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Antiņu kapsētā 
piemin kritušos 
strēlniekus – 2. lpp.
Labie darbi svētku 
laikā – 6. un 7. lpp.

2015. gadā iedzīvotāju 
skaits Babītes novadā pie
audzis par 208 iedzīvotājiem, 
2016. gada sākumā sasnie
dzot 10 339. Salīdzināju
mam: 2014. gadā iedzīvotāju 
skaits bija pieaudzis par 
303, kas kopš 2010. gada 
uzskatāms par rekordu  
iedzīvotāju skaita pieaugu
ma ziņā. Kopumā, skatoties 
pēdējo gadu statistiku, 
novada iedzīvotāju skaits 
pieaug vienmērīgi.

Taču rekords 2015. gadā uzstādīts 
jaundzimušo skaita ziņā. Aizva-
dītajā gadā Babītes novadā pie-
dzimuši 138 bērni, kas ir par trīs 
vairāk nekā 2014. gadā. Diemžēl 
pieaudzis arī mirušo skaits, un 
kopumā 2015. gadā mūžībā aiz-
gājuši 82 iedzīvotāji, kas ir par 
četriem vairāk nekā 2014. gadā. 

Iedzīvotāju vecuma ziņā, sa-
līdzinot ar 2014. gadu, palielinā-
jies visjaunāko novada iedzīvotāju 
skaits, samazinājies 18–30 gadus 
veco iedzīvotāju skaits, savukārt 
pieaudzis vecuma grupas 31–40 
iedzīvotāju skaits, un šī vecuma 
grupa ieņem arī līderpozīciju, 
tai seko 41–50 grupas pārstāvji. 
Novada vecākajai iedzīvotājai ir 
101 gads.

Runājot par iedzīvotāju na-
cionālo sadalījumu 2015. gadā, 
Iedzīvotāju reģistra dati liecina, 
ka, salīdzinot ar 2014. gada rā-
dītājiem, latviešu skaits novadā 
ir sarucis par vienu procentu, kas 
atdots mazākumtautībām, taču 

pārējo lielāko novadā pārstāvēto 
tautību procentuālie rādījumi sa-
glabājušies iepriekšējā gada līmenī.

2015. gadā Babītes no-
vadā kopumā noslēgtas 84 
laulības, no kurām 27 baznī-
cā, 57 dzimtsarakstu nodaļā.  

2015. gada demogrāfiskā statistika
Babītes novada pašvaldības 
atbalsts ģimenēm ar bērniem
Salīdzinot ar iepriekšējo mācību 
gadu, atbalsta saņēmēju skaits 
audzis visās minētajās pozīcijās.
2015./2016. mācību gadā:
• 316 novada bērni saņem līdzfi-
nansējumu privātās pirmsskolas 
izglītības iestādes apmeklēju-
mam. Salīdzinājumā ar iepriekšē-
jo mācību gadu līdzfinansējuma 
saņēmēju skaits audzis par 16%;
• 31 bērns saņem līdzfinansēju-
mu mācībām privātā vispāriz-
glītojošā skolā (par 10 bērniem 
vairāk nekā iepriekšējā mācību 
gadā);
• 190 bērni no daudzbērnu ģime-
nēm saņem ēdināšanas maksas 
atvieglojumus novada izglītības 
iestādēs (50% no kopējās sum-
mas pirmsskolas izglītības iestā-
dēs, 1 EUR vispārizglītojošajās 
skolās);
• 27 bērni saņem līdzfinansējumu 
50% apmērā mācībām Rīgas pil-
sētas pašvaldības profesionālās 
ievirzes skolās.
Dati: izglītībaS DaRba SpEciāliStE

Iedzīvotāju vecumstruktūra

Dzimstība

Mirstība

Iedzīvotāju nacionālais sadalījums

Salīdzinot ar 2014. gadu,  
laulību bijis par deviņām mazāk, 
taču pieaudzis to pāru skaits, kas 
par laulību reģistrācijas vietu iz-
vēlējušies baznīcu. 

Informāciju sagatavoja:
Lelde Drozdova-Auzāne,

Babītes novada pašvaldības 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Dati: DzimtSaRakStU noDaļaS vaDītāja, iEDzīvotājU 
REģiStRēšanaS SpEciāliStE

Novada iedzīvotāju skaita pieaugums
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Nu jau vairāk nekā 15 nova
da ģimenes izmanto iespēju 
piedalīties aktivitātēs, ko 
organizē 2014. gada nogalē 
dibinātā Babītes novada 
daudzbērnu ģimeņu  
biedrība „Babītes ģimenes”.

Ģimenes piedalās biedrības rīkota-
jos semināros, reizi mēnesī apmeklē 
psiholoģes Ineses Lapsiņas nodarbī-
bas un Santas Lingas vadītos pila-
šu treniņus. Aizvadītā gada nogalē, 
sadarbojoties ar fotogrāfi Benitu 
Žogotu, biedrību „IrBērni”, kuru 
pārstāv Olekšu ģimene, un Kultūr-
izglītības centru, tika organizētas 
ģimeņu fotosesijas, kas izvērtās 
divās jaukās dienās, ķerot mirkļus 
svētku noskaņās, satiekoties un ie-
pazīstoties. Šis pasākums notika jau 
otro gadu un guva lielu atsaucību.

Biedrība ir lieliska platforma 
ģimenēm apvienoties sadraudzī-
bā, kopīgu mērķu sasniegšanā, 
sadarbības veidošanā ar pašval-
dības iestādēm un dažādu akti-
vitāšu organizēšanā, tādēļ īpaši 
tiek aicinātas atsaukties aktīvas 
un iesaistīties varošas ģimenes, ne 
tikai kuplās ģimenes ar trīs vai 
vairāk bērniem, bet arī mazākas. 

Biedrība aicina pieteikties ģi-
menes, kas iedvesmotu jauniem 
projektiem un iniciatīvām, dalītos 
ar savu pieredzi un nākotnes re-

dzējumu, un novēl visām novada 
ģimenēm augt lielām, būt stiprām, 
veselām un laimīgām!

Ieva Keire, 
Babītes novada daudzbērnu 

ģimeņu biedrības „Babītes 
ģimenes” vadītāja

Vairāk informācijas par biedrības 
organizētajām aktivitātēm var 
iegūt, apmeklējot „Facebook.com” 
lapu – Babītes novada daudzbēr-
nu ģimeņu biedrība „Babītes ģime-
nes” vai rakstot uz e-pasta adresi 
babitesgimenes@inbox.lv. 

Babītes novada kuplās ģimenes tiekas daudzbērnu 
ģimeņu biedrības organizētajās aktivitātēs

29. janvārī plkst. 19 Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības 
centra Lielajā zālē notiks „Teātris un ES” izrāde bērniem „Sunītis un 
Kaķīte”. Biļetes cena – 4 EUR. Pieejamas no 2016. gada 18. janvāra. 

Biļetes uz pasākumiem Kultūrizglītības centrā (Jūrmalas iela 14A, 
Piņķi, Babītes pagasts) var iegādāties pie dežuranta katru darba dienu 
no plkst. 8 līdz 20, sestdienās no plkst. 10 līdz 16.

9. janvārī Babītes novada 
Antiņu kapsētā un 
Ložmetējkalnā notika 
Ziemassvētku kauju 
99. gadadienas atceres 
pasākumi.

Atceres pasākumu programmu 
aizsāka tradicionālais kritušo 
strēlnieku piemiņas brīdis An-
tiņu kapsētā, kur klātesošos uz-
runāja Nacionālo bruņoto spēku 

kapelāns Uģis Brūklene, Babītes 
novada pašvaldības domes priekš-
sēdētājs Andrejs Ence un Nacio-
nālo bruņoto spēku komandieris 
ģenerālleitnants Raimonds Grau-
be. Savos vēstījumos U. Brūklene, 
A. Ence un R. Graube pauda, cik 
svarīgi ir veidot tiltu no pagātnes, 
atceroties un pieminot latviešu 
strēlnieku varonību, kas lika pa-
matus Latvijas valsts izveidei, 
uz šodienu. Tā kā liela daļa no 

vairāk nekā pieciem tūkstošiem 
Pirmā pasaules kara Ziemassvētku 
kaujās kritušajiem karavīriem – 
1240 strēlnieku – ir apbedīti tie-
ši Antiņu kapos, viņi aicināja šo 
svēto vietu vienmēr atcerēties un 
izrādīt cieņu tiem, kuri cīnījās par 
Latviju.

Par pasākuma muzikālo no-
formējumu rūpējās Zemessardzes 
52. kājnieku bataljona orķestris. 
Pasākuma laikā 95 Jelgavas un 
Jelgavas novada jaunsargi tradi-
cionāli deva svinīgo solījumu. 

Vēlāk Jelgavas novada Valgun-
des pagasta Ziemassvētku kauju 

muzejā interesentiem bija iespēja 
vērot Pirmā pasaules kara kaujas 
rekonstrukciju un, sildoties pie 
atmiņu ugunskuriem, piedalīties 
svinīgā pasākumā Ložmetējkalnā.

Lelde Drozdova-Auzāne, 
sabiedrisko 

attiecību speciāliste 

Ziemassvētku kaujās kritušo strēlnieku piemiņai

Nacionālo bruņoto spēku kapelāns Uģis Brūklene kritušo strēlnieku piemiņas pasākumā Antiņu kapsētā.
 Foto: l. DRozDova-aUzānE

Babītes vidusskolas audzēkņu veidotais lāpu ceļš piemiņas pasāku
mā Antiņu kapsētā.  Foto: l.DRozDova-aUzānE
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Babītes novada pašvaldības 
domes sēdē 16. decembrī 
tika izskatīti 24 darba 
kārtībā iekļautie punkti. 
Sēdē piedalījās 13 domes 
deputāti. 

Domes lēmumi 
īsumā:
•	nekustamā īpašuma „Jaunās 
priedes” zemes vienībai mainīt 
adresi no „Jaunās priedes” uz 
Priedaines iela 19, Piņķi, Babītes 
pagasts, Babītes novads;

•	nekustamajā īpašumā „Cenas”, 
Babītes pagasts, Babītes novads, 
mainīt noteikto nekustamā īpa-
šuma lietošanas mērķi no zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība un 
individuālo dzīvojamo māju ap-
būve, uz zeme, kur galvenā saim-
nieciskā darbība ir lauksaimnie-
cība;

•	pagarināt zemes vienības „Bi-
rutas” Babītē, Babītes pagastā, 
Babītes novadā, zemes ierīcības 
projekta izstrādei izsniegtā no-
sacījuma derīguma termiņu uz 
vienu gadu;

•	apstiprināt SIA „AZIMUTS 
inženierizpēte” izstrādāto ze-
mes ierīcības projektu nekus-
tamajam īpašumam „Klīvu 
Arvīdi” Klīvēs, Babītes pagastā, 
Babītes novadā. Plānotajai ze-
mes vienībai „1” 2,35 ha platībā 
saglabāt adresi „Klīvu Arvīdi”, 
Klīves, Babītes pagasts, Babītes 
novads, plānotajai zemes vienī-
bai „2” 1,86 ha platībā piešķirt 
adresi „Kārkliņvilla”, Klīves, 
Babītes pagasts, Babītes novads. 
Abām zemes vienībām noteikt 
nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauk-
saimniecība; 

•	apstiprināt izstrādāto detālplā-
nojumu nekustamajiem īpašu-
miem „Indriņas” un „Gundegas” 
Mežārēs, Babītes pagastā, Babītes 
novadā;

•	piešķirt adreses un mainīt ne-
kustamā īpašuma lietošanas mēr-
ķi nekustamajiem īpašumiem 
detālplānojuma „Jaunzemes” te-
ritorijā Piņķos, Babītes pagastā, 
Babītes novadā;

•	piekrist zemes ierīcības projek-
ta izstrādei zemes vienību Jūrma-
las ielā 6 un Viršu ielā 2A Piņķos, 
Babītes pagastā, Babītes novadā, 
robežu pārkārtošanai;

•	mainīt nekustamā īpašuma 
„Elingi” nekustamā īpašuma lie-
tošanas mērķi četriem zemes ga-
baliem no zeme, uz kuras galve-
nā saimnieciskā darbība ir lauk-
saimniecība, uz zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība un individuālo 
dzīvojamo māju apbūve;

•	grozīt Babītes novada pašvaldī-
bas domes 16.12.2009. lēmuma 

„Par lauku apvidus zemes piekri-
tību valstij un Babītes novada 
pašvaldībai”, protokols Nr. 10,  
10. §, trešo punktu, svītrojot no 
saraksta ierakstu par zemes vie-
nības ar kadastra apzīmējumu 
80880060112 piekritību Babītes 
novada pašvaldībai. Precizētā 
platība 0,02 ha;

•	izsniegt izziņas piecām per-
sonām par piekrišanu iegūt 
īpašumā zemi nekustamajos 
īpašumos „Mežāres 6” un pie tā 
piederošās 474/3565 kopīpašu-
ma domājamās daļas Mežārēs, 
Babītes pagastā, Babītes nova-
dā, „Aigari” Gātciemā, Salas pa-
gastā, Babītes novadā, „Dzeņu  
iela 2” Spilvē, Babītes pagas-
tā, Babītes novadā, ½ domāja-
mo daļu no zemes nekustamajā 
īpašumā „Sūnu iela 1” Mežārēs, 
Babītes pagastā, Babītes novadā,  
2/9 domājamās daļas no zemes ne-
kustamajā īpašumā „Vētras 1” Eg-
ļuciemā, Babītes pagastā, Babītes  
novadā;

•	vienai personai piešķirt pakal-
pojuma apmaksu dienas aprūpes 
centrā „Cerību ligzda”. Noteikt 
apmaksu 14,91 EUR dienā ap-
meklējumam ne vairāk kā trīs 
reizes nedēļā;

•	pagarināt pakalpojuma „Zupas 
virtuve” darbību 2016. gadā;

•	divām personām piešķirt fi-
nansiālu atbalstu Portidžas mā-
cībsistēmas nodrošinājumam; 

•	vienai personai piešķirt pabal-
stu 290 EUR apmērā sociālās re-
habilitācijas mērķu sasniegšanai. 
Vienai personai piešķirt pabal-
stu ārkārtas situācijā 1500 EUR 
apmērā ārkārtas situācijas radīto 
seku pilnīgai vai daļējai novērša-
nai;

•	veikt izmaiņas Babītes novada 
pašvaldības 25.08.2010. noteiku-
mu Nr. 15 „Nomas maksas cen-
rādis Babītes novada pašvaldības 
izglītības iestādēs” 1. punktā, 
izsakot 1.1. apakšpunktu jaunā 

redakcijā: „1.1. Zāle – 4.17 euro 
stundā un PVN;”;

•	 izteikt Babītes novada pašval-
dības domes 12.08.2014. lēmuma 

„Par nomas maksas noteikšanu 
Babītes vidusskolas ēdināšanas 
kompleksā un kafejnīcā” (pro-
tokols Nr. 9, 3. §) 1. punkta pir-
mo rindkopu jaunā redakcijā: 

„1. Apstiprināt, sākot ar 2016. 
gada 1. janvāri, Babītes vidus-
skolas ēdināšanas kompleksa, 
ar kopējo platību 221,7 m2, no-
mas maksu mēnesī 36,77 EUR  
plus PVN”;

•	 apstiprināt nolikumu „Babī-
tes novada pašvaldības komisijas 
materiālo vērtību ekspluatācijā 
pieņemšanai (nodošanai), novēr-
tēšanai, lietderīgās lietošanas lai-
ka noteikšanai, norakstīšanai un 
vērtības maiņai”;

•	 apstiprināt nosacīto cenu at-
savināmajam nekustamajam īpa-
šumam „Aizkraukļi” 5318 EUR 
apmērā;

•	 apstiprināt Babītes novada 
pašvaldības saistošos noteiku-
mus Nr. 21 „Par Babītes novada 
pašvaldības saistošo noteikumu 
publicēšanu” (pielikumā);

•	 apstiprināt Babītes novada 
pašvaldības saistošos noteiku-
mus Nr. 22 „Par pašvaldības no-
devu par būvatļaujas saņemšanu 
Babītes novadā”;

•	 apstiprināt Babītes novada 
pašvaldības saistošos noteiku-
mus Nr. 23 „Grozījumi Babītes 
novada pašvaldības 22.10.2014. 
saistošajos noteikumos Nr. 16 

„Nodevas par Babītes novada 
pašvaldības izsniegtajiem oficiā-
lajiem dokumentiem un to aplie-
cinātām kopijām” (pielikumā);

•	 piešķirt naudas balvu 950 EUR 
apmērā Babītes novada pašvaldī-
bas grāmatvedei Alīdai Strožai 
par ilggadēju ieguldījumu – 38 
profesionālās darbības gadiem 
iestādē. Naudas balvu apmaksāt 
no Babītes novada pašvaldības 
administrācijas 2015. gada bu-
džeta līdzekļiem. Piešķirt naudas 
balvu 1200 EUR apmērā Babītes 
Mūzikas skolas direktorei Initai 
Pūķei par ilggadēju ieguldījumu –  
21 profesionālās darbības gadu 
iestādē. Naudas balvu apmak-
sāt no Babītes Mūzikas skolas  
2015. gada budžeta līdzekļiem;

•	 apstiprināt Babītes novada 

Pašvaldības domes sēdē decembrī pieņemtie lēmumi

Kļūdu labojums

1) 2015. gada 15. decembra „Babītes Ziņu” 4. lpp. trīs teritorijas 
plānotājas paziņojumos tika norādīts nepareizs konkrēto lēmumu 
gads.

Paziņojumiem: 
•  „Par nekustamā īpašuma „Ziediņi”, Varkaļos, Salas pagastā, Babī-
tes novadā, detālplānojuma izstrādes uzsākšanu”,
•  „Par nekustamā īpašuma „Jaunkalēji”, Mežārēs, Babītes pagastā, 
Babītes novadā, detālplānojuma izstrādes uzsākšanu”; 
•  „Par nekustamā īpašuma „Lielbatari”, Lapsās, Babītes pagastā, Ba-
bītes novadā, detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu”

tekstā minētā domes lēmuma datuma 25.11.2014. vietā pareizā 
norāde ir 25.11.2015. 

2) Savukārt 15. decembra „Babītes Ziņu” 4. lpp. publicētajā pazi-
ņojumā „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašu-
ma „Ošpriedes”, Salas pagastā, Babītes novadā, teritorijas daļai” bija 
vairākas neprecizitātes, līdz ar to šajā izdevumā tas tiek publicēts no 
jauna. 

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

PAZIŅOJUMS PAR NEKUSTAMO ĪPAŠUMU „INDRIŅAS” 
UN „GUNDEGAS” 

DETĀLPLĀNOJUMA APSTIPRINĀŠANU
Ar Babītes novada pašvaldības domes 16.12.2015. lēmumu (prot. 
Nr. 16, 5. §) apstiprināts nekustamo īpašumu „Indriņas”, kadastra 
apzīmējums 80480010159, un „Gundegas”, kadastra apzīmējums 
80480010200, Mežārēs, Babītes pagastā, Babītes novadā, detālplā-
nojums.

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

Inga Griezne, teritorijas plānotāja

PAR DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES UZSĀKŠANU 
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA „OŠPRIEDES”, SALAS PAGASTĀ, 

BABĪTES NOVADĀ, TERITORIJAS DAĻAI
Ar Babītes novada pašvaldības domes 25.11.2015. lēmumu (prot. 
Nr. 15, 13. §) ir uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamā īpa-
šuma „Ošpriedes”, Salas pagastā, Babītes novadā, kadastra apzīmē-
jums 80880050135, teritorijas daļai 2 ha platībā ar mērķi precizēt 
Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008.–2020. gadam un Salas 
pagasta teritorijas plānojuma 2005.–2017. gadam funkcionālā zo-
nējumā noteikto atļauto izmantošanu un aprobežojumus, kā arī 
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, iekļaujot detāl-
plānojuma sastāvā plānotās apbūves būvprojektu minimālā sastāvā.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Babītes nova-
da pašvaldības teritorijas plānotāja.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Babītes 
novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Ba-
bītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107, vai elektroniski, sūtot uz 
e-pastu dome@babite.lv.

Inga Griezne, teritorijas plānotāja

pašvaldības saistošos noteiku-
mus Nr. 24 „Par grozījumiem 
Babītes novada pašvaldības 
2015. gada budžetā” (pieliku- 
mā);

•	 Babītes novada pašvaldības ies-
tāžu vadītājiem un to darbinie-
kiem piešķirt vienreizējas prē-
mijas par ieguldījumu 2015. ga- 
da Babītes novada pašvaldības 

budžeta sekmīgā izpildē un la-
biem 2015. gada darba izpildes 
rādītājiem.

Andrejs Ence,
 Babītes novada pašvaldības 

domes priekšsēdētājs

Ar lēmumu pilnajām versijām var 
iepazīties vietnē www.babite.lv,  
sadaļā „Pašvaldība” – „Domes 

sēdes un lēmumi”



Ceļi, meliorācija un 
apgaismojums 
Ekspluatācijā pieņemta gājēju 
ietve Kleistu ielas posmā Mež-
ārēs.

Babītē turpinās Celtnieku, 
Rožu, Meža un Bērzu ielas pie-
braucamās ielas būvprojektu 
izstrāde; Piņķos – gājēju celiņu 
pārbūves būvprojektu izstrāde 
nekustamajos īpašumos „Piņķu 
ciems-2” un Jūrmalas iela 17. 

Akceptēti izstrādātie Spuņcie-
ma ielas Spuņciemā un autoceļa 
C-108 Gātes ceļa posmā Gātcie-
mā pārbūves būvprojekti. 

Izbūvēts ielu apgaismojums 
Babītē, posmā no Vecā Kalncie-
ma ceļa līdz Celtnieku ielai 11B. 

Noslēdzies piedāvājumu ie-
sniegšanas termiņš iepirkumam 
par pašvaldības pārvaldījumā 
esošo ielu un autoceļu grants, 
šķembu un uzlabotas grunts se-
gumu uzturēšanas darbiem. 

Nekustamais
īpašums un plānošana
Ekspluatācijā pieņemti četri jau-
ni rotaļlaukumi Babītes novadā.  
Turpinās nekustamā īpašuma 
Liepu aleja 17 pārbūves tehniskā 
būvprojekta izstrāde; pabeigta 
tehniskā projekta ekspertīze par 
nekustamā īpašuma „Mildas-1”, 
Babītē, pārbūvi. 

Atjaunoti novadā izvietotie in-
formācijas stendi. 
Turpinās darbs pie piecu velo-

maršrutu izveides un trīs tema-
tisko plānojumu izstrādes. 

Pašvaldības iestādes
Turpinās ģērbtuvju ēkas pie fut-
bola laukuma Piņķos būvdarbi.
Turpinās Babītes novada paš-
valdības administratīvās ēkas 
pārbūves un teritorijas labiekār-
tojuma būvprojekta izstrāde un 
Babītes vidusskolas pārbūves 
būvprojekta izstrāde.

Noslēgts līgums ar SIA „LC 
būve” par daudzfunkcionālā so-

ciālo pakalpojumu centra pārbū-
vi Centra ielā 3, Piņķos, Babītes 
novadā. Līgumcena – 298 313 
EUR.

Izsludināts iepirkums par mo-
duļu ēkas piegādi un uzstādīšanu 
Babītes pirmsskolas izglītības ies-
tādes telpu nodrošināšanai.
Elfa Sloceniece, Babītes novada 

pašvaldības izpilddirektore

Ziņojumā atspoguļots 
saimniecisko darbu statuss uz 

16.12.2015.
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Rūpējoties par kaķiem bez
pajumtniekiem, decembrī 
par Babītes novada pašval
dības finansējumu Piņķos, 
pagalmā starp Rīgas ielu 10 
un Rīgas ielu 12, uzstādīta 
novadā pirmā kaķu māja, 
kas dod patvērumu 8–12 bez 
pajumtes esošiem kaķiem.

Liels paldies šā projekta iniciato-
rei – Babītes novada iedzīvotājai 
Helēnai Ertei!

H. Erte uzsver, ka Rīgas ielas 
kaķu kolonijas dzīvnieki ir steri-
lizēti, un aicina iedzīvotājus būt 
atbildīgiem un nevairot bez pa-
jumtes esošo dzīvnieku skaitu.

„Mēs nedzīvojam vieni. Mums 
līdzās – pilsētās, ciemos, mikro-
rajonos, ielās – dzīvo tā sauktie 
ielas kaķi. No kurienes tie rodas? 
Kaķis taču a priori ir mājas dzīv-
nieks! Lielākoties tas ir cilvēku 
bezatbildīgās un cietsirdīgās rī-
cības rezultāts, jo tas taču ir pa-
visam vienkārši – paņemt mazo 
pūkaino būtni, parotaļāties un, 
kad dzīvnieks izaug un sasniedz 
pubertāti, vienkārši izlikt to uz 
ielas. Ļoti ierasta lieta ir „aiz-
mirst” savu dzīvnieku vasarnīcā, 
kad sezona ir beigusies, vai ve-
cajā kāpņu telpā, pārvācoties uz 
jauno dzīvesvietu… Dzīvnieki 
nonāk uz ielas, kur nomirst no 
bada un slimībām vai, cik tas ir 
iespējams, pielāgojas jaunajiem 
dzīves apstākļiem. Nesterilizēti 
dzīvnieki vairojas milzu progre-
sijā un visbeidzot kļūst par īstu 
problēmu tiem pašiem cilvēkiem, 
kuri to ir radījuši. Ielas kaķu kam-

paņveidīga izķeršana un likvidē-
šana (kas agrāk tika praktizēta arī 
Latvijā) ir tikpat cietsirdīga, cik 
bezjēdzīga, jo pietiek pāris dzīv-
niekiem paglābties no eksekūci-
jas, lai ļoti īsā laikā rastos jauna 
kolonija. To jau sen ir sapratuši 
ārzemēs, un arī Latvijā tagad tiek 
praktizēta ielas dzīvnieku steri-
lizācija un palaišana uz ielas, jo 
diemžēl lielākā daļa no tiem vairs 
nav adaptējami mājas dzīvei. Tur 
arī tie turpina dzīvot un mācīt 
mums un mūsu bērniem žēlsir-
dību, cilvēcību un toleranci,” par 
kaķu mājiņas nepieciešamību 
stāsta projekta iniciatore.

Plānots, ka šādas kaķu mājiņas 
laika gaitā tiks uzstādītas arī cit-
viet novadā. 

Lelde Drozdova-Auzāne,
 sabiedrisko attiecību speciāliste

Ziņa par Piņķos uzstādīto kaķu 
mājiņu tika ievietota arī pašval-
dības profilā „Facebook.com”, kur 
guva ļoti lielu rezonansi, uzstādot 
absolūtu rekordu visā profila pa-
stāvēšanas laikā gan ziņas skatī-
jumu, gan atzīmes „patīk” skaita 
ziņā. Proti, ar šo ziņu sasniegti 
12,5 tūkstoši cilvēku (te vērts pie-
bilst, ka pašvaldības profila seko-
tāju skaits patlaban ir 522), ziņa 
saņēmusi 504 atzīmes „patīk”, 
ar šo ziņu dalījušies 118 cilvēki. 
Salīdzinājumam: profila pastā-
vēšanas laikā nākamo lielāko 

„patīk” skaitu sasniegušas ziņas 
par „Saimītes” piebūves atklāša-
nu (187) un pašvaldības sniegto 
iespēju slidot bez maksas Inbox 
ledus hallē (134).

Kaķu mājiņas iemītnieki jau pirmajā dienā novērtēja jauno patvēru
mu. Foto: H. ERtE

Saimnieciskie darbi decembrī

Atjaunotais Babītes novada pašvaldības informācijas stends Babītes 
pagasta Brīvkalnos.  
Foto: l. DRozDova-aUzānE

Babītes novadā – 
pirmā mājiņa kaķiem 
bezpajumtniekiem

Babītes novada pašvaldības 
administrācijas Sabiedriskās 
kārtības daļas sargu darbī
bas rezultāti sadarbībā ar 
Olaines iecirkņa policijas 
darbiniekiem, veicot sabied
riskās kārtības uzraudzību 
Babītes novadā decembrī:

•	 sabiedriskās kārtības uzraudzī-
bā veikts 91 izbraukums;
•	Valsts policijā nogādātas devi-
ņas personas, no kurām sešas –  
par administratīvā pārkāpuma 
izdarīšanu, trīs – aizdomās par 
noziedzīga nodarījuma izdarīša-
nu;
•	 saņemti un izskatīti 69 iedzīvo-
tāju iesniegumi un sūdzības;
•	 ar 71 personu veiktas preventī-
va rakstura pārrunas un pieņemti 
paskaidrojumi;
•	 par apstāšanās un stāvēšanas 
noteikumu neievērošanu sastādī-
ti 12 protokoli – paziņojumi;
•	 par alkoholisko dzērienu vai 

citu apreibinošo vielu lietošanu 
sabiedriskās vietās vai par atraša-
nos sabiedriskā vietā tādā reibu-
ma stāvoklī, kas aizskar cilvēka 
cieņu, sastādīti seši administratī-
vā pārkāpuma protokoli;
•	 par nesakoptiem īpašumiem 
Babītes novada teritorijā sastādīti 
pieci administratīvā pārkāpuma 
protokoli;
•	 Babītes novadā veikti divi rei-
di, kuru laikā pārbaudītas auto-
mašīnas un to vadītāji ar mērķi 
novērst likumpārkāpumus un 
noziedzīgus nodarījumus, kā arī 
preventīva rakstura patrulēšana 
novada teritorijā, pārbaudītas ag-
rāk tiesātas personas un adresāci-
jas noteikumu ievērošana, novēr-
tējot to atbilstību Babītes novada 
saistošajiem noteikumiem, pār-
baudītas arī tirdzniecības vietas 
un autoservisi.

Sabiedriskās kārtības sargi vērš 
gājēju un autovadītāju uzmanību 
uz ceļu satiksmes drošību. Ņemot 

vērā laikapstākļus, autovadītāji 
aicināti izvēlēties drošu ātrumu, 
lai nepieciešamības gadījumā va-
rētu laikus pieņemt attiecīgu lē-
mumu vai nobremzēt. Braucot ar 
automašīnu, visiem pasažieriem 
jābūt piesprādzētiem, bērniem 
jāatrodas speciālajos bērnu krēs-
los, lai avārijas gadījumā gūtu 
mazāk traumu. Vēršam arī gājēju 
uzmanību uz to, ka ceļš jāšķērso 
tikai un vienīgi tam paredzētajās 
vietās, jo automašīna ziemas lai-
kā nevar nobremzēt un apstāties 
momentā, jābūt atstarotājiem vai 
atstarojošām vestēm, lai autova-
dītāji laikus jūs varētu pamanīt 
uz ceļa satiksmes laikā.

Par sabiedriskās kārtības u.c. 
likumpārkāpumiem lūgums 
ziņot Sabiedriskās kārtības da-
ļai, zvanot uz diennakts tālruni 
29466001. 

Ainārs Skudris, 
sabiedriskās 

kārtības sargs

Sabiedriskās kārtības nodrošināšanai veiktie darbi decembrī
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Cienījamie, mīļie, jaukie, 
labie vecāki un absolventi! 
Sagaidot Babītes vidusskolas 
35. gadskārtu, aicinām jūs, 
jā, tieši jūs, aktīvi iesaistīties 
Babītes vidusskolas ikdienā 
un jauniešu izglītošanā! 

Lai mūsu jaunieši un arī pedago-
gi taptu pieredzes un jaunu atzi-
ņu arvien bagātāki, lai jauniešu 
un pedagogu skolas ikdienas ru-
tīnu padarītu krāsaināku un ra-
došāku, laika periodā no 2016. ga- 
da 5. janvāra līdz 14. martam ai-
cinām katru ieinteresēto vecāku 
vai absolventu, iepriekš, protams, 
saskaņojot ar attiecīgajiem pe-
dagogiem un/vai klases audzi-
nātājiem, piedāvāt un arī perso-

nīgi īstenot savas idejas  mācību 
stundās, klases stundās, dažādos 
konkursos un tematiskajās pēc-
pusdienās, radošajās darbnīcās 
un visa cita veida mācību meto-
diskajos pasākumos. 

Mēs aicinām jūs kaut brīdi, 
kaut vienu mācību stundu, jus-
ties pedagogam un, iespējams, ne 
tikai izaicināt pašiem sevi, bet arī 
īstenot kādu senu sapni! 

Absolventi! Šogad, mīļās skolas 
35. jubilejas gadā, nāciet ciemos 

ne tikai salidojumā, bet nāciet 
arī pie jauniešiem, kuri patlaban 
mācās Babītes vidusskolā, nāciet 
un dalieties savās atmiņās par 
skolu, par pedagogiem, par šeit 
pavadīto raibo laiku, par iegūta-
jiem draugiem un neizdzēšama-
jām atmiņām! 
Mēs aicinām jūs būt kopā ar 
mums, radīt prieku un krāsainu 
ikdienu, dalīties un atcerēties! 

Babītes vidusskolas 
administrācija

P.S. Visu aktīvo vecāku un absol-
ventu darbošanos un kopā bū-
šanu ar jauniešiem ar pateicību 
un lepnumu par viņiem, protams, 
atspoguļosim Babītes vidusskolas 
mājaslapā! 

Janvārī bibliotēka piedāvā šādas ievērojamu 
kultūras darbinieku jubilejas izstādes:
• Komponistam Raimondam Paulam – 80
• Amerikāņu rakstniekam Džekam Londonam – 140
• Ārstam, medicīnas vēsturniekam Paulam Stradiņam – 120
• Austriešu komponistam Volfgangam Amadejam Mocartam –  
260

28. janvārī plkst. 15 par godu Ziemassvētku kauju 99. ga-
dadienai bibliotēka rīko atceres pasākumu ar vēstures kluba 

„Latviešu karavīrs” dalībnieku piedalīšanos. Būs apskatāma arī 
tematiska izstāde „Pulcējaties zem latviešu karogiem”.
Uz pasākumu tiek aicināti visi interesenti. Ieeja bez maksas.

Jaunais gads pirmsskolas izglītības 
iestādē „Saimīte” sācies ar patīka-
miem jaunumiem – 18. janvārī 
darbību uzsāka iestādes mājaslapa 
www.bernudarzssaimite.lv.

Turpinās „eTwinning” prog-
rammas projekts „Māksla vi-
sos gadalaikos”, ko īsteno grupa 

„Skudriņas” kopā ar Igaunijas 
pirmsskolas izglītības iestādes 
grupu. Rezultātā taps kalendārs, 
kurā būs ierakstītas abu pirms-
skolas iestāžu bērnu dzimšanas 
dienas, abu valstu svinamie svēt-
ki. Projekta laikā bērni pēta, kā 
kaimiņu valsts bērni svin svētkus, 
mācās igauņu dziesmas un rotaļas.

Ekoskolas programmas ietvaros 

bērni tiek mudināti veselīga uztu-
ra izzināšanā, pēta, kuros dārze-
ņos un augļos ir vitamīni, kādi tie 
ir, kas jādara, lai būtu veseli. Tāpat 
šīs programmas ietvaros bērni 
kopā ar vecākiem piedalās ma-
kulatūras vākšanas kampaņā, kas 
norisinās no janvāra līdz martam.

18. janvārī piedalījāmies Pasau-
les sniega dienā, kuras laikā bērni 
iesaistās dažādās ziemas sporta 
aktivitātēs.

Pavasarī plānojam organizēt 
mazo dziedātāju – vokālistu kon-
kursu, kur mazajiem talantiem 
būs iespēja izpaust savu prasmi 
gan dziedāt, gan dejot.

Tā kā ikdienā cenšamies ieviest 

Reggio Emilia filozofijas principu –  
vide kā trešais skolotājs grupā –, 
ir iegūta laba pieredze, kurā va-
ram dalīties ar citiem pirmssko-
las izglītības iestāžu pedagogiem. 
Tāpēc sadarbībā ar Pierīgas Izglī-
tības, kultūras un sporta pārvaldi 

„Saimītē” 27. janvārī tiek rīkota 
„Pieredzes skola jaunākā pirms-
skolas vecuma bērnu skolotājiem. 
Grupas vide kā trešais skolotājs 
bērna sensoro spēju attīstībai ag-
rīnajā vecumā”.

Inga Erdmane-Hermane, 
PII „Saimīte” 

vadītāja

2015. gada nogalē biedrī
ba „Latvijas lauku forums” 
sadarbībā ar biedrību 

„Pierīgas partnerība” Babītes, 
Mārupes un Olaines novada 
teritorijās rīkoja divu dienu 
mācību seminārus Latvijas 
vietējām rīcību grupām.

Babītes novada pašvaldības Kul-
tūrizglītības centrā notika pirmās 
dienas seminārs, kur biedrību 
vadītāji no visas Latvijas runāja 
par ilgtspējīgu lauku attīstību, 
kā veidot sadarbību ar dažādām 
organizācijām, kā uzlabot komu-
nikāciju ar iedzīvotājiem, kā vei-
cināt uzņēmējdarbības attīstību 
un vietējo iedzīvotāju iniciatīvu. 
Vienā dienā uz visiem jautāju-
miem atbildes nevar rast, bet 
vērtīga bija semināru dalībnieku 
pieredzes apmaiņa.

Pasākumā piedalījās „Altum” 
Rīgas nodaļas pārstāvis, kurš stās-
tīja par finansējuma piesaistes ie-

spējām inovatīviem un radošiem 
uzņēmējdarbības projektiem. Ie-
sakām visiem, kuri vēlas uzsākt 
uzņēmējdarbību, bet šobrīd nav 
pieejams finansējums, sazināties 
ar „Altum” pārstāvjiem. Tur ir 
iespēja atrast risinājumu ar izde-
vīgiem nosacījumiem.

Aicinām laikus padomāt par sa-
vām idejām. Projekta iesniegumu 
veidlapas jau ir pieejamas, kā arī 
biedrībā varat saņemt bezmaksas 
konsultācijas par atbalsta saņem-
šanas nosacījumiem. Lai Jaunajā 
gadā īstenojas visas ieceres!

Alīna Lukjanceva,
biedrības „Pierīgas partnerība” 

pārstāve

Semināros pārrunā Pierīgas novadu 
ilgtspējīgas attīstības tēmas

Jauns gads – jaunas ieceres un aizsāktā turpinājums

Aicinām iesaistīties projektā „Vecāki un 
absolventi Babītes vidusskolai”!

Sāk darboties pirmsskolas izglītības iestādes “Saimīte” 
mājaslapa www.bernudarzsaimite.lv.

Aktuālā informācija par fotokonkursu „Babītes novads fotogrāfijās”
15. janvārī plkst. 10 noslēdzās fotogrāfiju iesniegšana 2015. gada 15. decembrī izsludinātajam fotokonkursam 

„Babītes novads fotogrāfijās”.
Tā kā fotogrāfiju iesūtīšanai paredzētā mēneša laikā saņemts tikai viens pieteikums, kārtējā domes sēdē, kas 

notiks 2016. gada 27. janvārī, deputāti lems par konkursa pagarināšanu.
Interesentus janvāra beigās aicinām sekot līdzi informācijai, no kura datuma atsāksies pieteikumu/

fotogrāfiju reģistrēšana fotokonkursam. 
lai babītes novada dabasskati iedvesmo!

Lelde Drozdova-Auzāne, sabiedrisko attiecību speciāliste
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Decembrī līdzās ieskaitēm un 
eksāmeniem bērni uzstājās 10 
koncertos vecākiem, piedalījās 
dievkalpojumā Piņķu baznīcā, 
priecējot baznīcēnus gan ar auto-
rdarbiem, gan tradicionālām Zie-
massvētku melodijām. Audzēkņi 
paguva koncertēt arī ārpus dzim-
tā pagasta – koncertos Rīgas An-
gļu ģimnāzijā, Rundāles pilī un 
Valdeķu kultūras namā. 

30. decembrī skolas čellisti 
Maksims Skibickis (3. klase) un 
Pēteris Rudzītis (5. klase) kopā 
ar vairāk nekā 50 čellistiem no 
visas Latvijas uzstājās čellu trio 

„Melo-M” gada noslēguma liel-
koncertā Rīgas Kongresu namā. 
Lai piedalītos vērienīgajā koncer-

tā, noteicošā bija čellistu tehnis-
kā varēšana, tāpēc pasniedzējai 
Anitai Rozei bija dots uzdevums 
izvēlēties atbilstošākos skolas čel-
listus, sākot no 5. klases. Tā kā  
3. klases audzēkņa Maksima spē-
jas jau ir augstu novērtētas da-
žādos konkursos, arī viņam bija 
iespēja piedalīties koncertā. 

No 6. līdz 7. janvārim sadar-
bībā ar fondu „Mazais bundzi-
nieks” skolā norisinājās seminārs 
vairāk nekā 35 mūzikas teorijas 
priekšmetu pasniedzējiem un 
interešu izglītības pedagogiem 
un instrumentu pasniedzējiem 
no visas Latvijas. Semināra īpa-
šais viesis bija mākslas doktors 
Nikolajs Latiševs no Maskavas. 

Divu dienu seminārā tika aplū-
kotas tēmas „Priekšmets „Mūzi-
kas klausīšanās” kā profesionā-
lo iemaņu veidošanas rīks” un  

„20. gadsimta mūzikas pasniegšanas  
metodika”.

Česlavs Grods, 
Babītes Mūzikas skolas direktores 

vietnieks izglītības darbā

Kļūdas labojums. 24. novembra 
„Babītes Ziņās” raksta „Babītes 
Mūzikas skolas stīgu nodaļas au-
dzēkņi gūst augstu novērtējumu 
kamermūzikas festivālā” bildes 
parakstā (6. lpp.) netika pieminē-
ta viena audzēkne. 2. rindā pēdējā 
no labās ir Emīlija Rafaela. Atvai-
nojamies par kļūdu!

20. decembrī Piņķu Sv. Jāņa 
baznīcā notika labdarībai 
veltīts Ziemassvētku ieskaņu 
koncerts „Spārnus atverot”.

Ar muzikāliem priekšnesumiem 
koncertā priecēja Babītes novada 
bērnu popgrupa „Karameles” un 
pirmsskolas izglītības iestādes 

„Saimīte” bērnu vokālais ansamb-
lis „Pērlītes”, Silvija Silava, Kris-
taps Čimbars, Mareks Radzēvičs, 
Edgars Krūmiņš, Ineta Rudzīte 
un Edgars Jass.

Koncerta laikā savāktie ziedo-
jumi tika veltīti jaunizveidota-
jam bērnu rehabilitācijas centram 

„Poga”. Rehabilitācijas centrs 

„Poga” ir labdarības organizāci-
jas „Ziedot.lv” jaunākā labdarī-
bas iniciatīva. Pirmos pacientus 

„Poga” uzņems 2016. gadā, tādē-
jādi nodrošinot Latvijā unikālus 
rehabilitācijas pakalpojumus, ku-
rus mūsu bērni ar kustību un nei-
roloģiskām saslimšanām līdz šim 
saņēma ārvalstīs. Sirsnīgs paldies 
Piņķu Sv. Jāņa baznīcas mācītā-
jam Andrim Krauliņam, Lienai 
Bernhardei, Ilzei Osītei, Ilzei un 
Aigaram Bērziņiem par atbalstu 
šā pasakuma organizēšanā. Kopā 
mums izdevās projektam sazie-
dot 488,17 EUR.

Kristīne Paņko, 
popgrupas „Karameles” vadītāja

Turpinoties Babītes novada 
jauktā kora „Maska” 
15. jubilejas sezonai, koris 
izdevis savu otro kompakt
disku, kam dots nosaukums 

„Ziema”.

 „Ziemas” prezentācijas koncerts 
izskanēja Rīgas Domā Ceturta-
jā adventē. Jaunajā CD ietilpst 
trīs vērienīgas Ziemassvētku lai-
kam veltītas Lauras Jēkabsones 
kompozīcijas – „Advent Story”, 

„Xmas All Around the World” un 
„Ziema”, kuru atskaņojumā pieda-
lās koris, solisti un dažādi instru-
mentālie sastāvi – pianiste Aurē-
lija Šimkus, Babītes novada kok-
lētāju ansamblis „Balti”, ģitāras 
virtuozs Gints Smukais, Latvijas 
Nacionālā simfoniskā orķestra 
stīgu grupa; pie diriģenta pults –  

kora mākslinieciskais vadītājs Jā-
nis Ozols.

Visus ierakstā iekļautos skaņ-
darbus iespējams noklausīties 
arī lielākajās mūzikas straumēša-
nas vietnēs – „Spotify”, „iTunes”, 

„Deezer”, „GooglePlay”, „Amazon” 
u.c. 

Līga Štrausa, Jauktā kora 
„Maska” menedžere, 
www.korismaska.lv

Babītes novada bērnu popgrupa „Karameles” Ziemassvētku labdarī
bas koncertā Piņķu Sv. Jāņa baznīcā. FoTo: no popgrupas „Karameles” arhīva

Babītes Mūzikas 
skolas sitam
instrumentu 

ansambļa dalīb
nieki mēģinā

jumā Rundāles 
pilī. No kreisās: 
Madara Krieva, 

Fēlikss Krievs un 
Toms Krīgers. 

Foto: R. UpEniEkS

Jauktais koris „Maska” un koklētāju ansamblis „Balti” komponistes Lauras Jēkabsones skaņdarbu kon
certā „ZieMASKAsvētki” Rīgas Domā 2015. gada 20. decembrī. Foto: k. tEilānS

„Maskai” 
jauns CD – „Ziema”

Labdarības koncertā savākti 
ziedojumi bērnu rehabilitācijas 
centram

Babītes Mūzikas skolā aizvadīts aktīvs gada noslēgums, jaunajā gadā 
audzēkņi un pasniedzēji apņēmības pilni jauniem izaicinājumiem

Visus, kuri vēlas pievienoties kora dziedātāju rindām, aicinām uz noklausīšanos 25. janvārī 
plkst. 18 Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības centrā. Pieteikšanās: www.korismaska.lv.
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2015. gads noslēdzies ar labi 
padarīta darba sajūtu. Gada 
nogale ir laiks, kad mēs 
vēlamies viens otru ieprie
cināt. Pats lielākais prieks, 
ja mēs varam otram sniegt 
mazumiņu sava laika, gaišas 
domas un savu smaidu. Šo 
patieso vērtību – otram dot – 
gūst arī Babītes pirmsskolas 
izglītības iestādes bērni.

Decembrī bērni kopā ar saviem 
vecākiem sarūpēja mīļas un no-
derīgas dāvaniņas Babītes sirm-
galvjiem. Tāpat bērni varēja 
atnest uz iestādi kādu no savām 
mīļajām rotaļlietām, ar kuru vē-
lētos iepriecināt Bērnu klīniskās 
universitātes slimnīcas mazos 
pacientus. 

Dāvaniņas Babītes sirmgalv-
jiem skolotājas kopā ar bērniem 
nogādāja personīgi. Patiesa sa-
jūsma un sirsnība bija jūtama, 
kad mazie ciemiņi iepriecināja ar 
Ziemassvētku dziesmām.

Savukārt janvāris ir atnācis ar 
lielu dāvanu bērniem, iepriecinot 
visus ar sniegu, ļaujot sākties slē-
pošanas sezonai! 

Marita Aploka, 
Babītes PII vadītājas vietniece 

izglītības jautājumosBabītes pirmsskolas izglītības iestādes bērniem sniega un slēpošanas prieks. Foto: no babītES pii aRHīva

Prieks dot

Sirsnīgs paldies visiem novadniekiem, 
vecākiem, skolas un pirmsskolas au
dzēkņiem un skolotājiem par sagādā
tajām dāvanām, rotaļlietām, apģērbu 
un daudz visa kā pārējā, ko ar lielu 
prieku nogādājām labdarības organi
zācijai „Labdarības lapa”.

No sirds priecājamies un lepojamies par 
mūsu atsaucīgajiem skolas un pirmsskolas 
bērnu vecākiem, skolotājiem un darbinie-
kiem – šogad mantu lērums bija trīstik lie-
lāks nekā pagājušajā gadā, un, sakrāmējot to 
visu automašīnā, riepa no lielā smaguma iz-
laida gaisu. Un sagādātās Labās Sirds Rūķu 
dāvanas – tik skaisti iesaiņotas un tik daudz! 
Paldies jums!

Zinot, cik lielus un labus darbus protam 
darīt, skaidrs, ka pasaule, kurā dzīvo mūsu 
bērni, kļūs labāka un viss labais atgriezīsies 
pie mums pašiem! Vēlme palīdzēt rosina uz 
labiem darbiem, bet labi darbi dara šo pa-
sauli skaistāku!

Aija Vanaga,
Salas sākumskolas skolotāja

Laiks kā vienmēr tālāk steidzas,
Jaunā gada gaitās sauc.

Lai nekas nav nepaveicams,
Lai ir prieka, laimes daudz!

Jaunais gads atnācis ar baltu snie-
gu, gaišām domām, mīļām sirdīm 
un jaunu darba sparu. Priecāja-
mies par aizvadītajiem Ziemas-
svētkiem, par dāsnajām dāvanām 
novada mazaizsargātajiem iedzī-
votājiem, kuras sarūpēja Babītes 
novada uzņēmums SIA „Saliena 
Development”, biedrības „Vides 
komunikācija” vadītāja Krista 
Pētersone, SIA „Liepājas pagrie-
ziens” vadītāja Anna Olekša, kā 
arī Babītes vidusskolas skolotāja 
Iveta Bude un keramikas studija 

„Vinda”. 
Paldies pirmsskolas izglītības 

iestādes „Saimīte” bērnu ansam-
blim par jaukajiem muzikālajiem 
mirkļiem daudzfunkcionālajā 

sociālo pakalpojumu centrā, kur 
tika iepriecināti novada vecākie 
iedzīvotāji.

Jauno gadu uzsāksim ierastajā 
ritmā, daudzfunkcionālajā soci-
ālo pakalpojumu centrā aicinām 
apmeklēt mākslas nodarbības, 
kas ir guvušas lielu iedzīvotāju 
atsaucību.

Atgādinām, ka turpina darbo-
ties arī zupas virtuve, kā arī ir 
iespējams apmeklēt psihologa 
vadītās nodarbības dažādu inte-
rešu grupām. Vairāk informāci-
jas, zvanot uz tālruņa numuru 
66662859. 

Lai mums visiem kopā izdodas 
sasniegt nesasniedzamo un pa-
veikt nepaveicamo!

Kristīne Kalote, 
Sociālā dienesta 

vadītāja

Paldies par sarūpētajiem 
svētku mirkļiem

Novada iedzīvotāju saziedotais ceļā pie labdarības orga
nizācijas „Labdarības lapa”. Foto: no SalaS SākUmSkolaS aRHīva

Salas sākumskolas labdarības akcija 
guvusi ievērojamu iedzīvotāju atsaucību
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Numura pielikumi

Sporta ziņas

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”

1. lpp. – Saistošie noteikumi Nr.21 
par babītes novada pašvaldības saistošo 
noteikumu publicēšanu 
2. lpp. – Saistošie noteikumi Nr. 23
grozījumi babītes novada pašvaldības 
22.10.2014. saistošajos noteikumos 

Apritējis gads, kopš Babītes 
sporta kompleksā notiek 
basketbola treniņi skolas 
vecuma meitenēm.

Babītes sporta kompleksa jaunās 
basketbolistes decembra sākumā 
aizvadīja pirmās pārbaudes spēles 
Rojā, sacenšoties ar Latvijas jau-
natnes basketbola līgas komandu 
Roja–Talsi. Kaut gan tika piedzī-
voti minimāli zaudējumi (14:15 
un 16:30), meitenes rādīja atzīsta-
mu sniegumu un cīņas sparu.

Komandās spēlēja 2004., 2005., 

Aicinām 
skolas vecuma 
meitenes 
pieteikties 
basketbola 
treniņiem

Sporta klubs „Babīte” ir 
noslēdzis kārtējo sezonu. Ir 
notikušas būtiskas pārmai
ņas kluba vadībā un treneru 
kolektīvā. Jauno futbolistu 
pulkam pievienojās daudz 
bērnu, tostarp aizvadītajā 
gadā ir izveidota arī meite
ņu futbola komanda, kurā 
darbojas jau 18 meitenes. 
Aizvien pieaugušais spor
tistu skaits ļauj progresēt 
kvalitatīvāk, jo ir radusies 
konkurence. 

Visās vecuma grupās mums ir 
labas un konkurētspējīgas fut-
bola komandas. Babītes vārdu 
atpazīst, un tas zināmā mērā ir 
kvalitātes zīmols. Atskatoties uz 
pagājušo sezonu, vēlētos uzsvērt 
U7, U9 un U10 komandu sniegu-
mu. U10 grupas futbolisti Rīgas 
čempionātā ieguva 3. vietu, kas 
deva iespēju piedalīties Latvijas 
čempionātā Gulbenē. Šajā sezo-
nā U10 komanda parādīja izcilu 
sniegumu starptautiskajos futbo-
la turnīros Tallinā un Minskā.

U9 puišiem galvenais panā-
kums bija iegūtā 1. vieta Rīgas 
čempionātā un uzvara „Roja Cup” 
un Dzintara līgas turnīros, sa-
vukārt U7 grupas nozīmīgākais 
sasniegums ir uzvara Zemgales 
čempionātā.

Nedaudz grūtāk klājās U8 un 
U11 komandām, kur augstu re-
zultātu nebija tik daudz, tomēr 
uzvaras tika gūtas gan Rīgā or-
ganizētajos turnīros, gan spilgti 
mači citos turnīros un sacensībās.

Gada sākumā rīkojām paši 
savu telpu futbola turnīru „Babī-

tes leduspuķe”, un vasarā āra fut-
bola laukumā – turnīru „Babītes 
kauss”. Abi turnīri bija ļoti labā 
līmenī, ko secinājām pēc dalīb-
nieku atsauksmēm.

19. decembrī futbola sezonu 
ar svinīgu pasākumu noslēdzām 
Babītes novada pašvaldības Kul-
tūrizglītības centrā – apbalvojām 
talantīgos futbolistus, pasnie-
dzām sportiskas dāvanas, patei-
cāmies saviem atbalstītājiem un 
baudījām Babītes Mūzikas skolas 
audzēkņu sagatavotos priekšne-
sumus.

Arī turpmāk centīsimies turē-
ties līmenī un būt vēl labāki visos 
aspektos. Sadarbojoties visām 
iesaistītajām pusēm – vadītājiem, 
treneriem, spēlētājiem, vecākiem, 
līdzjutējiem un arī sponsoriem 
(atbalstītājiem) –, mums tas no-
teikti izdosies!

Laiks skrien vēja spārniem, un 
bērni nemanot kļūs pieauguši, 
tādēļ novēlu visiem pilnvērtīgi 
nodzīvot ik dzīves posmu un 
priecāties par to, ko darām! Un 
darām tā, lai apkārtējie gūtu pa-
tiesu baudu par mūsu veikumu.

Veselību un saticību jaunajā se-
zonā! Būsim stipri un veiksmīgi!

Andrejs Jegorovs,
SK „Babīte” galvenais treneris 

Sporta klubs „Babīte” 
atskatās uz 2015. gadā 
sasniegto

VOLEJBOLS
Baltijas līga sievietēm
5. decembrī SK „Babīte” ar 0:3 
zaudēja VC „Voru”, zaudējums 
arī 6. decembra spēlē pret TU 

„Tartu” ar 2:3. 12. un 13. decem-
brī SK „Babīte” savā laukumā 
uzņēma Baltijas līgas turnīra vie-
nas no stiprākajām komandām:  
12. decembrī tika izcīnīta uzvara 
ar rezultātu 3:1 pret „Zeltaleju”, 
bet 13. decembrī ļoti sīvā cīņā 
zaudējums pret turnīra līderēm 
Igaunijas VK „Kohila” ar rezultātu  
2:3. 

19. un 20. decembrī sacensī-
bās savā laukumā SK „Babīte” 
pretinieces savukārt bija divas 
Lietuvas komandas: 19. decem-
brī piedzīvots zaudējums Kau-
ņas „Heksai” ar rezultātu 0:3, bet 
nākamajā dienā – pārliecinoša 
uzvara ar rezultātu 3:0 spēlē ar 
KKSC „Achema” no Jonavas. Pēc 
13 aizvadītajām spēlēm SK „Babī-
te” ar 24 punktiem turnīra tabulā 
ieņem augsto 4. vietu.  

FLORBOLS
12. decembrī Spuņciemā notika 
Latvijas čempionāta 1. līgas spēle 
starp SK „Babīte” un grupas līde-
ri FK „Irlava/Avant”. Pārliecinošu 
uzvaru ar rezultātu 6:3 izcīnīja 
Babītes komanda.
3. janvārī, pirmajā jaunā gada 
spēlē, SK „Babīte” vīriešu ko-
manda ar rezultātu 9:3 uzvarēja 
RTU/Rockets komandu.

BABĪTES NOVADA SPORTA 
SPĒLES GALDA SPĒĻU 
DAUDZCĪŅĀ 
12. decembrī Babītes sporta kom-
pleksā notika galda spēļu daudz-
cīņas sacensības individuālajā 
vērtējumā. Sacensībās piedalījās 
17 dalībnieki no Babītes, Ķekavas 
un Olaines novada, kā arī Rīgas 
pilsētas. Piecu veidu sacensību 
kopvērtējumā uzvaru izcīnīja 
Babītes novada pārstāvis Raivis 
Jansons (14 punkti), 2. vieta Olai-
nes novada pārstāvim Rūdolfam 
Popmanim (22 punkti), 3. vie-
ta Gunāram Bērzam no Rīgas  
(24 punkti), 4. vieta Jurim Firs-
tam no Ķekavas (25 punkti), 5. 

vieta Babītes pārstāvim Staņisla-
vam Kojalovičam (26 punkti), arī 
6.vieta Babītes sportistam Serge-
jam Varšam (26 punkti). Vienīgā 
daiļā dzimuma pārstāve Aiva Oša 
kopvērtējumā ar 35 punktiem iz-
cīnīja 12.vietu.

NOVUSS
27. decembrī Babītes sporta kom-
pleksā notika tradicionālās starp-
tautiskās novusa sacensības „Zie-
massvētku balvas”. Sacensībās pie-
dalījās 48 dalībnieki no astoņiem 
novadiem, kā arī viesi no Igauni-
jas. Sacensību uzvarētāji: jaukta-
jās dubultspēlēs 1. vieta Birutai 
un Edgaram Siliņiem (Baldone),  
2. vieta Mārītei Pabērzai un Gunā-
ram Balodim (Ozolnieki), 3. vieta 
Regīnai Andersonei un Ritvaram 
Kausam (Ķekava). Vīriešu dubult-
spēlēs 1. vieta Vilnim Pelceram 
un Eduardam Laukam (Bauska),  
2. vieta Mārim Ikertam un Aiga-
ram Mendrim (Ķekava), 3. vieta 
Sergejam Varšam (Babīte) un 
Andrim Gailim (Olaine).

Guntars Reika, Babītes sporta 
kompleksa vadītājs

nr. 16 „nodevas par babītes novada 
pašvaldības  izsniegtajiem oficiālajiem do-
kumentiem un to apliecinātām kopijām”
4. lpp. – Saistošie noteikumi Nr. 24
 par grozījumiem babītes novada 
pašvaldības 2015. gada budžetā

4. lpp. – Pielikums Nr. 1 
babītes novada pašvaldības  
pamatbudžeta izdevumi atbilstoši 
funkcionālajām kategorijām
5. lpp. – Pielikums Nr. 2 
pamatbudžeta izdevumi atbilstoši 
ekonomiskajām kategorijām

Sporta kluba „Babīte” lielā futbolistu saime. Foto: k. mUižniEkS

Jaunās basketbolistes ar treneri D. Ļaksu pirmajās pārbaudes spē
lēs Rojā. Foto: j. ļakSa

2006. un 2007. gadā dzimušās 
meitenes: Annija Gaile, Nikola 
Sauja, Sintija Dzirne, Elizabete 
Marta Kaļķe, Alise Āboliņa, Sa-
manta Ermane, Sabīne Pabērza, 
Agnese Ose, Luīze Berķe-Berga, 
Lotanna Okarie, Estere Bergmane, 
Linda Pudova un Ance Krauze.

Babītes sporta kompleksa 
administrācija

Lai kuplinātu jauno basket
bolistu komandu, basketbola 
treneri Dace un Jānis Ļaksas 
basketbola nodarbībām aicina 
pieteikties 2004. gadā dzimu
šas un jaunākas meitenes. Kon
takti: Jānis Ļaksa – mobilais tāl
runis 29245505, epasta adrese 
djlaksa@hotmail.com. 


