Babītes novada pašvaldības avīze

2016. gada 16. februāris, nr. 70

Pašvaldības budžeta
ziņojums; plānotie
projekti 2016. gadā –
2. lpp.
Babītes novada
attīstības plānošanas
aktualitātes; aicinām
iedzīvotājus iesaistīties –
3. lpp.
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Aicinām piedalīties fotokonkursā un
parādīt Babītes novadu fotogrāfijās

Aicinām pieteikties
Babītes novada mazo
vokālistu konkursam

Cālis – 2016
Piedalies fotokonkursā

Babītes novads fotogrāfijās

Izlasi nolikumu www.babite.lv un
līdz 2016. gada 31. marta plkst. 10.00
sūti savu fotogrāfiju uz e-pasta adresi lelde.drozdova-auzane@babite.lv
Fotogrāfijas, kas atbildīs konkursa nolikumam, pēc iesūtīšanas termiņa beigām tiks izvietotas
Babītes novada pašvaldības mājaslapā www.babite.lv, kur trīs labākās noteiks skatītāju balsojums.

Vairāk informācijas www.babite.lv
PII «Saimīte» audzēkņu veidotie cālīši.

du raksturojošām fotogrāfijām,
ko tālāk izmantot dažādos pašvaldības informācijas kanālos un
prezentācijas materiālos.
Pirms iesūtīt savu fotogrāfiju,
aicinām iepazīties ar konkursa
Konkursa dalībnieka iesūtītajai nolikumu. Kopā ar konkursam
fotogrāfijai jāraksturo interesanti pieteikto fotogrāfiju jānosūta arī
dabas vērojumi Babītes novadā aizpildīts pieteikums, kas fotoun jāaptver šādas tēmas: Babītes grāfiju iesūtīšanas termiņa laikā
novadam raksturīgi dabas ob- parakstīts jāiesniedz arī pašvaljekti un ainavas Babītes novada dības administrācijas ēkā Centra
ciemi (ielas, laukumi, parki, ēkas ielā 4, Piņķos.
u.c.), interesanti un neparasti obPēc fotogrāfiju iesūtīšanas termijekti Babītes novadā, aktivitātes ņa beigām konkursam iesniegtās foBabītes novadā.
togrāfijas tiks izvietotas pašvaldības
Viens no konkursa mērķiem ir mājaslapā www.babite.lv. Labākās
atjaunot pašvaldības fotoattēlu trīs noteiks mājaslapas apmeklētāarhīvu ar kvalitatīvām un nova- ju balsojums (katrs lapas apmekLīdz 31. martam aicinām piedalīties fotokonkursā „Babītes
novads fotogrāfijās”, iesūtot
savas ne agrāk kā 2015. gadā uzņemtās fotogrāfijas.

lētājs, ielogojoties www.babite.lv
ar savu „Facebook.com” profilu
drīkstēs balsot vienu reizi par vienu vai vairākām fotogrāfijām.
15. janvārī plkst. 10.00 noslēdzās
fotogrāfiju iesniegšana 2015. gada 15. decembrī izsludinātajam
fotokonkursam „Babītes novads
fotogrāfijās”. Tā kā fotogrāfiju iesūtīšanai paredzētā mēneša laikā
tika saņemts tikai viens pieteikums, kārtējā domes sēdē 2016. gada 27. janvārī deputāti lēma pagarināt fotokonkursu, nosakot, ka
fotogrāfiju iesūtīšanai tiek doti vēl
divi mēneši.
Lelde Drozdova-Auzāne,
Babītes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Kultūras pasākumu plāns martā

• 22. martā plkst. 19.00 Valmieras kinostudijas teātra izrāde bērniem „Lauvēna pirmās Lieldienas”
Kultūrizglītības centra Lielajā zālē. Ieejas maksa – 4 EUR.
• 24. martā Lieldienu pasākums „Pīlādzīšos” Spuņciemā, Salas pagastā. Ieeja bez maksas.
• 28. martā Lieldienu pasākums un „Cālis – 2016” II kārta Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības
centrā (Jūrmalas iela 14A, Piņķi). Ieeja bez maksas.
Aktuālajai informācijai par šiem un citiem pasākumiem, tostarp biļešu tirgošanas sākuma dienu,
aicinām sekot līdzi pašvaldības mājaslapā www.babite.lv, „Facebook.com” profilā www.facebook.com/
Babitesnovads, kā arī „Babītes Ziņu” marta numurā.

Babītes novada pašvaldības
Kultūrizglītības centrs Otrajās
Lieldienās rīko Babītes novada mazo vokālistu konkursu
„Cālis – 2016”, kurā piedalīties aicināti Babītes novada izglītības iestāžu (gan
pašvaldības, gan privāto)
bērni vecumā no diviem līdz
septiņiem gadiem. Konkursā
var pieteikties arī bērni, kuri
mācās dziedāšanu individuāli
pie pasniedzējiem.
Konkurss norisināsies trīs vecuma grupās: I grupa – līdz 3 gadus
vecie bērni, II grupa – no 3 līdz 5
gadus vecie bērni, III grupa – no
5 līdz 7 gadus vecie bērni.
Konkursa norise plānota divās kārtās. Pirmo kārtu organizē
izglītības iestādes, uz otro kārtu
izvirzot laureātus – ne vairāk kā
sešus dalībniekus no vienas iestādes. Otrā kārta (fināls) notiks
2016. gada 28. martā plkst. 12.00
Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības centra Lielajā zālē
Jūrmalas ielā 14A, Piņķos.
Katrs dalībnieks konkursā
dzied no galvas vienu dziesmu,

kuras garums nepārsniedz trīs
minūtes. Dziesmu mazie vokālisti var izpildīt a capella, kā arī
klavieru un kāda cita instrumenta vai fonogrammas pavadījumā. Dalībnieku sniegumu vērtēs
kompetenta žūrija, noskaidrojot
galvenās balvas – titula „Cālis –
2016” ieguvēju.
Pieteikšanās
I kārtai dalībnieki, kuri apmeklē Babītes novada izglītības
iestādi, aizpildot pieteikumu,
jāpiesaka savā izglītības iestādē.
Bērni, kuri mācās dziedāšanu
individuāli pie pasniedzējiem,
jāpiesaka, pieteikumu nosūtot uz
e-pasta adresi biruta.grinfelde@
babite.lv vai jānogādā Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības
centrā Jūrmalas ielā 14 A, Piņķos,
Babītes pagastā, Babītes novadā,
201. kab. (2. stāvā).
Konkursa nolikums un pieteikuma anketa pieejami Babītes
novada pašvaldības mājaslapā
www.babite.lv, sadaļā „Kultūra”.
Biruta Grīnfelde,
Babītes novada pašvaldības
Kultūrizglītības centra vadītāja
(tālr. uzziņām 22020629,
67917444)
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Ziņojums par Babītes novada pašvaldības
Babītes novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi
2015. gadā, EUR
Valsts budžeta transferti:
1 338 789 EUR; 10%

Pašvaldības budžetu
transferti: 169 885 EUR; 1%

Budžeta iestāžu ieņēmumi: 239 503 EUR; 2%

Nenodokļu ieņēmumi:
160 302 EUR; 1%
Nekustamā īpašuma nodoklis:
1 626 947 EUR; 13%

Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa:
9 509 800 EUR; 73%

Kopā: 13 045 196 EUR

Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcijām
2015. gadā, EUR
Sociālā aizsardzība: 550 038 EUR; 4%
Vispārējie valdības dienesti: 2 974 999 EUR; 24%

Izglītība: 5 193 825 EUR; 41%

Ekonomiskā darbība:
1 801 369 EUR; 14%

Pašvaldību teritoriju
un mājokļu
apsaimniekošana:
744 076 EUR; 6%

Atpūta, kultūra, sports:
1 374 084 EUR; 11%

Kopā: 12 638 391 EUR

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajai klasifikācijai
2015. gadā, EUR
Transferti, dotācijas pašvaldībām:
2 066 879 EUR; 16,35%
Sociālie pabalsti:
235 992 EUR; 1,87%

Atlīdzība: 4 729 665 EUR; 37,42%
Pamatkapitāla veidošana:
2 934 492 EUR; 23,22%
Pakalpojumi un preces:
2 553 635 EUR; 20,21%

Procentu izdevumi:
45 208 EUR; 0,36%
Subsīdijas un dotācijas:
72 518 EUR; 0,57%

Kopā: 12 638 389 EUR

Valdības dienestu izdevumi 2015. gadā, EUR

Administrācija: 1 063 528; 36%
Maksājumi pašvaldību finanšu
izlīdzināšanas fondā:
1 686 660 EUR; 56%

Kopā: 2 975 000 EUR

Pašvaldību budžetu parādu darījumi:
51 754 EUR; 2%

Sabiedriskā kārtība:
173 058 EUR; 6%

Babītes novada pašvaldības
budžets 2016. gadam sastādīts saskaņā ar likumiem
„Par pašvaldību budžetiem”,
„Par valsts budžetu 2016. gadam” un Ministru kabineta
2015. gada 22. decembra
noteikumiem Nr. 759 „Noteikumi par pašvaldību finanšu
izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību
2016. gadā”.
Līdz 31.12.2015. Babītes novadā savu dzīvesvietu deklarējuši
10 339 iedzīvotāji, tomēr šis rādītājs objektīvi neatspoguļo Babītes
novadā faktiski dzīvojošo iedzīvotāju skaitu, jo pēdējos gados
uzceltajās savrupmājās cilvēki
dzīvo, bet dzīvesvieta deklarēta
citā novadā, un tas nozīmē, ka
šajās mājās dzīvojošo cilvēku
maksātie nodokļi nenonāk Babītes novada pašvaldības budžetā.
2015. gadā Babītes novada
pašvaldībā deklarēti 138 jaundzimušie, reģistrēti 82 mirušie, pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrētas 57 laulības.
No kopējā iedzīvotāju skaita,
kas reģistrējušies Valsts nodarbinātības dienestā, kā darba meklētāji bija 207 cilvēki, un tas ir 3,3%
no darbspējīgo iedzīvotāju skaita
2016. gada 1. janvārī, kas ir par
deviņiem cilvēkiem vairāk nekā
2015. gada 1. janvārī.
Ekonomisko aktivitāšu ziņā
2015. gads Babītes novadā bijis
veiksmīgāks nekā 2014. gads, jo
iepriekšējos gados uzsāktie būvniecības tempi turpinās, bet ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma
nodokļa pašvaldības budžetā būtiski pieauga; te gan jāņem vērā
pašvaldību finanšu izlīdzināšanas īpatnības.
Darījumi ar nekustamajiem
īpašumiem 2015. gadā Babītes novada teritorijā notika
11 802 138 EUR apmērā, bet, salīdzinot un izvērtējot ar darījumu
apjomu 2014. gadā, secināms, ka
nekustamā īpašuma tirgū ikdienas darījumu apjoms ir samazinājies par 3 532 267 EUR.
Pašvaldības Būvvaldē saskaņoti 483 būvniecības projekti, kas
ir par 58 projektiem vairāk nekā
2014. gadā, izsniegtas 198 būvatļaujas, kas ir par 22 būvatļaujām
vairāk nekā 2014. gadā, un pieņemti ekspluatācijā 122 objekti,
kas ir par 13 objektiem mazāk
nekā 2014. gadā.
2016. gada 1. janvārī novada
teritorijā spēkā ir 174 detālplāno-

jumi, diemžēl 66 detālplānojumu
īstenošana nav uzsākta.
2015. gadā pašvaldības budžeta ieņēmumu sadaļās ieņēmumi
pārsniedza iepriekšējā gada ieņēmumus: iedzīvotāju ienākuma
nodoklis par 1 141 147 EUR, nekustamā īpašuma nodoklis par
161 747 EUR, transfēru ieņēmumi
par 135 555 EUR, pašvaldības iestāžu ieņēmumi par 20 925 EUR.
Kopumā ieņēmumi pamatbudžetā sasniedza 13 045 196 EUR, kas
ir par 1 402 259 EUR vairāk nekā
2014. gadā.
2015. gadā tika pabeigta pašvaldības SIA „Babītes siltums” īstenotā projekta „Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Babītē” pēdējā kārta, atjaunojot maģistrālo
kanalizācijas notekūdeņu spiedvadu no Babītes ciema līdz Piņķu ciemam. Savukārt Salas pagasta Spuņciemā par pašvaldības budžeta līdzekļiem izbūvētas jaunas kanalizācijas notekūdeņu pārsūknēšanas
ietaises Spuņciema ielā.
2015. gadā, kā ik gadu, pašvaldības budžeta līdzekļi tika novirzīti investīcijām pašvaldības
iestāžu renovācijas projektos, kā
rezultātā pirmsskolas izglītības
iestādei „Saimīte” ekspluatācijā
nodots jauns korpuss, kas nodrošina ar vietām 45 mazuļus;
būvniecības kopējās izmaksas
607 483 EUR.
2015. gadā uzsākta tehniskā
projekta izstrāde Babītes vidusskolas piebūvei apmēram 4000
kvadrātmetru platībā, jo demogrāfiskie dati rāda, ka turpmākos
gadus Babītes vidusskolā katru
gadu būs jāatver piecas līdz sešas
pirmās klases.
2015. gadā izbūvēti trīs jauni
rotaļu laukumi bērniem līdz septiņu gadu vecumam Piņķu ciemā
un viens Brīvkalnu ciemā. Spuņciemā izbūvēts jauns laukums
strītbolam, sakārtots laukums
futbolam un uzstādītas ierīces
āra vingrošanai. Vingrošanas ierīces uzstādītas arī Babītes ciemā.
2015. gadā uzsākta tehnisko projektu izstrāde ēkas Liepu alejā 17,
Babītes ciemā, rekonstrukcijai,
lai izvietotu publisko bibliotēku,
Sociālā dienesta un Dienas centra telpas, kā arī tehnisko projektu izstrāde bijušo Babītes pasta
nodaļas un „Lattelecom” ēku pārbūvei par pašvaldības dzīvokļu
ēkām. Pabeigta tehniskā projekta
izstrāde pašvaldības nekustamā
īpašuma „Vietvalži” (vecā pagastmāja) rekonstrukcijai Spuņciemā,
Salas pagastā.

2015. gadā no autoceļu fonda
pašvaldības ielu un ceļu ikdienas
uzturēšanā ieguldīti 220 152 EUR,
atjaunojot asfaltbetona segumu
pašvaldības autoceļam uz Lapsu
ciemu, veicot grants ceļu pretputēšanas apstrādi un vairāku ceļu
šķembu seguma atjaunošanu un
citus darbus. No pašvaldības pamatbudžeta ielu un ceļu rekonstrukcijā ieguldīti 1 570 727 EUR
(autoceļa
Piņķi–Dzilnuciems
rekonstrukcija 2,7 km garumā,
Priedaines ielas rekonstrukcija
gandrīz kilometra garumā, autostāvvietas izbūve Piņķos un gājēju
ietves izbūve Mežāres ciemā).
2015. gadā veikta ielu apgaismojuma izbūve Celtnieku ielas
posmā Babītē, Pļavu, Zāļu un
Smilgu ielā Sēbru ciemā, gar autoceļu Piņķi–Dzilnuciems līdz
Sīļukalna ielai, no Centra ielas
līdz jaunajai autostāvvietai Piņķos un Meža ielā Babītes ciemā,
par kopējo summu 182 567 EUR.
Tāpat izstrādāti vairāki tehniskie
projekti ielu apgaismojuma izbūvei Dzilnuciemā, Mežāres ciemā
un Spuņciemā.
2015. gadā meliorācijas novadgrāvju rekonstrukcijā, caurteku
nomaiņā un Babītes poldera sūkņu stacijas darbības uzlabošanā
ieguldīti 220 682 EUR.
2015. gadā nedaudz samazinājās izdevumi savstarpējos norēķinos ar Rīgas un Jūrmalas pašvaldībām par Babītes novadā dzīvojošiem bērniem, kuri mācās šo
pašvaldību skolās, un tie sastādīja 363 266 EUR, bet finansējums
privātajām pirmsskolas izglītības
iestādēm sasniedza 636 798 EUR.
2015. gadā būtiski samazinājās
izmaksāto pabalstu apmērs pašvaldības Sociālajā dienestā, kopumā
pabalsti izmaksāti 178 065 EUR
apmērā, bet par pakalpojumiem
pansionātos un bērnunamos samaksāts 51 855 EUR.
2015. gadā no pašvaldības budžeta turpinājās daļēja ēdināšanas
izmaksu kompensācija (50% apmērā) daudzbērnu ģimeņu bērniem,
kā arī „zupas virtuves” izdevumu
apmaksa trūcīgajiem iedzīvotājiem
Piņķu ciemā un Spuņciemā.

Plānotais 2016. gadā

2016. gads ir pirmais gads, kuram
pašvaldību finanšu izlīdzināšanas
(PFI) aprēķins veikts atbilstoši
jaunajam pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likumam, aprēķiniem
izmantojot 2015. gada 1. janvāra PMLP datus par iedzīvotāju
struktūru. Pašvaldību finanšu izlī-
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budžetu
dzināšanas likums paredz, ka pirmajā jaunās pašvaldību finanšu
izlīdzināšanas sistēmas ieviešanas
gadā tiek noteikts pārejas periods.
Atbilstoši likuma Pārejas noteikumiem, tām pašvaldībām, kurām
2016. gada plānotie izlīdzinātie ieņēmumi ir mazāki par 2015. gada
plānotajiem izlīdzinātajiem ieņēmumiem, koriģē iemaksas izlīdzināšanas fondā vai dotācijas
no izlīdzināšanas fonda tā, lai
2016. gada plānotie izlīdzinātie
ieņēmumi nesamazinātos salīdzinājumā ar 2015. gada plānotajiem
izlīdzinātajiem ieņēmumiem. Ja
pārejas periods netiktu īstenots,
17 pašvaldībām 2016. gadā plānotie izlīdzinātie ieņēmumi būtu
mazāki nekā 2015. gadā. Babītes novada pašvaldībai tie būtu
-4,3%, tāpēc aprēķināta dotācija
392 638 EUR apmērā, līdz ar to
vērtēto ieņēmumu pieaugums
plānots tikai 0,05% jeb 4827
EUR, un tas ir mazākais, kāds
bijis jebkad agrāk.
Kopējie ieņēmumi pašvaldības
pamatbudžetā 2016. gadā plānoti 12 236 161 EUR apmērā, to
skaitā nodokļu ieņēmumi, valsts
budžeta mērķdotācijas pedagogu
algām līdz 2016. gada 31. augustam, bērnu vecāku iemaksas Babītes Mūzikas skolā, ieņēmumi
no pašvaldības institūciju sniegtajiem pakalpojumiem un pašvaldības īpašuma izmantošanas,
bet izdevumi 14 326 562 EUR
apmērā, jo uzkrājums no iepriekšējā gada ir 2 090 401 EUR.
2016. gadā pašvaldības pamatbudžetā ienākumi no nodokļiem plānoti 10 767 718 EUR,
no tiem 9 256 800 EUR iedzīvotāju ienākuma nodoklis, bet
1 510 789 EUR nekustamā īpašuma nodoklis. Iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā
sastāda 1 488 693 EUR, kas ir par
11,74% mazāk nekā 2015. gadā,
ņemot vērā jau iepriekš minēto
aprēķināto dotāciju, un tas sastāda 16,2% no iedzīvotāju ienākuma nodokļu ieņēmumiem.
2016. gadā tiks uzsākti vairāki
pašvaldības ēku rekonstrukcijas
darbi, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju kvalitatīvāku izpildi. Babītes ciemā, pārbūvējot ēku Liepu alejā 17, tiks
izveidota plašāka publiskā bibliotēka, bet Salas pagasta Spuņ
ciemā paredzēta ēkas „Vietvalži” pārbūve par Kultūrizglītības
centru, paredzot zāles pārbūvi,
izveidojot muzeja telpas, telpas
dažādām kultūras dzīves nori-
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Babītes novada attīstības plānošanas aktualitātes
Babītes novada pašvaldības
Plānošanas un būvniecības
daļa ir uzsākusi priekšdarsēm un dažādiem pasākumiem. bus jauna Babītes novada
Tiks paplašinātas telpas Babītes teritorijas plānojuma izstrāPII, iegādājoties un uzstādot jau- dei, kura kvalitatīvai saganus moduļus divu grupu izveidei. tavošanai ir nepieciešams
Paredzams, ka rudens pusē varēs veikt virkni pētījumu un
uzsākt Babītes vidusskolas pie- noskaidrot iesaistīto persobūves būvdarbus, lai 2017. gadā nu viedokli.
atrisinātu samilzušās problēmas
Novada teritorijas attīstība ir diar klašu telpām.
Ielu un autoceļu ikdienas uztu- namisks process, kuru nosaka gan
rēšanai un asfaltbetona seguma kopīgās intereses, gan privātās inatjaunošanai no autoceļu fonda lī- vestīcijas, kas ir cieši saistīti fakdzekļiem plānots saņemt 238 858 tori. Kopīgās intereses saistītas ar
EUR, bet ieguldīt 312 490 EUR, jo publiskās infrastruktūras attīstību,
atlikums no 2015. gada ir 73 632 tās ir ielas, ceļi, parki, skvēri, tāEUR. No ceļu fonda līdzekļiem pat arī atsevišķu inženierkomuparedzēts finansēt arī ceļa posma nikāciju nodrošinājums, skolu
izbūvi no jaunbūvējamā gājēju til- un bērnudārza pieejamība, kā arī
ta pār autoceļu A10 Rīga–Vents- sabiedriskā transporta pieejamīpils (Jūrmalas šoseja) pa Celtnie- ba. Savukārt privātās investīcijas
ku ielu līdz vecajam Kalnciema ienāk teritorijās, kurās tās var gūt
ceļam. Pašvaldības ielu un ceļu pēc iespējas ātrāku atdevi, un tās ir
projektēšanā, būvniecībā un re- teritorijas ar attīstītu infrastruktūkonstrukcijā no pašvaldības pa- ru. Šī likumsakarība tika ievērota
matbudžeta līdzekļiem plānots ie- arī pārskatot Babītes novada teriguldīt 460 569 EUR, paredzot re- torijā spēkā esošo detālplānojumu
konstruēt autoceļu Salas pagasta sarakstu. Ir atklāta virkne detālGātciemā apmēram 1,5 km garu- plānojumu, kuru īstenošana kopš
mā. Paredzēts izstrādāt vairākus to apstiprināšanas nav uzsākta. Šo
rekonstrukcijas projektus Bērzu, detālplānojumu teritorijas atrodas
Meža un Rožu ielai Babītes ciemā, tālāk no esošajām attīstības terigājēju ietvei gar Vārnukroga ceļu torijām, kuru kompleksa attīstība
līdz Gravu ielai Spilves ciemā un prasa lielus finansiālus ieguldījupiebraucamajiem ceļiem Piņ- mus, kas jāpiesaista detālplānoķu ciemā. Ja dažādu iepirkumu juma teritoriju īpašniekiem. Šoprocedūru rezultātā atbrīvosies brīd šo detālplānojumu teritoriju
finanšu līdzekļi, iespēju robežās īpašnieki tiek uzrunāti un aicināti
tiks realizēts kāds no minētajiem izvērtēt pirms vairākiem gadiem
projektiem.
2016. gadā paredzēts izbūvēt
ielu apgaismojumu no autoceļa
Rīga–Liepāja līdz Viestura ielai Ņemot vērā iedzīvotāju ieroDzilnuciemā un no autobusu sinājumus, Babītes novada
pieturas „Mežāres” līdz Sapņu ie- pašvaldības administrācijas
Plānošanas un būvniecības
lai Mežāres ciemā.
2016. gadā no pašvaldības bu- daļa 2015. gada vidū uzsāka
džeta sociālajai palīdzībai dažādu darbu pie velomaršrutu izveipabalstu izmaksai un pakalpoju- des Babītes novada teritorijā.
mu apmaksai paredzēti finanšu līdzekļi 194 955 EUR apmērā, kas ir SIA „Karšu izdevniecība Jāņa
par 9,5% vairāk nekā 2015. gadā. sēta” speciālisti ir veikuši izpēti
Lai nodrošinātu kvalitatīvāku paš- un apsekojuši Babītes novada tevaldības Sociālā dienesta darbu, ritorijas kultūrvēsturiskos, tūrisuzsākta daudzfunkcionālā dienas
centra ēkas Centra ielā 3, Piņķos,
piebūves būvniecība, kā arī paredzēts rekonstruēt ēku Liepu alejā Ministru kabineta noteikumi Nr. 491 nosaka, ka no
17, Babītē.
Kopumā ar finanšu līdzekļiem 2016. gada 1. jūlija valstī
Babītes novada pašvaldības bu- noteikta obligāta suņu
džetā 2016. gadā iespējams no- reģistrācija valsts vienotās
drošināt pašvaldības autonomo informācijas sistēmas „Laukfunkciju izpildi un plānot dažā- saimniecības datu centra
dus attīstības projektus nākama- informācijas sistēma” centrālajā datu bāzē.
jiem gadiem.
Andrejs Ence,
Babītes novada pašvaldības Taču, lai jūsu suni varētu reģistrēt
domes priekšsēdētājs datu bāzē, tam jābūt implantētai

plānoto un neīstenoto attīstību un
noteikt detālplānojumu attīstības
termiņus.
Esošās infrastruktūras kvalitātes apzināšanai, strukturēšanai
un sakārtošanai Babītes novada
pašvaldība pagājušā gada nogalē
uzsāka darbu pie Babītes novada
transporta infrastruktūras attīstības tematiskā plānojuma un
teritorijas aizsargjoslu, aprobežojumu un meliorācijas attīstības
tematiskā plānojuma.
Transporta infrastruktūras tematiskā plānojuma izstrādes ietvaros
ir strukturēta informācija par Babītes novada pašvaldības īpašumā
esošo ielu un ceļu attīstības iespējām, kā arī apkopota informācija
par VAS „Latvijas Valsts ceļi” attīstībai nepieciešamajām teritorijām. Tāpat arī analizēta informācija par satiksmes dalībniekiem
bīstamajām teritorijām, kā arī
sagatavoti priekšlikumi satiksmes
drošības līmeņa paaugstināšanai.
Tematiskā plānojuma ietvaros ir
izveidota veloceļu tīkla attīstības
shēma, kas veido savienojumus
starp novada ciemiem un orientēta
uz publisko iestāžu sasniedzamību.
Šā gada 2. februārī publiskai
apspriešanai tika nodots Babītes
novada transporta attīstības tematiskais plānojums. Publiskā apspriešana norisināsies līdz 15. martam, kuras laikā interesenti aicināti
iepazīties ar tematiskā plānojuma
materiāliem Babītes novada pašvaldības mājaslapā www.babite.
lv, kā arī klātienē – Babītes no-

vada pašvaldības administrācijas
ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes
pagastā, Babītes novadā. Pašvaldības administrācijas ēkas vestibilā var iepazīties ar kartogrāfiskā materiāla daļu, bet pārējie
materiāli ir pieejami pašvaldības
administrācijas ēkas 5. kabinetā
pie teritorijas plānotājām. Tāpat
visi interesenti aicināti 3. martā
plkst. 18.00 apmeklēt Babītes
novada transporta attīstības tematiskā plānojuma publiskās
apspriešanas sanāksmi, kas norisināsies Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības centra
Lielajā zālē (Jūrmalas iela 14 A,
Piņķi, Babītes pagasts, Babītes
novads), kur būs iespējams satikt arī tematiskā plānojuma
izstrādātāja AS „Ceļu inženieri”
pārstāvjus.
Darbs pie Babītes novada teritorijas aizsargjoslu, aprobežojumu un meliorācijas attīstības
tematiskā plānojuma joprojām
turpinās, un papildu informācija
par to tiks sniegta laika gaitā.
Aicinu visus interesentus aktīvi iesaistīties novada attīstības
plānošanā, norādot gan uz nepilnībām, gan nākot ar jaunām iniciatīvām, jo tikai kopīgā dialogā
mēs varam virzīt novada attīstību pretim tiem mērķiem, kas ir
svarīgi cilvēkiem, kuri ir un jūtas
piederīgi Babītes novadam.
Inga Griezne,
Babītes novada pašvaldības
Plānošanas un būvniecības
daļas teritorijas plānotāja

Babītes novadā top velomaršruti
ma un dabas objektus, kā arī apzinājuši aktīvās atpūtas iespējas,
kas varētu tikt iekļautas maršrutos, sagatavojot priekšlikumus
velomaršrutu izveidei.
Babītes novada pašvaldības
mājaslapā www.babite.lv var iepazīties ar darba rezultātu – velomaršrutu trasējumiem.
SIA „Karšu izdevniecība Jāņa
sēta” speciālisti kopā ar Babītes
novada pašvaldības administrā-

Informācija suņu īpašniekiem

mikroshēmai. Ja jūsu sunim nepieciešams implantēt mikroshēmu, ir
iespēja sazināties ar valsts pilnvaroto veterinārārstu Babītes novadā
Zigurdu Roni (tālr. 26550770).
Pēc mikroshēmas implantēšanas Z. Ronis pats arī reģistrēs
jūsu suni centrālajā datu bāzē.
Gan mikroshēmas ievadīšana,
gan reģistrēšana ir maksas pakalpojums (par izmaksām interesēties, sazinoties ar vetārstu).

cijas speciālistiem aicina ikvienu
novada iedzīvotāju un aktīvās atpūtas cienītāju uz prezentāciju par
izstrādātajiem velomaršrutiem
2016. gada 1. martā plkst. 18.00
Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības centra Lielajā zālē
(Jūrmalas iela 14A, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads).
Andra Valaine, Babītes novada
pašvaldības Plānošanas un būvniecības daļas teritorijas plānotāja
Vēršam iedzīvotāju uzmanību
uz to, ka Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkās suņu
reģistrācija netiek veikta.
Ievadīt mikroshēmu un reģistrēt suni Babītes novada iedzīvotāji var arī pie citiem veterinārārstiem, taču jānoskaidro, vai
izvēlētais ārsts pats reģistrēs jūsu
suni datu bāzē vai tas jādara jums.
Vairāk informācijas, sazinoties ar
veterinārārstiem, vai Lauksaimniecības datu centra mājaslapā
www.ldc.gov.lv.

4 | www.babite.lv

2016. gada 16. februāris nr. 70

PAZIŅOJUMS PAR NEKUSTAMĀ
ĪPAŠUMA „JANSONI”, KADASTRA
APZĪMĒJUMS 80480070206,
DETĀLPLĀNOJUMA
ATCELŠANU
Babītes novada pašvaldības dome
27.01.2016. ir apstiprinājusi saistošos
noteikumus Nr. 1 „Babītes novada pašvaldības 23.09.2009. saistošo noteikumu
Nr. 19 „Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam „Jansoni”, kadastra apzīmējums 80480070206, apstiprināšanu”
atzīšana par spēku zaudējušiem”.
Andra Valaine,
teritorijas plānotāja

PAZIŅOJUMS PAR NEKUSTAMĀ
ĪPAŠUMA „VECALSTES”
DETĀLPLĀNOJUMA
APSTIPRINĀŠANU

Ar Babītes novada pašvaldības domes
27.01.2016. lēmumu (prot. Nr. 1, 15. §) apstiprināts nekustamā īpašuma „Vecalstes”,
kadastra apzīmējums 80480040263, Spilvē,
Babītes pagastā, Babītes novadā, detālplānojums.
Ar detālplānojuma dokumentāciju var iepazīties Babītes novada pašvaldības mājaslapā www.babite.lv, kā arī Babītes novada
pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4,
Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā.
Inga Griezne,
teritorijas plānotāja

PAZIŅOJUMS PAR BŪVNIECĪBAS IECERES „BABĪTES VIDUSSKOLAS
PĀRBŪVE” JŪRMALAS IELĀ 17, PIŅĶOS, BABĪTES PAGASTĀ,
NODOŠANU PUBLISKAJAI APSPRIEŠANAI

Ar Babītes novada pašvaldības administrācijas
Plānošanas un būvniecības daļas 2016. gada
14. janvāra sēdes lēmumu (prot. Nr. 2, 1. §) par
publiskās apspriešanas uzsākšanu būvniecības
iecerei „„Babītes vidusskolas pārbūve” Jūrmalas ielā 17, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes
novadā, kadastra apzīmējums 804800300274”
būvniecības iecere ir nodota publiskajai apspriešanai.
Materiāli izlikti apskatei Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107,
un Babītes vidusskolas teritorijā Jūrmalas ielā 17,
Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, no

2016. gada 25. janvāra līdz 2016. gada
22. februārim.
Būvprojekta izstrādātājs – SIA „Projektēšanas birojs AUSTRUMI”, reģ. Nr. 42403019889 (juridiskā
adrese: 18. Novembra iela 16, Rēzekne, LV-4601;
kontaktpersona: Arnis Teivāns, tālr. 26330290).
Informatīvos materiālus var apskatīties
un atsauksmes var iesniegt laika posmā
no 2016. gada 25. janvāra līdz 2016. gada
22. februārim Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes
novadā, Babītes pagastā, LV-2107.
Gints Zvejnieks, Babītes novada pašvaldības
Plānošanas un būvniecības daļas vadītājs

Pašvaldības domes sēdē janvārī pieņemtie lēmumi
Babītes novada pašvaldības
domes sēdē 27. janvārī tika izskatīti 43 darba kārtībā iekļautie punkti. Sēdē piedalījās 15
domes deputāti.

Domes sēdes lēmumi īsumā:

• piekrist zemes ierīcības projekta
izstrādei zemes vienību „Piņķu Jāņa
evaņģēliski luteriskā draudze”, Babītes pagastā, un „Čaperi”, Skārduciemā, Babītes pagastā, robežu pārkārtošanai;
• atļaut nekustamā īpašuma „Ceriņi”
zemes gabalu 2,5 ha platībā atdalīt un
reģistrēt kā atsevišķu kadastra objektu.
Atdalītajam zemes gabalam piešķirt
nosaukumu „Noras” un visā platībā
saglabāt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Mainīt nekustamā īpašuma „Ceriņi”
zemes vienībai 2,5 ha platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība, uz zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība;
• apstiprināt SIA „Azimuts inženierizpēte” izstrādāto zemes ierīcības
projektu nekustamajam īpašumam
Viršu iela 13, Piņķos, Babītes pagastā,
plānotajai zemes vienībai „1”, platība
0,1259 ha, saglabājot adresi Viršu iela
13, Piņķi, Babītes pagasts, un visā platībā – nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi – individuālo dzīvojamo māju
apbūve; plānotājai zemes vienībai „2”,
platība 0,1259 ha, piešķirot adresi Viršu iela 15, Piņķi, Babītes pagasts, un
visā platībā nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo
dzīvojamo māju apbūve;
• apstiprināt SIA Kompānija „Parnas”
Pro izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Zālītes”
Sēbruciemā, Babītes pagastā: plānotajai zemes vienībai „1”, platība 1,00 ha,
saglabājot adresi „Zālītes”, Sēbruciems,
Babītes pagasts, un visā platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība; plānotajai zemes
vienībai „2”, platība 0,5 ha, piešķirot
adresi „Plintes”, Sēbruciems, Babītes
pagasts, un visā platībā nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība; plānotajai zemes
vienībai „3”, platība 0,5 ha, piešķirot
adresi „Vēsma”, Sēbruciems, Babītes
pagasts, un visā platībā nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme,

uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība;
• mainīt nekustamā īpašuma „Gaismas”,
Spuņciemā, Salas pagastā, noteikto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no
komercdarbību objektu apbūve 3,87 ha
platībā uz neapgūta komercdarbību
objektu apbūves zeme 1,28 ha platībā
un zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, – 2,59 ha
platībā;
• pagarināt nekustamā īpašuma „Taurēni” Dzilnuciemā, Babītes pagastā,
sadalīšanai apstiprināto nosacījumu
zemes ierīcības projekta izstrādei derīguma termiņa pagarināšanu uz vienu
gadu;
• pagarināt nekustamā īpašuma
Strautmaļu iela, Dzilnuciemā, Babītes
pagastā, sadalīšanai apstiprināto nosacījumu zemes ierīcības projekta izstrādei derīguma termiņu uz 1 gadu;
• apvienot telpu grupas ar kadastra
apzīmējumiem 8048 003 0131 001 021
un 8048 003 0131 001 022. Apvienotajai telpu grupai saglabāt adresi Rīgas
iela 2A-23, Piņķi, Babītes pagasts;
• atteikt zemes ierīcības projekta izstrādi
nekustamo īpašumu Bezdelīgu iela 1A
un Cīruļu iela 1A sadalīšanai;
• papildināt Babītes novada pašvaldības domes 16.12.2015. lēmumu
„Par zemes ierīcības projekta izstrādi
zemes vienībām Jūrmalas ielā 6, kadastra apzīmējums 8048 003 0067, un
Viršu ielā 2A, kadastra apzīmējums
8048 003 0550, Piņķos, Babītes pagastā,
Babītes novadā” (prot. Nr. 16, 7. §);
• piekrist zemes ierīcības projekta izstrādei zemes vienības „Zīles”, Mežārēs,
Babītes pagastā, sadalīšanai;
• apstiprināt saistošos noteikumus
Nr. 1 „Babītes novada pašvaldības
23.09.2009. saistošo noteikumu Nr. 19
„Par detālplānojuma nekustamajam
īpašumam „Jansoni”, kadastra Nr.
8048 007 0206, apstiprināšanu” atzīšana par spēku zaudējušiem”;
• izteikt Babītes novada pašvaldības
domes 28.10.2015. lēmuma „Par Babītes novada ainavu, apstādījumu struktūras un publisko ārtelpu tematiskā
plānojuma izstrādes sadalīšanu divos
tematiskajos plānojumos” (Nr. 14, 6. §)
1. punktu jaunā redakcijā: „1. Atcelt
Babītes novada pašvaldības domes
25.03.2015. lēmumu „Par Babītes novada ainavu, apstādījumu struktūras un
publisko ārtelpu tematiskā plānojuma
izstrādi” (Nr. 5, 13. §)”;
• atļaut nekustamā īpašuma „Jūrmalas pilsētas kapi” zemes vienību „Kapi”,
Babītes pagasts, 0,4 ha platībā reģistrēt

kā atsevišķu nekustamo īpašumu, visā
platībā saglabājot nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi – kapsētu teritorijas
un ar tām saistīto ceremoniālo ēku un
krematoriju apbūve. Piekrist slēgt ceļa
servitūta līgumu ar Jūrmalas pilsētas
domi piekļūšanas nodrošināšanai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
80480030407;
• apstiprināt izstrādāto detālplānojumu nekustamajam īpašumam „Vec
alstes” Spilvē, Babītes pagastā;
• mainīt nekustamā īpašuma Priedaines ielā 8, Piņķos, Babītes pagastā, lietošanas mērķi no pārējo sabiedriskās
nozīmes objektu apbūves 0,4864 ha
platībā uz dabas pamatnes, parki, zaļās
zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda
cita klasifikācijā norādīta lietošanas
mērķa, 0,4864 ha platībā;
• uzdot Babītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Andrejam Encem
noslēgt administratīvo līgumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku par detālplānojuma grozījumu īstenošanas kārtību nekustamā īpašuma Lāču iela 12,
Lapsās, Babītes pagastā, teritorijā;
• piekrist zemes ierīcības projekta
izstrādei zemes vienību „Gaismas”
Spuņciemā, Salas pagastā, un „Lāse”
Spuņciemā, Salas pagastā, robežu pārkārtošanai;
• nodot izstrādāto Babītes novada
transporta attīstības tematisko plānojumu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai;
• izsniegt izziņu četrām personām par
piekrišanu iegūt īpašumā nekustamos
īpašumus Piņķos: „Brūklenāju iela 3”,
„Parka iela 1”, 846/1968 domājamās daļas no nekustamā īpašuma „Zilā iela 6”
un ½ domājamās daļas no nekustamā
īpašuma „Bišu iela 3”, vienai personai –
par piekrišanu iegūt īpašumā nekustamo īpašumu „Vēju iela 15” Dzilnuciemā, vienai personai – par piekrišanu
iegūt īpašumā nekustamo īpašumu
„Ķiršu iela 3” Babītē;
• no Babītes novada vēlēšanu komisijas
sastāva izslēgt Zani Siliņu un Ingūnu
Krenbergu;
• noteikt pienākumu izpildes vērtību
Babītes novadā 2016. gadā – 266 EUR
mēnesī;
• atcelt sociālās mājas statusu dzīvojamajai mājai „Brīvnieki” Kalnciema masīvā, Babītes pagastā;
• vienai personai piešķirt pabalstu
ārkārtas situācijā 230 EUR apmērā;
divām personām piešķirt pabalstus

sociālās rehabilitācijas mērķu sasnieg- • apstiprināt 2015. gada 29. decemšanai 150 EUR apmērā katrai, divām – bra pamatlīdzekļu norakstīšanas aktu
290 EUR apmērā katrai;
Nr. 370 par pamatlīdzekļa „Gājēju iet• izveidot deinstitucionalizācijas vadī- ve V11 Dzilnuciems – Piņķi” 560 m
bas grupu šādā sastāvā: sociālā dienesta posma norakstīšanu (bilances atlikuvadītāja Kristīne Kalote, sociālā darbi- sī vērtība 2015. gada 29. decembrī –
niece Gita Baltuša, sociālo lietu komi- 8353,50 EUR);
tejas pārstāve deputāte Dzidra Dūšele, • pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA
Plānošanas un būvniecības daļas spe- „Babītes Siltums” nodot bezatlīdzības
ciāliste Andra Valaine, izglītības darba lietošanā Babītes novada pašvaldības
speciāliste Elga Jonina, bāriņtiesas pār- īpašumā esošo kustamo mantu – trakstāvis – bāriņtiesas priekšsēdētājas viet- toru ar frontālo iekrāvēju un pašizgāniece Vanda Kaņepe un mērķa grupas zēja traktora piekabi, lai nodrošinātu
pārstāvis;
ūdenssaimniecības sabiedrisko pakal• atkārtoti izvirzīt Salaspils novada pojuma sniegšanu;
pašvaldības bibliotēku par reģiona gal- • uzsākt Babītes novada pašvaldības
veno bibliotēku, paredzot finansējumu SIA „Komunālie pakalpojumi” likvidāSalaspils novada pašvaldībai 1700 EUR cijas procesu;
gadā minēto funkciju izpildei;
• izdot Babītes novada pašvaldības
• apstiprināt izmaiņas fotokonkursa saistošos noteikumus Nr. 2 „Par Banolikumā „Babītes novads fotogrāfijās bītes novada pašvaldības budžetu
2015” (apstiprināts 2015. gada 25. no- 2016. gadā” (pielikumā);
vembra domes sēdē, protokols Nr. 15, • apstiprināt noteikumus Nr. 1 „Par
26. §), nosakot, ka fotogrāfiju iesūtīša- amatiem, to klasificēšanu un mēnešalna fotokonkursam tiek pagarināta no gām pašvaldības iestādēs 2016. gadā”;
28. janvāra plkst. 10.00 līdz 31. marta • lūgt Latvijas Republikas Finanšu
plkst. 10.00;
ministrijas Valsts kases aizņēmumu
• ar 01.01.2016. atzīt par spēku zaudē- 360 000 EUR apmērā Babītes novada
jušu Babītes novada pašvaldības domes pašvaldības projekta „Daudzfunkcio22.01.2014. lēmumu „Par līdzfinansē- nālā sociālo pakalpojumu centra pārjumu interešu izglītības programmu būve Centra ielā 3, Piņķos, Babītes noapguvei privātajās izglītības iestādēs” vadā” īstenošanai 2016. gadā;
(protokols Nr. 1, 23. §);
• precizēt 29.12.2015. saistošo notei• atsavināt vienai personai nekusta- kumus „Grozījumi Babītes novada
mo īpašumu „Stūrmaņi” Kalnciema pašvaldības 07.02.2012. saistošajos
masīvā, Babītes pagastā. Atsavināmā noteikumos Nr. 3 „Par pirmsskolas
nekustamā īpašuma nosacītās cenas izglītības programmas īstenošanas
noteikšanai izveidot nekustamā īpašu- pakalpojumu apmaksu no Babītes noma vērtēšanas komisiju;
vada pašvaldības budžeta pirmsskolas
• atsavināt Babītes novada pašvaldībai izglītības ieguvei privātās pirmsskolas
piederošo nekustamo īpašumu „Annas izglītības iestādēs”” (pielikumā, izdoti
Masīvs” Babītes pagastā. Atsavināmā 02.02.2016.);
nekustamā īpašuma nosacītās cenas • apstiprināt Babītes novada pašvaldīnoteikšanai izveidot nekustamā īpašu- bas izglītības iestāžu 2016. gada izdevuma vērtēšanas un izsoles komisiju;
mu tāmi uz vienu audzēkni atbilstoši
• izteikt jaunā redakcijā Babītes nova- iepriekšējās gada naudas plūsmas izdeda pašvaldības 23.09.2015. noteikumu vumiem, lai veiktu savstarpējos norēķiNr. 11 „Par avansu izsniegšanas un nus ar citām pašvaldībām;
norēķinu iesniegšanas kārtību Babītes • noteikt atbalsta apmēru 2016. gadā
novada pašvaldībā” 1. punktu;
norēķiniem ar izglītības iestāžu reģistrā
• izteikt jaunā redakcijā Babītes nova- reģistrētu privāto pirmsskolas izglītības
da pašvaldības 25.11.2015. noteikumu iestādi, kas nodrošina pirmsskolas izNr. 12 „Par grāmatvedības kārtošanu glītības programmas apguvi darba dieBabītes novada pašvaldībā” (protokols nās (ne mazāk kā 12 stundas dienā) un
Nr. 15, 22. §): pirmo sadaļu „I. Vispārī- īsteno licencētu pirmsskolas izglītības
programmu – ne vairāk kā 249 EUR
gie jautājumi”;
• izteikt jaunā redakcijā instrukcijas mēnesī vienam bērnam;
Nr. 1 „Par inventarizācijas kārtību Ba- • nodot DzMIKS „Brūnīši” vēstules
bītes novada pašvaldībā” (apstiprināta izskatīšanu atzinuma sagatavošanai
Babītes novada domes sēdē 2010. gada pašvaldības domes Attīstības komitejai.
Andrejs Ence,
24. novembrī (protokols Nr. 16, 18. §))
pašvaldības domes priekšsēdētājs
4. punktu un svītrot 61. punktu;
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Informācija
būvdarbu veicējiem
2014. gada 1. oktobrī stājās
spēkā jauns Būvniecības likums, attiecīgi ir mainījusies
kārtība, kādā tiek izsniegtas
būvatļaujas. Informējam
par būtiskām niansēm
šajā jomā.
Pirms būvdarbu uzsākšanas aicinām pārliecināties, vai jums
izsniegtajā būvatļaujā ir veikta
iestādes atzīme par visu tajā ietverto projektēšanas nosacījumu
izpildi, kā arī atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi. Būvdarbu veikšana bez nepieciešamo atzīmju veikšanas būvatļaujā ir kvalificējama kā patvaļīga
būvniecība, par ko paredzēta
administratīvā atbildība. Pirms
būvdarbu uzsākšanas aicinām iesniegt nepieciešamos dokumentus atzīmju veikšanai Babītes novada pašvaldības administrācijas
ēkā Centra ielā 4, Piņķos.
Tāpat aicinām būvdarbu veicējus sakārtot dokumentāciju
par objektiem, kuru būvatļaujas
derīguma termiņš ir beidzies, to-

Informācija par nekustamā īpašuma Sabiedriskās
nodokļa maksāšanas paziņojumu
kārtības

Janvāra beigās Babītes
novada nekustamo īpašumēr tās termiņš nav pagarināts mu īpašniekiem ir izsūtīti
un būve nav nodota ekspluatā- maksāšanas paziņojumi par
cijā. Ja izsniegtajām būvatļaujām nekustamā īpašuma nodokli
beidzies derīguma termiņš un 2016. gadam.
būvdarbi vēl nav pabeigti, bet tos
ir plānots turpināt, lūdzam vēr- Ja maksāšanas paziņojums nav
sties Babītes novada pašvaldības saņemts, aicinām sazināties ar
administrācijā, lai pagarinātu nekustamā īpašuma nodokļa
būvatļaujas derīguma termiņu. administratoriem, jo saskaņā ar
Gadījumā, ja plānotie būvdarbi likuma „Par nekustamā īpašuma
ir pabeigti, iesniedzams aplieci- nodokli” 6. panta 2. punktu, kas
nājums par būves gatavību eks- nosaka: „Ja nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs vai viņa
pluatācijai.
Atgādinām, ka būves īpašnie- pilnvarota persona (ja par tādu
kam sešu mēnešu laikā pēc būvat- paziņots pašvaldībai) līdz kārtējā
ļaujas derīguma termiņa beigām taksācijas gada 15. februārim nav
Valsts zemes dienestam ir jāie- saņēmusi maksāšanas paziņosniedz aktuālie kadastra dati par jumu, tās pienākums ir mēneša
jaunbūvi. Gadījumā, ja īpašnieks laikā rakstveidā par to informēt
pienākumu nav veicis, pašvaldībai pašvaldību, kura iekasē nodokli.”
Maksājumi avansa veidā veicair tiesības aktualizēt kadastra datus, iesniedzot ēku datu deklarāci- mi vienu reizi gadā līdz 31. marju atbilstoši akceptētajam būvpro- tam par visu aprēķināto kalendājektam, uz kura pamata būvatļauja ro gadu vai četras reizes gadā līdz
izsniegta.
Ieva Orbidāne,
Babītes novada pašvaldības
Būvniecības administratīvās
komisijas vadītāja

Saimnieciskie darbi janvārī
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maksāšanas paziņojumā norādītajiem termiņiem par ceturksni.
Ja netiks ņemti vērā maksāšanas paziņojumā norādītie termiņi, par katru laikā nenomaksāto
dienu veidosies nokavējuma nauda. Ja kārtējo ceturkšņa maksājumu veicat pēc maksāšanas paziņojumā norādītā datuma, maksājamo summu nepieciešams
precizēt maksāšanas dienā.
Atgādinām, ka saskaņā ar Babītes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem (pieejami Babītes novada pašvaldības
mājaslapā www.babite.lv, sadaļā
„Normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti”) vairākām
iedzīvotāju kategorijām ir iespēja
pieteikties nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumiem.
Babītes novada pašvaldības
nekustamā īpašuma nodokļa
administratori
Tālr. uzziņām: 67914189 un
67914034

Zināma atbalsta summa, kādu par vienu
bērnu pašvaldība maksās privātajai
pirmsskolas izglītības iestādei

27. janvāra Babītes novada
pašvaldības domes sēdē ir
apstiprināta pašvaldības
Ceļi, meliorācija un
Turpinās darbs pie velomar- pirmsskolas izglītības iestāžu
apgaismojums
šrutu izveides un tematisko plā- izdevumu tāme vienam audzēknim.
Izstrādāti pārbūves projekti Celt- nojumu izstrādes.
nieku, Rožu un Meža ielai Babītē.
Tāme nosaka, ka viena bērna
Turpinās būvprojektu izstrāde Pašvaldības
uzturēšana Babītes novada pašBērzu ielai Babītē, piebraucama- iestādes
jai ielai un gājēju celiņu pārbūvei Piņķos, pie futbola laukuma, tur- valdības pirmsskolas izglītības
iestādēs izmaksā vidēji 249 EUR
nekustamajā īpašumā „Piņķu pinās ģērbtuvju ēkas būvdarbi.
ciems-2” un Jūrmalas ielā 17
Turpinās pārbūves un teritori- mēnesī.
Atbilstoši aprēķinātajām izPiņķos.
jas labiekārtojuma būvprojektu
Noslēdzies piedāvājumu ie- izstrāde Babītes novada pašval- maksām pašvaldības pirmsskolas
sniegšanas termiņš atkārtotam dības administrācijas ēkai un Ba- izglītības iestādēs, no 2016. gada
iepirkumam par Babītes nova- bītes vidusskolai.
da pašvaldības ielu un autoceļu
Notiek sagatavošanās darbi
grants, šķembu un uzlabotās daudzfunkcionālā sociālo pakalgrunts segumu uzturēšanas dar- pojumu centra Piņķos, Centra
biem vasaras sezonā. Pieņemts ielā 3, pārbūvei.
lēmums uz diviem gadiem slēgt
Atkārtoti izsludināts iepirkums 2016. gada janvārī stājušies spēlīgumu ar SIA „Mārupes ceļi- par moduļu ēkas piegādi un uz- kā Ministru kabineta noteikumi,
nieks”. Līgumcena 68 778 EUR.
stādīšanu Babītes pirmsskolas iz- kas nosaka, ka, aizpildot gada
Izsludināts iepirkums par Ba- glītības iestādes telpu nodrošinā- ienākumu deklarāciju, vecākiem
bītes novada pašvaldības ielu šanai. Piedāvājumu iesniegšanas attaisnotajos izdevumos par inun autoceļu asfaltbetona bed- termiņš 22.02.2016.
terešu izglītības apgūšanu bērrīšu remontu un plaisu aizpildīNoslēdzies piedāvājumu ie- niem līdz 18 gadu vecumam ir
šanu.
sniegšanas termiņš par Babītes iekļaujami veiktie maksājumi arī
novada pašvaldības informatīvā par tādu pulciņu apmeklējumu,
izdevuma „Babītes Ziņas” izdo- kurus būs nodrošinājusi izglītīNekustamais
šanu. Pieņemts lēmums slēgt lī- bas iestāde vai citas juridiskās un
īpašums un plānošana
Noslēgts līgums par nekustamā gumu uz diviem gadiem ar SIA fiziskās personas, kuras nav reīpašuma Liepu aleja 17 pārbūves „Rīgas Apriņķa Avīze”. Līgumce- ģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā, bet pašvaldībā ir saņēmušas
tehniskā būvprojekta ekspertīzi. na 22 522 EUR.
Elfa Sloceniece, attiecīgu licenci.
Akceptēts tehniskais projekts par
Babītes novada pašvaldības
Tā kā Pierīgas novadu
nekustamā īpašuma „Mildas-1”
izpilddirektore pašvaldības šo funkciju – izdot
Babītē pārbūvi.

janvāra Babītes novada pašvaldība sniegs finansiālu atbalstu par
pakalpojuma saņemšanu privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs
249 EUR apmērā vienam bērnam
mēnesī.
Patlaban 316 Babītes novadā
deklarētie bērni saņem Babītes
novada pašvaldības un valsts finansiālo atbalstu privāto pirmsskolas izglītības iestāžu apmeklējuma izmaksu segšanai.
Informācija sagatavota pēc
izglītības darba speciālistes
Elgas Joninas sniegtās informācijas

Bērna apmeklētā interešu izglītības pulciņa
izmaksas – vecāku attaisnotie izdevumi
licences – ir deleģējušas Pierīgas
Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldei, lai noskaidrotu to,
vai jūsu bērna apmeklētais
pulciņš ir licencēts un jums
ir iespēja samaksu par to
iekļaut attaisnotajos izdevumos,
aicinām ielūkoties interneta
vietnes
www.ikspieriga.lv
sadaļā „Izglītība”, zvanīt Pierīgas
Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldei
(tālr.
29434080)
vai ierasties personīgi Rīgā,
Bruņinieku ielā 29/31.
Aleksandra Iklāva,
Babītes novada pašvaldības
juriskonsulte

nodrošināšanai
veiktie darbi
janvārī

Babītes novada pašvaldības
administrācijas Sabiedriskās
kārtības daļas sargu darbības rezultāti sadarbībā ar
Olaines iecirkņa policijas
darbiniekiem, veicot sabiedriskās kārtības uzraudzību
Babītes novadā janvārī:
• sabiedriskās kārtības uzraudzībā veikti 63 izbraukumi;
• Valsts policijā nogādātas deviņas personas, no kurām septiņas –
par administratīvā pārkāpuma
izdarīšanu, divas – aizdomās par
noziedzīga nodarījuma izdarīšanu;
• saņemti un izskatīti 41 iedzīvotāja iesniegumi un sūdzības;
• divos gadījumos personas nogādātas savā dzīvesvietā;
• ar 29 personām veiktas preventīva rakstura pārrunas un pieņemti paskaidrojumi;
• par apstāšanās un stāvēšanas
noteikumu neievērošanu sastādīti 12 protokoli – paziņojumi;
• par alkoholisko dzērienu vai
citu apreibinošo vielu lietošanu
sabiedriskā vietā vai par atrašanos sabiedriskā vietā tādā reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka
cieņu, sastādīti četri administratīvā pārkāpuma protokoli;
• Babītes novadā veikts reids,
kura laikā pārbaudītas automašīnas un to vadītāji ar mērķi
novērst likumpārkāpumus un
noziedzīgus nodarījumus, kā arī
preventīva rakstura patrulēšana
novada teritorijā. Pārbaudītas
agrāk tiesātas personas un adresācijas noteikumu ievērošana,
novērtējot to atbilstību Babītes
novada pašvaldības saistošajiem
noteikumiem. Pārbaudītas arī
tirdzniecības vietas un autoservisi;
• sadarbībā ar Valsts policijas
darbiniekiem aizturēta un administratīvā aresta izciešanai par
automašīnas vadīšanu alkoholisko dzērienu ietekmē nogādāta
viena persona.
Par sabiedriskās kārtības u.c.
likumpārkāpumiem
lūgums
ziņot Sabiedriskās kārtības daļai, zvanot uz diennakts tālruni
29466001.
Ainārs Skudris,
sabiedriskās
kārtības sargs
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Sporta ziņas

BABĪTES NOVADA
SPORTA SPĒLES

KĀRŠU SPĒLE „ZOLĪTE”
17. janvārī Babītes sporta kompleksā aizritēja šogad pirmais Babītes novada sporta spēļu posms
zolītē, kurā kopumā piedalījās
22 dalībnieki.
Labākie rezultāti: sieviešu konkurencē 1. vieta Dainai Pedecei,
2. vieta Initai Reikai, 3. vieta Valentīnai Baumanei; vīriešu konkurencē 1. vieta Mārim Kurcišam,
2. vieta Jānim Driksnem, 3. vieta
Uldim Lagzdiņam.

ŠAHS

24. janvārī Babītes sporta kompleksā notika novada atklātās
šaha sacensības, un tajās piedalījās astoņi šaha spēles cienītāji.
Labākie rezultāti: jauniešu grupā
1. vieta Iļjam Semjonovam, 2. vieta
Vsevolodam Semjonovam; sieviešu grupā 1. vieta Beātai Lasevičai,
2. vieta Skaidrītei Kibarei; vīriešu
grupā 1. vieta Mārim Priedītim,
2. vieta Sergejam Rasčepļajevam,
3. vieta Indulim Paņko. Kopvērtējumā: 1. vieta Iļjam Semjonovam,
2. vieta Mārim Priedītim, 3. vieta
Vsevolodam Semjonovam.

GALDA TENISS

30. janvārī Babītes sporta kompleksā notika novada sacensības
galda tenisā, kurās piedalījās
piecpadsmit dalībnieku. Labākie
rezultāti: jauniešu grupā 1. vieta
Ivo Širmam, 2. vieta Kristoferam
Stoļarovam, 3. vieta Dmitrijam
Petrago; vīriešu „sporta grupā”
1. vieta Jurijam Polozovan, 2. vieta Jurijam Stepanovam, 3. vieta
Ilgonim Āželim; vīriešu „tautas
grupā” 1. vieta Ērikam Dembovskim, 2. vieta Aināram Grosenam,
3. vieta Jurijam Vagalim.
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FUTBOLA
SACENSĪBAS BĒRNIEM

16. janvārī Babītes sporta kompleksā notika telpu futbola turnīrs „Babītes leduspuķe 2016”
septiņus gadus veciem bērniem.
Sacensībās piedalījās piecas komandas. Sporta kluba „Babīte”
jaunie futbolisti izcīnīja 3. vietu,
piekāpjoties komandām „Mār
upe” un „Alberts”.
31. janvārī Spuņciemā tika
organizēts telpu futbola turnīrs
U8 un U9 vecuma grupu zēniem
„Babītes leduspuķe 2016”. Turnīrā
piedalījās četras komandas vecuma grupā U9 un sešas komandas
grupā U8. Sporta kluba „Babīte” jaunie futbolisti abās vecuma
grupas kļuva par turnīra uzvarētājiem.

FLORBOLS

SK „Babīte” ar labiem panākumiem turpina piedalīties Latvijas
pirmās līgas čempionātā florbolā.
Pēdējo spēļu rezultāti:
10. janvārī SK „Babīte” – Lekrings
13:2;
16. janvārī SK „Babīte” – Lielvārde/Fans 3:6;
17. janvārī SK „Babīte” – FK
„Rīga – 1” 5:6;
23. janvārī SK „Babīte” – Latvijas
Universitāte (LU) 6:3;
24. janvārī SK „Babīte” – Rīgas
Stradiņa universitāte (RSU) 6:5;
6. februārī SK „Babīte” – FK
„Madona” 6:3, nodrošinot sev vietu play off spēlēs.

Babītes leduspuķe 2016” 31. janvāra turnīra rezultātu
tabula, U8 grupa
Komanda
1.

2:0
3

„BABĪTE”

2. „SUPER NOVA-2”
3.

„JELGAVA”

4.

„SUPER
NOVA-1”

5.

„BALTIKA”

6.

„KULDĪGA”

0:2
0
0:3
0
0:1
0
0:5
0
0:4
0

3:0
3
3:0
3

0:3
0
2:0
3
0:4
0
3:1
3

1:0
3
0:2
0
0:3
0

3:0
3
1:5
0
3:0
3

0:5
0
1:1
1

Tā kā straujiem soļiem tuvojas
LEADER jauno projektu iesniegšanas termiņš, īpaši aktuāls
jauniešiem bija jautājums par
to, ko katrs var darīt savā novadā un kopā – Pierīgas reģiona
attīstībai.
Prieks, ka tikšanās deva jauniešiem iespēju iegūt ne tikai jaunus
kontaktus un plānot iespējamās

5:0
3

4:0
3
1:3
0
0:3
0
1:1
1
0:5
0

15

I

6

4

3

5

10

II

0

6

10

III

„Babītes leduspuķe 2016” 31. janvāra turnīra
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stāve – Līga Ozoliņa un vecākais
sacensību dalībnieks – 81 gadu
vecais Bruno Liberts. Sacensību
uzvarētāji vecuma grupās:1. grupa
(līdz 15 gadiem) – Valters Finartijs;
2. grupa (līdz 18 gadiem) – Vladislavs Kiveļevs; 3. grupa (līdz 49
gadiem) – Līga Ozoliņa un Sandis
Kūms; 4. grupa (līdz 59 gadiem) –
Viesturs Gargurnis; 5. grupa (70
gadi un vecāki) – Ivars Brigmanis.
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III
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Latvijas čempioniem valmieriešiem. Savukārt otrās līgas komanda viesojās Liepājā, no kurienes atgriezās ar vienu uzvaru
spēlē pret Lēdmani un diviem
zaudējumiem spēlēs pret Ķekavu
un Grobiņu.
6. februārī Bauskā notika
Latvijas komandu čempionāta
3. posms virslīgā. Izcīnītas trīs
uzvaras: 29:21 pret NK „Tukums”,
26:14 pret SC „Mēmele” un 26:24
pret „Rīgas taksometru parka”
komandu. Savukārt otrās līgas
turnīrā SK „Babīte-2” komanda
neizšķirti 25:25 nospēlēja pret
„Druvu” no Saldus un „Pociems”
komandu no Limbažu novada un
ar rezultātu 26:24 uzvarēja Olaines komandu.

9. janvārī visās līgās sākās Latvijas komandu čempionāts novusā.
SVARU STIEŅA
Šogad SK „Babīte” pārstāvēta ar
SPIEŠANA GUĻUS
divām komandām, kuras startē
7. februārī Babītes sporta kom- virslīgā un otrajā līgā. Virslīgas
pleksā notika novada sacensības pirmās trīs spēles notika Piņķos,
svaru stieņa spiešanā guļus. Sa- kur mājinieki izcīnīja divas uzcensībās dažādās vecuma grupās varas spēlēs ar Talsu novadu un
piedalījās astoņpadsmit dalībnieku, Daugavpili, bet piedzīvoja vienu VOLEJBOLS
tostarp viena daiļā dzimuma pār- zaudējumu pret daudzkārtējiem 16. janvārī Jelgavas novada sporta

Divas galvas – labi, trīsdesmit – vēl labāk
Janvāra vidū biedrība
„Pierīgas partnerība” Babītes, Olaines un Mārupes
novada 30 jauniešus aicināja
uz tikšanos, lai mudinātu
diskutēt gan par savu
novadu, gan starpnovadu
sadarbību.
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sadarbības iespējas, bet arī plānot
konkrētu pasākumu, piemēram,
velobraucienu cauri visiem trim
novadiem un labās pieredzes apmaiņu. Paši jaunieši par vienu no
nākotnes mērķiem izvirzīja „kaimiņu būšanu” – būt informētiem
un izmantot blakus esošo novadu
sniegtās iespējas.
Biedrība saka paldies visiem
iesaistītajiem dalībniekiem, novadu pašvaldībām un biedrībai
„Piedzīvojuma gars”, kas šo dienu
palīdzēja padarīt par piedzīvojumu.
Ar jauniešiem tikās un idejas
pierakstīja Alīna Lukjanceva,
biedrības „Pierīgas partnerība”
pārstāve

Babītes novada jaunieši, prezentējot savu redzējumu par
pozitīvo savā novadā.
FOTO: NO PIERĪGAS PARTNERĪBAS ARHĪVA.

centrs rīkoja Ziemassvētku kauju
99. gadadienai veltītu piemiņas
turnīru volejbolā veterāniem.
Sporta kluba „Babīte” vīriešu veterānu komanda piedalījās vecuma grupā 40+ un izcīnīja 3. vietu.

VOLEJBOLS

Baltijas līga sievietēm
Pēdējo spēļu rezultāti:
23. janvārī SK „Babīte” – VK „miLATss” (Daugavpils) 2:3;
24. janvārī SK „Babīte” – Jelgava/
LU 0:3;
30. janvārī SK „Babīte” – RSU/
MVS 3:2;
6. februārī SK „Babīte” – Tallinas
Universitāte (TU) 3:0;
7. februārī SK „Babīte” – Tallinas
TTU (Tallinas Tehniskā universitāte) 3:1.

Februārī iespēja slidot
„Inbox.lv” ledus hallē bez
maksas

Februārī noteiktās dienās un laikos Babītes novadā deklarētajiem
iedzīvotājiem, kuriem ir Babītes
sporta kompleksa atlaižu karte
peldbaseinu
apmeklējumiem,
ir iespēja bez maksas apmeklēt
masu slidotavu „Inbox.lv” ledus
hallē Piņķos.
Pirms došanās uz slidotavu noteikti pārliecinieties par
masu slidotavas apmeklējumu
laikiem mājaslapā www.inboxledushalle.lv, sadaļā „Ledus
noslodze” – „Babītes novads”.
Uzmanību! Babītes sporta
kompleksa atlaižu karte paredz
bezmaksas ieeju slidotavā tikai
Babītes novadam rezervētajā
laikā; par slidu nomu un citiem
pakalpojumiem jāmaksā atsevišķi saskaņā ar halles pakalpojumu cenrādi.
Sergejs Varša,
Babītes sporta kompleksa
metodiķis
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Salas sākumskolā vecāki iepazīstina
ar savām profesijām
28. janvārī Salas sākumskolā notika Profesiju diena. 1.–4. klašu skolēni un
pirmsskolas izglītības grupas
„ABC” audzēkņi skolas aktu
zālē tikās ar četru profesiju
pārstāvjiem – audzēkņu
vecākiem, kuri pastāstīja par
savu darbu, tā specifiku un
to, kāpēc to ir izvēlējušies.
Pie mums viesojās Alises mamma Līga Moloičikova, kura ir ne
tikai pilašu un zumbas trenere,
bet arī izplata augstas kvalitātes
dāņu kosmētiku. Līga pastāstīja
gan par savu darbu un ceļu uz
to, gan arī deva bērniem noderīgu padomu karjeras izvēlē: „Tad,
kad tavs hobijs kļūs par tavu darbu, tev nekad vairs nebūs jāstrādā!” Skaisti un tiešām noderīgi
vārdi ikvienam, kam vēl priekšā
savas dzīves ceļa izvēle. Un ne tikai bērniem!
Par savu profesiju un karjeru
stāstīja arī Evelīnas mamma –
friziere Mārīte Būmane. Viņa demonstrēja gan friziera instrumentus un plašu matu kosmētikas klāstu, gan arī pastāstīja par šīs profesijas plusiem un mīnusiem. Mārīte
pastāstīja arī jautru kuriozu, kad
viņas kliente ieteikto matu putu
vietā matos smērējusi vīriešu bārdas putas un uztraukusies, kāpēc
nav solītā matu spīduma. Prezentācijas noslēgumā Mārīte uzposa
divus skolēnus, izveidojot viņiem
skaistas un modernas frizūras.

Tūrisma aģentūras „Impro”
gide Inga Ēvalde interesanti pastāstīja par valstīm, kurās strādā,
un to, cik vienkāršs no malas
šķiet gida amats, lai gan darbā
nepieciešamas daudzas prasmes
un spējas, ieskaitot dažādu valodu zināšanas, kultūras, vēstures,
ģeogrāfijas, matemātikas un sociālās prasmes. Gida darbs nav
atpūta. Patiesībā tas ir grūts un
atbildīgs darbs, jo prasa nepārtrauktu koncentrēšanos un augstu atbildības sajūtu pret ikvienu
tūristu.
Pasākuma noslēgumā visiem
par pārsteigumu mums piebiedrojās interesantas profesijas pārstāve Madara Ademane – viņa
ir Dakteris Klauns. Madara pastāstīja, ka būšana par Dakteri
Klaunu nemaz nav tikai joki un
jokošanās, tā ir psiholoģiski smaga profesija, kas prasa arī ilgu
sagatavošanos. Jāiziet speciāli
gadu ilgi kursi, kur sagatavo šim
amatam, apgūstot psiholoģiju,
pantomīmu un aktiermākslu. Ikdienā redzēt bēdīgus un slimus
bērnus, censties uzmundrināt un
iepriecināt gan viņus, gan viņu
mammas, patiešām ir grūta, bet
skaista profesija. Liels prieks, ka
Madara, neskatoties uz to, ka pati
bija apslimusi, rada spēkus ierasties pie mums un pastāstīt par šo
brīnišķīgo darbu, ko viņa dara!
Aija Vanaga,
Salas sākumskolas
skolotāja

Friziere Mārīte Būmane savu
profesiju demonstrēja arī praktiski.

Dakteris Klauns Madara Ademane.
Foto: no Salas sākumskolas arhīva

„Saimīte” dalās
savā pieredzē
27. janvārī pirmsskolas izglītības iestāde „Saimīte” Pierīgas pirmsskolas izglītības
iestāžu un skolu pirmsskolas
grupu pedagogiem organizēja pieredzes skolu, kuras
tēma bija „Grupas vide kā
trešais skolotājs bērnu sensoro spēju attīstībai agrīnajā
vecumā”.
Dalījāmies ar savu labo praksi un
interesantām idejām, strādājot ar
maziem bērniem, kā arī par darbošanos „e-Twinning” projektos.
Atbraukušie kolēģi izteica atzinību
un pateicību skolotājām, kuras
aktīvi piedalījās savas pieredzes
popularizēšanā.
Ruta Bārzdaine,
PII „Saimīte” vadītājas vietniece
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Vasarā Babītes novadā notiks
Latvijas vidējās paaudzes deju
kolektīvu festivāls „Soļi smiltīs”

vadītāju Daci Kalēju. Festivāls
notiek katru gadu, izņemot tos
gadus, kad ir Vispārējie latviešu
Dziesmu un deju svētki.
Plānots, ka festivāls Babītes
novadā sāksies ar koncertiem
maizes ceptuvē „Lāči”, Spuņciemā un Babītes ciemā, turpināsies
Piņķos pie ūdenskrātuves, kur
notiks festivāla atklāšana, spor
tiskas aktivitātes, lielkoncerts un
Babītes novadā šāds festivāls, kas balle. Visus festivāla pasākumus
pulcēs teju trīs desmitus vidējās ikviens interesents var apmeklēt
paaudzes deju kolektīvu no visas bez maksas.
Tuvojoties festivālam, publicēLatvijas, notiks pirmo reizi, lai
gan festivālam jau ir 15 gadu vēs- sim plašāku informāciju un pasāture. Pirmo festivālu 1999. gadā kumu programmu.
veidoja Jūrmalas pilsētas vidējās
Lelde Drozdova-Auzāne,
paaudzes deju kolektīvs „Tapa” ar
sabiedrisko attiecību speciāliste

Babītes novada vidējās
paaudzes deju kolektīvs
„Dārta” ir nominēts šogad
organizēt 15. tradicionālo
vidējās paaudzes deju kolektīvu festivālu „Soļi smiltīs”,
kas 2. jūlijā notiks vairākās
vietās Babītes novadā un
noslēgsies ar lielkoncertu
pie ūdenskrātuves Piņķos.

„Eco Baltia vide” ziņas
Babītes novada iedzīvotāja
ieguvusi balvu nolietotās
sadzīves tehnikas
savākšanas akcijā

Viena no „Eco Baltia vide” nolietotās sadzīves tehnikas savākšanas akcijas trīs uzvarētājām ir
Piņķu iedzīvotāja Ieva Vīgante,
kura izlozes kārtībā ieguvusi dāvanu karti 100 EUR vērtībā.
SIA „Eco Baltia vide” un AS
„Latvijas Zaļais punkts” gada nogalē aicināja Rīgas un Pierīgas
iedzīvotājus iesaistīties elektroiekārtu nodošanas akcijā. Akcijas
divos mēnešos elektroiekārtu
izvešanu pieteica vairāk nekā
400 iedzīvotāju, un pārstrādei
ir nodots vairāk nekā 45 tonnas
elektrotehnikas – televizori, ledusskapji, veļas mašīnas un citas
nederīgās iekārtas!
Uzņēmums vērš Babītes novada iedzīvotāju uzmanību, ka arī
ikdienā bez maksas var pieteikt
nolietotās sadzīves tehnikas izvešanu, zvanot uz tālr. 27737611.
SIA „Eco Baltia vide” elektronikas iznešanu, līdz otrajam stāvam

ieskaitot, nodrošinās bez maksas,
bet, ja nav lifta, iekārtas nonešana tiks nodrošināta par samaksu.

Vēl var pagūt iesaistīties
stikla šķirošanas akcijā
un pieteikties atraktīvai
lekcijai par stikla
šķirošanu

SIA „Eco Baltia vide” pagarina
stikla šķirošanas veicināšanas akcijas „Uzņemies šefību pār konteineru 2!” norises laiku līdz šā gada
11. martam. Akcijā var iesaistīties
Pierīgas novadu skolu skolēni un
skolotāji, kā arī uzņēmums aicina
izmantot iespēju un akcijas ietvaros pieteikt savu klasi atraktīvai
lekcijai par atkritumu šķirošanu
un videi draudzīgu dzīvesveidu.
Kā stāsta uzņēmuma pārstāve
Ilze Čikule, pieteikties lekcijām
par atkritumu šķirošanu var neatkarīgi no tā, vai skola piedalās
šķirošanas akcijā vai ne.
Vairāk informācijas vietnē
www.vide.ecobaltia.lv.
Ziņas sagatavotas pēc SIA „Eco
Baltia vide” sniegtās informācijas
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Bibliotēkā izskanējis Ziemassvētku kauju
99. gadadienai veltīts pasākums

Babītes novada iedzīvotājs Pauls Gīlis Ziemassvētku kauju 99. gadadienas atceres pasākumā Piņķu bibliotēkā. Foto: no Piņķu bibliotēkas arhīva.

Godinot Ziemassvētku kauju
99. gadadienu, Piņķu bibliotēkā notika atceres pasākums
ar vēstures kluba „Latviešu
karavīrs” piedalīšanos.
Pasākumu atklāja Babītes novada
novadpētniecības muzeja vadītāja
Aina Kvēpa, sniedzot vēsturisku
ieskatu Ziemassvētku kauju norisē Babītes novadā. Viņa pastāstīja
arī interesantu faktu par to, ka Babītes vidusskola, tajā laikā Babītes
6. pamatskola, ir viena no tām trīs
skolām, kam 1937. gadā Latviešu
veco strēlnieku biedrība uzdāvināja Strēlnieku karogu, kas ir
saglabājies vēl šodien un atrodas
skolas novadpētniecības muzejā.
Turpinājumā vēstures kluba
„Latviešu karavīrs” dalībnieki Jānis Bērziņš, Gunārs Šļumba un
jaunākais dalībnieks Kristiāns
Šļumba klātesošos iepazīstināja
ar kluba vēsturi un darbību. Vēstures cienītāju klubs „Latviešu
karavīrs” ir brīvprātīga apvienība,
kurā apvienojušies cilvēki, kas
brīvajā laikā interesējas par vēsturi, nodarbojas ar dažādu vēsturisku priekšmetu un apģērba
rekonstrukciju un izgatavošanu,

rīko dažādus tematiskus pasākumus, tērpjoties vēsturisko apģērbu kopijās, spēlē lomu spēles
pēc iepriekš sagatavota scenārija
(piemēram, kādas vēsturiskas
kaujas rekonstrukcija, bruņinieku turnīrs u.tml.).
Noslēgumā vārds tika dots
mūsu novadniekam – Otrā pasaules kara 1944. gada Ziemassvētku kauju dalībniekam Paulam Gīlim, kurš dalījās atmiņās
par tolaik piedzīvoto.
Uz pasākumu bija ieradušies gan
vecāka gada gājuma novada iedzīvotāji, gan skolas vecuma bērni.
Pasākuma dalībnieki varēja iepazīties ar tematisko izstādi „Pulcējaties zem latviešu karogiem”, kā arī
tuvāk aplūkot Pirmā pasaules kara
latviešu strēlnieku un cara armijas
karavīru kaujas ieročus, munīciju, patronsomas, sapiera lāpstiņas
un citus piederumus. Tika rādīti
fragmenti no dokumentālās filmas
„Zem latviešu karogiem. Varoņu
dzimšana”, kur pasākuma auditorija atpazina vēstures kluba „Latviešu karavīrs” dalībniekus.
Rita Kude,
Babītes novada pašvaldības
bibliotēkas Piņķos bibliotekāre

Februārī bibliotēka piedāvā šādas ievērojamu kultūras
darbinieku jubilejas izstādes:

• Kinorežisoram, scenāristam,
rakstniekam Aivaram Freimanim – 80
• Rakstniekam Gunaram Janovskim – 100
• Rakstniekam Jurim Zvirgzdiņam – 75
• Rakstniekam, aktierim, režisoram Ārijam Geikinam – 80
• Komponistam, diriģentam, pedagogam Pāvulam Jurjānam – 150
• Vācu rakstniekam, filologam Vilhelmam Grimmam – 230
• Rakstniekam Andrim Jakubānam – 75

Tuvākais pasākums:

23. februārī plkst. 14.00 Piņķu bibliotēkā Jūrmalas ielā 14A, Piņķos,
notiks radošā darbnīca „Sveču liešana”. Februāris ir Sveču mēnesis,
tāpēc – svečosimies! Apgūsim sveču liešanas prasmes mājas apstākļos un veidosim interesantas svecītes.

Ar jaunu skatījumu par mūzikas mācīšanu
Janvāra sākumā sadarbībā ar
fondu „Mazais bundzinieks”
Babītes Mūzikas skolā norisinājās seminārs pedagogiem
„Priekšmets „Mūzikas klausīšanās” kā profesionālo iemaņu
veidošanas rīks un XX gs. mūzikas pasniegšanas metodika”.
Divu dienu semināru vadīja muzikologs, mākslas doktors Nikolajs Latiševs no Maskavas. Viņa
ikdienas darbs saistīts ar Maskavas A. Svešņikova kora skolu, kas
ietilpst V. Popova Kora mākslas
akadēmijas sastāvā, kur lektors pasniedz skaņdarbu analīzi, harmoniju un mūzikas klausīšanos. Tāda
priekšmeta kā „Mūzikas klausīšanās” Latvijas izglītības programmās
nav, taču tā koncepcija semināra
klausītājiem – mūzikas pasniedzējiem no visas Latvijas – šķita ārkārtīgi interesanta, jo palīdz bērnā jau
kopš mazotnes attīstīt gan interesi
par mūzikas pasauli, gan profesionālās spējas. Semināra mērķis
bija rosināt ideju rašanos, kā ar šā
priekšmeta elementiem varētu bagātināt un padarīt bērnam pievilcīgāku mūzikas apmācību. Lektors
piedāvāja viņa izmantoto tematisko
plānu ar atbilstošiem skaņdarbiem,
pēc kura bērni iepazīstas ar dažādiem tēliem (bērnības, dzīvnieku,
pasaku un citiem) mūzikā. Lektora
demonstrētie videomateriāli ļāva
ieskatīties viņa mācību klasēs un
redzēt bērnus, ar kuriem viņš strādā. Jāatzīst, stundas notiek ļoti raiti,
aktīva dialoga formā.
Pasākumā piedalījās vairāk nekā 35
pedagogi no visas Latvijas (Engure,
Gaujiena, Līgatne, Jēkabpils, Špoģi
u.c.). Seminārs deva arī iespēju satikties mūzikas teorijas jomas profesionāļiem, apmainīties ar pieredzi

Semināra dalībnieki kopā ar lektoru Nikolaju Latiševu un Babītes
Mūzikas skolas vadību. Foto: no Babītes mūzikas skolas arhīva.

un gūt pozitīvas ierosmes turpmā- kas notika no 11. līdz 12. februārim
A. Dombrovska mūzikas skolā, iekajam darbam.
kļuva Roberta Indričāne, Elizabete
Koncerti un Babītes
Pliene, Kristīne Kozlovska, Kristīne
Mūzikas skolas audzēkņu
Tukre un Alise Paula. Lai gan abu
panākumi konkursos:
Babītes Mūzikas skolas koklētāju
• 11. janvārī Babītes Mūzikas skolā sniegums konkursa II kārtā atzinīgi
notika Doma kora skolas audzēkņu vērtējams, ceļazīmei uz finālu pavikoncerts;
sam mazliet pietrūka II kategorijas
• 15. janvārī notika Latvijas pro- pārstāvei Elīnai Čirkunai, kura iefesionālās ievirzes mūzikas izglī- guva augsto trešo vietu, un 4. klases
tības iestāžu izglītības program- audzēknei Laurai Tomelei, kurai
mas „Taustiņinstrumentu spēle” ceturtā vieta savā grupā.
akordeona spēles audzēkņu valsts
Arī finālā mūsu skolas audzēkkonkursa II kārta, kurā piedalījās nes turpināja plūkt laurus: Kristīne
divi mūsu skolas audzēkņi, tostarp Tuk
re ieguva pirmo vietu, Alise
Marks Bergmanis (pedagoģe Anda Paula otro, Elizabete Pliene un
Bikauniece), kurš ieguva trešo vietu; Roberta Indričāne trešo vietu, bet
• 23. janvārī Babītes Mūzikas skolā Kristīne Kozlovska atzinību;
notika Latvijas profesionālās ievir- • janvāra beigās Pāvula Jurjāna
zes mūzikas izglītības iestāžu izglītī- mūzikas skolā notika 21. Latvijas
bas programmas „Stīgu instrumen- mūzikas skolu pūšaminstrumentu
tu spēle” kokles spēles audzēkņu un sitaminstrumentu izpildītāju
valsts konkursa II kārta. Konkursā konkurss, kurā piedalījās 213 jaukopumā piedalījās 20 dalībnieces, nie mūziķi 15 instrumentu grupās,
tostarp septiņas Babītes Mūzikas pārstāvot 60 mūzikas skolas, toskolas audzēknes. Saskaitot II kār- starp Babītes Mūzikas skolu, kuras
tas dalībnieču iegūtos punktus, pārstāvis Dāvis Ludvigs Bikšus
finālam tika izvirzītas sešas, no (pedagoģe Maija Švēdenberga) 32
kurām piecas ir Babītes Mūzikas dalībnieku konkurencē ierindojās
skolas audzēknes un viena – Ķe- uzreiz aiz godalgotajām vietām –
kavas Mūzikas skolas pārstāve. Ņe- augstajā 6. vietā;
mot vērā II kārtas rezultātus, finālā, • 3. februārī mūzikas skolas audzēkņiem bija iespēja apmeklēt
baleta izrādi „Bolero” Latvijas Nacionālajā operā;
• 17. februārī Babītes Mūzikas
skolā notiks Ulbrokas Mūzikas un
mākslas skolas kora klases koncerts, bet 26. februārī – koru draudzības koncerts.
Babītes Mūzikas skola ir sākusi eklases ieviešanas procesu, un jau
šobrīd gan vecāki, gan audzēkņi
virtuāli var sekot līdz grupu nodarbību mācību procesa norisēm,
izmantojot gan datoru, gan mobilo telefonu.
1. lpp. – Saistošie noteikumi Nr. 22
Česlavs Grods,
Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu Babītes novadā
Babītes
Mūzikas
skolas
direktores
5. lpp. –Saistošie noteikumi Nr. 2.
Par Babītes novada pašvaldības budžetu 2016. gadā
vietnieks izglītības darbā
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