbjus un burkānus izspiedām 
sulā, bet tos dārzeņus, kuri ne-
izturēja izstādes pārbaudījumu, 
nogādājām komposta kaudzē.

Dalība jaunā projektā
„Enrich Yourself!”
Salas sākumskola ir uzsākusi jau 
otro ES „ERASMUS+” program-

mas projekta īstenošanu. Projek-
ta „Enrich Yourself !” („Bagātini 
sevi!”) ietvaros no 1. oktobra līdz 
Jaunajam gadam skolā darbosies 
brīvprātīgā darbiniece Lucia De-
setova no Slovākijas.  

Projekta gaitā brīvprātīgajai 
darbiniecei plānots īstenot da-
žādas interaktīvas un izzinošas 
aktivitātes gan pirmsskolā, gan sā-
kumskolā, gan pedagogu kolektī-
vā: izstrādāt spēles un uzdevumus 
bērniem angļu valodas nodarbī-
bām, asistēt skolas pedagogu un 
pirmsskolas izglītības skolotāju 
ikdienas darbā, piedalīties sko-
las pasākumu organizēšanā un 
plānošanā, rīkot informatīvus 
pasākumus arī vietējai sabiedrī-
bai, izstrādāt miniprojektus par 
savu valsti, kultūru un sabiedrību, 
izpētīt jaunas izglītības metodes, 
pieejas un instrumentus, iepazīs-
tināt skolas kolektīvu ar tiem u.c.

Skolotāju dienā 
Salas sākumskolu 
apmeklē policija
Vai zināt, kāpēc Skolotāju dienā uz 
Salas sākumskolu tika izsaukta polici-
ja? Nē, tie nebija nedarbi! Nē, tas ne-
bija noziegums. „Policijas inspektore” 
A. Vanaga skatīja lietu Nr. 1 „Pasaulē 
labākās skolotājas”, un izmeklēšanas 
gaita un neapstrīdamie pierādījumi 
viņu atveda uz Salas sākumskolu, kur, 

izrādās, strādā vislabākie, jaukākie un 
zinošākie pedagogi pasaulē! Inspek-
tores uzticamais palīgs Reksis dzina 
pēdas, un skolēniem bija jāizpērk 
skolotājas no aizvešanas uz policijas 
iecirkni. Viktorīnā „Ko skolēni vēl 
nezina par skolotājiem”, atbildot uz 
dažādiem āķīgiem jautājumiem par 
savām skolotājām, pārliecinoši uz-
varēja skolēni, un policistei ar Reksi 
nekas cits neatlika kā doties atpakaļ 
uz iecirkni tukšām rokām. Bet visla-
bākās skolotājas pasaulē palika savā 
darbavietā – Salas sākumskolā, lai 
turpinātu savu darbu.

PII „Saimīte”
PII „Saimīte” ir pieteikusies prog-
rammā „Cūkmena detektīvi”. Tā 
ir ekoprogramma pirmsskolas iz-
glītības iestādēm, un tās mērķis ir 
rosināt bērnos atbildību pret vidi, 

vairojot izpratni par vērtīgo un 
lieko dabā. Programma ir tapusi ar 
Latvijas Vides aizsardzības fonda 
finansiālu atbalstu un veidota AS 

„Latvijas valsts meži” sociālās kam-
paņas „Nemēslo mežā!” ietvaros. 
Tā paredzēta 4–7 gadus veciem 
bērniem. Programmas ietvaros 
bērni kopā ar savām audzinātā-
jām soli pa solim atklās dažādus 
meža noslēpumus un kļūs par īs-
tiem Cūkmena detektīviem. 

29. septembrī āra laukumos 
bērni priecājās sportiskā pasāku-
mā „Rudens Rūķa noslēpumainā 
darbnīca”. Šajā dienā bērni sportoja, 
rotaļājās, pelnīja uzvaras balvas un 
noslēgumā paši gatavoja garšīgu 
cienastu sev un saviem vecākiem.

Babītes PII
Septembrī Babītes pirmsskolas iz-
glītības iestādē jau gaidīta tradīcija 
ir Tēvu dienas svinēšana. Šim no-
tikumam bērni gatavojās ar lielu 
prieku un atbildības sajūtu: veidoja 
dāvanas, „Rūķīšu” grupas bērni sa-
vus tētus sagaidīja ar pašu ceptām 
picām un aicināja kopā darboties 
āra laukumā, savukārt grupas „Mā-
rītes” bērni savus tētus pārsteidza 
ar jautrām dejām, dziesmām un 
sportiskām aktivitātēm, kurās 
iesaistījās arī mammas.

Rosinot bērnus iepazīt lauku 
sētu, tur dzīvojošos dzīvniekus 
un ikdienas darbu, rūpējoties 
par tiem, „Rūķīšu” un „Mārīšu” 
grupu bērni kopā ar skolotājām 
devās ekskursijā uz Jelgavas no-
vada zemnieku saimniecību „Pie 
Tēvoča Garika”. Lai iepriecinātu 
lauku sētas iemītniekus – pundur-
kaziņas, sprogainās cūkas, ponijus 
un mājputnus –, bērni un vecāki 
bija sarūpējuši cienastu – kaltētu 
maizīti, burkānus un ābolus. 

Ražas mēnesis ar veselīgajām 
rudens veltēm – svaigiem paš-
māju dārzeņiem un augļiem –  
rosināja rīkot sulu spiešanas 
aktivitātes. Bērni gatavoja biešu, 
burkānu un ābolu sulu, kā arī ve-
selīgos smūtijus. Uzņēmuši vese-
līgos vitamīnus, bērni nu gatavi 
dzestrajam rudenim!

Apkopoja: 
Lelde Drozdova-Auzāne

sabiedrisko attiecību speciāliste

Lappuse sagatavota pēc Aijas 
Vanagas, Ilzes Jermakas, Rutas 
Bārzdaines, Maritas Aplokas, 
Stefānijas Dubras, Annas Ses-
tules, Ilgas Stašulānes, Džine-
tas Tēraudas un Diānas Eglītes 
sniegtās informācijas.
Foto no izglītības iestāžu arhīviem.

Rakstu pilnās versijas varat 
izlasīt mājaslapā www.babite.lv, 
sadaļā „Izglītības jaunumi”. 

Babītes vidusskolas izglītojamie Drošības nedēļas pasākumā tiekas 
ar Valsts policijas runci Rūdi.

Skolotāju dienā Salas sākumskolu apmeklēja policija.

PII „Saimīte” audzēkņi sportiskajā pasākumā „Rudens Rūķa noslēpu-
mainā darbnīca”.

Babītes PII bērni ciemojas zemnie-
ku saimniecībā „Pie Tēvoča Garika”.
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Iegādājoties jaunu sadzīves vai 
citu elektrotehniku, rodas jau-
tājums, kur nodot savu mūžu 
jau nokalpojušo. Visas elektro-
iekārtas – televizori, ledusskapji, 
datori satur kaitīgas vielas, kas 
var apdraudēt vidi un cilvēku 
veselību, tādēļ tās nekādā gadī-
jumā nedrīkst izmest sadzīves 
atkritumos vai atstāt pie atkri-
tumu konteineriem, kur tās kāds 
var sabojāt un padarīt nederīgas 
otrreizējai pārstrādei.

Uzņēmums „Eco Baltia vide” pie-
dāvā bez maksas savākt un izvest 
jebkāda veida nolietotās un nede-
rīgās elektriskās un elektroniskās 
iekārtas – veļasmašīnas, televizo-
rus, ledusskapjus, plītis, datorus 
u.c. Piesakot elektroiekārtu iz-
vešanu, ar uzņēmuma darbinie-
kiem ir iespējams vienoties par 
nevajadzīgo iekārtu nogādāšanu 
no augstāka stāva. Pakalpojums 
pieejams ikvienam Babītes novada 
iedzīvotājam un uzņēmumam.

„Mēs nodrošinām nokalpoju-
šās elektrotehnikas ērtu savākša-
nu no dzīvesvietas. Vienojamies 
ar klientu par labāko laiku, no-
skaidrojam, vai būs nepieciešami 

papildspēki, lai nogādātu nolieto-
to iekārtu, piemēram, no kādas 
daudzstāvu ēkas augstāka stāva. 
Taču jāatceras, ka, nododot no-
lietoto tehniku, elektroiekārtām 
jābūt neizjauktām, piemēram, 
ledusskapim jābūt ar kompreso-
ru, televizoram – ar kineskopu, 
datoram – ar mātesplati u.tml.,” 
stāsta SIA „Eco Baltia vide”  
Vides pakalpojumu nodaļas vadī-
tājs Marts Māsēns.

Savāktā elektrotehnika tiek 
nogādāta SIA „Eco Baltia vide” 
noliktavā un nodota utilizēšanai 
saskaņā ar Latvijas un Eiropas 
Savienības vides prasībām. Uz-
ņēmums izsniedz apliecinājumu, 
ka nolietotās elektropreces tiks 
utilizētas. 

Šis ir lielisks veids, kā 
iedzīvotāji var atbrīvoties no 
nevajadzīgās sadzīves tehnikas, 
droši zinot, ka tā nenokļūs mežā 
vai kādas mājas pagalmā, un ilg-
termiņā palīdzēs uzlabot Latvijas 
vidi. 

Pieteikt elektroiekārtu bez-
maksas savākšanu un izvešanu 
var, zvanot uz tālr. 27737611.

Informāciju sagatavoja 
SIA „Eco Baltia vide”

Babītes vidusskola un PII „Sai-
mīte” ir divas no 44 Latvijas un 
10 Pierīgas izglītības iestādēm, 
kurām svinīgā pasākumā Latvijas 
Nacionālajā bibliotēkā 25. sep-
tembrī tika piešķirts ekoskolas 
statuss, kas nozīmē, ka nākam-
gad izglītības iestādes ir pilntie-
sīgas iegūt arī Zaļo karogu.

Babītes vidusskola šādu sertifikātu 
ieguva pirmo reizi un ir mērķtie-
cīgi apņēmusies nākamgad iegūt 
arī Zaļo karogu.

„Pateicoties šai programmai, 
mēs esam pievērsušas savas ģi-
menes un draugus šķirot atkri-
tumus, taupīt enerģiju un dzīvot 
pēc iespējas draudzīgāk videi. 

Babītes vidusskola un PII „Saimīte” 
ieguvušas ekoskolas statusu

Sākoties ražas novākšanas sezo-
nai, kā arī pēc dārza sakopšanas 
darbiem nereti dārzu un privāt-
māju īpašniekiem rodas jautā-
jums, ko iesākt ar puvušiem 
āboliem, nokritušajām lapām, 
nopļauto zāli vai citiem nevaja-
dzīgiem augļiem un dārzeņiem, 
ja piemājas dārziņā nav vietas 
komposta kaudzei, taču sadzīves 
atkritumu konteinerā šādus at-
kritumus izmest nedrīkst.

Zaļajiem atkritumiem vispiemē-
rotākā un ilgtspējīgākā metode ir 
kompostēšana, tomēr ne visiem ir 
iespēja to darīt. Viena no iespē-
jām privātmāju iedzīvotājiem, kā 
videi draudzīgi atbrīvoties no bio-
loģiskajiem atkritumiem, ir īpaši 
marķētie „zaļie” maisi. SIA „Eco 
Baltia vide” privātmāju iedzīvotā-

jiem piedāvā ērtus un izdevīgus 
īpaši marķētos „zaļos” maisus, 
kur izmest bioloģiskos jeb zaļos 
atkritumus.

Zaļajiem atkritumiem pare-
dzētajos maisos drīkst ievietot 
nopļautu zāli, koku lapas, sīkus 
zariņus, nezāles, ābolus, kartupe-
ļus un citus dārzeņus un augļus. 
Savukārt maisos nedrīkst ievietot 
koku zarus un virtuves atkritu-
mus, piemēram, gaļas un piena 
produktus.

Piepildītos zaļo atkritumu 
maisus atstāj pie sadzīves atkritu-
mu konteinera, un par to utilizā-
ciju parūpēsies atkritumu savācēji.  

Zaļos atkritumus nedrīkst iz-
mest sadzīves atkritumu kontei-
nerā! Atkritumu apsaimniekotāji 
par šādu pārkāpumu var piemērot 
sodu, kas ir paredzēts līgumā. 

Iedzīvotājiem ir iespēja pasūtīt 
desmit un vairāk maisu pie at-
kritumu izvedēja, un uzņēmums 

„Eco Baltia vide” nodrošinās to 
bezmaksas piegādi uz jūsu mā-
jām, maksu par zaļajiem maisiem 
iekļaujot jūsu atkritumu apsaim-
niekošanas rēķinā. 

Plašāka informācija pa tālr. 
67517600, 67799999

Esam gatavas darīt visu iespē-
jamo, lai nākamajā gadā arī pie 
mūsu skolas plīvotu Zaļais ka-
rogs un lai vienmēr, ejot garām 
skolai, varētu lepoties par pa-
darīto darbu,” stāsta Babītes vi-
dusskolas Ekopadomes pārstāves 
Stefānija Dubra un Anna  
Sestule.

Arī PII „Saimīte” lepojas ar 
godam nopelnīto ekoskolas sta-
tusu un kaldina jaunus nākotnes 
plānus. Kā stāsta PII vadītājas 
vietniece izglītības jomā Ruta 
Bārzdaine, „nupat apstiprināta 
arī ekoskolas padome, sastādīts 
gada darba plāns, kas nodroši-
nās bērnu darbošanos ekoskolas 
projektā ar mērķi radināt bērnus 
dzīvot dabas vidē, to kopjot un  
saudzējot”.

Savukārt Babītes novada pri-
vātajā sākumskolā un bērnudārzā 

„Vinnijs” Zaļais karogs plīvos jau 
šajā mācību gadā, tāpat kā 20 ci-
tās Pierīgas izglītības iestādēs, kas 
ar savu darbošanos apliecinājušas 
zaļo domāšanu.

„Zaļie” maisi – ērts veids, kā atbrīvoties 
no bioloģiskajiem atkritumiem

Iespēja nodot nolietotās un nevajadzīgās 
elektroiekārtas bez maksas

Jau otro gadu Salas sākumskola 
un pirmsskolas izglītības grupa 

„ABC” sadarbībā ar PII „Saimīte” 
Olimpisko dienu aizvadīja kopā. 
Salas sākumskolā viesojās „Saimī-
tes” sagatavošanas grupas „Rakari” 
un „Skudriņas”. Pasākums sākās ar 
goda apli un svētku maršu, tam 
sekoja iesildīšanās vingrošana, ko 
vadīja „Saimītes” sporta skolotāja 

Dzinta Cirse. Salas sākumskolas 
un pirmsskolas izglītības grupu 
sporta skolotāja Kristīne Bērziņa 
bija sagatavojusi jautras un kus-
tīgas stafetes, kas piemērotas visu 
vecumu dalībniekiem. Pēc azartis-
kās skriešanas stafetēs sekoja rota-
ļas un komandu spēles. Savukārt 

„Saimītē” Olimpiskā rīta vingrošana 
notika jau 24. septembrī. 

Ar olimpisku garu

Foto no SalaS SākumSkolaS arhīVa

25. septembrī jau piekto gadu pēc kārtas visā Latvijā notika Olimpiskā sporta diena, kurā iesaistījās 
vairāk nekā 100 000 iedzīvotāju, tostarp Babītes novada pašvaldības izglītības iestādes. Šogad ar 
devīzi „Nebrīnies! Piedalies!” Olimpiskā diena tika veltīta basketbola popularizēšanai.

Babītes vidusskolā
Pasākums sākās ar rīta vingro-
šanu un turpinājās ar dažādām 
sportiskām aktivitātēm. Izglītoja-
mie iepazinās ar basketbolu un 
tā noteikumiem, piedalījās sta-
fetēs un citās sporta sacensībās, 
kā arī zīmējumu un domrakstu 
konkursos, veidoja un kolāžās 
iemūžināja iespaidus par tēmu 

„Basketbols ir mana spēle!”.
Apkopoja: 

Lelde Drozdova-Auzāne
sabiedrisko attiecību speciāliste

Salas sākumskolā un PII „Saimīte”

Foto no BaBīteS ViduSSkolaS arhīVa
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Oktobra sākumā, par godu 
Starptautiskajai senioru dienai, 
pašvaldības iestādes – daudz-
funkcionālais sociālo pakalpo-
jumu centrs un Kultūrizglītības 
centrs – novada vecākā gadagā-
juma iedzīvotājus aicināja uz di-
viem muzikāliem pasākumiem. 

Starptautiskajā senioru dienā, 1. ok - 
tobrī, Babītes vidusskolas vokālā 
grupa „Pūpoliņi” Ingrīdas Mar-
tinsones vadībā ar Raimonda 
Paula dziesmām piepildīja daudz-
funkcionālo sociālo pakalpojumu 
centru, kur pulcējās daži desmiti 
pasākuma apmeklētāju. Pasāku-
ma ievadā centra vadītāja Inese 

Vismane klātesošos sveica ar no-
vada iedzīvotājas Olgas Doļges, 
kura nesen svinēja 85. jubileju, 
vēstījumu pasākuma viesiem un 
dzejas rindām. 

Savukārt 3. oktobrī Senioru 
dienai veltīts pasākums notika 
Kultūrizglītības centrā. Saulainās 
rudens pēcpusdienas program-
mu atklāja popgrupa „Karameles” 
Kristīnes Paņko vadībā. Kā stās-
ta Kultūrizglītības centra vadītāja 
Biruta Grīnfelde, „īpašu noskaņu 
pasākumam sniedza Latvijas Na-
cionālā teātra aktieris Juris Hiršs, 
kurš apmeklētājus priecēja ne 
tikai ar muzikāliem priekšnesu-
miem, bet arī ar sirsnīgu sarunu”. 

Vēlāk viesiem bija iespēja dejot 
kopā ar mūsu senioru deju kopu 

„Gāte” no Salas pagasta. Pasākuma 
laikā seniorus uzrunāja arī ilgga-
dējā Babītes novada pensionāru 
un politiski represēto personu 
labdarības biedrības priekšsēdē-
tāja Vilma Remese, aicinot visus 
aktīvi iesaistīties biedrības darbā. 

Apkopoja 
Lelde Drozdova-Auzāne, 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Interesentus, kuri vēlas iesaistīties 
Babītes novada pensionāru un po-
litiski represēto personu labdarī-
bas biedrībā aicinām sazināties ar  
V. Remesi (tālr. 28605093).

„Pūpes parkam būt!” – ar tādu 
moto 5. septembrī Babītes ciema 
Pūpes parkā pie stacijas noti-
ka talka. Palīdzot sakopt parka 
teritoriju un papildināt parka 
augu klāstu ar Latvijas Univer-
sitātes Rododendru selekcijas 
un izmēģinājumu audzētavas 

„Babīte” dāvinātajiem 30 rodo-
dendriem, talkā piedalījās teju 
40 Babītes novada iedzīvotāju. 
Parka sakopšanas darbi notika 
parka idejas autora un dārza en-
tuziasta Artūra Orlovska vadībā. 

Lai pilnībā pabeigtu parka labiekār-
tošanu, vēl daudz darāmā, tomēr 
pēc septembra talkas parka teri-
torijā jau veidojas skaists reljefs ar 
Japānas dārziem raksturīgiem ele-
mentiem. Daudzi iedzīvotāji, lieli 
un mazi, nāca ar saviem grābek-
ļiem un lāpstām, apliecinot savu 
vēlmi piedalīties ne tikai teritorijas 
sakopšanā, bet arī tās veidošanā. 
Babītes iedzīvotāji ir priecīgi, ka 
tieši Babītes ciemā top kas īpašs. 

Patīkami, ka talkas norisē, 
nodrošinot talkas dalībniekus ar 
maizi, sulām un mērcēm, iesais-
tījās arī vietējie uzņēmumi – SIA 

„Lāči” un AS „Spilva”, savukārt par 
zupu talciniekiem rūpējās biedrī-
ba „Pierīgas partnerība”.

Parks tapa, pateicoties LEADER  
finansējumam un Babītes iedzī-
votāja Artūra Orlovska idejai un 
darbam, ko viņš iegulda ik die-
nu. Artūrs Orlovskis ir kaislīgs 
dārznieks, kurš gatavs paplašināt 
Pūpes parku ar interesantiem au-
giem, kas atrodas viņa kolekcijā.

Kopā mēs varam daudz! Tie-
kamies nākamajās talkās!

Nadīna Millere, 
biedrības „Pierīgas partnerība” 

valdes priekšsēdētāja un 
pasākuma apmeklētāja 

Pūpes parkam būt! 
Senioru dienas pasākuma apmeklētāji daudzfunkcionālajā sociālo 
pakalpojumu centrā. Foto: l. drozdoVa-auzāne

Latvijas Nacionālā teātra 
aktieris Juris Hiršs, uzstājoties 
Senioru dienai veltītajā pasāku-
mā Kultūrizglītības centrā. 
foto: A. Bērziņš

Dejas un sirsnīgas sarunas pasākumā Kultūrizglītības centrā. foto: A. Bērziņš

Izskanējuši Senioru dienai veltītie pasākumi

No 2014. gada 25. jūlija līdz 
2015. gada 30. augustam Piņ-
ķos, Babītes Mūzikas skolas 
telpās Jūrmalas ielā 14A, tika 
realizēts projekts „Rituālo per-
kusiju iegāde perkusiju mākslu 
atbalsta fondam „Mazais bun-
dzinieks”” ar publisko finansē-
jumu 100% apmērā no ELFLA, 
t.i., 20  008,70 EUR (projekta 
Nr.14-04-LL37-L413201-000004).

Projekta mērķis ir sekmēt kvali-
tatīvu perkusiju mākslu atbalsta 
fonda „Mazais bundzinieks” kon-
certdarbību, iegādājoties rituālās 
perkusijas, tādējādi veicinot satu-
rīgas Mārupes un Babītes novada 

iedzīvotāju brīvā laika pavadīša-
nas iespējas. Projekta ietvaros tika 
iegādāti kopumā 60 perkusiju 
instrumenti, to skaitā džambas, 
darabukas, dziedošās metāla un 
kristāla bļodas, pērkona un oke-
āna bungas, Udu bungas, Hengs, 
Berimbao, Log Drum, afrikāņu 
Dun dun bungas, kalimba, af-
rikāņu runājošā bunga un citas 
lielākas un mazākas perkusijas. 
Lielākā daļa perkusiju ir Latvijā 
mazpazīstamas un reti dzirdamas, 
un to unikālās skaņu īpašības dod 
iespēju plašai radošai izaugsmei.

Projekta īstenošanas rezultātā 
laika gaitā plānots izveidot perku-
siju ansambļus, dodot vietējiem 

Babītes novada iedzīvotājiem 
iespēju spēlēt un iepazīt jaun-
iegādātās perkusijas un to unikālo 
skanējumu. Ilgstošas sadarbības ar 
Babītes Mūzikas skolu rezultātā 
arī mūzikas skolas audzēkņiem 
ir dota iespēja iepazīt projekta 
ietvaros iegādāto perkusiju spēli 
un skanējumu.

Paldies par sadarbību Babītes 
Mūzikas skolas direktorei Initai 
Pūķei!

Maija Švēdenberga, 
projekta vadītāja

Projekts perkusiju mākslas sekmēšanai
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1. lpp. –  Saistošie noteikumi Nr. 13 
Par grozījumiem Babītes novada pašvaldī-
bas 2015. gada budžetā  
2. lpp. – Saistošo noteikumu Nr. 13 
1. pielikums
Babītes novada pašvaldības pamatbudžeta 
ieņēmumi
4. lpp. – Saistošo noteikumu Nr. 13 
2. pielikums

Babītes novada pašvaldības pamatbudžeta 
izdevumi atbilstoši funkcionālajām kate-
gorijām
5. lpp. – Saistošo noteikumu Nr. 13 
3. pielikums
Babītes novada pašvaldības pamatbudžeta iz-
devumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām
8. lpp. – Saistošo noteikumu Nr. 13 
4. pielikums
Babītes novada pašvaldības speciālā bu-
džeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām 
un ekonomiskajām kategorijām

BABĪTES NOVADA 
SPORTA SPĒLES
27. septembrī Babītes sporta kom-
pleksā notika kāršu spēles „zolīte” 
ceturtais posms. Sacensībās pie-
dalījās 20 „zolītes” entuziasti. Šajā 
posmā rezultatīvākie bija:

dāmām 1. vieta Dzintrai Svik-
lei, 2. vieta Initai Reikai, 3. vieta 
Valentīnai Baumanei;

kungiem 1. vieta Valdim Min-
cānam, 2. vieta Kristapam Zari-
ņam, 3. vieta Vladislavam Ribu-
lim.

DUATLONS
27. septembrī Daugavpilī noti-
ka Latvijas čempionāts duatlonā 
(5 km skriešana + 20 km riteņ-
braukšana + 2,5 km skriešana). 
Pārliecinošu uzvaru vecuma gru-
pā V 40+ un ceturto vietu kop-

vērtējumā izcīnīja Babītes novada 
iedzīvotājs Igors Gucanovičs.

FUTBOLS
27. septembrī Rīgā notika Rīgas 
kausa izcīņas fināla mačs, kurā 
spēlēja SK „Babīte” komanda un 
Rīgas komanda SK „Rinuži”. Ar 
rezultātu 2:1 uzvaru svinēja „ba-
bītnieki”, savā īpašumā saņemot 
Rīgas kausu.

19., 20. un 26. septembrī Piņķu 
futbola laukumā notika drau-
dzības sacensības „Babītes kauss 
2015” bērniem vecumā no sešiem 
līdz vienpadsmit gadiem. Sacensī-
bas organizēja sporta kluba „Babī-
te” treneru un vecāku draudzīgais 
kolektīvs. Sacensības tika organi-
zētas sešās vecuma grupās, un ta-
jās piedalījās 450 jauno futbolistu 

Sporta ziņas

Kļūdas labojums
„Babītes Ziņu” septembra numurā (nr. 65) 1. lpp. rakstā „Pretim 
jaunām zināšanām” 3. slejas 1. teikumā ir ieviesusies kļūda. Teikuma 
pareizā versija: „Turklāt, tā kā Salas sākumskolā mācās arī bērni 
ar mācīšanās un attīstības traucējumiem, šāda tāfele uzlabos arī 
viņu ikdienas mācību procesa kvalitāti, jo vizuālo informāciju šie 
audzēkņi uztver vieglāk nekā verbālo vai audiālo.” 
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām! 

Uzmanību Babītes novada pašvaldības informatīvā 
izdevuma „Babītes Ziņas” saņēmējiem!
Uzklausot Babītes pasta nodaļas darbinieku ierosinājumu, lai at-
vieglotu pasta darbinieku darbu, turpmāk „Babītes Ziņas” Babītes 
pagastā tiks piegādātas trīs darba dienu laikā no to izdošanas 
datuma, kas nozīmē, ka oktobra numurs Jūsu pastkastītē nonāks 
laika posmā no 20. līdz 23. oktobrim.

Nākamais „Babītes Ziņu” numurs tiks izdots 24. novembrī. 

Babītes novada pašvaldības 
pirmsskolas izglītības iestāde 

„Saimīte” rīko iestādes logo iz-
strādes konkursu, kurā piedalī-
ties aicināts ikviens interesents, 
bet jo īpaši bijušie „Saimītes” 
audzēkņi. 

Logo dizainā izmantojami visi 
grafiskie un glezniecības līdzek-
ļi, obligāti ietverot PII „Saimīte” 
nosaukumu. 

Konkursa darbu iesniegšanas 
termiņš ir 2015. gada 6. novem-
bris, iesniedzot tos PII „Saimīte”, 
Piņķos, Babītes pagastā, Babītes 
novadā, LV-2107, vai sūtot uz 
e-pasta adresi saimite@babite.lv.

Konkursam iesniegtie darbi 
apskatei tiks izstādīti 10. novem-
brī – PII „Saimīte” Mārtiņdienas 

tirdziņā, kur apmeklētājiem būs 
iespēja balsot par sev tīkamāko 
logo. 

Pēc konkursa rezultātu ap-
kopošanas tiks apbalvots gan 
pirmās vietas ieguvējs, gan trīs 
labāko darbu iesniedzēji. Ja kon-
kursa dalībnieks savu darbu vei-
cis pedagoga vadībā, konkursa 
organizētājs piešķirs balvu arī 

uzvarētāja darba un trīs labāko 
darbu autoru pedagogiem. 

Logo tiks izmantots poligrā-
fiskajos izdevumos, pasākumu 
un PII „Saimīte” ēkas vizuālajā 
noformējumā, kā arī dažādos 
prezentācijas materiālos.

Ar konkursa nolikumu iespē-
jams iepazīties novada mājaslapā 
www.babite.lv. 

Aicina piedalīties PII „Saimīte” logo izveidē

reģistrācijas numurs: 000703364
dibinātājs: Babītes novada pašvaldība

Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, 
Babītes novads, lV–2107

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”

Eiropas Nāciju kauss kvadricikliem. Latvijas izlases pārstāvji: (no kreisās) Kārlis Bole Jr., Edgars Meņģe-
lis un Raivis Sootee. Foto no latVijaS motoSPorta FederāCijaS arhīVa, autorS jāniS PaStarS

no astoņām Latvijas pilsētām un 
novadiem. Divās vecuma grupās 
(U10 un U11) Babītes komandām 
izdevās izcīnīt uzvarētāju kausus, 
grupu U7, U8, U9 komandas iz-
cīnīja otrās vietas, bet jaunākās 
grupas futbolisti tika apbalvoti 
ar piemiņas medaļām.

FLORBOLS
25. septembrī spēlē ar FK „ Kul-
dīga” Latvijas čempionāta pirmo 
līgu sāka SK „Babīte” komanda. 
Ļoti saspringtā spēlē ar rezultātu 
4:3 uzvaru svinēja „babītnieki”.

PIERĪGAS NOVADU 
SPORTA SPĒLES
4. oktobrī Babītes sporta kom-
pleksā notika vīriešu komandu 

volejbola spēle par 4.vietu. Ba-
bītes novada izlases komandas 
pretinieki bija Salaspils novada 
volejbolisti. 

Pārliecinošu uzvaru trijos 
setos izcīnīja Babītes komanda. 
Komandā spēlēja: Jānis Ence, 
Roberts Silamednis, Edgars 
Putniņš, Elgars Bičevskis, Jānis 
Dūšelis, Guntars Reika, Kaspars 
Švikstiņš, Artūrs Vītiņš un Egīls  
Strods.

MOTOKROSS
Babītes novada iedzīvotājs Rai-
vis Sootee turpina sekmīgi star-
tēt kvadri OPEN klasē. Šis gads 
sportistam ir īpaši veiksmīgs – 
startējot trīs dažādās šīs disciplī-
nas sacensībās, viņš kopvērtējumā 

visās ir ieguvis godalgotas vietas: 
Igaunijas čempionātā – trešā, Lat-
vijas čempionātā – otrā, bet Su-
perkausā – pirmā vieta. 

Motosportists ir arī iekļauts 
Latvijas izlases sastāvā Nāciju 
kausa konkrētajā klasē, kas ir 
augstākais līmenis šajā sporta 
veidā. 10. un 11. oktobrī Vāci-
jā notikušajā 2015. gada Eiro-
pas Nāciju kausā kvadricikliem 
Latvijas izlases komanda, ko 
pārstāvēja arī Raivis Sootee un 
viņa treneris/mehāniķis Andris 
Elksnis, sasniedza augstus rezul-
tātus, izcīnot Latvijai sudraba  
medaļu.

Sergejs Varša, 
Babītes sporta kompleksa 

metodiķis

SK „Babīte” U11 grupas spēlētāji priecīgi par izcīnīto 1. vietu 
 „Babītes kausā 2015”. Foto: i. jermaka

Numura pielikumi


