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Noskaidroti skanīgākās balss īpašnieki
Otrajās Lieldienās, 28. martā,
Babītes novada mazo vokālistu konkursā „Cālis 2016”
tika noskaidroti skanīgākās
balss īpašnieki.
Martā noslēdzoties Babītes novada izglītības iestāžu rīkotajām atlases kārtām, finālā kopumā piedalījās un savas vokālās prasmes
uz lielās skatuves rādīja 28 bērni
no piecām izglītības iestādēm:
pirmsskolas izglītības iestādes
„Saimīte”, Babītes pirmsskolas izglītības iestādes, Salas sākumskolas, Babītes vidusskolas, sākumskolas un bērnudārza „Vinnijs”:
Elza Rozenkopfa, Karlīna Kārkliņa, Dana Paleja, Kate Meikšāne, Railija Cibuļska, Emija
Lipska, Elfa Elīza Grudule, Lote
Upīte, Kristīne Kravale, Šarlote
Ieva Vanaga, Laura Saukitena,
Krista Šveda, Elza Kārkliņa,
Alise Terēze Lamberte, Lūkass
Olekšs, Mona Žarkova, Mikus
Pelnēns, Arina Abramenko,
Monta Klinta Muceniece, Germans Miroņenko, Žanete Roga,
Nils Arums, Madara Dobele
(solo) kopā ar Katrīnu Elīzu

Babītes novada mazo vokālistu konkursa „Cālis 2016” finālisti un līdzjutēji kopā ar
pasākuma vadītāju Kašeru. Foto: A. Bērziņš

Katkovsku un Elizabeti Grīnpukalu (pavadījums), Lote Lūkina, Valters Bernhards, Marija
Puide, Ieva Ķiģele un Patrīcija
Rugāja.
Mazo „cāļu” izpildījumā pasākuma apmeklētājiem bija iespēja
dzirdēt gan latviešu tautasdzies-

mas, gan latviešu komponistu sa- arī Kultūrizglītības centra vadītācerētās dziesmas un pat dziesmu ja Biruta Grīnfelde.
angļu mēlē.
Apkopojot žūrijas vērtējumu,
Dziedātāju muzikālās prasmes, pasākuma noslēgumā tika pazimāksliniecisko tēlu un izvēlētās ņoti konkursa titula „Supercālis”
dziesmas atbilstību izpildītāja ieguvēji – pa vienam katrā vecuvecumam vērtēja žūrija – mūziķi ma grupā:
Maija Sējāne un Atis Zviedris, kā
līdz 3 gadiem – Dana Paleja

(sākumskola un bērnudārzs „Vinnijs”, skolotāja Velga Reinfolde);
5 gadi – Kristiāna Kravale (PII
„Saimīte”, skolotāja Liena Bernharde);
7 gadi – Germans Miroņenko
(sākumskola un bērnudārzs „Vinnijs”, skolotāja Velga Reinfolde).
Visi 28 fināla dalībnieki par
savu sniegumu konkursā tika
apbalvoti ar diplomu ar noteiktu
nomināciju un balviņām no Babītes novada pašvaldības.
Gan konkursa dalībnieki, gan
līdzjutēji, gan citi pasākuma apmeklētāji pēc labi padarīta darbiņa varēja izkustēties un izpriecāties pasākuma vadītāja Kašera
muzikālajās aktivitātēs.
Prieks par mazo dziedātāju
sniegumu, skolotāju un vecāku
ieguldījumu, sagatavojot priekšnesumus.
Ziņa sagatavota pēc Kultūrizglītības centra vadītājas Birutas
Grīnfeldes sniegtās informācijas.
Pasākuma fotogalerija – pašvaldības mājaslapā www.babite.lv,
sadaļā „Galerijas”.
Lelde Drozdova-Auzāne,
Babītes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Aicinām
iedzīvotājus
sakopt Babītes
ezera apkārtni
23. aprīlī Babītes novada pašvaldība interesentiem piedāvā
sakopt valsts īpašumā esošā
Babītes ezera krastus.
Babītes ezera krastu sakopšanā
ņemiet līdzi darba cimdus, daudz
enerģijas un pozitīvu noskaņojumu.
Neaizmirstiet apsekot un sakopt arī savus privātos īpašumus,
lai novada ļaudis un viesi var lepoties ar Babītes novada dabas
vidi un izbaudīt tās skaistumu.
Sakopšanas dienā neskaidrību gadījumā lūgums zvanīt sabiedriskās
kārtības sargiem uz tālruni 29466001.
Jānis Ozoliņš,
Pašvaldības nekustamā īpašuma
apsaimniekošanas daļas vadītājs

Atkritumu
maisu
saņemšana
no plkst. 9.10
pie Babītes
sūkņu stacijas

Atkritumu
maisu
saņemšana
no plkst. 9.00
Salas
sākumskolā
pie sarga

Atkritumu
maisu
saņemšana
no plkst. 9.00
Dzilnupes
poldera
dambis
pretim
Ļutu ceļam

Babītes novada pašvaldība organizē atkritumu maisu izdali:
• plkst. 9.00 Spuņciemā, Salas pagastā – Salas sākumskolā pie sarga; • plkst. 9.00 Dzilnupes poldera dambis pretim Ļutu ceļam;
• plkst. 9.10 pie Babītes sūkņu stacijas.
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Pavasaris zvanīt zvana, jaunas ziņas ieskandina!
Jā, tieši uz šādas pozitīvas
nots darbojamies Babītes
vidusskolā! Notikumu mums
ir daudz: mācāmies, kārtojam pārbaudes darbus,
piedalāmies olimpiādēs un
konkursos, pilnveidojam sevi,
izzinām dabu un cilvēkus
sev apkārt.
Ir noslēgusies bērnu reģistrēšanās pirmajai klasei, un droši varam apgalvot, ka jau atkal Babītes vidusskolā būs piecas pirmās
klases. Bērni un viņu vecāki iepazīstas ar skolas vidi adaptācijas
nodarbībās.
Mūsu divpadsmitie turpina kārtot eksāmenus un pamazām izvēlas
svinīgus tērpus izlaidumam. Jautri
pavadījuši Žetonu vakaru, izglītojamie apkopo pēdējos spēkus gala
eksāmeniem. Babītes vidusskolas
mājaslapā ir pieejama informācija,
kādas izglītības programmas piedāvājam vidusskolēniem.
Svinīgi un ar īpašiem priekšnesumiem suminājām savu ilggadējo kolēģi un skolas pirmo
direktori Ainu Kvēpu 90 gadu
jubilejā. Skolas pedagogi un izglītojamie bija pacentušies, lai šī
dzimšanas diena A. Kvēpai būtu
īpaša un neaizmirstama.
Sekmīgi aizritējusi projektu
nedēļa, kurā izglītojamie veidoja darbus par dažādām tēmām,

Babītes vidusskolas izglītojamie ieguvuši 1. vietu Novadu spēlēs,
kuras rīko Latvijas Universitātes Socioloģijas nodaļa un Sociālo un
politisko pētījumu institūts sadarbībā ar Latvijas skolām. Attēlā no
kreisās V. Kiveļevs, S. Dubra, I. Stepanoviča, R. Bukovskis, A. Sestule,
M. Pitlane, V. Lepa, D. Roga un pedagoģe D. Eglīte.
foto: Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultāte, www.szf.lu.lv

lielākoties pievēršoties veselīgam dzīvesveidam, dažādiem
izgudrojumiem,
praktiskām
nodarbībām, veidojot interjera
elementus, un sevis garīgai pilnveidošanai. Vērtīgi un izzinoši.
Fotogrāfijas no projektu nedēļas
ir apskatāmas vietnē www.babitesvidusskola.lv.
Turpinām aizsākto projektu „Vecāki un absolventi Babītes
vidusskolai”, kur aktīvi aicinām
iesaistīties ikvienu skolas ikdienā
un jauniešu izglītošanā, iejūtoties
pasniedzēja lomā un novadot
savu mācību stundu. Lielās atsaucības un izglītojamo intereses

dēļ esam pagarinājuši šo projektu
un noteikuši, ka tas ir beztermiņa, tādēļ laipni aicināti piedalīties
projektā.
Aprīlī aicinām skolas izglītojamos un viņu vecākus piedalīties fotokonkursā „Atklāj dabu caur objektīvu”. Konkursa uzvarētājus noteiks žūrijas vērtējums un skatītāju
balsojums, labāko darbu autori saņems pārsteiguma balvas. Uzņemtās fotogrāfijas izvietosim Babītes
vidusskolas mājaslapā un „Facebook.com” profilā. Šis konkurss ir
arī veids, kā sadarboties vecākiem
kopā ar bērniem, tādēļ aicinām būt
aktīviem un piedalīties.

Lepojamies ar mūsu izglītojamo
sasniegumiem olimpiādēs, konkursos un dažādos sporta pasākumos. Babītes vidusskolas izglītojamie Roberts Kaļķis un Haralds
Štrombergs iekļuvuši Latvijas U18
hokeja izlases kandidātu sarakstā.
Mūsu izglītojamie plūc laurus arī
dažādās olimpiādēs (plašāku sarakstu ar ieņemtajām vietām var
apskatīt skolas mājaslapā, sadaļā
„Sasniegumi”). Valmierā norisinājās fonda „Viegli” radošā nometne, kurā piedalījās mūsu 9. un 10.
klašu izglītojamie, kuriem dalība
nometnē bija kā balva par uzvaru
konkursā. Nometnē jauniešiem
bija iespēja vienoties kopīgā dziesmā ar Renāru Kauperu, izglītoties,
jautri pavadīt laiku un sastapt citus
sabiedrībā pazīstamus cilvēkus.
Mūsu deju kolektīvs „Bize” ieguvis
augstu novērtējumu Pierīgas skolu
tautas deju kolektīvu skatē, 2.–4.
klašu koris konkursa „Taureņu balsis” pirmajā kārtā ieguvis 1. pakāpi
un tiek izvirzīts konkursa otrajai
kārtai, kas norisināsies 21. aprīlī
Cēsīs. Mazie peldētāji ieguvuši pirmo vietu Mārupes novada atklātajās sacensībās 1. klašu grupā. Panākumu un sasniegumu ir daudz, tādēļ aicinām ar visiem rezultātiem
iepazīties skolas mājaslapā.
Šogad Babītes vidusskola atzīmē
35. gadskārtu, un tam par godu
15. aprīlī rīkojām svinīgu pasāku-
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mu, kurā suminājām savus labākos
darbiniekus. Mūsu pedagogi saņēma arī Babītes novada pašvaldības
domes pateicības rakstus. Sveicēju
vidū bija arī Babītes novada lielāko
uzņēmumu pārstāvji.
Jubilejas noskaņās pagājis arī
skolas salidojums, kas pulcēja
kuplu skaitu absolventu un bijušo
darbinieku. Kā īpašs pārsteigums
salidojumā bija mūsu izdotā izlaidumu gadagrāmata „Babītes vidusskola laiku lokos, 2005–2015”, kurā
apkopoti izlaidumi, sākot ar 2005.
gadu, un publicētas absolventu un
pedagogu interesantākās atmiņas.
Izlaidumu gadagrāmata ir pieejama
arī Babītes vidusskolas bibliotēkā.
Vairāk par salidojumu uzzināsiet
pašvaldības informatīvā izdevuma
„Babītes Ziņas” maija numurā.
Darbs skolā ir ļoti intensīvs, teju
katru dienu skolā notiek kāds pasākums, arī pedagogiem tiek nodrošināti profesionālās pilnveides
un pieredzes apmaiņas pasākumi.
Tikai attīstoties varam nodrošināt
visaugstāko mācību līmeni saviem izglītojamajiem.
Aicinām ikvienu interesēties
par norisēm skolā, apmeklējot
vietni www.babitesvidusskola.lv
un skolas sociālo profilu www.facebook.com/babitesvidusskola.
Sanita Baginska,
Babītes vidusskolas sabiedrisko
attiecību speciāliste

Aprīlī divās – pieaugušo un
bērnu deju kolektīvu – skatēs,
parādot lieliskas Babītes novada mazo un lielo dejotāju
dejotprasmes, startējuši septiņi Babītes novada kolektīvi.
1. aprīlī Mālpilī Pierīgas Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes
organizētajā Pierīgas skolu tautas
deju kolektīvu skatē ar izciliem
rezultātiem, iegūstot laureāta un
I pakāpi, piedalījās seši Babītes Babītes novada tautas deju kolektīvs „Dārta” – augstākās pakāpes
ieguvēji Pierīgas pieaugušo deju kolektīvu skatē Salaspilī.
novada bērnu deju kolektīvi.
Babītes novada Kultūrizglītī- Foto: VPDK „Dārta” arhīvs
bas centra bērnu deju kolektīva
(turpmāk – BDK) „Kaspīne” (va- grupa ieguva visaugstāko punktu Laureāta pakāpe arī „Kaspīnes”
dītāja Dace Veide) 5.–9. klašu skaitu skatē un laureāta pakāpi. 1.–4. klašu grupas kolektīvam.
Ar laureāta pakāpēm mājās no
skates atbrauca arī trīs Babītes vidusskolas BDK „Bize” (vadītāja Linda Plostniece) kolektīvi – 1., 2. un
3. klašu dejotāji, savukārt 4.–5. klašu kolektīvs ieguva augsto I pakāpi.
Mālpilī skatē kopumā piedalījās
31 bērnu tautas deju kolektīvs no
Inčukalna, Mārupes, Jaunmārupes,
Baldones, Ādažiem, Ropažiem,
Babītes vidusskolas bērnu deju kolektīva „Bize” dalībnieku pulciņš,
līksmojot par panākumiem Pierīgas tautas deju kolektīvu skatē.
Mālpils, Krimuldas un Babītes.
Foto: Babītes vidusskolas arhīvs
Laureāta pakāpes šajā konkuren-

Laureāta pakāpes ieguvēji Pierīgas tautas deju kolektīvu skatē –
Babītes novada BDK „Kaspīne” 1.–4. un 5.–9. klašu kolektīvi.
Foto: D. Veide

cē ieguva 12 kolektīvi, no kuriem
piecas nopelnīja mūsu dejotāji.
Turklāt „Kaspīnes” (5.–9. klašu
grupa) rezultāts – 48,1 punkts no
50 iespējamajiem – bija pats augstākais sasniegums ne tikai Mālpilī
notikušajā skatē, bet ņemot vērā
arī otrās Pierīgas deju kolektīvu
skates rezultātus (tur kopumā
piedalījās 16 citu Pierīgas novadu kolektīvi), kas tajā pašā dienā
notika Zvejniekciemā. Līdz ar to
droši var apgalvot, ka kopumā – 47
kolektīvu konkurencē – „Kaspīnes”

5.–9. klašu kolektīvs ir vislabākais.
10. aprīlī Salaspils kultūras namā
„Enerģētiķis” notika Pierīgas pieaugušo deju kolektīvu skate, kurā Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības centra vidējās paaudzes deju
kolektīvs „Dārta” (vadītājs Lauris
Siliņš) ieguva augstāko pakāpi.
Apsveicam mūsu novada kolektīvus ar lieliskajiem panākumiem šīs
sezonas pārbaudes skatēs un vēlam
raitu deju soli arī turpmāk!
Lelde Drozdova-Auzāne,
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Pašvaldības domes sēdē martā pieņemtie lēmumi
Babītes novada pašvaldības domes sēdē
priedes” Salas pagastā, Babītes novadā, stoši Babītes pagasta teritorijas plānoju30. martā tika izskatīti 60 darba kārtībā
teritorijas daļā 2,19 ha platībā;
ma 2008.–2020. gadam un Salas pagasta
iekļautie punkti. Sēdē piedalījās 13 do- • svītrot no Babītes novada pašvaldības
teritorijas plānojuma 2005.–2017. gadam
mes deputāti.
domes 24.02.2016. lēmuma (protokols
teritorijas izmantošanas un apbūves noDomes sēdes lēmumi īsumā:
Nr. 3, 4.§) apstiprinātā pielikuma „Ad- teikumiem;
• apstiprināt izstrādāto Babītes novada
rešu precizēšana Varkaļos, Salas pagastā, • noteikt, ka Jūrmalas pilsētas pašvaltransporta attīstības tematisko plānoju- Babītes novadā” 15. ierakstu, saglabājot
dībai piekrīt apbūvēta zemes vienība
mu un noteikt tā darbības termiņu līdz
adresi „Pļavkrasti”, Salas pagasts, Babītes
0,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
2026. gadam vai līdz jauna Babītes nova- novads, nekustamā īpašuma „Pļavkrasti” 80480030407, uz kuras atrodas Jūrda teritorijas plānojuma apstiprināšanai;
zemes vienībai un būvei uz tās. Noteikt
malas pilsētas pašvaldībai piederošas
• mainīt nekustamā īpašuma nosaukumu
adresi „Piesaules”, Varkaļi, Salas pagasts, ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumiem
no „A10” uz „Autoceļš A10”;
Babītes novads, nekustamā īpašuma „Pie- 80480090038001 un 80480090038002;
• piešķirt zemes vienībai „Pļaviņas” Babī- saules” zemes vienībai un būvēm uz tās;
• noslēgt zemes nomas līgumu ar Laimtes pagastā, Babītes novadā, adresi: „Pļa- • piekrist zemes ierīcības projekta iz- dotas ielas 1, Piņķos, Babītes pagastā, un
viņas”, Babītes pagasts, Babītes novads, strādei nekustamā īpašuma „Vecušiņas” Laimdotas iela 3, Piņķos, Babītes pagasLV-2107;
zemes vienības sadalīšanai divās zemes
tā, pilnvaroto pārstāvi par pašvaldībai
• telpu grupai (apvienotajiem dzīvokļiem
vienībās Salas pagastā, Babītes novadā;
piederošā nekustamā īpašuma „Ābeles 2”
Piņķos, Rīgas ielā 2A-7 un Rīgas ielā 2A- • piekrist zemes ierīcības projekta iz- zemes vienības daļas 0,34 ha platībā iz8) saglabāt adresi Rīgas iela 2A-7 un
strādei nekustamā īpašuma „Vecušiņas” nomāšanu bez apbūves tiesībām meža
likvidēt dzīvokļa īpašumam Nr. 8 adresi:
zemes vienības sadalīšanai četrās zemes
teritorijas sakopšanai, atpūtas zonas ierīRīgas iela 2A-8, Piņķi, Babītes pagasts, vienībās Salas pagastā, Babītes novadā;
košanai un uzturēšanai;
Babītes novads, LV-2107;
• atļaut no nekustamā īpašuma „Zentiņi” • izsniegt izziņu SIA „Iela Investments”
• piešķirt adreses vairākām mājām Sīļu- atdalīt zemes gabalu un reģistrēt kā atse- par piekrišanu iegūt īpašumā 1/2 domākalna ielā, Sēbruciemā, Babītes pagastā, višķu kadastra objektu. Piešķirt zemes
jamās daļas no septiņiem un 1/4 domāBabītes novadā;
gabalam 0,1846 ha platībā adresi „Rubīni”, jamās daļas no diviem nekustamajiem
• atļaut no nekustamā īpašuma „Vecalstes” Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads, īpašumiem Varkaļos Salas pagastā, BabīSpilvē, Babītes pagastā, Babītes novadā, un visā platībā saglabāt nekustamā īpa- tes novadā. Izsniegt izziņu SIA „Salamar”
atdalīt piecas zemes vienības un tās re- šuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras
par piekrišanu iegūt īpašumā 1/2 domāģistrēt kā atsevišķus kadastra objektus. galvenā saimnieciskā darbība ir lauk- jamās daļas no septiņiem un 1/4 domājaAtdalītajām zemes vienībām piešķirt ad- saimniecība;
mās daļas no diviem nekustamajiem īpareses un nekustamā īpašuma lietošanas
• iznomājamo neapbūvēto zemes gaba- šumiem Varkaļos, Salas pagastā, Babītes
mērķus;
lu sarakstā iekļaut Babītes novada paš- novadā. Izsniegt izziņu SIA „Golf Estate
• mainīt nekustamā īpašuma „Birznie- valdībai piederošo nekustamo īpašumu
Holding” par piekrišanu iegūt īpašumā
ki-1” Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Ba- „Ābeles 2” Babītes pagastā zemes vienības
nekustamo īpašumu „Jūras iela”, Pinķos,
bītes novadā, 0,3959 ha platībā noteikto
daļu 0,097 ha platībā, Laimdotas iela 2A, Babītes pagastā, Babītes novadā. Izsniegt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no
Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, ze- izziņas piecām personām par piekrišaindividuālo dzīvojamo māju apbūve uz
mes vienības daļu 0,01 ha platībā, „Lībie- nu iegūt īpašumā nekustamos īpašumus
0,2057 ha platībā individuālo dzīvojamo
ši”, Babītes pagastā, zemes vienības daļu „Riekstu iela 17” Spilvē, „Āru iela 8” un
māju apbūve un 0,1902 ha platībā – zeme, 0,674 ha platībā;
5882/68940 domājamās daļas no nekustauz kuras galvenā saimnieciskā darbība • slēgt zemes nomas līgumu ar nekustamā
mā īpašuma Āru iela Spilvē, 1/2 domājair lauksaimniecība. Mainīt nekustamo
īpašuma „Ūdri”, Vīkuļi, Babītes pagasts, mās daļas no nekustamā īpašuma „Mazā
īpašumu „Birztalas” un „Sidrabbirzes” Babītes novads, īpašnieci par zemes vie- Jūrmalas iela 31” Pinķos, 1393/2733
Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Babītes no- nības daļas 0,36 ha platībā nomu Babītes
domājamās daļas no nekustamā īpašuvadā, attiecīgi 0,9678 ha un 0,3 ha platībā
novada pašvaldībai piederošās sūkņu sta- ma „Parka iela 4-2” Pinķos, 4425/18270
noteikto nekustamā īpašuma lietošanas
cijas „Dzilnupe” ēku (būvju) uzturēšanai;
domājamās daļas no nekustamā īpašuma
mērķi no neapgūta individuālo dzīvoja- • noteikt, ka zemes vienība 0,03 ha platī- „Kālavu iela 12” Mežārēs, Babītes pagastā;
mo māju apbūve uz zeme, uz kuras gal- bā ar kadastra apzīmējumu 80480041127 • apstiprināt atsavināmajam nekustamavenā saimnieciskā darbība ir lauksaim- piekrīt Babītes novada pašvaldībai un
jam īpašumam „Celtnieku iela 24” nosaniecība;
pievienojama pie pašvaldības valdījumā
cīto cenu 20 820 EUR apmērā;
• mainīt nekustamā īpašuma „Jasmīni” esošā nekustamā īpašuma „Spilves iela” • apstiprināt atsavināmajam nekustamaDzilnuciemā, Babītes pagastā, Babītes no- zemes vienības;
jam īpašumam „Ezeri”–29 nosacīto cenu
vadā, 0,31 ha platībā noteikto nekustamā • noslēgt zemes nomas līgumu ar vienu
13 420 EUR apmērā;
īpašuma lietošanas mērķi no individuālo
personu par pašvaldībai piederošā nekus- • apstiprināt izsoles noteikumus Babītes
dzīvojamo māju apbūves zeme uz zeme, tamā īpašuma „Dārzi” zemes vienības ar
novada pašvaldībai piederoša nekustamā
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
nosacīto nosaukumu „MRS” daļas izno- īpašuma „Ezeri”–29 Spuņciemā, Salas palauksaimniecība;
māšanu bez apbūves tiesībām personīgās
gastā, Babītes novadā, atsavināšanai;
• mainīt nekustamā īpašuma „Rožlejas” palīgsaimniecības vajadzībām – ģimenes • apstiprināt atsavināmajam nekustamaDzilnuciemā, Babītes pagastā, Babītes no- dārza uzturēšanai;
jam īpašumam „Cenas” nosacīto cenu
vadā, 0,3 ha platībā noteikto nekustamā • apstiprināt SIA „Silene GeoSystems” iz- 7256 EUR apmērā;
īpašuma lietošanas mērķi no neapgūta in- strādāto zemes ierīcības projektu zemes • apstiprināt atsavināmajam nekustamadividuālo dzīvojamo māju apbūves zeme
vienībām Priedaines ielā 8, Priedaines
jam īpašumam „Starpgabals Nr. 12” nosauz zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
ielā 10, Baltajā ielā, Baltajā ielā 1, Baltajā
cīto cenu 672 EUR apmērā;
darbība ir lauksaimniecība;
ielā 3, Baltajā ielā 5, Lakstīgalu ielā, Lak- • apstiprināt nomas tiesību mutiskai iz• piekrist zemes ierīcības projekta izstrā- stīgalu ielā 2, Lakstīgalu ielā 4, Lakstīgalu
solei nodotā Babītes novada pašvaldībai
dei zemes vienības „Brīvnieki” sadalīša- ielā 6, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes
piederošā nekustamā īpašuma „Centrānai;
novadā. Piešķirt projektētajām 12 zemes
lais siltuma punkts” ar kopējo patību
• piekrist zemes ierīcības projekta iz- vienībām adreses un noteikt nekustamā 100,3 m² nosacīto nomas maksu 300
strādei nekustamā īpašuma „Mētriņas” īpašuma lietošanas mērķus;
EUR/mēnesī plus PVN;
Pavasaros, Salas pagastā, Babītes novadā, • uzsākt nekustamo īpašumu „Andrejso- • apstiprināt nomas tiesību izsoles nosadalīšanai trīs zemes vienībās;
ni”, „Darījumu zona”, „Industriālais parks”, teikumus Babītes novada pašvaldībai
• apstiprināt SIA „Ģeodēzija S” izstrādāto „Sporta halle”, „Strēles” un Jūrmalas iela 3
piederošajam
nekustamajam
īpašuzemes ierīcības projektu nekustamajiem
detālplānojuma (apstiprināts ar Babītes
mam – nedzīvojamai ēkai – „Centrālais
īpašumiem Jūrmalas ielā 6 un Viršu ielā 2A
novada domes 23.09.2009. saistošajiem
siltuma punkts” Piņķos, Babītes pagastā,
Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā;
noteikumiem Nr. 62) grozījumu izstrādi
Babītes novadā, kadastra apzīmējums
• atļaut atdalīt un reģistrēt kā atsevišķus
nekustamo īpašumu Jaunā iela 10, Jaunā
80480030610001;
kadastra objektus nekustamā īpašuma
iela, Ledus iela 1, Ledus iela 2, Ledus iela • nepiekrist SIA „LatDevelopment” pie„Mucenieki-1” septiņas zemes vienības, 3, Ledus iela 4, Ledus iela 5, Ledus iela
dāvājumam atsavināt Babītes novada pašpiešķirot nekustamā īpašuma nosauku- 6, Ledus iela 7, Ledus iela 8, Ledus iela 9, valdībai SIA „LatDevelopment” īpašumā
mus – „Omuļi”, „Paulas”, „Līgas”, „Kaķīši”, Ledus iela 10, Ledus iela 11, Ledus iela 12, esošās Cīruļu un Bezdelīgu ielas;
„Smaidas”, „Ziedkalni” un „Vīnkalni” un
Ledus iela 13, Ledus iela 14, Ledus iela 15, • līdz 31.05.2016. pagarināt 29.10.2015.
nosakot nekustamā īpašuma lietošanas
Ledus iela 15A, Ledus iela 16, Ledus iela
noslēgto nedzīvojamo telpu nomas līmērķus;
18, Ledus iela, Mežaparka iela, Mežaparka
gumu ar likvidējamo SIA „Komunālie
• atļaut uzsākt detālplānojuma izstrādi
iela 17, Hokeja iela 2, Hokeja iela, Jūrma- pakalpojumi”, nemainot līguma nosacīun apvienot to ar būvprojekta minimālā
las iela 3, Jūrmalas iela 3A, Piņķi, Babītes
jumus;
sastāvā izstrādi nekustamā īpašuma „Oš- pagasts, Babītes novads, teritorijā atbil- • noteikt nākamo telpu nomas maksas
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periodu no 01.05.2016. līdz 30.04.2017. četras nometnes: „Piedzīvojumu sala Nr.
VAS „Latvijas pasts” iznomātajām telpām
19” no 6. jūnija līdz 17. jūnijam, „Piedzīar kopējo platību 28,60 m² ēkā „Dokto- vojumu sala Nr. 20” no 27. jūnija līdz 8.
rāts”, Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes
jūlijam, „Piedzīvojumu sala Nr. 21” no
novadā, un nomas maksu 68,99 EUR mē- 11. jūlija līdz 22. jūlijam, „Piedzīvojumu
nesī plus PVN;
sala Nr. 22” (basketbola nometne Ba• divām personām piešķirt pabalstus 150
bītes sporta kompleksa interešu izglītīEUR apmērā katram sociālās rehabilitāci- bas basketbola grupas audzēkņiem) no
jas mērķu sasniegšanai;
1. augusta līdz 12. augustam;
• izslēgt pašvaldības nekustamā īpašu- • vienai personai izsniegt licences karma apsaimniekošanas daļas vadītāju
tīti ar darbības laiku no 30.03.2016. līdz
J. Ozoliņu no Babītes novada pašvaldības
15.08.2016. pasažieru pārvadājumiem ar
iepirkumu komisijas sastāva. Iekļaut ie- vieglo taksometru Babītes novada admipirkumu komisijas sastāvā plānošanas un
nistratīvajā teritorijā un tiesībām nogādāt
būvniecības daļas vadītāju G. Zvejnieku;
pasažieri uz jebkuru citu vietu ārpus šīs
• veikt izmaiņas pašvaldības domes
teritorijas;
28.01.2015. lēmuma „Par komisijas iz- • apstiprināt Babītes novada pašvaldības
veidi lauksaimniecības zemes iegūšanai
saistošos noteikumus Nr. 7 „Par groīpašumā” (protokols Nr. 2, 12. §) 1. pun- zījumiem Babītes novada pašvaldības
ktā, izsakot to jaunā redakcijā: „Izveidot
2016. gada budžetā” (pielikumā);
komisiju lēmumu pieņemšanai lauk- • iedalīt 80 EUR vienai personai dalībai
saimniecības zemes iegūšanu īpašumā
Kārļa Davidova 9. starptautiskajā čellistu
šādā sastāvā: komisijas priekšsēdētājs:
konkursā, kurš norisināsies Kuldīgā no
domes deputāts N. Antipenko, komisijas
2016. gada 30. aprīļa līdz 8. maijam;
locekļi: plānošanas un būvniecības daļas • iedalīt 500 EUR biedrībai „Motosports
vadītājs G. Zvejnieks, teritorijas plānotāja
Racing Team” iedzīvotāja dalībai Latvijas
I. Griezne, nekustamo īpašumu speciālis- un Baltijas enduro sacensībās 2016. gadā.
te Dz. Paņķo, nekustamā īpašuma nodok- Iedalīt 200 EUR biedrībai „Latvijas Teniļa administrators A. Ančevskis.”;
sa savienība” iedzīvotājas dalībai tenisa
• izveidot pastāvīgi darbojošos pašvaldī- turnīros un sacensībās 2016. gadā. Iedalīt
bas īpašumu novērtēšanas komisiju se- 500 EUR „Latvijas Tenisa savienībai” iekojošā sastāvā: komisijas priekšsēdētājs:
dzīvotājas dalībai starptautiskajās tenisa
juriskonsults J. Šņore, komisijas locekļi:
sacensībās 2016. gadā. Atteikt finansēekonomiste I. Laure, pašvaldības nekus- juma piešķiršanu vienam iedzīvotājam.
tamā īpašuma apsaimniekošanas daļas
Iedalīt 500 EUR „Latvijas Veterānu svarvadītājs J. Ozoliņš; komisijas sekretāre:
bumbu celšanas asociācijai” trīs iedzīpašvaldības administrācijas sekretāre
votāju dalībai Pasaules un Eiropas čemA. Saukitena. Izveidot pastāvīgi darbojo- pionātos svarbumbu celšanā 2016. gadā.
šos pašvaldības īpašumu izsoles komisiju
Atteikt finansējuma piešķiršanu biedrībai
sekojošā sastāvā: komisijas priekšsēdētāja „Dinamo bērni” divu iedzīvotāju bērnu
juriskonsulte A. Iklāva, komisijas locekļi:
dalībai „World Selects Invitational” kobūvniecības administratīvās komisijas
mandu hokeja turnīrā Itālijā 2016. gadā.
vadītāja I. Orbidāne, nekustamā īpašuma
Atteikt finansējuma piešķiršanu biedrībai
nodokļa administrators A. Ančevskis, ne- „Dinamo bērni” viena iedzīvotāja dalībai
kustamā īpašuma speciāliste Dz. Paņko, „World Selects Invitational” komandu
komisijas sekretāre: pašvaldības adminis- starptautiskajā hokeja turnīrā Bratislavā
trācijas sekretāre A.Saukitena;
2016. gadā;
• veikt izmaiņas Babītes novada pašvaldī- • par ilggadēju darbu un ieguldījumu Babības 26.02.2014. noteikumu Nr. 3 „Babītes
tes vidusskolas attīstībā un popularizēšanā
novada pašvaldības domes izveidotajās
piešķirt naudas balvu 350 EUR apmērā 26
komisijās strādājošo darba samaksas kār- Babītes vidusskolas darbiniekiem;
tība” 1. un 3. punktā;
• piešķirt Babītes novada pašvaldības do• apstiprināt Babītes novada pašvaldības
mes priekšsēdētājam A. Encem apmaknoteikumus Nr. 2 „Nomas maksas cenrā- sātu papildatvaļinājumu – desmit darba
dis Babītes novada pašvaldības nekusta- dienas;
mās mantas iznomāšanai veselības aprū- • atsavināt kustamo mantu – traktoru
pes funkciju nodrošināšanai”;
VTZ 2048A izsolē ar augšupejošu soli.
• apstiprināt Babītes novada pašvaldības
Uzdot Babītes novada pašvaldības izsoles
30.03.2016. noteikumus Nr. 3 „Kārtība, komisijai līdz 22.04.2016. izstrādāt un iekādā pieprasa un izlieto Babītes novada
sniegt Babītes novada pašvaldības domei
pašvaldības budžeta programmas „Lī- apstiprināšanai kustamās mantas izsoles
dzekļi neparedzētiem gadījumiem” lī- noteikumus un organizēt izsoli;
dzekļus”;
• atļaut deputātam N. Antipenko savie• veikt izmaiņas pašvaldības 27.01.2016. not Babītes novada pašvaldības domes
noteikumu Nr. 1 „Par amatiem, to klasi- deputāta amatu un pašvaldības komisijas
ficēšanu un mēnešalgām pašvaldības ie lēmumu pieņemšanai par lauksaimniecīstādēs 2016. gadā” (protokols Nr. 1, 38. §)
bas zemes iegūšanu īpašumā priekšsēdēpielikumā Nr. 9;
tāja amatu ar SIA „Forest Travel” valdes
• ar 2016. gada 31. maiju pārtraukt lī- locekļa amatu;
gumu ar SIA „Komunālie pakalpojumi” • apstiprināt Babītes novada pašvaldības
par ūdenssaimniecības pakalpojumu
konkursa „Par stipendiju mācībām Latvisniegšanu Salas pagasta Spuņciemā. Ar
jas Starptautiskajā skolā” nolikumu;
2016. gada 1. jūniju piešķirt īpašas tie- • apstiprināt izmaiņas fotokonkursa „Basības SIA „Babītes siltums” ūdenssaim- bītes novads fotogrāfijās” (apstiprināts
niecības pakalpojumu sniegšanai Salas
2015. gada 25. novembra domes sēdē,
pagasta Spuņciemā. Noteikt, ka īpašās
protokols Nr. 15, 26. §) nolikuma 3., 9.1.,
tiesības SIA „Babītes siltums” tiek piešķir- 10. un 11. punktā, pagarinot fotogrāfitas līdz 2020. gada 23. martam;
ju iesūtīšanas termiņu līdz 31. augusta
• veikt izmaiņas Babītes novada pašval- plkst. 10.00 (vairāk 8. lpp.);
dības 23.07.2014. gada noteikumu Nr. 16 • vienai personai nepiemērot papildu ne„Babītes Mūzikas skolas audzēkņu uzņem- kustamā īpašuma nodokli par lauksaimšanas noteikumi” 3., 4. un 7. punktā;
niecībā neapstrādāto zemi;
• noteikt vienas dienas maksu par bērna uz- • par pašvaldības pārstāvi biedrībā „Pieturēšanos pašvaldības organizētajā bērnu
rīgas partnerība” deleģēt Babītes novada
atpūtas un sporta nometnē 2016. gadā: Ba- pašvaldības domes deputāti I. Bērziņu.
bītes novadā deklarētiem bērniem 8 EUR,
Gatis Senkāns,
ārpus novada deklarētiem bērniem 16 EUR.
Babītes novada pašvaldības domes
2016. gadā vasaras periodā paredzētas
priekšsēdētāja vietnieks
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Sabiedriskās kārtības
nodrošināšanai
veiktie darbi martā
Babītes novada pašvaldības
administrācijas Sabiedriskās
kārtības daļas sargu darbības rezultāti sadarbībā ar
Olaines iecirkņa policijas
darbiniekiem, veicot sabiedriskās kārtības uzraudzību
Babītes novadā martā:
• sabiedriskās kārtības uzraudzībā veikti 36 izbraukumi;
• Valsts policijā nogādātas septiņas
personas, no kurām piecas – par
administratīvā pārkāpuma izdarīšanu, divas – aizdomās par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu;
• saņemti un izskatīti 17 iedzīvotāju iesniegumi un sūdzības;
• divos gadījumos personas nogādātas savā dzīvesvietā;
• ar 27 personām veiktas preventīva rakstura pārrunas un pieņemti paskaidrojumi;
• par apstāšanās un stāvēšanas
noteikumu neievērošanu sastādīti astoņi 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 divi administratīvā pārkāpuma protokoli;
• Babītes novadā veikts viens 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.
Īpašu uzmanību sabiedriskās
kārtības inspektori sadarbībā ar
Valsts policijas Olaines iecirkņa
darbiniekiem reidos pievērš, lai
kontrolētu narkotisko un psihotro-

PAR NEKUSTAMO ĪPAŠUMU „ANDREJSONI”, „DARĪJUMU ZONA”, „INDUSTRIĀLAIS PARKS”, „SPORTA
HALLE”, „STRĒLES” UN JŪRMALAS IELA 3 PIŅĶOS, BABĪTES PAGASTĀ, BABĪTES NOVADĀ, DETĀLPLĀNOJUMA GROZĪJUMU IZSTRĀDES UZSĀKŠANU

po vielu lietošanu un realizēšanu.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests un Valsts policija
atgādina, ka par kūlas dedzināšanu fiziskām personām piemērojams naudas sods no 280 līdz
700 eiro.
To paredz Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa
179. pants „Ugunsdrošības prasību pārkāpšana”. Par šajā pantā
paredzētajiem
pārkāpumiem
iedzīvotājus sodīt ir tiesīga gan
policija, gan arī ugunsdzēsēji. Savukārt zemes gabala īpašniekiem
atgādinām un brīdinām, ka Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksa 51. panta 2. daļa „Par
zemes apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu un zāles
nepļaušanu, lai novērstu kūlas
veidošanos”, paredz naudas sodu
fiziskajām personām no 140 līdz
700 eiro, bet juridiskajām personām no 700 līdz 2900 eiro.
Ministru kabineta 2004. gada
17. februārī izdotie „Ugunsdrošības noteikumi” paredz, ka
ikvienas personas pienākums
ir nepieļaut ugunsgrēka izcelšanos vai darbības, kas var novest pie ugunsgrēka. Noteikumu
20. punkts nosaka, ka objekta
teritorija sistemātiski jāattīra
no degtspējīgiem atkritumiem,
bet ap ēkām desmit metru plata
josla jāattīra no sausās zāles un
nenovākto kultūraugu atliekām.
Cita starpā minētajā normatīvajā
aktā noteikts, ka zemes īpašnieks
(vadītājs) veic nepieciešamos pasākumus, lai objekta teritorijā nenotiktu kūlas dedzināšana.
Par sabiedriskās kārtības u.c.
likumpārkāpumiem
lūgums
ziņot Sabiedriskās kārtības daļai, zvanot uz diennakts tālruni
29466001.
Ainārs Skudris,
sabiedriskās kārtības sargs

Ar Babītes novada pašvaldības domes 30.03.2016. lēmumu „Par nekustamo īpašumu „Andrejsoni”, „Darījumu zona”, „Industriālais parks”, „Sporta halle”, „Strēles” un Jūrmalas iela 3 Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, detālplānojuma grozījumu
izstrādes uzsākšanu” (prot.Nr.5,24.§) ir uzsākta nekustamo īpašumu „Andrejsoni”, „Darījumu zona”, „Industriālais parks”, „Sporta
halle”, „Strēles” un Jūrmalas iela 3 detālplānojuma (apstiprināts ar Babītes novada pašvaldības domes 23.09.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.62) grozījumu izstrāde nekustamo īpašumu Jaunā iela 10, kadastra Nr.8048 003 0651, Jaunā iela, kadastra Nr.8048
003 0158, Ledus iela 1, kadastra Nr.8048 003 0638, Ledus iela 2, kadastra Nr.8048 003 0661, Ledus iela 3, kadastra Nr.8048 003
0639, Ledus iela 4, kadastra Nr.8048 003 0660, Ledus iela 5, kadastra Nr.8048 003 0640, Ledus iela 6, kadastra Nr.8048 003 0659,
Ledus iela 7, kadastra Nr.8048 003 0641, Ledus iela 8, kadastra Nr.8048 003 0658, Ledus iela 9, kadastra Nr.8048 003 0642, Ledus
iela 10, kadastra Nr.8048 003 0657, Ledus iela 11, kadastra Nr.8048 003 0643, Ledus iela 12, kadastra Nr.8048 003 0656, Ledus
iela 13, kadastra Nr.8048 003 0644, Ledus iela 14, kadastra Nr.8048 003 0655, Ledus iela 15, kadastra Nr.8048 003 0645, Ledus iela
15A, kadastra Nr.8048 003 0646, Ledus iela 16, kadastra Nr.8048 003 0654, Ledus iela 18, kadastra Nr.8048 003 0652, Ledus iela,
kadastra Nr.8048 003 0368, Mežaparka iela, kadastra Nr.8048 003 0369, Mežaparka iela 17, kadastra Nr.8048 003 0653, Hokeja iela
2, kadastra Nr.8048 003 0151, Hokeja iela, kadastra Nr.8048 003 0647, Jūrmalas iela 3, kadastra Nr.8048 003 0161, Jūrmalas iela 3A,
kadastra Nr.8048 003 0648, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, teritorijā (15,9 ha platībā) ar mērķi pamatot zemesgabala sadalīšanu, ielu sarkano līniju izmaiņas un precizēt Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008.–2020.gadam un Salas pagasta teritorijas
plānojuma 2005.–2017.gadam funkcionālā zonējumā noteikto atļauto izmantošanu.
Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Babītes novada pašvaldības teritorijas plānotāja.
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos,
Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107, vai elektroniski, sūtot uz e-pastu dome@babite.lv.
Andra Valaine, Babītes novada pašvaldības Plānošanas un būvniecības daļas teritorijas plānotāja

PAR BABĪTES NOVADA TRANSPORTA ATTĪSTĪBAS TEMATISKĀ PLĀNOJUMA APSTIPRINĀŠANU

Ar Babītes novada pašvaldības domes 30.03.2016. lēmumu „Par Babītes novada transporta attīstības tematiskā plānojuma apstiprināšanu” (prot. Nr. 5, 1. §) ir apstiprināts minētais tematiskais plānojums. Izstrādātajam tematiskajam plānojumam noteikts
darbības termiņš līdz 2026. gadam vai līdz jauna Babītes novada teritorijas plānojuma apstiprināšanai.
Inga Griezne, Babītes novada pašvaldības Plānošanas un būvniecības daļas teritorijas plānotāja

PAZIŅOJUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES UZSĀKŠANU NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA „OŠPRIEDES”
SALAS PAGASTĀ, BABĪTES NOVADĀ, TERITORIJAS DAĻAI

Ar Babītes novada pašvaldības domes 30.03.2016. lēmumu „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma „Ošpriedes” Salas pagastā, Babītes novadā, kadastra apzīmējums 80880050135, teritorijas daļai” (prot. Nr. 5, 14. §) ir uzsākta detālplānojuma izstrāde minētā nekustamā īpašuma teritorijas daļai 2,19 ha platībā ar mērķi precizēt Babītes pagasta teritorijas plānojuma
2008.–2020. gadam un Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005.–2017. gadam funkcionālajā zonējumā noteikto atļauto izmantošanu un aprobežojumus, kā arī teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, iekļaujot detālplānojuma sastāvā plānotās apbūves būvprojektu minimālā sastāvā.
Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Babītes novada pašvaldības teritorijas plānotāja.
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos,
Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107, vai elektroniski, sūtot uz e-pastu dome@babite.lv.
Inga Griezne, teritorijas plānotāja

PAZIŅOJUMS PAR BABĪTES NOVADA APDZĪVOJUMA STRUKTŪRAS UN PUBLISKO TERITORIJU
NODROŠINĀJUMA TEMATISKĀ PLĀNOJUMA IZSTRĀDI

Ar Babītes novada pašvaldības domes 28.10.2015. lēmumu (prot. Nr. 14, 6. §) ir uzsākta Babītes novada apdzīvojuma struktūras un
publisko teritoriju nodrošinājuma tematiska plānojuma izstrāde.
Tematiskā plānojuma izstrāde ierosināta pirms jaunā Babītes novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanas, tās mērķis
ir, izpētot esošo situāciju, radīt priekšnoteikumus ilgtspējīgas Babītes novada apdzīvojuma struktūras izveidei, izvērtējot ainavu
kontekstu un dzīves vides kvalitāti.
Tematiskā plānojuma izstrādi veic SIA „Delta kompānija”.
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus līdz 19.05.2016. var iesniegt Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra
ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107, vai elektroniski, sūtot uz e-pastu dome@babite.lv. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, juridiskām
personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese.
Inga Griezne, teritorijas plānotāja

PAZIŅOJUMS PAR BABĪTES NOVADA AINAVU STRUKTŪRAS TEMATISKĀ PLĀNOJUMA IZSTRĀDI

Ar Babītes novada pašvaldības domes 28.10.2015. lēmumu (prot. Nr. 14, 6. §) ir uzsākta Babītes novada ainavu struktūras tematiskā plānojuma izstrāde.
Tematiskā plānojuma izstrāde ierosināta pirms jaunā Babītes novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanas, tās mērķis ir
apzināt Babītes novada ģeomorfoloģisko uzbūvi, noteikt raksturīgās Babītes novada ainavas un definēt raksturīgos ainavu veidojošos elementus, kā arī identificēt teritorijas, kuras var kalpot tūrisma un rekreācijas attīstībai.
Tematiskā plānojuma izstrādi veic nodibinājums „Vides risinājumu institūts”.
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus līdz 19.05.2016. var iesniegt Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra
ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107, vai elektroniski, sūtot uz e-pastu dome@babite.lv. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, juridiskām
personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese.
Inga Griezne, teritorijas plānotāja

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA IZSOLE
Babītes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000028870, adrese Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107, pārdod atklātā mutiskā izsolē Babītes novada pašvaldībai piederošu nekustamo
īpašumu „Ezeri”-29, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads, kadastra Nr. 80889000189, kas sastāv no:
• dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 38 m2 (viena istaba, virtuve, vannasistaba ar tualeti, gaitenis, pieliekamais, lodžija), t. sk. dzīvojamā platība 16,7 m2;
• kopīpašuma 380/26750 domājamām daļām no 3 stāvu būves ar kadastra apzīmējumu 80880050303001;
• kopīpašuma 380/26750 domājamām daļām no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 80880050303.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Babītes novada pašvaldības
mājaslapā internetā www.babite.lv un saņemt izsoles noteikumus var
līdz 09.05.2016. plkst. 14.00 ēkas Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā,

Babītes novadā, 2. stāvā 18. kabinetā pirmdienās un ceturtdienās vai
arī citā laikā, iepriekš vienojoties pa tālr. 67914436.
Izsolāmā manta apskatāma tās atrašanās vietā, iepriekš piesakoties
pa tālr. 67511290.
Pieteikumus par dalību izsolē reģistrē līdz 09.05.2016. plkst. 14.00
ēkas Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, 2. stāvā
18. kabinetā.
Izsoles norises laiks un vieta: 10.05.2016. plkst. 10.00 ēkas 2. stāva
sēžu zālē Centra ielā 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads.
Izsolāmās mantas sākumcena 13 420 EUR.
Līdz reģistrācijai izsolē Babītes novada pašvaldības AS „Swedbank”
kontā Nr. LV66HABA0551022355389, kods HABALV22, jāpārskaita:
• reģistrācijas nauda 50 EUR ar norādi „Reģistrācijas nauda izsoles
objektam nekustamais īpašums „Ezeri”-29 Spuņciemā, Salas pagastā,

Babītes novadā”;
• nodrošinājuma nauda 1342 EUR ar norādi „Nodrošinājuma nauda izsoles objektam nekustamais īpašums „Ezeri”-29 Spuņciemā, Salas
pagastā, Babītes novadā”.
Izsoles veids: izsole ar augšupejošu soli 50 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 „Ezeri”-29 Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā”.
Nekustamā īpašuma atļautā izmantošana ir vienstāva un divstāvu
daudzdzīvokļu māju apbūve.
Uz nekustamo īpašumu nav pirmpirkuma tiesību.
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Mācīties – rakstīt – iesniegt – attīstīt
Ko projekti dod vietējai teritorijai un iedzīvotājiem? Kā
iesniegt un īstenot projektus? Kā savu ideju īstenošanai piesaistīt Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai finansējumu?
Tuvojoties projektu iesniegšanas
pirmajai kārtai, visā Latvijā notiek LEADER pieejas projektu
apmācības. Arī biedrība „Pierīgas partnerība” marta nogalē
organizēja apmācības potenciālajiem projektu iesniedzējiem
Babītes, Mārupes un Olaines
novadā.
Situācijas izvērtējums un nepieciešamie uzlabojumi atbilstoši
LEADER pieejai pirms apmācībām tika apkopoti un iekļauti

vietējās sabiedrības virzītā attīstības stratēģijā. Mārupes, Olaines
un Babītes novada iedzīvotāji
sadarbībā ar vietējo rīcības grupu izvirzījuši trīs galvenos mērķus – attīstīta un konkurētspējīga
uzņēmējdarbības vide, uzlabotas
sociālās un sabiedriskās aktivitātes, sakārtota, pievilcīga dzīves
un atpūtas vide – un tiem atbilstošas rīcības. Ja arī tev ir ideja, kā
uzlabot vidi sev apkārt vai attīstīt
uzņēmējdarbību, līdz 16. maijam iesniedz projektu.
LEADER projektu apmācībās
tika uzsvērts, cik būtiski ir pašiem
saprast un arī projekta aprakstā
pamatot to, kāpēc šis projekts ir
nepieciešams teritorijas attīstībai,
kāds būs projekta rezultāts, kas
varētu būst iespējamie sadarbī-

Saimnieciskie darbi martā
Ceļi, meliorācija un
apgaismojums

• Izstrādāts piebraucamās ielas un
gājēju celiņu pārbūves būvprojekts nekustamajā īpašumā „Piņķu
ciems-2” un Jūrmalas ielā 17, Piņķos, Babītes pagastā.
• Par Babītes novada pašvaldības
ielu un autoceļu grants, šķembu un
uzlabotās grunts segumu uzturēšanas darbiem vasaras sezonā uz diviem gadiem noslēgts līgums ar SIA
„Mārupes ceļinieks”. Līgumcena līdz
68 778 EUR.
• Par Babītes novada pašvaldības
ielu un autoceļu asfaltbetona bedrīšu remontu un plaisu aizpildīšanu sagatavots līgums ar SIA „Ceļu
būvniecības sabiedrība „Igate”” uz
diviem gadiem. Līgumcena līdz
105 000 EUR.
• Noslēdzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš iepirkumam „Par pašvaldības a/c C-108, Gātes ceļa posma Gātciemā, Salas pagastā, Babītes
novadā, pārbūvi”. Iesniegti deviņi
piedāvājumi.
• Noslēdzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš iepirkumam „Par gājēju ietves un autostāvvietas izbūvi
posmā no sabiedriskā transporta
pieturas „Pagrieziens uz Vārnu krogu” līdz Gravu ielai, Babītes pagastā”.
Iesniegti trīs piedāvājumi.
• Par Dzilnupes poldera sūkņu stacijas pārbūves tehniskā projekta
izstrādi noslēgts līgums ar VSIA
„Meliorprojekts”. Līgumcenu 16 500
EUR. Termiņš 22.06.2016.
• Par Babītes novada pašvaldības
meliorācijas sistēmu uzturēšanas
darbiem sagatavots līgums ar SIA
„Mežgaļi” uz diviem gadiem. Līgumcena līdz 20 006 EUR.
• Noslēdzies atkārtoti izsludinātais
iepirkums par ielu apgaismojuma
Vecā Liepājas ceļa posma no A9
līdz Viestura ielai (1. kārta) Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Babītes novadā, būvniecību. Iesniegti
12 piedāvājumi.

Nekustamais īpašums un
plānošana

30. martā Piņķos LEADER pieejas projektu apmācības notika Babītes
novada iedzīvotājiem. Foto: „Pierīgas partnerības” arhīvs

bas partneri. Biedrības pārstāvji
informēja arī par praktiskajiem
apsvērumiem, piemēram, par nepieciešamību pirms iesniegšanas
kļūt par Lauku atbalsta dienesta
(LAD) klientu, iesniedzamajiem

plāni pieciem pašvaldības valdījumā vai īpašumā esošiem nekustamajiem īpašumiem.
• Noslēdzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš iepirkumam par 14
zemes vienību (ielas un ceļi) kadastrālo uzmērīšanu, zemes robežu,
situācijas un apgrūtinājumu plānu
izgatavošanu, topogrāfijas plānu
izgatavošanu un visu plānu reģistrāciju Valsts zemes dienesta kadastra
informācijas sistēmā. Iesniegti seši
piedāvājumi.

• Nekustamā īpašuma Liepu aleja
17 pārbūves tehniskais būvprojekts
pēc atkārtotas ekspertīzes iesniegts
plānošanas un būvniecības daļā akcepta saņemšanai.
• Izstrādāti seši velomaršruti Babītes
novadā.
• Noslēdzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš iepirkumam par
ēkas pārbūvi nekustamajā īpašumā
Vietvalži. Iesniegti 12 piedāvājumi.
• Par esošās 0,4 kV uzskaites iznešanas darbiem uz 0,4 kV kabeļa līnijas Pašvaldības iestādes
S_2832 līdz CK_1964 Liepu alejā 17, • Noslēdzies piedāvājumu iesniegBabītē, Babītes novadā, noslēgts lī- šanas termiņš iepirkumam par
10 garderobes skapju piegādi un
gums ar AS „Sadales tīkli”.
• Saskaņā ar domes lēmumiem no- uzstādīšanu Babītes sporta komteikta vērtība atsavināmajiem ne- pleksa ģērbtuvēs. Iesniegti deviņi
piedāvājumi. Pieņemts lēmums
kustamajiem īpašumiem:
„Celtnieku iela 24, Babīte, Babītes slēgt līgumu ar SIA „SNS Nodaļa”.
novads”, kadastra apzīmējums 8048 Līgumcena 6500 EUR.
004 0375, Kalnciema masīvā, Ba- • Atkārtoti tika izsludināts iepirbītes pagastā, Babītes novadā, kas kums par Babītes novada pašvalsastāv no apbūvētas zemes vienības dības administratīvās ēkas pārbūvi.
• Turpinās Babītes vidusskolas pār0,1609 ha platībā;
„Starpgabals Nr. 12”, kadastra apzīmē- būves un teritorijas labiekārtojuma,
jums 80880010167, Babītes pagastā, kā arī aktu zāles ventilācijas izbūves
Babītes novadā, kas sastāv no neap- būvprojektu izstrāde.
būvētas zemes vienības 0,0246 ha • Pēc IUB lēmuma pārtraukts iepirkums par Babītes vidusskolas
platībā;
„Ezeri”–29, Spuņciems, Salas pagasts, telpu atjaunošanas darbu veikšanu.
Babītes novads, kas sastāv no dzī- Iesniegtie piedāvājumi tiks nosūtīti
vokļa Nr. 29 ar kopējo platību 38 m² atpakaļ iesniedzējiem. Pēc nolikuun kopīpašuma 380/26750 domāja- ma prasību precizēšanas tiks izsludināts atkārtots iepirkums.
mām daļām no būves un zemes;
„Cenas”, Kalnciema masīvs, Babītes • Turpinās darbi pie daudzfunkciopagasts, Babītes novads, kas sastāv no nālā sociālo pakalpojumu centra
viendzīvokļa mājas (platība 69,7 m²), pārbūves Centra ielā 3, Piņķos, Bapagraba (platība 27,7 m²), kūts (pla- bītes novadā.
tība 19,8 m²) un zemes vienības 1 ha • Noslēdzies piedāvājumu iesniegšanas
termiņš iepirkumam par moduļu ēkas
platībā.
• Ievērojot domes lēmumu un pieai- piegādi un uzstādīšanu Babītes pirmscinot sertificētu vērtētāju firmu, sa- skolas izglītības iestādes telpu nodrogatavots priekšlikums domei par no- šināšanai. Iesniegti trīs piedāvājumi.
sacītās nomas maksas apmēru pašval- Pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA
dībai piederoša nekustamā īpašuma „INOS”. Līgumcena 319 380 EUR.
Elfa Sloceniece,
„Centrālais siltuma punkts” Piņķos,
Babītes novada pašvaldības
Babītes novadā, nomas tiesību izsolei.
izpilddirektore
• Izstrādāti meža apsaimniekošanas

dokumentiem, atbalstāmām darbībām, par projektu vērtēšanu un
īstenošanu (informācija, prezentācijas, nepieciešamās veidlapas
ir pieejamas biedrības un LAD
mājaslapās).
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LEADER mērķis ir uzlabot
dzīves kvalitāti cilvēkiem laukos,
domājot par ekonomiskajiem,
sociālajiem uzlabojumiem un
vides saglabāšanas iespējām. Vietējā rīcības grupa (šeit – biedrība
„Pierīgas partnerība”) ir gatava
palīdzēt un rosina pašiem iedzīvotājiem uzņemties iniciatīvu, tādējādi attīstot savu teritoriju.
Ja arī nav sanācis apmeklēt apmācības, nekas vēl nav zaudēts.
Gatavojoties projektu iesniegšanai, sazinies ar biedrību vai ieskaties mājaslapā www.pierigaspartneriba.lv, seko līdzi informācijai
sociālajos tīklos, raksti uz e-pastu info@pierigaspartneriba.lv vai
nāc ciemos uz Mazcenu aleju
33/3 Jaunmārupē.
Brigita Medne,
biedrības „Pierīgas partnerība”
projektu vadītāja

Iesūtīt savu fotogrāfiju
fotokonkursam varēs vēl visu vasaru
Tā kā dalībnieku aktivitāte
decembrī izsludinātajā un
janvārī pagarinātajā fotokonkursā „Babītes novads
fotogrāfijās” joprojām ir
neliela, 30. martā Babītes
novada pašvaldības domes
deputāti kārtējā domes sēdē
apstiprināja sagatavotās
izmaiņas konkursa nolikumā,
kas paredz, ka fotogrāfiju
iesūtīšana turpinās līdz pat
31. augusta plkst. 10.00.
Līdz 30. martam fotokonkursam
bija pieteikušies deviņi dalībnieki, no kuriem trīs nebija iesnieguši parakstītu pieteikuma
anketu, līdz ar to viņu iesūtītās
fotogrāfijas saskaņā ar nolikumu
konkursā nepiedalās. Seši dalībnieki, kuri bija iesnieguši parakstītu pieteikumu, konkursam
kopumā pieteica 18 fotogrāfijas,
no kurām divas bija mazākas
par nepieciešamo lielumu, savukārt deviņas neatbilda nolikuma
9.9. punktam. Līdz ar to patlaban
konkursā piedalās pieci dalībnieki ar septiņām fotogrāfijām.
Lai konkursa dalībnieka izvēlētā fotogrāfija varētu piedalīties
konkursā un tās autors kļūt par
vienu no trim konkursa uzvarētājiem, kuri katrs saņems dāvanu karti 50 eiro vērtībā, aicinām
pārliecināties, vai fotogrāfijai ir
nepieciešamais minimālais izmērs – 2 MB, vai fotogrāfijā attēlotais raisa pozitīvu noskaņu
un atspoguļo Babītes novadam
raksturīgos dabas objektus un
ainavas, ciemus, parkus un citus
interesantus objektus un aktivitātes novadā, neaizmirstot par ne-

pieciešamo fotogrāfijas pozitīvo
nokrāsu. Gan uzvarētāju fotogrāfijas, gan citas konkursa nolikumam atbilstošās fotogrāfijas var
tikt izmantotas dažādos prezentācijas materiālos un pašvaldības
komunikācijas kanālos, tāpēc jo
īpaši būtiski apdomāt fotogrāfijā
attēloto.
Konkursa dalībnieks var būt
gan profesionāls fotogrāfs, gan
amatieris – jebkurš vērīgs un atvērts Babītes novada iedzīvotājs,
kurš prot ieraudzīt skaisto savā
novadā un ir gatavs dalīties savos pozitīvajos vērojumos arī ar
citiem novada iedzīvotājiem un
viesiem.
Pirms iesūtīt savu fotogrāfiju,
noteikti izlasiet konkursa nolikumu. Vēršam uzmanību uz to,
ka kopā ar konkursam pieteikto
fotogrāfiju jānosūta arī aizpildīts
pieteikums, tas jāparaksta un fotogrāfiju iesūtīšanas termiņa laikā jāiesniedz arī pašvaldības administrācijas ēkā (Centra iela 4,
Piņķi).
Pēc fotogrāfiju iesūtīšanas termiņa beigām konkursam pieteiktās fotogrāfijas, atlasot tās, kas
atbilst konkursa nolikumam, tiks
izvietotas pašvaldības mājaslapā www.babite.lv. Labākās trīs
noteiks mājaslapas apmeklētāju
balsojums (katrs lapas apmeklētājs, ielogojoties www.babite.lv
ar savu Facebook profilu, drīkstēs
balsot vienu reizi par vienu vai
vairākām fotogrāfijām).
Konkursa nolikums un pieteikuma anketa atrodami pašvaldības
mājaslapā www.babite.lv.
Lelde Drozdova-Auzāne,
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Pavasara aktualitātes Babītes Mūzikas skolā

Festivāla „Pavasara ieskaņas” dalībnieki muzicē skolotājas Elitas Kolčas vadībā.

Čellistu konkursa „Ceļā uz meistarību” 1.vietas ieguvējas
Paula Lasmanoviča un Linda Plivna ar savu skolotāju Anitu Rozi.

Foto: Babītes Mūzikas skolas arhīvs

Foto: Babītes Mūzikas skolas arhīvs

Martā Babītes Mūzikas
skolas audzēkņi piedalījās
gan Lieldienu tematikai
veltītajos koncertos, gan
dažādos konkursos.
Līdzīgā konkursu un
koncertu ritmā turpinās
arī otrais pavasara
mēnesis.
12. martā skolā norisinājās stīgu
instrumentu festivāls–koncerts
„Pavasara ieskaņas”, kurā piedalījās jaunie mūziķi no Engures,
Juglas, Dobeles, Tukuma, Olaines un Jūrmalas, kā arī Babītes
Mūzikas skolas audzēkņi. Festivāls sākās ar ieskaņas pasākumu
Piņķu Svētā Jāņa baznīcā, kur
dalībniekiem bija iespēja gūt ieskatu gan festivāla, gan Piņķu

vēsturē. Festivāla noslēgumā visi
dalībnieki saņēma Babītes Mūzikas skolas pateicības rakstus.
15. un 16. martā sitaminstrumentu klases audzēkņi sniedza
koncertus uz prāmja Rīga–Stokholma.
18. martā VI Starptautiskajā
Arvīda Žilinska jauno pianistu
konkursā Jēkabpilī 1. klavieru
klases audzēkne Tīna Muceniece (skolotāja Ilze Poķe) ieguva
2. vietu.
20. martā Pūpolsvētdienas pasākumā skolas audzēkņi sniedza
priekšnesumus Babītes novada
maizes ceptuvē „Lāči”.
21. martā bija iespēja baudīt ģitārspēles audzēkņu sniegumu.
22. martā ar saviem priekšnesumiem piedalījāmies radošajā

darbnīcā „Izkrāsosim Lieldienas”
Piņķu bibliotēkā.
1. aprīlī A. Dvoržāka jauno vijolnieku, altistu un čellistu konkursā „Ceļā uz meistarību” čella
klases audzēknes Paula Lasmanoviča un Linda Plivna (skolotāja
Anita Roze) ieguva 1. vietu.
2. aprīlī Piņķos notika pianistu
pavasara sadraudzības koncerts,
kas kopā pulcināja Babītes, Dobeles, Ikšķiles, Skrīveru un Doma
kora skolas jaunos talantus.
Aprīlis bērniem ir intensīvs,
piedaloties dažādos konkursos
Rīgā, Mārupē, Dobelē, Talsos,
Rojā, Liepājā, Kuldīgā un Daugavpilī. Gaidāmi arī divi sadraudzības koncerti ar Olaines Mūzikas skolu, kuros piedalīsies skolas flautisti un orķestris.

Sporta ziņas
Babītes novada
sporta spēles
KĀRŠU SPĒLE
„ZOLĪTE”

3. aprīlī Babītes sporta kompleksā notika Babītes novada sporta
sacensības kāršu spēlē „Zolīte” – 3. posms. Labākie 3. posmā:
dāmu konkurencē 1. vieta Dzintrai Sviklei, 2. vieta Valentīnai
Baumanei, 3. vieta Ieva Ķelpei;
kungu konkurencē 1. vieta Jurģim Lapiņam, 2. vieta Raivim Dambretes sacensību vecākais dalībnieks – Staņislavs Kojalovičs
Jansonam, 3. vieta Jānim Driks- (81 gads) un jaunākais – Krišjānis Orbidāns (5 gadi).
nem.
Foto: J. Orbidāns

Maijā sāksies dokumentu pieņemšana jaunu audzēkņu uzņemšanai Babītes Mūzikas skolā
2016./2017. mācību gadam. Lai
pieteiktu bērnu mūzikas skolā, iesniedzams direktorei adresēts vecāku iesniegums, dzimšanas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu,
medicīniskā izziņa (tikai stājoties 1. klasē). Dokumentu pieņemšana ilgs no 2. līdz 20. maijam darbdienās no plkst. 9.00
līdz 17.00 (pārtraukums no plkst.
12.00 līdz 13.00) Babītes Mūzikas
skolas kancelejā pie sekretāres
lietvedes (Piņķi, Jūrmalas iela
14A, 2. stāvs). Iesniedzot dokumentus, bērnam kopā ar vecāku
tiks piedāvāta individuāla konsultācija, kurā tiks pārbaudītas
bērna muzikālās dotības un

sniegti ieteikumi par iestājeksāmenu mūzikas skolā. Iestājeksāmens audzēkņiem sagatavošanas
un 1. klasei notiks 30. un 31. maijā. Interešu izglītības programmas audzēkņiem iestājeksāmena
nav. Audzēkņu uzņemšanas noteikumi un aizpildāmā iesnieguma forma atrodama Babītes
novada pašvaldības mājaslapā
www.babite.lv, sadaļā „Izglītība” –
„Babītes Mūzikas skola”. Jautājumu gadījumā zvanīt uz tālruni
67914683 vai 29156969 (skolas
darba laikā) vai rakstīt uz e-pastu
ceslavs.grods@babite.lv.
Informāciju apkopoja
Česlavs Grods,
Babītes Mūzikas skolas
direktores vietnieks
izglītības darbā

DAMBRETE

spēlē par 3. vietu sporta kluba
„Babīte” sieviešu komanda sīvā
cīņā ar rezultātu 2:3 zaudēja Rīgas RSU/MVS komandai.

10. aprīlī notika Babītes novada
sacensības dambretē. Piedalījās 11
dalībnieki. Labākie rezultāti: meiteņu konkurencē 1. vieta Viktorijai
Janovskai, 2. vieta Madarai Matrēvicai; zēnu konkurencē 1. vieta Kristoferam Caunem, 2. vieta
Kārlim Kugram, 3. vieta Krišjānim
Orbidānam; sieviešu konkurencē
1. vieta Intai Kugrai; vīriešu konkurencē 1. vieta Indulim Paņko,
2. vieta Staņislavam Kojalovičam,
3. vieta Sergejam Varšam.

FUTBOLS

2. aprīlī sākās Latvijas čempionāts futbola 1. līgā, kurā startē arī
SK „Babīte” komanda. Pirmajā
spēlē pārliecinoši ar rezultātu 4:0
„Babīte” uzvarēja FK „Auda”, un
uzvara ar rezultātu 4:1 arī 9. aprīlī spēlē pret Preiļu BJSS komandu.
Ar šiem un citiem rezultātiem var
iepazīties arī pašvaldības mājasVOLEJBOLS
lapā www.babite.lv.
10. aprīlī Jelgavas sporta hallē sāSergejs Varša,
Babītes sporta kompleksa
kās Latvijas čempionāta finālspēmetodiķis
les sieviešu komandām. Pirmajā
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Pavasarīgi notikumi PII „Saimīte”

„Pavasara sporta izpriecas” kopā ar draugiem no Salas sākumskolas.

labākos dziedātājus, jo visi dalībnieki bija lieliski. Šoreiz iespēju
piedalīties konkursa nākamajā
kārtā – Babītes novada mazo vokālistu konkursā „Cālis 2016” finālā – 28. martā Kultūrizglītības
centrā (vairāk par finālu lasiet
1. lpp.) ieguva Karlīna Kārkliņa,
Lote Upīte, Elfa Elīza Grudule,
Kristiāna Kravale, Monta Klinta
Muciniece, Madara Dobele. Sakām lielu paldies muzikālajai audzinātājai Lienai Bernhardei par
bērnu sagatavošanu konkursam!
Iestādes pedagogi kopā ar bērniem aktīvi iesaistās Ekoskolas
darbībā, un nu ir pienācis laiks
arī zaļajiem darbiņiem. Visas
grupas ir saņēmušas stādiņus un
uzsākušas par tiem rūpēties.
Lielās dienas notikums bija
skolotāju iestudēta izrāde (Andis
Zūzans „Rūķu Lieldienas”), kurā
bērni saprata, ka, ja ļoti tic, viss
piepildās un ka patiesībā Lieldienu zaķis ir tas, kurš sagādā bērniem krāsotās oliņas, tāpēc mēs
ikviens par tādu varam kļūt, ja
vien ļoti ticēsim. Ticību saviem
spēkiem un daudz saules un prieka novēlam arī jums!
Vita Kalvāne,
PII „Saimīte” „Skudriņu”
grupas skolotāja

Laikā, kad ziema cīnās ar paNebijis notikums bija sarūpēts
vasari un diena kļūst vienādi
vecāko un izlaiduma grupu bērgara ar nakti, īpaši izjūtam
niem – mobilā planetārija izrāde.
to, ka esam noilgojušies pēc
Īpaši šim nolūkam pagatavotā
saules un prieka. Šīs sajūtas
teltī bērni varēja noskatīties mulpārņem gan lielos, gan mazos. tiplikācijas filmu par mazo kurTāpēc pirmsskolas izglītības
mīti, kurš pēta kosmosu.
iestādes „Saimīte” pedagogi,
Līdz ar pirmajām putnu dziesgaidot pavasari, centās sagāmām dabā 21. un 22. martā PII
dāt pēc iespējas vairāk neik„Saimīte” aktu zālē skanēja mazo
dienišķu aktivitāšu saviem
dziedātāju balsis, jo iestādē norimazajiem audzēkņiem.
sinājās mazo dziedātāju konkurss
„Cālis”. Lai bērni labāk saprastu,
Nedēļā pirms skolēnu brīvdie- kas ir uzstāšanās, un iepriecinātu
nām piecu grupiņu – „Rakari”, tuviniekus, vispirms notika kon„Knīpas un knauķi”, „Pīlādzīši”, certs māmiņām un tētiem, vec„Mazputniņi”, „Rūķīši” – bērni māmiņām un vectētiņiem, brādevās uz Leļļu teātri Rīgā, lai no- ļiem un māsām. Iegūtā pieredze
skatītos izrādi „Neglītais pīlēns”.
ļāva jau drošāk justies konkursa
Brīvlaika nedēļā sporta skolo- dienā. Žūrijai bija grūti izvēlēties
tājas Dzinta Cirse un Ieva Koloda
visu vecumu bērniem organizēja
„Pavasara sporta izpriecas”, kuru
laikā dalībnieki guva ne tikai
sportisko rūdījumu, bet smēlās
arī daudz prieka. PII „Saimīte”
komandām Babītes sporta kompleksā pievienojās arī draugi no
Salas sākumskolas. Tā kā visus uzdevumus bērni veica jauktās komandās, šoreiz uzvarētāji bija visi.
Lepni un priecīgi abu iestāžu bērni mājup devās ar godam nopel- Konkursa „Cālis 2016” pusfināla dalībnieki „Saimītē”.
nītiem saldumiem un diplomiem. Foto: PII „Saimīte” arhīvs

Lieldienu aktivitātes Salas sākumskolā
Salas sākumskolas un
pirmsskolas izglītības grupu
audzēkņi 29. martā svinēja
Lieldienas, vēl pagarinot un
aizvadot pavasara svētkus.
Uz Lieldienu pasākumu bija ieradies lielībnieks zaķis, kurš visiem
lielījās un mānījās, ka viņam esot
visstiprākā ola izvārīta, pēc tam
apgalvoja, ka svētkos esot izcepis
vislielāko pīrādziņu, kam viens gals
Spuņciemā, bet no otra gala koduši
viņa radi Piņķos. Bērni šīm pasakām gan neticēja, un drīz vien ar
zaķa mammas palīdzību zaķis pārstāja melot un pat bērniem atvainojās. Pēc jestrās skaidrošanās skolas

Šarloti Ievu Vanagu, Kristu Švedu, Alisi Terēzi Lamberti un Miku
Pelnēnu, kuri 28. martā pārstāvēja
Salas pagastu un piedalījās Babītes
novada mazo vokālistu konkursā
„Cālis 2016” (vairāk par konkursa
finālu lasiet 1. lpp.).
Pasākuma noslēgumā bērni ripināja olas, zīmēja zaķim apsveikumus
uz asfalta, rīkoja stafetes, lēca, kurš
augstāk, sacentās olu florbolā, uzstāLieldienu zaķis ar konkursa
„Cālis 2016” pusfināla uzvarētādīja olu lasīšanas rekordus un augstu
jiem Salas sākumskolā
šūpojās. Smiekli un prieki pieskandināja sporta halles pagalmu, un olu
Foto: Salas sākumskolas arhīvs
cīņās uzvarēja draudzība.
direktore un zaķis paslavēja un ar
Aija Vanaga,
skaļiem aplausiem sveica mūsu Salas sākumskolas audzināšanas
pirmsskolēnus – Kati Meikšāni,
darba organizatore
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Babītes PII bērni apgūst
dzelzceļa drošības noteikumus

Foto: Babītes PII arhīvs

Baumane. Bērniem tika rādītas izglītojošas multiplikācijas
filmas, pārrunāti visi jautājumi,
kas saistīti ar dzelzceļa drošības
noteikumiem, kas būtu jāzina
visiem bērniem. Skanēja bērnu
jautājumi un atbildes, kurās bija
gan kļūdaini, gan pareizi atzinumi. Galvenais, ka mūsu bērni ir
iegaumējuši svarīgu lietu: atrodoties dzelzceļa tuvumā, ir svarīgi
redzēt un dzirdēt, tad arī veselībai un dzīvībai nekas nekaitēs.
Paldies „Latvijas dzelzceļa” darbiniekiem par ekskursiju un sniegtajām vērtīgajām zināšanām!
Karīna Gajevska,
Runāt par drošības tēmu turpiBabītes pirmsskolas izglītības
nājām arī iestādē, kur viesojās
iestādes vadītājas vietniece
„Latvijas dzelzceļa” pārstāve Māra
izglītības jomā
Ievērojot visus ekskursiju rīkošanas noteikumus,
marta sākumā sapucējāmies
spilgtās atstarojošās vestītēs, aizpildījām sava gājiena
maršruta lapu un devāmies
ekskursijā uz dzelzceļa staciju „Babīte”, kur bērniem
bija iespēja apskatīt gan stacijas ēku, uzgaidāmo telpu
un biļešu kasi, gan uzzināt
par drošības noteikumiem,
apskatīt peronu, dzelzceļa
pārbrauktuvi, gājēju
pāreju, sliedes un luksoforu
signālus.

Pavasara saulgrieži Babītes PII
kopā devāmies pavasarīgi rotātā
laukumā tikties ar jautro zaķi un
gādīgo vistiņu. Bērni gan ripināja,
gan krāsoja olas, taču interesantākais bija meklēt tās olas, ko zaķis, ļipojot apkārt, bija izripinājis
Lielajā dienā Babītes pirmsskolas pa visu mūsu sētu. Skanēja akorizglītības iestādes skolotājas rādī- deons un bērnu dziesmiņas par
ja bērniem leļļu teātra izrādi „Kā jauku, siltu saulīti.
Karīna Gajevska
cālīši meklēja draugus”, tad visi
Kā jau katru gadu, arī šogad
pavasara saulgriežos Babītes
pirmsskolas iestādes bērnus
apciemoja Lieldienu zaķis un
saulainas pavasara vēsmas.

Ačgārnais 1. aprīlis
Ačgārni ģērbjoties, 1. aprīlī Salas sākumskolas un pirmsskolas
audzēkņi un pedagogi atzīmēja
Joku dienu. Smaids līdz ausīm
un vaigi sārti no smiešanās, jo
apģērba ačgārnība un tēlu
dažādība bija varena. Kamuflāžas kostīmi, vīles uz āru, pirts
cepure un naktskrekls, halātiņš
un augstpapēžu kurpes – kā tik
tur nebija!
Arī skolotājas atsaucīgi piedalījās
šajā avantūrā, atzīstot, ka reizi
pa reizei ir jautri un patīkami
atgriezties bezrūpīgajā bērnībā,
jokojoties un smejot par vissīkāko

Ačgārnā diena Salas sākumskolā. 3. klase un vizuālās mākslas
skolotāja Sandra Zeltiņa.
Foto: Salas sākumskolas arhīvs

sīkumu. Jāpiebilst, ka ačgārnajai
dienai bija tikai viens noteikums –
ačgārnība bija pieļaujama tikai
apģērbā, bet ne uzvedībā, ko
bērni – malači! – nudien ievēroja.
Aija Vanaga
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TUVĀKIE PASĀKUMI
BABĪTES NOVADĀ
KULTŪRIZGLĪTĪBAS CENTRĀ

(Jūrmalas iela 14A, Piņķi)

22. aprīlī plkst. 19.00 komēdija „Sauc, es nākšu”.
Komēdija veidota pēc Aleksandra Gaļina lugas „Sauc, es nākšu” motīviem. Režisors Felikss Deičs,
lomās Gunta Virkava, Aīda Ozoliņa un Jakovs Rafalsons. Muzikālais noformējums – Valdis Zilveris. Divas sievietes – viena ar angļu gramatiku somā, otra ar skotu viskiju uz galda – ļaujas piedzīvojumam satikt noslēpumaino svešinieku, kurš sola piepildīt visas slēptākās vēlēšanās.
Biļetes cena 5 EUR.
6. maijā plkst. 19.00, atzīmējot 25 gadu jubileju, grupas „bet bet” koncerts.
Biļetes cena 7 EUR. Pieejamas no 18. aprīļa.
13. maijā plkst. 20.00 Babītes novada jauktā kora „Atskaņa” koncerts „Dziesmas priekam un
līdzdziedāšanai” – omulīgā gaisotnē, malkojot tēju pie galdiņiem un dziedot līdzi. Ieeja ar bezmaksas ieejas kartēm, kas Kultūrizglītības centrā būs pieejamas no 2. maija.
Biļetes un bezmaksas ieejas kartes uz pasākumiem Kultūrizglītības centrā pie dežuranta var iegādāties katru darbdienu no plkst. 8.00 līdz 20.00, sestdienās no plkst. 10.00 līdz 16.00.

Biļetes pieejamas no 2016. gada 18. aprīļa.
Biļetes uz pasākumiem Kultūrizglītības centrā (Jūrmalas 14A,
Piņķos, Babītes pagastā) pie dežuranta var iegādāties katru
darbdienu no plkst. 8.00 līdz 20.00.
Sestdienās no plkst. 10.00 līdz 16.00.

2016. gada martā
Babītes novadā piedzimuši
18 bērni –
septiņas meitenītes un
vienpadsmit puisīši

BABĪTES MŪZIKAS SKOLĀ

(Jūrmalas iela 14A, Piņķi)

20. aprīlī plkst. 19.00 Raimonda Paula mūzikas koncerts Babītes Mūzikas skolas audzēkņu izpildījumā. Ieeja bez maksas.
28. aprīlī plkst. 16.00 sitaminstrumentu sadraudzības koncerts. Ieeja bez maksas.

2016. gada 1. aprīlī
Babītes novadā ir 10 308 iedzīvotāji

28. aprīlī plkst. 18.00 ansambļa „Perpetum Ritmico” koncerts. Ieeja bez maksas.

DAUDZFUNKCIONĀLAJĀ SOCIĀLO PAKALPOJUMU
DIENAS CENTRĀ
(Centra iela 3, Piņķi)
27. aprīlī plkst. 10.00 seminārs „Stress: kas tas ir un ko ar to darīt?”
(vadīs dr. psih. Irina Šķupele). Ieeja bez maksas.

BIBLIOTĒKĀ

(Jūrmalas iela 14A, Piņķi)
Līdz 22. aprīlim apskatāma keramiķes Māras Kalnišķes izstāde „Mani stāsti mālam”.
Ieeja bez maksas.
23. aprīlī plkst. 12.00 pasniedzēja un fotogrāfa Daiņa Matisona personālizstādes „Antilopes
kanjons, ASV” atklāšana. Autors dalīsies piedzīvotajā, apmeklējot Amerikas rietumu piekrasti. Tā
būs nesteidzīga saruna pie tējas krūzes par pasaules apceļošanu, par iespaidiem un par ceļojumu fotogrāfiju. Fotoizstāde Piņķu bibliotēkā būs skatāma līdz 30. jūnijam. Ieeja bez maksas.
26. aprīlī plkst. 16.00 tikšanās ar vienu no grāmatas „Ar pasaules garšu mutē” autoriem –
Pēteri Strubergu. Pasākumā – ceļojumu iespaidi, ne vien garšu, bet arī sadzīves,
kultūras un tradīciju pasaulē. Ieeja bez maksas.
3. maijā 14.00 tematiskā pēcpusdiena bērniem „Ko tu zini par Latviju?”. Ieeja bez maksas.
Aprīlī bibliotēka piedāvā šādas izstādes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Rakstniekam, tulkotājam, grāmatizdevējam Ernestam Birzniekam-Upītim – 145
Angļu rakstniecei Šarlotei Brontē – 200
Tēlniekam Kārlim Jansonam – 130
Literatūrzinātniecei Anitai Rožkalnei – 60
22. aprīlis – Zemes diena! Tematiskā izstāde „Dzīvo zaļāk un labāk!”
Aprīlis – Veselības mēnesis. Tematiskā izstāde „Aprīlis – Sulu mēnesis”
Tematiskā izstāde „Brīnumzemes – cilvēces pasakainie dārgumi”
Apskatāmas arī Pētera Struberga un L. Rona Habbarda grāmatu izstādes.
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Babītes novada iedzīvotājiem palīdz
apgūt e-prasmes un VID e-pakalpojumus
Babītes novadā aizvadīti
divi pasākumi, kuru laikā
iedzīvotājiem tika sniegts
atbalsts e-prasmju un Valsts
ieņēmumu dienesta e-pakalpojumu apgūšanā.
• No 7. līdz 12. martam „E-prasmju nedēļas” laikā Piņķu, Babītes
un Spuņciema bibliotēkās to darbinieki sniedza padomus bibliotēku elektroniskā kopkataloga un
datu bāzu lietošanā, konsultēja
par e-pakalpojumiem un rēķinu
apmaksu internetā, kā arī palīdzēja apgūt datorprogrammas.
Savukārt Piņķu bibliotēkā bija
iespēja vērot arī „E-prasmju nedēļas” organizatoru piedāvātās
tiešraides. „E-prasmju nedēļas”
laikā bibliotēkas apmeklēja aptuveni 70 iedzīvotāju – gan skolēni
un studenti, gan dažādās nozarēs
strādājošie un seniori.

• 7. aprīlī Piņķu bibliotēkas telpās
viesojās Valsts ieņēmumu dienesta
(VID) speciālisti, kuri iedzīvotājiem palīdzēja apgūt VID e-pakalpojumus un iesniegt gada ienākumu deklarācijas. Pasākums raisīja
lielu iedzīvotāju interesi. Lai saņemtu VID konsultāciju, nācās pat
stāvēt rindā Kultūrizglītības centra
vestibilā. Kā pēc pasākuma vēstīja VID pārstāvji, VID „E-busiņu”
Piņķos apmeklējuši 75 iedzīvotāji:
44 interesentiem sniegtas konsultācijas par gada ienākumu deklarāciju un tās iesniegšanu Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā, 12 iedzīvotājiem sniegtas konsultācijas par
nodokļu jautājumiem, astoņiem –
par saimniecisko darbību, sešiem –
par mikrouzņēmuma nodokli, pieciem – par deklarācijām par ienākumiem no kapitāla pieauguma.
Lelde Drozdova-Auzāne,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Numura pielikumi
1. lpp. – Saistošie noteikumi Nr. 7
Par grozījumiem Babītes novada pašvaldības budžetā 2016. gadā

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: 3450 eksemplāru
Izdevējs: SIA „Rīgas Apriņķa Avīze”

