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Nāc
nākdama,
Liela
diena!
Lieldienu pasākumu ceļvedis Babītes novadā
Tuvojoties pavasara gaidītākajiem svētkiem – Lieldienām –, Babītes novada
iedzīvotājiem sarūpēts plašs
pasākumu klāsts.
Babītes novada maizes ceptuvē
„Lāči” 20. martā notiks „Pavasara
gaidīšanas svētki”, kuros uzstāsies arī Kultūrizglītības centra
pašdarbnieku kolektīvi „Kaspīne”,
„Dārta” un „Pīlādzīši”.
22. martā Piņķu bibliotēkā bērni
aicināti izkrāsot Lieldienas radošajā
darbnīcā, bet vakarā Kultūrizglītības
centrā, noskatoties Valmieras kinostudijas teātra izrādi, uzzināt, kā Lauvēns svinēja savas pirmās Lieldienas.
Babītes novada seniorus, pieaugušos un bērnus uz Lieldienu koncertu,
ko sniegs Babītes vidusskolas bērni,
24. martā aicina daudzfunkcionālais

sociālo pakalpojumu centrs Piņķos,
savukārt vakarā ar koncertu un radošajām darbnīcām Lieldienas tiks
ieskandinātas Spuņciemā.
Jau kopš februāra nogales
Piņķu Sv. Jāņa baznīcā turpinās
gavēņa un Lieldienu laikam veltītie pasākumi, kas pirmajās Lieldienās, 27. martā, noslēgsies ar
dievkalpojumu un koncertu, ko
sniegs Latvijas Nacionālās operas
soliste Inga Šļubovska-Kancēviča.
Otrajās Lieldienās, 28. martā, Kultūrizglītības centrā uz Babītes novada mazo vokālistu konkursa „Cālis
2016” finālu pulcēsies skanīgāko balsu īpašnieki, un ikvienam būs iespēja
iesaistīties arī tematiskajās darbnīcās,
ko vadīs Lieldienu zaķi.
Lelde Drozdova-Auzāne,
Babītes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Valsts ieņēmumu
dienesta
„E-busiņš”
2016. gada 7. aprīlī piestāj
Piņķos, Jūrmalas ielā 14A

Vairāk par Lieldienu un citiem pasākumiem uzziniet izdevuma 7. un
8. lpp. 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.

Dienas centram top plašākas un ērtākas telpas

Foto: L. Drozdova-Auzāne un I. Vismane

Gada sākums atnesis drīzu pārmaiņu vēsmas Babītes novada pašvaldības Sociālā dienesta daudzfunkcionālā sociālo
pakalpojumu centra telpām (turpmāk tekstā – dienas centrs),
jo februārī uzsākti piebūves celtniecības darbi.
Pašreizējo telpu palielināšana uzsākta, lai iedzīvotājiem nodrošinātu kvalitatīvākus un pieejamākus sociālos pakalpojumus.
Paplašinot dienas centra telpas
par vairāk nekā 200 kvadrātmetru, jau rudenī no administrācijas

ielā 3 – tieši pretim pašvaldības
administrācijas ēkai. Jaunā piebūve centra rīkotos pasākumus
un nodarbības ļaus apmeklēt
ievērojami lielākam skaitam interesentu, cilvēkiem ar kustību
ēkas Centra ielā 4 uz jaunajām traucējumiem būs nodrošināta
telpām pārcelsies Sociālā dienes- vides pieejamība. Paplašinātajā
ta darbinieki, kas nozīmē, ka gan dienas centrā starp darba kabineSociālā dienesta pakalpojumi, tiem paredzētas akustiskas bīdāgan dienas centra sniegtie pakal- mās starpsienas, kā arī atsevišķs
pojumi iedzīvotājiem turpmāk kabinets psihologam.
būs pieejami vienuviet – Centra
Nelielas izmaiņas piebūves

celtniecības laikā piedzīvos arī
pašreizējās dienas centra telpas,
proti, ēka tiks pieslēgta centrālajai apkures sistēmai.
Paredzams, ka jaunās dienas
centra telpas ekspluatācijā tiks
pieņemtas rudenī.
Sociālā dienesta pieejamības
nodrošināšanai Babītes ciemā šogad paredzēts rekonstruēt arī ēku
Liepu alejā 17.
Lelde Drozdova-Auzāne,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Aicinām Babītes novada iedzīvotājus šā gada 7. aprīlī
no plkst. 10.00 līdz 13.00
apmeklēt Piņķu bibliotēkas
telpas, kur Valsts ieņēmumu
dienesta (VID) speciālisti
palīdzēs apgūt VID e-pakalpojumus un iesniegt gada ienākumu deklarāciju!
Palīdzēsim iesniegt gada ienākumu deklarāciju gan tiem,
kuriem tas jādara obligāti, gan
tiem, kuri vēlas to iesniegt
brīvprātīgi, lai atgūtu pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par attaisnotajiem
izdevumiem – ārstniecības,
zobārstniecības vai izglītības
iegūšanas pakalpojumiem,
veselības
apdrošināšanas
prēmiju maksājumiem, veiktajām iemaksām pensiju fondos vai par dzīvības apdrošināšanas pakalpojumiem.
Lūdzu, ņemiet līdzi:
• personu apliecinošu dokumentu (pasi vai eID karti);
• internetbankas kodu karti;
• attaisnojuma dokumentus
(čeki par izglītību, medicīnas
un zobārstniecības pakalpojumiem).
! Ja neesat internetbankas lietotājs, „E-busiņā” būs arī iespēja
iegūt lietotāja vārdu un paroli
EDS lietošanai!
! „E-busiņš” ir aprīkots ar portatīvo datoru, mobilo internetu
un dokumentu skeneri.
Mūsu uzdevums ir parādīt,
cik vienkārši ir iesniegt dokumentus elektroniski,
tāpēc papīra formātā gan tos
nepieņemsim!
Uz tikšanos!
VID „E-busiņa” komanda
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Meteņdiena Babītes PII
Meteņos ieradās Vilks – melno spēku vīrelis, kurš jauko, mīļi
gaidīto pavasari Kazas izskatā nelaida ne tuvu klāt. Tāpēc bērni
aktīvi piedalījās neparastā cīņā, palīdzot Kazai Vilku uzvarēt. Visi
dalībnieki bija tik skaļi, ātri, stipri, apķērīgi un gudri, ka Vilks ar
Kazu beigās pat sadraudzējās. Meteņi aizvadīti, tagad saulei droši
acīs skatāmies un gaidām pavasara saulgriežus.
Karīna Gajevska, Babītes pirmsskolas izglītības iestādes
vadītājas vietniece izglītības jomā

Babītes vidusskola
savā 35. jubilejā
aicina uz salidojumu
16. aprīlī Babītes
vidusskola atzīmēs
35. dzimšanas dienu.

Pasākuma programma

Dalībnieku reģistrācija skolā
sāksies no plkst. 16.00.
• Plkst. 16.00 salidojuma dalībniekiem tiks piedāvāta iespēja labiem vārdiem un siltām
atmiņām pieminēt savus jau
mūžībā aizgājušos skolotājus,
apmeklējot viņu kapavietas
Piņķu un Beberbeķu kapos
(autobuss būs pie skolas).
• Plkst. 18.00 sāksies Babītes vidusskolas 35. dzimšanas dienas
svinīgais svētku koncerts skolas
Aktu zālē.
• Plkst. 20.30 Babītes vidusskolas 35. dzimšanas dienas saviesīgā daļa.
Aicinām katru Babītes vidusskolas absolventu, bijušo darbinieku un pedagogu – sazinieties ar saviem skolas biedriem,
ar saviem klases biedriem, ar
saviem kolēģiem, atcerieties
viens par otru, nāciet ciemos,
mēs jūs gaidīsim, jūsu skola
gaidīs jūs ciemos!
Babītes vidusskolas kolektīvs
Salidojuma dalībnieku reģistrācija ir pieejama Babītes vidusskolas
mājaslapā babitesvidusskola.lv
vai zvanot uz tālruni 67914834
vai 26515510 (katru darbdienu
no plkst. 9.00 līdz 15.00).

Katram sava valodiņa
Februāris Babītes pirmsskolas izglītības iestādē bija
īpašs, jo kopā apceļojām
veselas trīs pasaules vietas,
kas atrodas tālu no mūsu
skaistās un mīļās Latvijas.

diņa” bērni kopā ar skolotājām un zinoši bērni, kas runāja katrs
prezentēja Zviedriju, Āfrikas savas tautas valodā? Protams, lidkontinentu un Spāniju. Iejūtoties ostā – vietā, kur iespējams satikt
cittautiešu tēlos, bērni mācījās dažādu tautību cilvēkus.
sasveicināties svešvalodās, dzieKarīna Gajevska,
dāja, skaitīja pantiņus svešvaloBabītes pirmsskolas izglītības
dās un dejoja. Un kur satikās tik
iestādes vadītājas vietniece
Pasākumā „Katram sava valo- dažādi, bet līdzīga vecuma, jautri
izglītības jomā

Foto: Babītes PII arhīvs

Visi bijušie pedagogi, darbinieki un absolventi tiek aicināti uz
Babītes vidusskolas jubilejas
salidojumu, līdzi ņemot labu
noskaņojumu, našķu groziņu
un dalības maksu – 5 eiro.

Foto: Babītes PII arhīvs

Babītes pirmsskolas izglītības iestādē pavasara gaidīšanas
svētkos jautrās un kustīgās aktivitātēs tika izspēlēta gaismas un tumsas cīņa.

Par aktuālo Babītes Mūzikas skolā

• Februārī skolā notika profesionālās ievirzes audzēkņu vecāku
sapulce, kurā tika pārrunāti I
semestra rezultāti, skolas aktivitātes, ar e-klases ieviešanu saistīti
jautājumi un citas tēmas. No II
semestra esam sākuši grupu nodarbības reģistrēt e-klasē, arī mājasdarbi un atzīmes meklējamas
tur. Tie, kuriem ir kādi sarežģījumi ar piekļuvi e-klasei, aicināti
sazināties ar skolu, rakstot uz e-

pastu ceslavs.grods@babite.lv.
• 13. februārī XXI Latvijas mūzikas skolu pūšaminstrumentu
un sitaminstrumentu izpildītāju
konkursa noslēguma koncertā „Bravo-Bravissimo” tika dota
iespēja piedalīties arī konkursa
6. vietas ieguvējam Dāvim Ludvigam Bikšum, kurš kopā ar koncertmeistari Kristīni Geidmani
atskaņoja A. Hačaturjana „Zobenu deju”.

• 26. februārī skolā notika Ādažu
Mūzikas skolas un Babītes Mūzikas skolas koru sadraudzības
koncerts, savukārt 29. februārī
skolā ar koncertu viesojās Emīla
Dārziņa mūzikas vidusskolas klavierspēles audzēkņi.
• 12. martā skolā notika stīgu instrumentu festivāls-koncerts „Pavasara ieskaņas”, kurā kopā ar Babītes Mūzikas skolas audzēkņiem
koncertu sniedza Juglas, Engures,

Olaines, Dobeles, Jūrmalas un
Tukuma jaunie mūziķi.
• Dokumentu pieņemšana uzņemšanai Babītes Mūzikas skolā
notiks no 1. līdz 20. maijam. Precīzāka informācija tiks ievietota
pašvaldības mājaslapā www.babite.lv aprīļa sākumā.
Česlavs Grods,
Babītes Mūzikas skolas direktores
vietnieks izglītības darbā

Informācija darba devējiem Babītes novadā
spēju iegūt darba pamatprasmes,
iemaņas un darba pieredzi.
NVA darba devējiem nodrošina šādu finanšu atbalstu skolēnu
nodarbinātības īstenošanai:
• dotāciju skolēna mēneša darba
algai 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba
Pasākuma mērķis ir veicināt algas. Skolēna mēneša atalgoju15–20 gadus vecu skolēnu, kuri mam par pilnu nostrādātu darba
iegūst izglītību vispārējās, spe- laiku jābūt vismaz valstī noteikciālās vai profesionālās izglītības tās minimālās algas apmērā –
iestādēs, īslaicīgu nodarbinātību 370 eiro pirms nodokļu nomaksas;
vasaras brīvlaikā valsts līdzfinan- • dotāciju darba vadītāja darba
sētās darba vietās, nodrošinot ie- algai. Viens darba vadītājs darbu
Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) ir sākusi pieņemt
darba devēju pieteikumus
dalībai skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā, kas
tiks īstenots no 1. jūnija līdz
31. augustam.

vada ne vairāk kā 10 skolēniem
vienlaicīgi. Par 10 skolēnu darba
vadīšanu dotācija darba vadītāja
algai ir valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā.
Par viena skolēna darba vadīšanu
dotācijas apmērs ir viena desmitā
daļa no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas;
• izdevumu segšanai veselības
pārbaužu veikšanai pasākumā
iesaistītajam skolēnam, ja to paredz normatīvie akti par obligātajām veselības pārbaudēm;
• NVA apdrošina skolēnus pret

nelaimes gadījumiem darba vietā.
Lai pieteiktos, darba devējam
jāaizpilda pieteikuma veidlapa,
kas atrodama gan pašvaldības
mājaslapā www.babite.lv, gan
NVA mājaslapā www.nva.gov.lv.
Aizpildīta veidlapa iesniedzama NVA Rīgas reģionālajā filiālē Rīgā, Jēzusbaznīcas ielā 11,
204. kabinetā.
Vairāk informācijas: NVA Rīgas
reģionālajā filiālē (tālr. 67507858;
e-pasts: liga.jansone@nva.gov.lv
un andrejs.tkacenko@nva.gov.lv)
un www.nva.gov.lv

Babītes novada bērnu vokālajiem ansambļiem sasniegumi konkursā „Balsis 2016”

Vokālās mūzikas konkursā
„Balsis”, kam šogad aprit 10
gadu, augstu novērtējumu
guvuši pieci Babītes novada
bērnu kolektīvi, no kuriem
trīs piedalījās arī finālā.

ansamblis „Pūpoliņi”, 1.–4. klašu
ansamblis „Rozītes” (pedagoģe Ingrīda Martinsone, koncertmeistare
Dita Bērziņa), 5.–6. klašu un 9.–12.
klašu vokālie ansambļi (pedagoģe
Sandra Sestule, koncertmeistare
Dita Bērziņa), kā arī Babītes no17. februārī četri Babītes vidussko- vada popgrupa „Karameles” (pelas vokālie ansambļi – 1.–4. klašu dagoģe Kristīne Paņko) piedalījās

Pierīgas vokālās mūzikas konkursa
„Balsis 2016” I kārtā.
Kopvērtējumā 5.–6. klašu ansamblis ieguva 40,33 punktus, kas
nodrošināja I pakāpi, 1.–4. klašu
ansamblis „Rozītes” ieguva 39,5
punktus – II pakāpi, bet finālam,
kas 10. martā notika Tukumā, tika
izvirzīti „Pūpoliņi” (40,83 punkti,

I pakāpe), 9.–12. klašu vokālais
ansamblis (42,17 punkti, I pakāpe), kā arī „Karameles”, kas turklāt
ieguva pašu augstāko novērtējumu
14 vokālo ansambļu konkurencē
I kārtas konkursā – 46,5 punktus.
Arī konkursa finālā Babītes novada kolektīvu sniegums, neraugoties uz konkurenci, tika augstu

novērtēts. Proti, popgrupa „Karameles” finālā ieguva I pakāpi,
„Pūpoliņiem” un 9.–12. klašu vokālajam ansamblim – II pakāpes.
Augstāko pakāpi konkursa finālā
ieguva tikai viens kolektīvs –
Bauskas dziedātāji.
Lelde Drozdova-Auzāne,
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Pašvaldības domes sēdē februārī pieņemtie lēmumi
Babītes novada pašvaldības domes sēdē
24. februārī tika izskatīti 58 darba kārtībā iekļautie punkti. Sēdē piedalījās
13 domes deputāti.
Domes sēdes lēmumi īsumā:
• Babītes novada bāriņtiesas locekļa amatā ievēlēts Māris Kukainis;
• apstiprināt aktualizēto „Babītes novada Attīstības programmas 2014.–2020.
gadam” „Rīcības un investīciju plānu
2016.–2018. gadam”;
• piešķirt adresi Kleistu iela 3, Spilve,
Babītes pagasts, Babītes novads, divu
dzīvokļu mājas jaunbūvei zemes vienībā
Kleistu ielā 3;
• precizēt adreses nekustamajiem īpašumiem Varkaļos, Salas pagastā, Babītes
novadā. Piešķirt nekustamā īpašuma
„Dzimts Romji” zemes vienībai adresi
„Dzimtsromji”, Varkaļi, Salas pagasts, Babītes novads;
• atļaut nekustamā īpašuma „Sakņi”,
Trenči, Babītes pagasts, Babītes novads,
zemes vienību 0,7 ha platībā atdalīt un reģistrēt kā atsevišķu kadastra objektu;
• apstiprināt SIA „Kompānija „Parnas”
Pro” izstrādāto zemes ierīcības projektu
nekustamajam īpašumam „Dores”, Dzilnuciems, Babītes pagasts, Babītes novads;
• apstiprināt SIA „Delta kompānija” izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Ošpriedes”, Salas
pagasts, Babītes novads;
• apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 3
„Babītes novada pašvaldības 23.09.2009.
saistošo noteikumu Nr. 76 „Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam
„Melbas”, kad. Nr. 8048 008 0072, apstiprināšanu” atzīšana par spēku zaudējušiem”
(paziņojums 4. lpp.);
• piekrist zemes ierīcības projekta izstrādei zemes vienību „Melbas”, Sēbru ciems,
Babītes pagasts, Babītes novads, un „Danči”, Sēbru ciems, Babītes pagasts, Babītes
novads, robežu pārkārtošanai;
• apstiprināt SIA „Azimuts inženierizpēte” izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Birutas”, Babīte,
Babītes pagasts, Babītes novads;
• piekrist zemes ierīcības projekta izstrādei zemes vienību Priedaines ielā 8, Priedaines ielā 10, Baltajā ielā, Baltajā ielā 1,
Baltajā ielā 3, Baltajā ielā 5, Lakstīgalu ielā,
Lakstīgalu ielā 2, Lakstīgalu ielā 4, Lakstīgalu ielā 6, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes
novads, robežu pārkārtošanai;
• telpu grupām mājā Centra ielā 3, Piņķi,
Babītes pagasts, piešķirt adreses atbilstoši būves tehniskās inventarizācijas lietā
būves eksplikācijā dotajiem telpu grupas
numuriem (001 – Centra iela 3-1A; 002 –
Centra iela 3-1; 003 – Centra iela 3-2);
• nekustamā īpašuma Centra iela 3, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, zemes
vienībai 0,2009 ha platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķus atbilstoši būves tehniskās inventarizācijas lietā
sniegtajai informācijai par telpu grupu
platībām: 0,0779 ha platībā – vienstāva
un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve;
0,1230 ha platībā – valsts un pašvaldību
pārvaldes iestāžu apbūve;
• no nekustamā īpašuma „Centra iela I-10”
zemes vienības 0,6550 ha platībā atdalīt
zemes gabalu 0,288 ha platībā. Atdalītajam zemes gabalam piešķirt nosaukumu „Piebraucamais ceļš L-9” un noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
0,176 ha platībā – 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; 0,112 ha platībā – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un
ceļu zemes nodalījuma joslā. Zemes vienībai 0,367 ha platībā saglabāt noteikto ne-

kustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme
dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā;
• no nekustamā īpašuma „Vītolu iela I-6”
zemes vienības 0,52 ha platībā atdalīt zemes gabalu 0,25 ha platībā. Atdalītajam
zemes gabalam piešķirt nosaukumu „Piebraucamais ceļš L-8” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 0,138 ha
platībā – 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; 0,112 ha
platībā – zeme dzelzceļa infrastruktūras
zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā. Zemes vienībai 0,27 ha
platībā saglabāt noteikto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā
un ceļu zemes nodalījuma joslā;
• noteikt, ka zemes vienība 0,11 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 80480100477
piekrīt Babītes novada pašvaldībai un
ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības
vārda. Zemes vienībai piešķirt nosaukumu „Kalna iela” un noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā
un ceļu zemes nodalījuma joslā;
• no nekustamajiem īpašumiem „Indriņas”
un „Gundegas” atļaut izdalīt detālplānojuma teritorijas ielai paredzēto zemes vienību 0,2250 ha platībā un reģistrēt to kā
atsevišķu kadastra objektu, noteikt tai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme
dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā;
• apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 4
„Babītes novada pašvaldības 23.09.2009.
saistošo noteikumu Nr. 59 „Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam „Līkumi”, kad. Nr. 8048 004 0299, apstiprināšanu” atzīšana par spēku zaudējušiem”
(paziņojums 4. lpp.);
• mainīt nekustamā īpašuma „Līkumi”,
Babīte, Babītes pagasts, Babītes novads,
zemes vienībai noteikto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme
1,5 ha platībā uz zeme, kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība;
• iekļaut Babītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Ābeles 2”
zemes vienības daļu 0,34 ha platībā iznomājamo neapbūvēto zemes gabalu sarakstā. Noteikt meža zemes izmantošanu bez
apbūves tiesībam, teritorijas sakopšanai,
atpūtas zonas ierīkošanai un uzturēšanai;
• slēgt zemes nomas līgumu ar vienu personu par apbūvētas zemes vienības 0,1537
ha kopplatībā ½ domājamo daļas iznomāšanu mājīpašuma Cidonijas ielā 13,
Babīte, Babītes pagasts, Babītes novads,
uzturēšanai. Zemes vienības platība sastāda 0,07685 ha;
• izsniegt izziņu „Apollo Octane Limited”
par piekrišanu iegūt īpašumā nekustamo
īpašumu „Parka aleja 7”, 2/36 domājamās
daļas no nekustamā īpašuma „Parka aleja 4”,
nekustamo īpašumu „Ezera iela 8”, Dzilnuciems, Babītes pagasts, Babītes novads.
Izsniegt izziņu vienai personai piekrišanu
iegūt īpašumā nekustamo īpašumu „Gundegu iela 4”, Mežāres, Babītes pagasts, Babītes novads. Izsniegt izziņu vienai personai
par piekrišanu iegūt īpašumā nekustamo
īpašumu „Sniegu iela 12”, Dzilnuciems, Babītes pagasts, Babītes novads;
• ar vienu personu noslēgt zemes nomas
līgumu par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Dārzi” zemes vienības ar
nosacīto nosaukumu „Piņķi” daļas iznomāšanu bez apbūves tiesībām personīgās
palīgsaimniecības vajadzībām – ģimenes
dārzu ierīkošanai un uzturēšanai;
• ar vienu personu noslēgt zemes nomas
līgumu par pašvaldībai piederošā nekus-

pu un zemi noteikt īres maksu mēnesī:
tamā īpašuma „Zvirbuļi” zemes vienības
0,50 EUR/m² par katru dzīvojamās telpas
daļas iznomāšanu bez apbūves tiesībām
personīgo palīgsaimniecību vajadzībām – m², t.sk. peļņa 0,07 EUR/m² un pārvaldīšanas izdevumi – 0,10 EUR/m².
ģimenes dārza uzturēšanai;
• biedrībai „Mednieku klubs „Tīreļi”” 2. Par Babītes novada pašvaldībai īpašumā
vai valdījumā izīrēto dzīvojamo telpu un
nodot medību tiesības Babītes poldera
zemi, kurai noteikts sociālā dzīvokļa statuss,
aizsargdambja divu kilometru posmā gar
noteikt īres maksu mēnesī: 0,43 EUR/m²
Babītes ezeru 4 ha lielā teritorijā, Trenču
par katru dzīvojamās telpas m², t.sk. pārpoldera aizsargdambja 12,2 km posmā
gar Babītes ezeru 6,1 ha lielā teritorijā, valdīšanas izdevumi – 0,10 EUR/m².”
Dzilnupes poldera aizsargdambja 12 km • pagarināt ar Salas sākumskolas skolotāposmā gar Babītes ezeru 6 ha lielā teri- ju 28.09.2009. noslēgto dienesta dzīvojamo telpu īres līgumu par Babītes novada
torijā, kas ir daļa no nekustamā īpašuma
pašvaldības valdījumā esošo dzīvokli
„Babītes ezers” zemes vienības 1468,81 ha
Nr. 10 daudzdzīvokļu mājā „Papardes”,
kopplatībā;
Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads;
• nodot nomā Babītes novada pašvaldībai
• pagarināt sociālā dzīvokļa īres līguma
piederošo nekustamo īpašumu „Centrālais
siltuma punkts” 100,3 m2 platībā kafejnī- termiņu ar vienu personu;
cas ierīkošanai ar nomas termiņu 12 gadi • anulēt sociālā dzīvokļa statusu dzīvokno nomas līguma noslēgšanas dienas. Ba- lim Nr. 8 Celtnieku ielā 1, Babīte, Babītes
bītes novada pašvaldībai piederošā nekus- pagasts, Babītes novads;
tamā īpašuma „Centrālais siltuma punkts” • divām personām piešķirt pabalstus 150
nomnieku noteikt mutiskā izsolē. Izsoles
EUR un 200 EUR apmērā sociālās rehabirīkošanai izveidot izsoles komisiju;
litācijas mērķu sasniegšanai;
• atsavināt viendzīvokļa māju „Brīvnieki”, • apstiprināt veiktos grozījumus Babītes
Kalnciema masīvs, Babītes pagasts, Babī- novada pašvaldības pirmsskolas izglītības
tes novads. Atsavināmā nekustamā īpašu- iestādes „Saimīte” nolikumā;
ma nosacītās cenas noteikšanai izveidot • apstiprināt Pierīgas Izglītības, kultūras
nekustamā īpašuma vērtēšanas komisiju;
un sporta pārvaldes nolikuma punktu
• atsavināt nekustamā īpašumā Celtnie- šādā redakcijā: „2.1.9. izsniegt neformāku ielā 24, Babīte, Babītes pagasts, Babītes
lās izglītības un interešu izglītības licennovads, sastāvā esošo zemes vienību. At- ces fiziskām un juridiskām personām, kusavināmās zemes vienības nosacītās cenas
ras realizē neformālās un interešu izglīnoteikšanai izveidot nekustamā īpašuma
tības programmas dibinātāju pašvaldību
vērtēšanas komisiju;
administratīvajā teritorijā.”;
• atsavināt viendzīvokļa māju „Cenas”, • ar 25.02.2016. Babītes novada pašvaldīKalnciema masīvs, Babītes pagasts, Babī- bas izpilddirektori Elfu Slocenieci atbrītes novads. Atsavināmā nekustamā īpašu- vot no administratīvās komisijas locekļa
ma nosacītās cenas noteikšanai izveidot
pienākumu veikšanas. Ar 25.02.2016. ienekustamā īpašuma vērtēšanas komisiju;
kļaut administratīvās komisijas sastāvā
• atsavināt Babītes novada pašvaldībai
Babītes novada pašvaldības Sociālā diepiederošu nekustamo īpašumu ar nosau- nesta sociālo darbinieci Ritu Paršovu;
kumu „Starpgabals Nr. 12”, kas sastāv no • pilnvarot Babītes novada pašvaldības noneapbūvētas zemes vienības 0,0246 ha
dokļu administratorus pieņemt lēmumus
platībā. Izveidot nekustamā īpašuma no- par Babītes novada pašvaldības 23.01.2013.
vērtēšanas un izsoles komisijas;
saistošajos noteikumos Nr. 3 „Nekustamā
• atsavināt Babītes novada pašvaldībai
īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršapiederošo nekustamo īpašumu (adrese:
nas kārtība atsevišķām nodokļa maksātāju
„Ezeri” – 29, Spuņciems, Salas pagasts, kategorijām Babītes novadā” noteikto noBabītes novads), kas sastāv no dzīvokļa
dokļu samaksas atvieglojumu piemērošaNr. 29 ar kopējo platību 38 m², kopīpašu- nu. Pilnvarot Babītes novada pašvaldības
ma 380/26750 domājamām daļām no bū- nodokļu administratorus pieņemt lēmuves, kopīpašuma 380/26750 domājamās
mus par nokavēto nekustamā īpašuma nodaļas no zemes. Izveidot nekustamā īpa- dokļa maksājumu labprātīgu izpildi;
šuma novērtēšanas un izsoles komisijas;
• vienai personai nepiemērot papildu ne• apstiprināt atsavināmajam nekustama- kustamā īpašuma nodokli par lauksaimjam īpašumam „Annas masīvs” nosacīto
niecībā neapstrādāto zemi;
cenu 18 518 EUR apmērā;
• atļaut Nikolajam Antipenko savienot Ba• apstiprināt „Babītes novada pašvaldībai
bītes novada pašvaldības domes deputāta
piederoša nekustamā īpašuma neapbūvē- amatu un Babītes novada pašvaldības kota zemes gabala „Annas masīvs”, Babītes
misijas lēmumu pieņemšanai par lauksaimpagastā, Babītes novadā, atsavināšanas
niecības zemes iegūšanu īpašumā priekšsēizsoles noteikumus”;
dētāja amatu ar Lubānas novada medību
• apstiprināt atsavināmajam nekustama- koordinācijas komisijas locekļa amatu;
jam īpašumam „Stūrmaņi” nosacīto cenu
• izsniegt licences kartīti Nr. 1.6. trans2518 EUR apmērā;
porta līdzeklim MERCEDES BENZ C220
• apstiprināt atsavināmajai kustamajai
ar darbības laiku no 28.02.2016. līdz
mantai – traktoram VTZ 2048A – nosacī- 15.08.2016. pasažieru pārvadājumiem ar
to cenu 2000 EUR, t.sk. PVN 21%, apmērā;
vieglo taksometru Babītes novada admi• apstiprināt precizēto Babītes novada
nistratīvajā teritorijā un tiesībām nogādāt
pašvaldības domes 21.12.2011. lēmuma
pasažieri uz jebkuru citu vietu ārpus šīs
„Par pārvaldīšanas līguma slēgšanu ar paš- teritorijas;
valdības SIA „Babītes siltums” par Babītes
• saskaņot SIA „ZT BENING” alkoholisko
novada pašvaldības īpašumā vai valdīju- dzērienu mazumtirdzniecības novietni –
mā esošo dzīvojamo māju vai dzīvokļu
vasaras kafejnīcu – nekustamajā īpašumā
īpašumu māju pārvaldīšanu un par piln- „Bejas”, Babītes pagasts, Babītes novads, alvarojumu slēgt īres līgumus” (protokols
koholisko dzērienu mazumtirdzniecībai laiNr. 18., 28.§), pielikumu „Pārvaldīšanā
ka periodā no 15.05.2016. līdz 15.10.2016.;
nododamo nekustamo īpašumu objektu
• izdarīt grozījumus Babītes novada pašsaraksts”;
valdības domes 27.01.2016. lēmumā
• precizēt Babītes novada pašvaldības „Par Babītes novada pašvaldības SIA „Kodomes 28.05.2014. lēmuma „Par dzīvoja- munālie pakalpojumi” likvidācijas uzsākmo telpu īres maksas noteikšanu Babītes
šanu” 3. punktu atlīdzības apmēra 600.00
novada pašvaldības īpašumā vai valdīju- EUR vietā ierakstot 1600.00 EUR;
mā esošajām dzīvojamām telpām” 1. un • apstiprināt Babītes novada pašvaldības
2. punktu, izsakot tos jaunā redakcijā:
saistošos noteikumus Nr. 5 „Par grozīju„1. Par Babītes novada pašvaldībai īpašu- miem Babītes novada pašvaldības 2016. gamā vai valdījumā izīrēto dzīvojamo tel- da budžetā” (pielikumā);

• veikt izmaiņas pašvaldības 27.01.2016.
noteikumu Nr. 1 „Par amatiem, to klasificēšanu un mēnešalgām pašvaldības iestādēs 2016. gadā” pielikumā Nr. 3 un Nr. 6;
• par ilggadēju ieguldījumu Babītes vidusskolas mērķu sasniegšanā Babītes vidusskolas muzeja pedagoģei Ainai Kvēpaipiešķirt naudas balvu 460 EUR apmērā;
• piešķirt dotāciju 6330 EUR apmērā
jauktā kora „Maska” atbalsta biedrībai
kora dalībai 13. Starptautiskajā koru festivālā „Sborove slavnosti” Čehijā;
• piešķirt dotāciju 6913 EUR apmērā
deju kolektīva „Dārta” atbalsta biedrībai
kolektīva dalībai tautas deju festivālākonkursā Armēnijā;
• piešķirt dotāciju 2981 EUR apmērā
„Babītes pagasta pensionāru un politiski
represēto personu labdarības biedrībai”
2016. gada darbības plāna īstenošanai;
• piešķirt finanšu līdzekļus 1000 EUR apmērā nodibinājumam „Fonds „Sibīrijas
bērni”” izstādes „Sibīrijas bērni” audiovizuālajam projektam „Runājoša grāmata” „Sibīrijas bērni”, dokumentālās filmas
„Tēvi tur” izveidošanai, sacerējumu un zīmējumu konkursu organizēšanai;
• atļaut biedrībai „ASANO” bez samaksas izmantot Babītes novada pašvaldības
Babītes sporta kompleksa sporta zāles, lai
nodrošinātu karatē treniņu procesu biedrības sportistiem. Atļaut biedrībai „Sporta klubs „Merkurs”” bez samaksas izmantot Babītes novada pašvaldības Babītes
sporta kompleksa sporta zāles veselības
attīstošās vingrošanas nodarbību nodrošināšanai biedrībā reģistrētajiem audzēkņiem. Atļaut biedrības „Sporta klubs
„Babīte”” vīriešu futbola komandai bez
samaksas izmantot āra futbola laukumu
un ģērbtuves Rīgas ielā 1C, Piņķos; Babītes sporta kompleksa Spuņciema sporta
hallē „Pīlādzīšos” – lielo sporta zāli un
ģērbtuves; Babītes sporta kompleksā Jūrmalas ielā 17, Piņķos, – mazo sporta zāli
un ģērbtuves;
• iedalīt 4000 EUR biedrībai „Sporta
klubs „Babīte”” sieviešu volejbola komandas dalībai 2016. gada Baltijas un
Latvijas sieviešu volejbola līgas čempionātos. Atļaut biedrības „Sporta klubs
„Babīte”” sieviešu volejbola komandai
bez samaksas izmantot Babītes novada
pašvaldības Babītes sporta kompleksa
sporta zāles un sporta laukumus Baltijas
sieviešu volejbola līgas un Latvijas čempionāta (sestdienās un svētdienās) mājas
spēļu nodrošināšanai. Iedalīt 800 EUR
„Latvijas vieglatlētikas savienībai” par Babītes novada iedzīvotāja dalību 5. Eiropas
Nedzirdīgo vieglatlētikas čempionātā Polijā no 17. līdz 19. martam un 3. Pasaules
Nedzirdīgo vieglatlētikas čempionātā
Bulgārijā no 26. jūnija līdz 2. jūlijam. Iedalīt 1200 EUR biedrībai „MX Moduls”
par Babītes novada iedzīvotāja dalību
MX 1 sacensībās 2016. gadā. Iedalīt 500
EUR „Latvijas Riteņbraukšanas federācijai” Babītes novada iedzīvotāja dalībai
riteņbraukšanas sacensībās un turnīros
2016. gadā. Iedalīt 800 EUR biedrībai
„Sporta klubs „Bombardiers”” Babītes novada iedzīvotājas dalībai ūdensslēpošanas
sacensībās 2016. gadā. Iedalīt 500 EUR
biedrībai „Sporta klubs „Babīte”„ Babītes
novada iedzīvotājas dalībai starptautiskās tenisa sacensībās un tenisa turnīros
2016. gadā. Iedalīt 5400 EUR biedrībai
„Dinamo bērni” Babītes novada iedzīvotāju bērnu treniņu procesa nodrošināšanai
biedrības rīkotajos hokeja treniņos un
sacensībās;
• apstiprināt sagatavoto atbildes vēstules
projektu dzīvojamo māju īpašnieku kooperatīvā sabiedrībai „Brūnīši”.

Andrejs Ence, Babītes novada
pašvaldības domes priekšsēdētājs
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Par sabiedriskās apspriešanas rezultātiem
Šā gada 22. februārī noslēdzās sabiedriskā apspriešana
būvniecības iecerei „Babītes
vidusskolas pārbūve”.
Plānošanas un būvniecības daļa
ir apkopojusi sabiedriskās apspriešanas laikā un būvniecības
ieceres prezentācijas laikā 17. februārī paustos viedokļus, atsauksmes un ierosinājumus, ar ko iespējams iepazīties pašvaldības
mājaslapā www.babite.lv. Sabiedriskās apspriešanas laikā saņemta
viena aptaujas lapa ar iedzīvotāju izteiktajiem viedokļiem par
būvniecības ieceri. Negatīvas at-

sauksmes nav iesniegtas.
Ņemot vērā sabiedriskās apspriešanas rezultātus, aizvien pieaugošo
skolēnu skaitu un telpu trūkumu
esošajā vidusskolas ēkā, plānotā
būvniecības iecere pašreizējās situācijas kontekstā vērtējama kā nepieciešama un ir atbalstāma, un Plānošanas un būvniecības daļa ir lēmusi
izsniegt būvatļauju ar projektēšanas
nosacījumiem iesniegtajam būvprojektam „Babītes vidusskolas
pārbūve” Jūrmalas ielā 17, Piņķos,
Babītes pagastā, Babītes novadā.
Gints Zvejnieks, Babītes novada
pašvaldības Plānošanas
un būvniecības daļas vadītājs

PAZIŅOJUMS PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA „MELBAS”, KADASTRA
NUMURS 80480080072, DETĀLPLĀNOJUMA ATCELŠANU

Babītes novada pašvaldības dome 24.02.2016. ir apstiprinājusi saistošos noteikumus Nr. 3 „Babītes novada pašvaldības 23.09.2009. saistošo noteikumu Nr. 76 „Par
detālplānojuma nekustamajam īpašumam „Melbas”, kad. Nr. 8048 008 0072, apstiprināšanu” atzīšana par spēku zaudējušiem”.
Andra Valaine, teritorijas plānotāja

PAZIŅOJUMS PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA „LĪKUMI”, KADASTRA
NUMURS 80480040299, DETĀLPLĀNOJUMA ATCELŠANU

Babītes novada pašvaldības dome 24.02.2016. ir apstiprinājusi saistošos noteikumus Nr. 4 „Babītes novada pašvaldības 23.09.2009. saistošo noteikumu Nr. 76 „Par
detālplānojuma nekustamajam īpašumam „Līkumi”, kad. Nr. 8048 004 0299, apstiprināšanu” atzīšana par spēku zaudējušiem”.
Andra Valaine, teritorijas plānotāja

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA IZSOLE

Babītes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000028870, adrese Centra iela 4, Piņķi,
Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107, pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Babītes novada pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu „Annas masīvs”
Babītes pagastā, Babītes novadā, kadastra Nr. 80480060021, kas sastāv no viena neapbūvēta zemes gabala 1,74 ha platībā, kadastra apzīmējums 80480060021.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Babītes novada pašvaldības mājaslapā
www.babite.lv internetā un pieteikties izsolei līdz 11.04.2016. plkst. 14.00 Centra ielā
4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, 18. kabinetā pirmdienās un ceturtdienās
vai arī citā laikā, iepriekš vienojoties pa tālr. 67914436.
Izsolāmais zemes gabals apskatāms, iepriekš piesakoties pa tālr. 67511290.
Pieteikumus par dalību izsolē reģistrē līdz 11.04.2016. plkst. 14.00 Centra ielā 4,
Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, 18. kabinetā.
Izsoles norises laiks un vieta: 12.04.2016. plkst. 10.00 Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, 2. stāva sēžu zālē.
Izsolāmās mantas sākumcena 18 518 EUR.
Līdz reģistrācijai izsolē Babītes novada pašvaldības AS „Swedbank” kontā
Nr. LV66HABA0551022355389, kods HABALV22, jāpārskaita: reģistrācijas maksa
50 EUR ar norādi „Reģistrācijas nauda izsoles objektam – nekustamais īpašums zemes gabals „Annas masīvs” Babītes pagastā, Babītes novadā”; nodrošinājuma nauda
1851,80 EUR ar norādi „Nodrošinājuma nauda izsoles objektam – nekustamais īpašums zemes gabals „Annas masīvs” Babītes pagastā, Babītes novadā”.
Izsoles veids: izsole ar augšupejošu soli 100 EUR.
Nosolītājam sava piedāvātā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, par nosolīto nekustamo īpašumu ne vēlāk kā divu nedēļu laikā no
izsoles dienas jāpārskaita Babītes novada pašvaldības AS „Swedbank” kontā
Nr. LV66HABA0551022355389 ar norādi „Pirkuma nauda izsoles objektam – nekustamais īpašums zemes gabals „Annas masīvs” Babītes pagastā, Babītes novadā”.
Nekustamā īpašuma plānotā/atļautā izmantošana ir sabiedrisko iestāžu apbūves
teritorijas, pašreizējā izmantošana – lauksaimniecības teritorijas.
Uz nekustamo īpašumu nav pirmpirkuma tiesību.

PAR TRAKTORA PĀRDOŠANU PAR BRĪVU CENU

Babītes novada pašvaldība par brīvu cenu pārdod traktoru VTZ 2048A, valsts reģ.
Nr. T7393LL, izlaiduma gads – 2003.
Traktora cena 2000 EUR, t.sk. PVN 21% apmērā.
Traktora atrašanās vieta: Rīgas iela 20A, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads.
Apskate iespējama līdz 2016. gada 22. martam darbdienās no plkst. 9.00 līdz 15.00, savu
ierašanos iepriekš saskaņojot ar Babītes novada pašvaldības administrācijas vadītāju
Aināru Kravalu (tālr.: 67913139, 26144699, e-pasta adrese ainars.kravals@babite.lv).
Personas, kuras vēlas iegādāties minēto traktoru, līdz 2016. gada 22. marta
plkst. 17.00 iesniedz pieteikumu Babītes novada pašvaldības administrācijas kancelejā
Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā.
Ja uz traktora iegādi pieteiksies vairāk nekā viena persona, tiks rīkota izsole.
Babītes novada pašvaldības administrācija

Aizvadītas publiskās sanāksmes
par velomaršrutiem un transporta infrastruktūru

Marta sākumā Kultūrizglītības centrā tika rīkoti
pasākumi, lai iepazīstinātu
Babītes novada iedzīvotājus
un interesentus ar izstrādē
esošajiem projektiem novada attīstībai.

1. marta vakarā notika pasākums,
kurā SIA „Karšu izdevniecība
Jāņa sēta” prezentēja izstrādē esošos velomaršrutus Babītes novadā.
Darbs pie velomaršrutu izstrādes
tika veikts laika posmā no 2015. gada novembra līdz 2016. gada martam. Izstrādes laikā veikta visaptveroša izpēte par iespējamo velomaršrutu izveidi, apzinot novada
kultūrvēsturiskos, tūrisma, dabas
objektus un aktīvās atpūtas iespējas. Velomaršrutus dabā izmēģināja, pieaicinot arī interesentus.
Ņemot vērā laika periodu, kad tika
izstrādāti velomaršruti, un mainīgos laikapstākļus, aicinājumi pievienoties izbraucieniem ar mazu
laika sprīdi bija publicēti pašvaldības profilā sociālās saziņas tīklā
„Facebook.com”.
Kopumā sanāksmē tika prezentēti seši velomaršruti, kuros iekļautas arī Rīgas un Jūrmalas pilsētas,
kā arī Mārupes novada un Jelgavas novada teritorijas. Būtiskākais, kas tika ņemts vērā, nosakot
velomaršrutu trases, bija šobrīd
esošā iespēja maršrutā pārvietoties,
drošība un apskates objekti. Piedāvātajos velomaršrutos ietverta Spilve, Mežāres, Babīte, Piņķi, Vīkuļi,
Sēbruciems, Dzilnuciems, Lapsas,
Kalnciema masīvs, Varkaļi, Sīpolciems, Silmalas, Spuņciems, Pērn-

ciems, Straupciems un Gātciems.
Viens no velomaršrutiem veidots,
pieminot Ziemassvētku kaujas, –
„Pa latviešu strēlnieku cīņu vietām
Ziemassvētku kaujām 100!”, kura
maršruts sākas Piņķos, turpinās
Cenas tīrelī, Mangaļos, Ložmetējkalnā, Cielavās, Dzilnuciemā un
atgriežas Piņkos. Velomaršrutiem
norādīts gan garums, gan aptuvens
laiks, kādā to var izbraukt, kā arī
grūtības pakāpe un, protams, apskates objekti.
Sanāksmes laikā vairākkārt tika
runāts par nepieciešamās infrastruktūras izveidi un uzturēšanu,
ar to domājot ceļu kvalitātes uzlabošanu un atpūtas vietu izveidi.
Diskusiju laikā tika iezīmēti arī citi
maršruti, ko varētu attīstīt tuvākā
vai tālākā nākotnē pēc drošu ceļu
savienojumu nodrošināšanas, jo
primāri, iezīmējot un popularizējot velomaršrutu, būtiski ir nodrošināt velobraucēju drošību.
Pēc velomaršrutu izstrādes darbu pabeigšanas Babītes novada
pašvaldība turpinās strādāt pie velomaršrutu iezīmēšanas dabā, popularizēšanas un infrastruktūras
uzlabošanas, sadarbojoties gan ar
nekustamo īpašumu īpašniekiem,
kuru īpašumus velomaršruti šķērso, gan pakalpojumu sniedzējiem,
kuri vēlas piesaistīt un piedāvāt pakalpojumus atpūsties gribētājiem.
Savukārt 3. marta vakarā notika
Transporta infrastruktūras attīstības tematiskā plānojuma publiskās
apspriešanas sanāksme, kurā AS
„Ceļu inženieri” pārstāvji prezentēja izstrādāto tematisko plānojumu. Atšķirībā no velomaršrutu

prezentācijas lielu iedzīvotāju, uzņēmēju un interesentu ievērību šis
pasākums neguva. Sanāksmē pārrunāja jautājumus, kas saistīti ar
valsts galvenajiem autoceļiem, uz
kuriem lielākoties veidojas satiksmes dalībniekiem bīstamas situācijas, kuru risināšana ir sadarbība
starp Babītes novada pašvaldību
un VAS „Latvijas Valsts ceļi”, kas
ir šo ceļu apsaimniekotājs. Ņemot
vērā to, ka Babītes novadu viscaur
šķērso valsts galvenie autoceļi, jautājumi par šo autoceļu šķērsošanu
un kustību uz tiem ir aktuāli un risināmi pastāvīgi. Tāpat sanāksmē
izskatīja ielu sarkano līniju noteikšana novada ciemu teritorijās.
Tematiskā plānojuma kontekstā
tika izskatīti priekšlikumi par esošajiem un nākotnē paredzamajiem
ielu platumiem, izvērtēta esošā situācija un piedāvāti ielu platumu
varianti, kur būtu paredzēta vieta
gan brauktuvei, gan virsūdens
atvades sistēmām, kā arī gājēju
ceļam, atsevišķās ielās paredzot
arī izbūvētus veloceļus. Klātesošie interesējās par sarkano līniju
noteikšanas juridisko pusi, uz ko
tika sniegts skaidrojums, ka pašvaldība vienpusīgi nenosaka ielu
sarkano līniju platumus. Sarkanās
līnijas tiek noteiktas ar lokālplānojumiem vai detālplānojumiem, ko
pēc tam nodod publiskajām apspriešanām, kuru laikā iesaistītās
puses tiek informētas par plānotajām darbībām.
Inga Griezne,
Babītes novada pašvaldības
Plānošanas un būvniecības daļas
teritorijas plānotāja

Sabiedriskās kārtības nodrošināšanai
veiktie darbi februārī
Babītes novada pašvaldības
administrācijas Sabiedriskās
kārtības daļas sargu darbības
rezultāti sadarbībā ar Olaines
iecirkņa policijas darbiniekiem,
veicot sabiedriskās kārtības uzraudzību Babītes novadā februārī:
• sabiedriskās kārtības uzraudzībā veikti 66 izbraukumi;
• Valsts policijā nogādātas piecas
personas, no kurām divas – par
administratīvā pārkāpuma izdarīšanu, trīs – aizdomās par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu;
• saņemti un izskatīti 27 iedzīvotāju iesniegumi un sūdzības;
• divos gadījumos personas nogādātas savā dzīvesvietā;
• ar 24 personām veiktas preventīva rakstura pārrunas un pie-

ņemti paskaidrojumi;
• par apstāšanās un stāvēšanas
noteikumu neievērošanu sastādīti seši 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 trīs administratīvā pārkāpuma protokoli;
• par dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšanu sastādīti divi administratīvā pārkāpuma protokoli;
• par neizvietotu numura zīmi
pie īpašuma adreses (saskaņā ar
pašvaldības apstiprinātu paraugu
un saistošajiem noteikumiem)
sastādīti trīs administratīvā pār-

kāpuma 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.
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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Iepazīties ar attīstības plānošanas dokumentiem un sekot līdzi
būvniecības procesam novadā – jaunas iespējas ikvienam iedzīvotājam
Patlaban Latvijā notiek divu
nozīmīgu informācijas sistēmu ieviešana, no kurām vienas uzdevums ir nodrošināt
Latvijas ģeotelpiskās informācijas uzturēšanu, kas, starp
citu, paredz arī publisku piekļuvi pašvaldību plānošanas
dokumentiem. Savukārt otras
informācijas sistēmas uzdevums ir nodrošināt vienotu
un caurskatāmu būvniecības
dokumentācijas apriti valstī.
Kopš 2015. gada 1. maija pašvaldības un institūcijas izmanto jaunu
teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmu, kurā ievietotie
dati ir pieejami ikvienam iedzīvotājam vienotajā ģeotelpiskās informācijas un pakalpojumu sniegšanas portālā www.geolatvija.lv
(turpmāk – ģeoportāls). Ģeoportāls ir vienots pieejas punkts Latvijas ģeotelpiskajai informācijai, un
tajā ir pieejami dažāda veida kartogrāfiskie materiāli, kā arī valsts un
vietējo pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumenti.
Kā ierosinājums Latvijā izveidot
ģeoportālu bija 2007. gada 14. martā Eiropas Parlamenta un Padomes
pieņemtā direktīva Nr. 2007/2/EK,
ar ko plānots izveidot Telpiskās
informācijas infrastruktūru (turp-

māk – INSPIRE) Eiropas Kopienā.
Direktīva paredz, ka dalībvalstīm ir
jāizveido un jāpārvalda nacionālā
telpisko datu infrastruktūra, lai nodrošinātu pakalpojumu pieejamību
vienotā INSPIRE ģeoportālā (http://
inspire-geoportal.ec.europa.eu), ko
pārvalda Eiropas Komisija. Direktīva nosaka, ka ģeoportāla izveidē jānodrošina pieeja ērti lietojamai un
pēc iespējas plašākai un daudzveidīgākai ģeotelpiskajai informācijai
labas pārvaldības sekmēšanai, kas
Eiropas Savienības kontekstā var
tikt izmantota politikas veidošanai.
Babītes novada pašvaldības administrācijas darbinieki aktīvi strādā, lai
papildinātu ģeoportāla datu bāzi un
ievadītu informāciju par visiem Babītes novada attīstības dokumentiem.
Patlaban ģeoportālā ir ievietota Babītes novada attīstības stratēģija līdz
2030. gadam, Babītes novada attīstības programma 2014.–2020. gadam,
Babītes pagasta teritorijas plānojums
2008.–2020. gadam un Salas pagasta teritorijas plānojums 2005.–2017.
gadam, divi spēkā esošie lokālplānojumi un 74 no 170 spēkā esošajiem
detālplānojumiem.
Tāpat Babītes novada pašvaldības administrācija no 2016. gada
1. marta sākusi darbu jaunajā Būvniecības informācijas sistēmā (turpmāk – BIS), kas ir Ekonomikas

ministrijas pārziņā. BIS izveidota
ar mērķi nodrošināt elektronisku
būvniecības dokumentācijas apriti,
vienādu pieeju lēmumu pieņemšanā
par būvniecību un vienādu likumu
interpretāciju visā Latvijas teritorijā.
BIS ietver būvniecības procesam un
tā kontrolei nepieciešamo informāciju un dokumentus, kā arī nodrošina
informācijas apriti starp publiskās
pārvaldes, kontroles institūcijām un
būvniecības dalībniekiem, kā arī sabiedrības iesaisti būvniecības procesā.
BIS paredz, ka būvniecības dokumenti ir pieejami elektroniskā
formātā, un arī komunikācija starp
uzraudzības iestādēm, pasūtītāju un būvkomersantu tiek veikta
elektroniski. Kopumā sistēmā darbojas seši reģistri, kā arī pieejami ar
būvniecību saistīti e-pakalpojumi,
piemēram, par būvniecības ieceres
iesniegšanu, par projektēšanas un
būvdarbu uzsākšanas nosacījumu
izpildi un par būvdarbu pabeigšanu.
Informāciju sagatavoja:
Ieva Orbidāne,Babītes novada
pašvaldības Būvniecības
administratīvās
komisijas vadītāja,
Andra Valaine un Inga Griezne,
Plānošanas un būvniecības daļas
teritorijas plānotājas
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Maksāšanas paziņojuma par nekustamā
īpašuma nodokli skaidrojums
Tā kā tiek saņemts ļoti daudz zvanu ar lūgumu izskaidrot
maksāšanas paziņojumā norādīto informāciju, Babītes novada pašvaldības nodokļu administratori nekustamo īpašumu
īpašniekiem ir sagatavojuši skaidrojošu materiālu.

Raksta veidošanā izmantota publiski pieejamā informācija www.em.gov.lv, www.bis.gov.lv un www.geolatvija.lv.

Saimnieciskie darbi februārī

Ceļi, meliorācija un apgaismojums
• Izstrādāts Bērzu ielas Babītē pārbūves
projekts, turpinās piebraucamās ielas
un gājēju celiņu pārbūves būvprojekta
izstrāde nekustamajos īpašumos „Piņķu ciems-2” un „Jūrmalas iela 17” Piņķos.
• Izsludināts iepirkums par pašvaldības
autoceļa C-108, Gātes ceļa posma, Gātciemā, Salas pagastā, Babītes novadā,
pārbūvi. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 21.03.2016.
• Noslēdzies piedāvājumu iesniegšanas
termiņš iepirkumam par Babītes novada pašvaldības ielu un autoceļu grants,
šķembu un uzlabotās grunts segumu
uzturēšanas darbiem vasaras sezonā.
Tiek gatavots līgums uz diviem gadiem
ar SIA „Mārupes ceļinieks”. Līgumcena –
līdz 68 778 EUR.
• Noslēdzies piedāvājumu iesniegšanas
termiņš iepirkumam par Babītes novada pašvaldības ielu un autoceļu asfaltbetona bedrīšu remontu un plaisu aizpildīšanu. Iesniegti septiņi piedāvājumi.
• Pārtraukts iepirkums par ielu apgaismojuma būvniecību Vecā Liepājas
ceļa posmā no A9 līdz Viestura ielai
(1. kārta) Dzilnuciemā, Babītes pagastā,
Babītes novadā. Pēc darba uzdevuma
precizēšanas iepirkums tiks izsludināts
atkārtoti.
• Noslēdzies piedāvājumu iesniegšanas
termiņš par Babītes novada pašvaldības meliorācijas sistēmu uzturēšanas
darbiem. Iesniegti seši piedāvājumi.
Nolemts slēgt līgumu ar SIA „Mežgaļi”.
Līgumcena – līdz 20 006 EUR.
• Izsludināts iepirkums par Dzilnupes

„Annas masīvs”, kadastra apzīmējums
80480060021, Babītes pagastā, Babītes
novadā, kas sastāv no zemes vienības
poldera sūkņu stacijas pārbūves tehnis- 1,74 ha platībā.
kā projekta izstrādi.
Pašvaldības iestādes
• Pabeigta ģērbtuves ēkas izbūve pie
Nekustamais īpašums un plānošana
• Noslēgts līgums par nekustamā īpašu- futbola laukuma Piņķos. Iesniegti dokuma „Liepu aleja 17” pārbūves tehniskā menti pieņemšanai ekspluatācijā.
būvprojekta ekspertīzi. Tā kā sākotnējā • Izsludināts iepirkums par 10 garderoekspertīze bija negatīva, projektā tiek bes skapju piegādi un uzstādīšanu Babītes sporta kompleksa ģērbtuvēs.
veikti labojumi.
• Publiskajai apspriešanai nodoti SIA • Akceptēts Babītes novada pašvaldības
„Karšu izdevniecība Jāņa sēta” izstrādā- administratīvās ēkas pārbūves būvprotie priekšlikumi par sešiem velomarš- jekts, turpinās Babītes vidusskolas pārrutiem Babītes novadā un transporta būves un teritorijas labiekārtojuma būvprojektu izstrāde.
attīstības tematiskais plānojums.
• Turpinās aizsargjoslu, aprobežojumu • Noslēgts līgums ar SIA „BM projekts”
un meliorācijas attīstības tematiskā plā- par Babītes vidusskolas aktu zāles ventilācijas izbūves būvprojekta izstrādi. Līnojuma izstrāde.
• Izsludināts iepirkums par ēkas pārbū- gumcena – 1778 EUR.
vi pašvaldībai piederošajā nekustamajā • Izsludināts iepirkums par Babītes vidusskolas telpu atjaunošanas darbu veikīpašumā „Vietvalži” Spuņciemā.
• Noslēdzies zemsliekšņa iepirkums par šanu.
krūmu izzāģēšanu un augsnes rekulti- • Uzsākti darbi pie daudzfunkcionālā
vāciju nekustamajā īpašumā „Vējziedi” sociālo pakalpojumu centra pārbūves
Babītes novadā. Tiek gatavots līgums ar Centra ielā 3, Piņķos, Babītes novadā
SIA „Clean R”. Līgumcena – 3846 EUR. (vairāk – 1. lpp.).
• Noslēdzies piedāvājumu iesniegšanas • Noslēdzies piedāvājumu iesniegšanas
termiņš zemsliekšņa iepirkumam par termiņš iepirkumam par moduļu ēkas
būvprojekta „Dzīvojamās mājas un piegādi un uzstādīšanu Babītes pirmsšķūņa demontāža, nekustamajā īpašu- skolas izglītības iestādes telpu nodrošimā „Priednieki”” izstrādi. Tiek gatavots nāšanai. Iesniegti trīs piedāvājumi.
līgums ar SIA „E Būvvadība”. Līgumce- • Noslēdzies piedāvājumu iesniegšanas
termiņš par Babītes novada pašvaldības
na – 1990 EUR.
• Saskaņā ar domes lēmumiem noteikta informatīvā izdevuma „Babītes Ziņas”
izdošana. Tiek gatavots līgums uz diviem
vērtība nekustamajiem īpašumiem:
„Stūrmaņi”,
kadastra
apzīmējums gadiem ar SIA „Rīgas Apriņķa Avīze”.
80480170047, Kalnciema masīvā, Ba- Līgumcena 22 522 EUR.
Elfa Sloceniece,
bītes pagastā, Babītes novadā, kas sastāv
no apbūvētas zemes vienības 0,79 ha Babītes novada pašvaldības pilddirektore
platībā;

Informācija par nekustamā īpašuma
īpašnieku.

Maksājuma uzdevumā norādāmie
personas konta numuri, pēc kuriem
tiek atpazīts maksājums par konkrēto
nekustamo īpašumu.

Informācija par nekustamo īpašumu –
īpašuma platība (ha); Valsts zemes dienesta noteiktā īpašuma kadastrālā vērtība, pēc kuras tiek rēķināts nekustamā
īpašuma nodoklis.

Kopā aprēķinātais nekustamā īpašuma nodoklis par kārtējo gadu.

Papildu nodokļa aprēķins par nekoptu
lauksaimniecībā izmantojamo zemi
(ja ir) par iepriekšējo kalendāro gadu.
Maksājums jāveic norādītajos termiņos kopā ar maksājumu par kārtējo
gadu.

Kopējā maksājamā summa – kārtējā
gada aprēķins; papildu aprēķins (ja
ir); parādi, kavējuma naudas (ja ir)
maksāšanas paziņojuma sagatavošanas brīdī.

Valsts zemes dienesta informatīvie
tālruņi, uz kuriem zvanīt, ja radušās
neskaidrības par īpašumu kadastrālajām vērtībām.

Maksāšanas paziņojuma sagatavotājs;
tālrunis, ja radušās neskaidrības par
konkrēto maksāšanas paziņojumu;
sagatavošanas datums.

Atgādinām, ka tuvojas 1. ceturkšņa maksājuma termiņš – 31. marts.
Tālr. uzziņām: 67914189 un 67914034
Babītes novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa administratori
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Visu medaļu komplekts
vieglatlētikas
čempionātā

Māris Grēniņš lēcienā pretim
sudraba medaļai Latvijas vieglatlētikas ziemas čempionātā –
tāllēkšanā.
Foto: Antra Grīnberga, Latvijas Vieglatlētikas savienība, http://lat-athletics.lv

Februāra beigās Kuldīgas
vieglatlētikas manēžā notika
Latvijas ziemas čempionāts
telpās, kurā 26 disciplīnās
piedalījās teju 200 vieglatlētu.
Čempionātā piedalījās arī Babītes
novada iedzīvotājs Māris Grēniņš, kurš, startējot četrās disciplīnās, izcīnīja visu godalgoto
medaļu komplektu, proti, zeltu
stafetē (4 x 200 m), sudrabu – tāllēkšanā, bronzu – 60 m barjerskrējienā, savukārt ceturtā vieta
sportistam trīssolī.
Pēc šī čempionāta M. Grēniņa
kontā ir jau 20 zelta medaļas, kas
iegūtas aptuveni 12 Latvijas Republikas sacensību laikā.
Lelde Drozdova-Auzāne,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Sporta ziņas
VOLEJBOLS

No 4. līdz 6. martam Tallinā
sieviešu komandām notika
Baltijas līgas finālspēļu turnīrs.
Šajā turnīrā piedalījās Baltijas
līgas
astoņas
spēcīgākās
komandas (pamatturnīru SK
„Babīte” noslēdza ar 6. vietu 12 komandu konkurencē). Pirmajā
spēlē SK „Babīte” meitenes
piekāpās Lietuvas komandai no
Kauņas un cīņu varēja turpināt
par piekto vietu. Otrajā spēlē
tika izcīnīta uzvara spēlē ar
Tallinas universitātes komandu.
Piektās vietas liktenis izšķīrās
nākamajā spēlē. Pretim stājās
abas komandas no Latvijas –
„Babīte” un „Zeltaleja”. Uzvaru un
līdz ar to piekto vietu finālturnīrā
ar rezultātu 3:1 izcīnīja „Babītes”
meitenes.
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Īsteno savas idejas ar LEADER pieeju
Ideja jau kādu laiku gaida
savu īstenošanos? Vēlies uzlabot savu novadu? Uzsākt
vai attīstīt uzņēmumu? Smelies atbalstu Eiropas Lauksaimniecības fondā lauku
attīstībai! Biedrība „Pierīgas
partnerība” izsludina projektu iesniegšanas 1. kārtu
Babītes, Mārupes un Olaines
novadā – projektu iesniegšana no šā gada 15. aprīļa līdz
16. maijam!

nomikas attīstībai, paredzot
finansējumu jaunu uzņēmumu
dibināšanai un esošo uzņēmumu
attīstībai (īpaši – lauku tūrismā,
lauku ekonomikas dažādošanā
uzņēmumiem, kuru apgrozījums
ir ne vairāk kā 70 000 EUR/gadā,
Viens no LEADER pieejas pamat- un mājražošanā), tāpat atbalstu
principiem ir pašu iedzīvotāju ini- var saņemt dabas un kultūrvēstuciēta attīstība, izvirzītas prioritātes risko objektu sakārtošanai un saun mērķi. Pagājušais gads attiecīgi biedrisko aktivitāšu dažādošanai.
pavadīts vietējās novadu sabiedrības virzītas vietējās attīstības UZZINI – PIESAKIES –
stratēģijas 2015.–2020. gadam iz- IESAISTIES
strādes zīmē. Stratēģijā ir iekļauti Aicinām potenciālos projektu saviedokļi no organizētajiem iedzī- gatavotājus savlaicīgi iepazīties
votāju forumiem un darba gru- ar teritorijas attīstības stratēģiju,
pām, veiktajām aptaujām, terito- atbalsta nosacījumiem, pārdorijas analīzes un citām aktivitātēm. māt projekta ideju un kārtīgi sa19. februārī Zemkopības minis- gatavoties projekta konkursam.
trija ir pieņēmusi lēmumu par bied- Priekšroka tiek dota projektiem,
rības „Pierīgas partnerība” izstrā- kas rada ilgtspējīgus rezultātus, padātās Babītes, Mārupes un Olaines redz inovatīvus risinājumus, veicinovada attīstības stratēģijas apstip- na nodarbinātību un ir īstenoti sarināšanu, piešķirot finansējumu no darbībā. Tāpat tiks vērtēts labuma
Eiropas Lauksaimniecības fonda guvēju loks, projekta ietekmes terilauku attīstībai 1 478 965,96 EUR torija, jauniešu iesaiste īstenošanā
apmērā. Līdz ar to biedrībai ir dota un projekta rezultātu izmantošanā,
iespēja izsludināt 1. kārtu un jeb- kā arī projekta rezultātu pieejamīkuram interesentam iesniegt savu ba cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
projektu, lai veidotu labvēlīgu vidi
Biedrības katrā novadā organidzīvošanai, uzņēmējdarbībai un zēs arī apmācības par projekta ielauku teritoriju attīstībai, uzlabot snieguma aizpildīšanu, tā iesniegsociālo situāciju laukos.
šanas nosacījumiem, elektronisko
Šajā programmā īpaša uzma- pieteikšanās sistēmu un citiem
nība tiek pievērsta vietējās eko- jautājumiem. Aicinām potenciālos

FLORBOLS

Sākas izslēgšanas spēles Latvijas
1. līgas čempionātā. Savu pirmo
spēli aizvadīja sporta kluba
„Babīte” komanda. Sīvā cīņā
papildlaikā „Babītei” zaudējums
ar rezultātu 8:9 pret florbola
klubu „Rīga – 1”.

NOVUSS

pirmo reizi tika organizēts
telpu futbola turnīrs meiteņu
komandām. Piedalījās piecas
komandas, no kurām divas –
sporta kluba „Babīte” komandas,
kas attiecīgi sacensībās ieguva
trešo un piekto vietu.

TELPU FUTBOLA TURNĪRS
ZĒNIEM U12 „BABĪTES
LEDUSPUĶE 2016”

5. martā ar pēdējo posmu visās
līgās noslēdzās Latvijas komandu 6. martā Spuņciema sporta hallē
čempionāts novusā. Virslīgas notika telpu futbola turnīrs U12
čempionātā, izcīnot trīs uzvaras, grupas zēniem.
„Babītes” komanda ierindojās Piedalījās piecas komandas, no
sestajā vietā, atpaliekot no kurām divas – sporta kluba
godalgotās vietas par vienu soli „Babīte” komandas, vienai kļūstot
jeb trim punktiem. Savukārt par turnīra uzvarētājiem, bet
otrās līgas komanda savā turnīrā otrai komandai – piektā vieta.
ierindojās 13. vietā.

TELPU FUTBOLA TURNĪRS
JAUNIETĒM U17 „BABĪTES
LEDUSPUĶE 2016”

5. martā Babītes sporta kompleksā

LSVS 53. SPORTA SPĒLES
VIEGLATLĒTIKA

27. februārī Rīgā notika ziemas
vieglatlētikas sacensības telpās
veterāniem. Šajās sacensībās

projektu iesniedzējus un citus inteJautājumi un konsultācijas par
resentus uz apmācībām, kas notiks atbalsta nosacījumiem un pro30. martā Babītes novada paš- jektu iesniegumu sagatavošanu:
valdības Kultūrizglītības centrā Mazcenas aleja 33/3, Jaunmārupe,
Jūrmalas ielā 14A, Piņķos, Babītes Mārupes novads, piesakoties pa
novadā, plkst. 12.00–14.00 uzņē- tālr. 28644888 vai e-pastu info@
mējdarbības projektu īstenotājiem, pierigaspartneriba.lv.
plkst. 15.00–17.00 sabiedriskā laAlīna Lukjanceva, biedrības
buma projektu īstenotājiem.
„Pierīgas partnerība” pārstāve
piedalījās četri sporta kluba uz muguras, Viktoram Liepniekam
„Babīte” vieglatlēti. Labākie (60+) 3. vieta 50 m brīvajā stilā un
sasniegumi: Rurikam Bitem 2. vieta 50 m uz muguras, Reinim
(grupa 65+) 1. vieta 200 m Eisākam (30+) 3. vieta 100 m
un 4. vieta 1500 m skrējienā, kompleksā un 100 m brīvajā stilā,
Gundaram Ošmucniekam (55+) Atim Brikovskim (45+) 3. vieta
1. vieta 3000 m skrējienā, Mārim 50 m brīvajā stilā, Ilzei Ķiplokai
Pakārklim (40+) 2. vieta 1500 m (40+) 5. vieta 50 m brīvajā stilā un
un 3000 m skrējienā, Andrim 4. vieta 50 m uz muguras, Ģirtam
Rukmanim (45+) 3. vieta lodes Treigutam (30+) 4. vieta 100 m
grūšanā.
kompleksā un 100 m brīvajā
stilā, Raimondam Malahovskim
(35+) 4. vieta 50 m brīvajā stilā un
PELDĒŠANA
6.
martā
Jelgavas
LLU 50 m uz muguras, kombinētajā
peldbaseinā notika peldēšanas stafetē 4 x 50 m (grupa 250+)
sacensības. Sporta klubs „Babīte” 2. vieta (Ļubova Asajeva, Ināra
kopvērtējumā izcīnīja piekto Dūšele, Viktors Liepnieks, Sergejs
vietu 14 komandu konkurencē. Ovsjaņikovs).
Labākie sasniegumi: Ļubovai
Asajevai (grupa 70+) 1. vieta 50 m Ar šiem un citiem rezultātiem
brīvajā stilā un 50 m uz muguras, iespējams iepazīties arī pašvaldības
Sabīnei Attei (25+) 1. vieta 100 m mājaslapā www.babite.lv
Sergejs Varša,
kompleksā un 2. vieta 100 m
Babītes sporta kompleksa
brīvajā stilā, Inārai Dūšelei (60+)
2. vieta 50 m brīvajā stilā un 50 m
metodiķis

www.babite.lv
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Šķirošanas konteineros NEmet nešķirotus atkritumus!
Pie Babītes vidusskolas izvietotajos atkritumu konteineros, kas paredzēti stikla, plastmasas
un papīra atkritumiem, nereti tiek ievietoti nešķiroti sadzīves atkritumi, piemēram, ēdienu
atliekas, kas rada ne tikai nepatīkamu ainu garāmgājējiem, autovadītājiem un tuvējo māju
iemītniekiem, bet arī ievērojami apgrūtina atkritumu šķirošanas sistēmas attīstību novadā.
Aicinām iedzīvotājus cienīt sevi, līdzcilvēkus un dabu, speciālajos atkritumu šķirošanas konteineros ievietojot tikai tiem paredzēto atkritumu veidu.
Jānis Ozoliņš, Pašvaldības nekustamā īpašuma apsaimniekošanas daļas vadītājs
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Pašvaldība ievērojami uzlabojusi rezultātus
pašvaldību e-indeksa mērījumos
Publiskoti kārtējā pašvaldību e-indeksa mērījumu rezultāti, kas atklāj, ka Babītes
novada pašvaldība mērījuma
aptvertajā laika posmā – no
2014. gada septembra līdz
2015. gada septembrim –
ievērojami uzlabojusi e-vides attīstības līmeni.
Kategorijā „Novadi ar iedzīvotāju skaitu virs 7000” 49 pašvaldību konkurencē esam ieguvuši
22. vietu, uzlabojot rādītājus par
19 vietām (pirmajā pašvaldību
e-indeksa mērījumā, kurā tika izvērtēts laika posms no 2013. gada
septembra līdz 2014. gada septembrim, Babītes novada pašvaldība ieņēma vien 47. vietu).
Galvenie iemesli, kas palīdzējuši
uzlabot rezultātus, ir modernu bibliotēkas telpu izveide 2014. gada
septembrī. Pieaugusi pašvaldības
mājaslapas www.babite.lv apmeklētība, rezultātu uzlabošanu vei-

cinājis arī profils sociālās saziņas
vietnē „Facebook.com”. Iedzīvotāji
arvien vairāk izmanto elektroniskās saziņas iespējas, iesniedzot
elektroniski parakstītus dokumentus ar drošu e-parakstu.
Babītes novads pētījumā kopumā saņēmis 45,38 punktus
(pirmās vietas ieguvējam Kuldīgas novadam ir 61,71 punkts) no
maksimālajiem 100, kas nozīmē,
ka, lai gan rādītāji krietni uzlabojušies, vēl daudz darba un uzlabojamo e-jomu. Vienu no tām
–mājaslapas modernizēšanu –
uzsākām jau 2015. gada rudenī.
Rezultāti liecina, ka panākumu
kaldināšanā būtiska loma ir arī
iedzīvotāju vēlmei apgūt un izmantot mūsdienu e-iespējas!
Ar visiem pētījuma rezultātiem
iespējams iepazīties mājaslapās
www.babite.lv un www.eindekss.lv.
Lai mums kopā izdodas!
Lelde Drozdova-Auzāne,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Martā bibliotēka piedāvā šādas izstādes:

Radošā atmosfērā aizritējusi
sveču liešanas darbnīca

Foto: no bibliotēkas arhīva

Februāris ir sveču mēnesis,
tāpēc 23. februārī Piņķu
bibliotēkā notika radošā darbnīca „Sveču liešana”. Radošo
darbnīcu vadīja bitenieki Inga
un Andis Krieviņi no Auces.

ciemiņi aizrautīgi darbojās, precīzi izpildot norādījumus. Kamēr
sveces sacietēja, bērni minēja
mīklas, lasīja Sveču dienas ticējumus un apskatīja tematisko
izstādi.
Paldies biteniekiem par pacieVisu pēcpusdienu bibliotēkā val- tību un visiem apmeklētājiem par
dīja radoša atmosfēra – bitenie- atsaucību!
ki bērniem un arī pieaugušajiem
Rita Kude, Babītes novada
mācīja veidot un liet sveces no
pašvaldības bibliotēkas Piņķos
bibliotekāre
bišu vaska. Visi lielie un mazie

Bibliotēkā sveic „Bērnu žūrijas” dalībniekus
15. februārī Piņķu bibliotēkā
notika Bērnu un jauniešu
žūrijas noslēguma pasākums
ar „Pirātu šovu”.
Sveicām visus grāmatu ekspertus,
kuri izlasīja un izteica savu vērtējumu lasītāju vērtējumam par
piedāvātajām grāmatām. Lasīšanas veicināšanas programmā šajā
vērtēšanas gadā Babītes novadā
piedalījās 32 bērni un trīs vecāki. Lasītāju skaits, salīdzinot ar
iepriekšējiem gadiem, ir ievērojami palielinājies. Bērni noslēguma pasākumā saņēma Pateicības
rakstu un piemiņas dāvaniņu no
Latvijas Nacionālās bibliotēkas.

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas dalībnieki: Kristaps Martins
Klešs, Agita Griņuka, Ābels Griņuks, Kristiāna Paegle, Jevgēņijs
Meļņikovs, Markuss Popovs, Melisa Indriksone, Sibilla Vanadziņa, Linda Plivna, Aleksandra
Kirita, Elīza Dreimane, Jēkabs
Skolnieks, Ance Skolniece, Lote
Paleja, Markuss Grods, Paula
Ekbauma, Marta Dzenīte, Marta Kaņepe-Kalniņa, Anna Krūmiņa, Sintija Dzirne, Pauls Olafs
Straume, Elīza Bērziņa, Elīna
Lamasa, Kristaps Legzdiņš, Sofija Lapsiņa, Megija Puriņa, Marta
Luīze Kampare, Lauma Paleja, Justīne Ruģele, Anna Puriņa, Sintija

Melle un Linda Pudova. Vecāku
žūrijas dalībnieki: Ilze Ķiploka, Inese Lapsiņa un Ieva Bērziņa.
Bibliotēka saviem mazajiem
lasītajiem dāvināja pasākumu
„Pirātu šovs”, kurā rakstnieks, pedagogs, grāmatas „Mellsila pirāti”
autors Arvīds Deģis ar saviem
draugiem iejutās pirātu tēlos, dalījās stāstos par pirātu neticamajiem piedzīvojumiem, dziedāja
dziesmas un dejoja pirātu dejas.
Pasākums noritēja jautrā un draudzīgā gaisotnē. Bērni labprāt un aktīvi piedalījās pasākuma norisē.
Rita Kude,
Babītes novada pašvaldības
bibliotēkas Piņķos bibliotekāre

• Grāmatzinātniekam, bibliotekāram Ojāram Zanderam – 85
• Gleznotājam Janim Rozentālam – 150
• Grāmatzinātniekam, bibliotekāram Aleksejam Apīnim – 90
• Dzejniecei Amandai Aizpurietei – 60
• Britu rakstniekam Džonam Faulzam – 90
• Lieldienu izstāde „Saulainās Lieldienas”
• Tematiskā izstāde par Valdi Zatleru.

Tuvākie pasākumi bibliotēkā Piņķos

(Jūrmalas iela 14A, Piņķi):
• 17. martā plkst. 15.00 bibliotēkā būs tikšanās ar grāmatu „Kas es esmu”
un „Вот кто я!” autoru eksprezidentu Valdi Zatleru. Būs apskatāma arī
izstāde par V. Zatleru. Ieeja bez maksas.
• 22. martā no plkst. 14.00 līdz 17.00 bērni tiek aicināti uz radošo
darbnīcu „Izkrāsosim Lieldienas”. Radošās darbnīcas palīdz atklāt jaunus
talantus un iemācīties jaunas lietas. Tāpēc krāsosim, zīmēsim, minēsim
mīklas, dziedāsim un jautrosimies. Plkst. 15.15 muzikāls sveiciens
Babītes Mūzikas skolas audzēkņu izpildījumā. Ieeja bez maksas.
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Jauniešu kora
„Maska” koncerts
Pirmajā aprīļa dienā Piņķos
Babītes novada jauniešu
koris „Maska” ar spilgtu koncertu noslēgs savu 15 gadu
jubilejas koncertciklu.
Zīmīgi, ka šis koncertcikls noslēgsies ar pasaules pirmatskaņojumu
Lauras Jēkabsones ciklam „Acīm
redzamais”, kas jauniešu korim
„Maska” veltīts jubilejas gadā. Iespējams, šis būs viens no filozofiskākajiem skaņdarbiem Lauras
daiļradē, jo tas tematiski pieskaras
pārpasaulīgām tēmām, piemēram,
cilvēks un daba, vientulība, dzīvnieku aizsardzība un citām globālām, acīm redzamām lietām.
Koncerts būs divās daļās un, kā
ierasts, ne bez dažādiem muzikāliem pārsteigumiem. Šajā koncertā
„Maska” un diriģents Jānis Ozols,
iespējams, pierādīs, ka kormūzika
un dziedāšana spēj sniegties pāri
neiedomājamām robežām gan ga-

1. aprīlī plkst. 20.00 Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības
centra Lielajā zālē Jauniešu kora „Maska” koncerts „Jo tāls ir ceļš,
līdz sapņu taka miglas ezeru straumes spožumā klusībā veras
cerot, bet..” Foto: Didzis Grods

rīgi, gan fiziski un pat emocionāli.
arī paša Jāņa Ozola aranžējums,
Kora 15 gadus ilgajā pastāvēša- Andra Sējāna, Džuzepes Verdi,
nas vēsturē dziedātāji un diriģenti Imanta Kalniņa u.c. komponistu
ir apzinājušies klausītāja lomu un mūzika. Tas viss tiks paspilgtiatbalstu, kas šajā koncertā spilgti at- nāts ar īpaši šim koncertam piespoguļosies gan mūzikā, gan telpas meklētām video projekcijām.
Ieeja koncertā bez maksas!
atmosfēriskajā noskaņā un sajūtās.
Līga Štrausa,
Programmā, kā jau minēts,
jauniešu kora „Maska” pārstāve
Lauras Jēkabsones kompozīcijas,

Dienas centrā Centra ielā 3, Piņķos
24. martā plkst. 14.00

Mīļi aicinām Babītes novada
seniorus, pieaugušos un bērnus
uz Lieldienu koncertu,
kuru sniegs Babītes vidusskolas bērni
skolotājas I. Martinsones vadībā.
Ieeja bez maksas

Gavēņa laiks un Lieldienas Piņķu Sv. Jāņa draudzē

19. martā plkst. 18.00 koncerts „O Crux Ave”. Piedalās Evita Zālīte (soprāns), Ilona Birģele (ērģeles).
Programmā: G. Muffats, G. F. Hendelis, J. S. Bahs, V. A. Mocarts, K. F. E. Bahs, G. Forē,
F. Mendelsons, P. Barisons, A. Krilova.
20. martā plkst. 11.00 dievkalpojums – Pūpolsvētdiena jeb Palmu svētdiena – Klusās nedēļas iesākums.
Dievkalpojumā muzicēs Daina Treimane (flauta), Inga Sarkane (ērģeles).
24. martā plkst. 18.00 dievkalpojums – Zaļā ceturtdiena.
25. martā plkst. 11.00 dievkalpojums – Lielā piektdiena; plkst. 18.00 koncerts „Lielā gavēņa laika pareizticīgie
dziedājumi”. Uzstājas koris „Logos”.
26. martā plkst. 22.30 – Lieldienas sagaidīšanas nakts dievkalpojums.
27. martā plkst. 11.00 dievkalpojums – Lieldienas – Kristus augšāmcelšanās svētki. Dievkalpojumā dziedās
LNO soliste Inga Šļubovska-Kancēviča, pie klavierēm ievērojamā pianiste Agnese Egliņa.
Ieeja koncertos par ziedojumiem
Reģistrācijas numurs: 000703364
Dibinātājs: Babītes novada pašvaldība
Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts,
Babītes novads, LV–2107

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS
KULTŪRIZGLĪTĪBAS CENTRA LIELAJĀ ZĀLĒ

22. MARTĀ plkst. 19.00
IEEJA 4 EUR

Biļetes uz pasākumiem Kultūrizglītības centrā
(Jūrmalas 14A, Piņķos, Babītes pagastā) pie dežuranta iespējams iegādāties
katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 20.00. Sestdienās no plkst. 10.00 līdz 16.00.

Numura pielikumi
1. lpp. – Saistošie noteikumi Nr. 5
Par grozījumiem Babītes novada pašvaldības budžetā

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”

