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Babītes Mūzikas skolas
audzēkņi ar īpašu koncertu
sveic Maestro 80. jubilejā

Tīrākam novadam

Sakoptais Babītes ezera krasts.
Foto: L.Drozdova-Auzāne

Lai kopā ar Babītes Mūzikas skolas pedagogiem izpildītu „Viss nāk
un aiziet tālumā”, uz Kultūrizglītības centra skatuves kāpa arī pats
dziesmas autors – Raimonds Pauls.

Pēc Babītes Mūzikas skolas audzēkņu priekšnesumiem skolas direk
tore Inita Pūķe jubilejā sveic koncerta īpašo viesi R. Paulu.

Par godu Maestro Raimonda
Paula 80. dzimšanas die
nai, Babītes Mūzikas skolas
audzēkņi bija sagatavojuši
skanīgu Maestro komponē
to dziesmu koncertu, ar ko
klausītājus priecēja 20. aprī
ļa vakarā.
Ideja par šāda koncerta veidoša
nu skolas pedagogiem bija radu
sies jau pirms Ziemassvētkiem,
līdz ar to priekšnesumi rūpīgi
gatavoti vairāku mēnešu garumā.
Koncertā klavieru, akordeonu,
kokļu, čellu, flautu, vijoļu, sitam
instrumentu, lielāku un mazāku
ansambļu, koru un solo izpildīju
mā skanēja dažādos laikos tapu
šās komponista dziesmas. Mazie
vokālisti izpildīja Maestro dzies

mas bērniem, kokļu skanējumā –
„Aicinājums”, orķestris atskaņoja
melodiju no kinofilmas „Ilgais
ceļš kāpās”, un bija iespēja baudīt
arī citas populāras melodijas.
Mūzikas skolas audzēkņiem un
viņu pedagogiem šī bija lieliska
iespēja savu ieguldīto darbu pa
rādīt ne tikai vecākiem un citiem
koncerta apmeklētājiem, bet arī
pašam Maestro, kurš ne tikai klā
tienē vēroja mūzikas skolas au
dzēkņu koncertu, bet pasākuma
noslēgumā kāpa uz Kultūrizglī
tības centra skatuves un kopā ar
skolas pedagogiem nospēlēja po
pulāro „Viss nāk un aiziet tālumā”.
Teksts un foto:
Lelde Drozdova-Auzāne
Babītes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

23. aprīlī notika valsts īpa
šumā esošā Babītes ezera
krastu sakopšanas darbi,
kuru ietvaros pašvaldība
organizēja atkritumu maisu
izdali Spuņciemā, pie Dziln
upes poldera dambja un pie
Babītes sūkņu stacijas.
Saskaitot Babītes ezera krastos
piepildītos atkritumu maisus,
savākti aptuveni 30 kubikmetru
atkritumu, kas ir līdzvērtīgs rādī
tājs iepriekšējā gadā savāktajam.
Sakopšanas darbi sestdien ritēja
arī Piņķos, decembrī pašvaldības
uzstādītās kaķu mājas apkārtnē,
kur piedalījās Rīgas ielas 10. un
12. nama iedzīvotāji un entuzi
asti no „Salienas”. Tika sakārtots
un iztīrīts kaķu namiņš un teri
torija ap to. Kaķu māja pavasarī

Kaķu mājas uzpošana Piņķos. Foto: H. Erte

papildināta ar vēl vienu objektu –
barotavu, kas ir iedzīvotāju ini
ciatīvas rezultāts, savukārt ma
teriālus barotavas izgatavošanai
ir ziedojis vietējais kokapstrādes
uzņēmums SIA „SJV”.
Sakām paldies ikvienam iedzīvo
tājam, uzņēmējam un viesim par

piedalīšanos Babītes ezera krastu,
sava ciema, sava mājas pagalma
teritorijas un citu teritoriju sa
kopšanā!
Jānis Ozoliņš,
Pašvaldības nekustamā
īpašuma apsaimniekošanas
daļas vadītājs

Piņķos būs Latvijā pirmā privātskola ar četru valodu apmācību
Septembrī Piņķos tiks atklā
ta jauna privātskola „Interna
tional School Exupéry”, kur
bērniem būs iespēja apgūt
mācības četrās valodās –
angļu, franču, latviešu un
krievu.
Patlaban notiek vērienīgi skolas
ēkas celtniecības un labiekārtoša
nas darbi. Kā stāsta privātskolas
pārstāvji, skola paredzēta bēr
niem no 7 līdz 16 gadu vecumam,
kā arī būs pieejama pirmsskolas
izglītība, kurā tiks uzņemti bērni
no divu gadu vecuma.
Jaunā privātskola būs jau otrā

starptautiskā izglītības iestāde
novadā. 2011. gadā Piņķos tika
atklāta Latvijas Starptautiskā
skola, kur zinības patlaban ap
gūst 355 izglītojamie.
Kopumā Babītes novadā ir trīs
pašvaldības pirmsskolas izglītī

„Exupéry International School” VIZUALIZĀCIJA

bas iestādes, divas pašvaldības
vispārējās izglītības iestādes, čet
ras privātās pirmsskolas izglītības
iestādes un divas privātās vispā
rējās izglītības iestādes.
Lelde Drozdova-Auzāne,
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Salas sākumskolai – 26!
Silti un saulaini 20. aprīļa rītā mūs sveicināja Salas sākum
skola. 26 gadi! Sveikt savu izglītības iestādi sanāca visa
skoliņas saime – no vismazākajiem „Ķipariem” līdz 4. klases
audzēkņiem un skolotājiem.
Pirmsskolas izglītības grupu un 1.–4. klašu bērni sveica skolu ar jaut
riem, sirsnīgiem, asprātīgiem un mīļiem apsveikuma priekšnesumiem,
pie kuriem iepriekš bija rūpīgi piedomāts, kuri tika iestudēti, centīgi
gatavoti un kuros tika ieguldīts liels mīļums un sirsnība. Tika rādīti īsi
skeči, skaitīti dzejoļi, dziedātas dziesmas un dejotas dejas. Arī mūsu
skolas direktore Daina Krūmiņa bija sacerējusi skaistu dzejoli skolai,
ko nolasīja klātesošajiem.
Paldies mūsu audzēkņiem un skolotājām par skaistajiem svētkiem
un vēlējumiem! Pasākuma noslēgumā tika apbalvoti arī sacerējumu
un zīmējumu konkursa „26 labi vārdi manai skolai” laureāti – 1. vietas
ieguvējs Ābels Griņuks (3. klase), 2. vietas ieguvēja Lauma Jermacāne
(1. klase), 3. vietas ieguvējs Dāniels Jēgers (4. klase). Atzinību guva visi
konkursa dalībnieki. Konkursa darbu izstāde apskatāma skolas pirmā
stāva gaitenī.
Salas sākumskolu sveic pirmsskolas izglītības grupa
Aija Vanaga, „ABC”. Foto: Salas sākumskolas arhīvs
Salas sākumskolas audzināšanas darba organizatore Konkursa „26 labi vārdi manai skolai” 1. vietas ieguvēja
Ābela Griņuka darbs. Foto: Salas sākumskolas arhīvs

Un atkal jaunas ziņas klāt!
Veiksmīgi aizritējuši Babītes
vidusskolas 35. gadskārtas
jubilejas pasākumi.
Svētki bija visiem – gan izglītoja
majiem un pedagogiem, gan arī
izglītības iestādes absolventiem
un bijušajiem darbiniekiem. Bau
dījām vidusskolas jubilejai veltī
tās tortes, kuras cepa un sarūpēja
katra klase, pateicāmies pedago
giem par viņu darbu, izsniedzot
atzinības rakstus un godalgas,
kopā ar absolventiem piedzīvo
jām krāšņu uguņošanu, kas bija
veltīta Babītes vidusskolas jubi
lejai, pieņemšanā pie direktores
apbalvojām mūsu izglītojamos,
kuri guvuši dažādas godalgas
olimpiādēs un konkursos.
Līdztekus lielajiem pasāku
miem atklājām arī jauniešu

Babītes vidusskolas 35. jubilejā durvis viesiem vēra jauniešu klu
biņš „Iela”. Foto: Babītes vidusskolas arhīvs

klubiņu „Iela”, kas būs mājvieta
Svinībām noslēdzoties, turpi
daudziem interesantiem un ra nājām aktīvi strādāt.
došiem pasākumiem, kā arī inte
Babītes vidusskolā norisinājās
rešu grupu nodarbībām.
Dabaszinību nedēļa, kurā izglī
tojamie varēja pārbaudīt savu
erudīciju, veikt dažādus eksperi
mentus un ar savām uzņemtajām
fotogrāfijām sacensties konkursā
„Atklāj dabu caur objektīvu”.
Izglītojāmies un aktīvi darbojā
mies „Šķirošanas stafetē”, kuru uz
mūsu mācību iestādi atveda SIA
„Eco Baltia vide” sadarbībā ar AS
„Latvijas Zaļais punkts”. Stafeti
vadīja LTV1 sporta žurnālists
Armands Tripāns un dejotāja
Marta Kalēja.
Ar satraukumu gaidām eko
skolas projekta pārbaudi, jo ļoti
vēlamies, lai Babītes vidusskola
iegūst Zaļo karogu.
Viesmīlīgi pie sevis uzņēmām
Babītes vidusskolas formas, kurās 1. un 2. klašu izglītojamie tērp
Aizsardzības ministrijas pārstāv
sies jau jaunajā mācību gadā. Foto no www.skolasformas.lv
jus, kuri 10., 11. un 12. klašu iz

„ZZ čempionāta” pusfinālisti – Babītes vidusskolas 5.a klase ar peda
goģi Andru Mančasu. Foto: Babītes vidusskolas arhīvs

glītojamajiem stāstīja par valsts
aizsardzības koncepciju, Aizsar
dzības ministrijas darbu, Nacio
nālajiem bruņotajiem spēkiem
un NATO. Jaunieši uzzināja arī
par izglītības iespējām Aizsardzī
bas akadēmijā.
Babītes vidusskolas 5.a klase
skolotājas Andras Mančasas va
dībā iekļuvusi „ZZ čempionāta”
pusfinālā. Turēsim īkšķus par
mūsējo panākumiem finālā!
Projektā „Sporto visa klase”
Babītes vidusskolas 3.e klase ie
guvusi 4. vietu savā apakšgrupā.
Maiju iesākām ar Baltā galdauta
svētkiem un Eiropas dienas pasāku
miem, kārtojām Eiropas eksāmenu,
9. – 12. klašu izglītojamajiem bija
Pēdējais zvans. Par šiem un citiem
pasākumiem vairāk pastāstīsim nā
kamā mēneša izdevumā.
„Saldajā ēdienā” atstājām mūsu
jaunāko un galveno notikumu.

Sākot ar jauno mācību gadu,
mūsu izglītības iestādes 1. un
2. klašu audzēkņi tērpsies Babītes
vidusskolas jaunajās formās. Bū
sim vēl skaistāki un elegantāki!
Babītes vidusskolas kolektīvs
pateicas Babītes novada pašval
dībai, uzņēmumiem SIA „ELVI
Latvija”, SIA „Maxima Latvija”,
SIA „Lāči”, SIA „Orkla Foods
Latvija”, „Gardēžu namiņš” un
trikotāžas izstrādājumu ražotnei
„Magnolica” par atbalstu mūsu
mācību iestādes jubilejas pasāku
mu organizēšanā!
Sanita Baginska,
Babītes vidusskolas sabiedrisko
attiecību speciāliste
Babītes vidusskolas salidojuma
un citas fotogalerijas aplūkojamas
Babītes vidusskolas mājaslapā
www.babitesvidusskola.lv
un
www.facebook.lv/babitesvidusskola
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Pašvaldības domes sēdē aprīlī pieņemtie lēmumi
Babītes novada pašvaldības domes
sēdē 27. aprīlī tika izskatīts 51 darba kārtībā iekļautais punkts. Sēdē
piedalījās 14 domes deputāti.
Domes sēdes lēmumi īsumā:
• piešķirt zemes vienībai, kadastra
apzīmējums 80480070957, adresi
„Vasaras”, Dzilnuciems, Babītes pa
gasts, Babītes novads;
• apstiprināt saistošos noteikumus
Nr. 8 „Babītes novada pašvaldības
28.07.2010. saistošo noteikumu
Nr. 29 „Par Babītes novada Babītes
pagasta nekustamo īpašumu „Pūķi”
zemes vienības, kadastra apzīmē
jums 80480130092, „Meteņi” ze
mes vienības, kadastra apzīmējums
80480130091, un „Ūsiņi” zemes
vienības, kadastra apzīmējums
80480130090, sadali un apbūvi” at
zīšana par spēku zaudējušiem zemes
vienības „Meteņi”, kadastra apzīmē
jums 80480130091, teritorijā”;
• piekrist zemes ierīcības projekta
izstrādei zemes vienības „Meteņi”
sadalīšanai;
• atteikt zemes ierīcības projekta iz
strādi zemes vienības „Vasaras”, Dzil
nuciemā, Babītes pagastā, kadastra
apzīmējums 80400030881, sadalīšanai;
• piekrist zemes ierīcības projekta iz
strādei zemes vienības Jūrmalas ielā 3
sadalīšanai;
• piekrist zemes ierīcības projekta
izstrādei nekustamā īpašuma „Ūdri”
zemes vienības „Ūdri”, Vīkuļi, Ba
bītes pagasts, kadastra apzīmējums
80480080040, sadalīšanai divās ze
mes vienībās;
• piekrist zemes ierīcības projekta
izstrādei zemes vienības „Ērgļi” Ba
bītes pagastā, kadastra apzīmējums
80480130020, sadalīšanai;
• atteikt zemes ierīcības projekta iz
strādi zemes vienību „Melnalkšņi”,
kadastra apzīmējums 80480040235,
Liepu aleja 9, kadastra apzīmējums
80480040054, Ķiršu iela 7, kadastra
apzīmējums 80480040211, Babītē, Ba
bītes pagastā, robežu pārkārtošanai;
• atteikt zemes ierīcības projekta iz
strādi zemes vienību Liepu alejā 5A,
kadastra apzīmējums 80480040236,
un Ķiršu ielā 6, kadastra apzīmējums
80480040234, Babītē, Babītes pagas
tā, robežu pārkārtošanai;
• atļaut nekustamā īpašuma „Pēčas”,
Sēbruciemā, Babītes pagastā, kadas
tra apzīmējums 80480080044, zemes
vienību 1,18 ha platībā, ar kadastra
apzīmējumu 80480080066, atdalīt
un reģistrēt kā atsevišķu kadastra ob
jektu, piešķirot nosaukumu „Mežsili”
un visā platībā nosakot nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir mežsaimniecība. Mainīt nekusta
mā īpašuma „Pēčas” zemes vienībai
0,8 ha platībā, ar kadastra apzīmē
jumu 80480080045, nekustamā īpa
šuma lietošanas mērķi no zemes, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība, uz zeme, uz ku
ras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība;
• piekrist zemes ierīcības projekta
izstrādei zemes vienības „Eriņi” sa
dalīšanai;

• mainīt nekustamā īpašuma „Līku
mi” Babītē, Babītes pagastā, zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu
80480040299 noteikto nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi no neap
gūta individuālo dzīvojamo māju ap
būves zeme 1,74 ha platībā uz zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbī
ba ir lauksaimniecība;
• mainīt nekustamo īpašumu Priedo
lu ceļš-1 (0,299 ha platībā), Priedolu
ceļš-3 (0,2522 ha platībā), Priedolu
ceļš-4 (0,3051 ha platībā), Priedolu
ceļš-5 (0,2902 ha platībā), Priedolu
ceļš-6 (0,3500 ha platībā), Priedolu
ceļš-7 (0,2407 ha platībā) Spuņciemā,
Salas pagastā, noteikto nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi no indivi
duālo dzīvojamo māju apbūves zeme
uz nepagūta individuālo dzīvojamo
māju apbūves zeme;
• atlikt lēmuma pieņemšanu par kra
vas transporta kustības ierobežošanu
Kleistu ielā, robežās no Zvaigžņu ie
las līdz Rīgas pilsētas administratīva
jai robežai;
• atzīt Babītes novada pašvaldības
domes 23.09.2009. saistošos notei
kumus Nr. 97 „Par detālplānojuma
nekustamajam īpašumam „Priežu
mala”, kad. Nr. 80880050449, apstip
rināšanu” par spēku zaudējušiem ne
kustamā īpašuma „Priežu mala 18”,
kadastra apzīmējums 80880050533,
teritorijā;
• atļaut uzsākt detālplānojuma iz
strādi nekustamā īpašuma „Drapes”
Sēbruciemā, Babītes pagastā, zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu
80480080054;
• apstiprināt saistošos noteikumus
Nr. 10 „Lokālplānojums grozīju
miem Babītes pagasta teritorijas plā
nojumā 2008.–2020. gadam un Salas
pagasta teritorijas plānojumā 2005.–
2017. gadam, nekustamā īpašuma
„Jaunoši” Gātciemā, Salas pagastā,
Babītes novadā, zemes vienībai ar ka
dastra apzīmējumu 80880030227”;
• grozīt 19.02.2016. noslēgtā admi
nistratīvā līguma par nekustamā
īpašuma „Vecalstes” Spilvē, Babītes
pagastā, detālplānojuma īstenošanas
kārtību, izsakot 2.1.4.1. punktu jaunā
redakcijā;
• nodot nekustamā īpašuma „Ošprie
des” Salas pagastā teritorijas daļas
2 ha platībā detālplānojumu publis
kajai apspriešanai un atzinumu sa
ņemšanai;
• iekļaut Babītes novada pašvaldībai
piederošā nekustamā īpašuma „Lī
bieši” Babītes pagastā zemes vienī
bas daļu 0,035 ha platībā un Babītes
iela 3A Babītē, Babītes pagastā, daļu
0,06 ha platībā iznomājamo neapbū
vēto zemes gabalu sarakstā;
• atsavināt Babītes novada pašvaldī
bai piederošu nekustamo īpašumu ar
nosaukumu „Starpgabals Nr. 22”, kas
sastāv no neapbūvētas zemes vienī
bas 0,0336 ha platībā. Uzdot pašval
dības īpašumu novērtēšanas komisi
jai līdz 25.05.2016. iesniegt Babītes
novada pašvaldības domei apstipri
nāšanai nekustamā īpašuma nosacī
to cenu. Uzdot pašvaldības īpašumu
izsoles komisijai līdz 25.05.2016. iz
strādāt izsoles noteikumus un ie

sniegt tos domei apstiprināšanai;
• nekustamā īpašuma „Ūdri”, Vīkuļi,
Babītes pagasts, Babītes novads, ze
mes vienībai noteikt nekustamā īpa
šuma lietošanas mērķus: 1,24 ha pla
tībā – zeme, uz kuras galvenā saim
nieciskā darbība ir lauksaimniecība,
0,36 ha platībā – inženiertehnisko
tīklu un objektu apbūves zeme;
• ar vienu personu noslēgt zemes
nomas līgumu par pašvaldībai piede
rošā nekustamā īpašuma Laimdotas
iela 2A zemes vienības iznomāšanu
bez apbūves tiesībām – teritorijas sa
kopšanai, atpūtas zonas ierīkošanai
un uzturēšanai;
• ar trīs personām noslēgt zemes
nomas līgumus par pašvaldībai pie
derošā nekustamā īpašuma „Ābeles
2” zemes vienību iznomāšanu bez
apbūves tiesībām – teritorijas sakop
šanai, atpūtas zonas ierīkošanai un
uzturēšanai;
• apstiprināt zemes vienību 0,57 ha
platībā,
kadastra
apzīmējums
80480130028, kā zemes starpgaba
lu, piešķirot tam jaunu nosaukumu
„Starpgabals Nr. 26”, un noteikt, ka
Babītes novada pašvaldībai piekrīt
un uz pašvaldības vārda zemesgrā
matā ierakstāma neapbūvēta lauku
apvidus zeme;
• zemes starpgabalam 0,57 ha platībā,
kadastra apzīmējums 8048 013 0028,
mainīt noteikto nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi, nosakot jaunu –
satiksmes infrastruktūras apbūves
zeme (kods 1101);
• ar vienu personu noslēgt zemes
nomas līgumu par pašvaldībai pie
derošā nekustamā īpašuma „Dārzi”
zemes vienības ar nosacīto nosauku
mu „Virsaiši” daļas iznomāšanu un ar
divām personām – par pašvaldībai
piederošā nekustamā īpašuma „Dār
zi” zemes vienības ar nosacīto nosau
kumu „Piņķi” daļas iznomāšanu bez
apbūves tiesībām personīgās palīg
saimniecības vajadzībām – ģimenes
dārzu ierīkošanai un uzturēšanai:
• atļaut no nekustamā īpašuma „Liel
ķurbji” atdalīt zemes gabalu 7,6 ha
platībā, ko reģistrēt kā atsevišķu ka
dastra objektu, piešķirot nosaukumu
„Vecrubeņi”, un saglabāt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi;
• noslēgt zemes nomas līgumu ar SIA
„ADOBE PROJECTS” par pašvaldī
bai piederošā nekustamā īpašuma
„Lībieši”, Piņķi, Babītes pagasts, ze
mes vienības daļas 0,674 ha platībā
iznomāšanu bez apbūves tiesībām,
teritorijas sakopšanai, atpūtas zonas,
rotaļu laukuma bērniem ierīkošanai
un uzturēšanai;
• mainīt nekustamā īpašuma „Loki”
Babītes pagastā zemes vienībai
9,65 ha platībā noteiktos nekustamā
īpašuma lietošanas mērķus;
• izsniegt izziņas trīs personām par
piekrišanu iegūt īpašumā nekusta
mos īpašumus Piņķos: „Aveņu iela 25”,
„Silarāju iela 12” un 961/1911 domā
jamās daļas no nekustamā īpašuma
„Zaļā iela 8”;
• pagarināt sociālā dzīvokļa īres līgu
ma termiņu ar vienu personu;
• sociālās rehabilitācijas mērķu sa
sniegšanai trīs personām piešķirt

pabalstu 290 EUR apmērā, divām
personām 200 EUR apmērā un vie
nai personai 150 EUR apmērā;
• apstiprināt Babītes novada pašval
dības īpašumu izsoles komisijas no
likumu;
• apstiprināt Babītes novada pašval
dībai piederoša nekustamā īpašuma –
zemes gabala ar nosaukumu „Starp
gabals Nr. 12” Salas pagastā, Babītes
novadā, zemes vienības izsoles ar
pretendentu atlasi noteikumus;
• neapstiprināt Babītes novada
pašvaldībai piederoša nekustamā
īpašuma – nedzīvojamās ēkas – sil
tuma sadales punkta „Centrālais
siltuma punkts” Piņķos, Babītes pa
gastā, Babītes novadā, nomas tiesību
19.03.2016. izsoles rezultātus;
• atcelt Babītes novada pašvaldības
domes 27.01.2016. lēmumu „Par ze
mes gabala „Annas masīvs” Babītes
pagastā, Babītes novadā atsavināšanu
un nekustamā īpašuma novērtēšanas
komisijas un izsoles komisijas izveidi”;
• lēmumu – 12.04.2016. administra
tīvā pārkāpuma protokolu–paziņoju
mu atstāt spēkā negrozītu un vienas
personas sūdzību noraidīt;
• pilnvarot sešus Babītes novada
pašvaldības administrācijas Sabied
riskās kārtības daļas sabiedriskās
kārtības sargus veikt kontroli par
transportlīdzekļu apstāšanās un stā
vēšanas noteikumu ievērošanu Babī
tes novada pašvaldības administratī
vajā teritorijā;
• apstiprināt kustamās mantas – trak
tora VTZ 2048A – atsavināšanas izso
les noteikumus (vairāk lasiet 4.lpp.);
• apstiprināt Babītes novada paš
valdības
saistošos
noteikumus
Nr. 11 „Par pašvaldības nodevu par
būvatļaujas izdošanu vai būvniecī
bas ieceres akceptu, izdarot atzīmi
paskaidrojuma rakstā vai apliecinā
juma kartē”;
• slēgt vienošanos ar SIA „Vestman
Latvija” kā SIA „KDPU 2002” tiesību
un saistību pārņēmēju par tiesību un
saistību, kuras SIA „KDPU 2002” uz
ņēmies ar 17.04.2003. līgumu par ne
kustamā īpašuma Rožu iela 22, Ba
bīte, Babītes pagasts, zemes vienības
1,62 ha platībā, nomu, pārņemšanu;
• izdarīt grozījumus Babītes novada
pašvaldības domes 2010. gada 24. marta lēmumā „Par Babītes novada paš
valdības avīzes dibināšanu” (pro
tokols Nr. 4., 41.§), aizstājot vārdu
„avīze” ar „informatīvais izdevums”;
• atļaut pārdot Babītes novada paš
valdības grāmatvedības bilancē at
rodošos kustamo mantu – astoņus
elektriskos radiatorus – par brīvu
cenu. Izveidot kustamās mantas no
vērtēšanas komisiju sekojošā sastāvā:
Babītes novada pašvaldības galvenā
grāmatvede I. Urbanoviča, Babītes
novada pašvaldības Sociālā dienesta
vadītāja K. Kalote, Babītes novada
pašvaldības daudzfunkcionālā so
ciālo pakalpojumu centra vadītāja
B. Nāburga. Uzdot kustamās mantas
novērtēšanas komisijai kustamajai
mantai noteikt nosacīto cenu un ie
sniegt domei apstiprināšanai;
• noteikt, ka no 05.05.2016. līdz
27.11.2017. Babītes novada admi

nistratīvajā teritorijā, atkritumu sa
vākšanas zonā Nr. 1 „Salas pagasta
teritorija”, viena kubikmetra sadzīves
atkritumu apsaimniekošanas izmak
sas ir 7,20 EUR bez PVN. Noteikt, ka
no 05.05.2016. līdz 30.11.2017. Babī
tes novada administratīvajā teritori
jā, atkritumu savākšanas zonā Nr. 2
„Babītes pagastā valsts autoceļa A10
Rīga–Ventspils kreisā puse virzienā
uz Ventspili” un atkritumu savākša
nas zonā Nr. 3 „Babītes pagastā valsts
autoceļa A10 Rīga–Ventspils labā
puse virzienā uz Ventspili”, viena ku
bikmetra sadzīves atkritumu apsaim
niekošanas izmaksas ir 6,54 EUR bez
PVN (vairāk lasiet 5. lpp.);
• noteikt izmaiņas pašvaldības
27.01.2016. noteikumu Nr. 1 „Par
amatiem, to klasificēšanu un mē
nešalgām
pašvaldības
iestādēs
2016. gadā” (protokols Nr. 1, 38.§)
pielikumā Nr. 3, izsakot to jaunā re
dakcijā;
• par Babītes novada pašvaldības pār
stāvi plānotajā darba grupā lidostas
trokšņa samazināšanas pasākumu
un lidostas apkārtnes teritoriju attīs
tības plānošanai un apbūves nosacī
jumu izstrādei, kā arī plānošanai un
īstenošanai deleģēt Babītes novada
pašvaldības teritorijas plānotāju
Ingu Griezni;
• apstiprināt Babītes novada pašval
dības saistošos noteikumus Nr. 12
„Par grozījumiem Babītes novada
pašvaldības 2016. gada budžetā”
(pielikumā);
• iedalīt 552,30 EUR apsaimniekoša
nas biedrībai „Lapsas” bērnu rotaļu
laukumam izmantotās teritorijas
zemes nomas maksas izdevumu seg
šanai;
• izdarīt grozījumu Babītes novada
pašvaldības domes 24.02.2016. lē
mumā (prot. Nr. 3, 57.§), izsakot
6. apakšpunktu jaunā redakcijā: Ieda
līt 1200 EUR biedrībai „Sporta klubs
„Slīterāni”” par Babītes novada iedzīvo
tāja dalību MX 1 sacensībās 2016. gadā – dalības maksas, ceļa izdevumu
apmaksai un inventārā iegādei;
• iedalīt 300 EUR biedrībai „Profe
sionālās ievirzes sporta skola „Pār
daugava”” Babītes novada iedzīvotāja
dalībai profesionālās ievirzes sporta
skolas „Pārdaugava” hokeja treniņos –
biedra naudas segšanai. Iedalīt 500
EUR biedrībai „Latvijas Kuģu mo
deļu sporta federācija” starptautisko
kuģu modeļu sacensību Eco klasē
„Babītes kauss 2016” organizēšanai
Piņķu ūdenskrātuvē 2016. gada
23. jūlijā. Piešķirt 2000 EUR bied
rībai „Sporta klubs „Babīte”” dalībai
un saistītajiem izdevumiem Latvijas
čempionātā un Baltijas līgā volej
bolā sievietēm. Piešķirt 2200 EUR
biedrībai „Sporta klubs „Babīte”” par
vīriešu futbola komandas dalību un
saistītajiem izdevumiem Latvijas
2. līgas futbola čempionātā;
• diviem Babītes vidusskolas izglī
tojamajiem apstiprināt bezmaksas
mācību vietas Latvijas Starptautiska
jā skolā.
Andrejs Ence,
Babītes novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs
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Saimnieciskie darbi aprīlī
Ceļi, meliorācija un
apgaismojums

• Noslēgts līgums ar SIA „Vertex
projekti” par būvprojekta „Gājēju
ietves un autostāvvietas izbūve
posmā no sabiedriskā transporta
pieturas „Pagrieziens uz Vārnu
krogu” līdz Gravu ielai Babītes
pagastā” izstrādi. Līgumcena
9141 EUR. Termiņš 12.09.2016.
• Noslēgts līgums ar SIA „Vertex
projekti” par būvprojekta „Pum
pura ielas posma Priežciemā, Ba
bītes pagastā, seguma atjaunošana”
izstrādi. Līgumcena 2711 EUR.
Termiņš 10.06.2016.
• Pieņemts lēmums slēgt līgu
mu ar SIA „Lemminkainen” par
pašvaldības autoceļa C-108, Gā
tes ceļa posma, Gātciemā, Salas
pagastā, pārbūvi. Līgumcena
248 449 EUR. Termiņš 150 die
nas.
• Pieņemts lēmums slēgt līgu
mu uz vienu gadu ar SIA „Rīgas
luksofors” par ceļa horizontālo
apzīmējumu uzklāšanu uz Babī
tes novada pašvaldības ielām, ce
ļiem un laukumiem. Līgumcena
13 291 EUR.
• Izbūvēts elektroenerģijas pieslē
gums kulta telpai (kapličai) ob
jektā „Kapsēta” Spuņciemā, Salas
pagastā.
• Sagatavots līgums ar SIA „EDS”
par ielu apgaismojuma Vecā
Liepājas ceļa posma no A9 līdz
Viestura ielai (1. kārta) Dzilnu
ciemā, Babītes pagastā, būvniecī
bu. Līgumcena 22 492 EUR. Ter
miņš 18 nedēļas.
• Tika izsludināti iepirkumi par:
- piebraucamās ielas un gājēju
celiņu pārbūves un apgaismoju
ma izbūves 1. kārtu nekustama

jā īpašumā „Piņķu ciems-2” un
Jūrmalas iela 17, Piņķos, Babītes
pagastā;
- Kleistu ielas apgaismojuma iz
būvi Babītes pagastā;
- caurteku atjaunošanu uz Dzilnu
ceļa, Gravu ielas, Dambja ceļa un
Kūdrā, Babītes novadā.

Nekustamais īpašums un
plānošana

• Izstrādāts būvprojekts „Ne
kustamā īpašuma Liepu aleja 17,
Babītē, pārbūve”. Ierosināts iepir
kums par būvdarbiem.
• Pieņemts lēmums slēgt līgumu
ar SIA „Kvadrs” par ēkas pārbūvi
nekustamajā īpašumā Vietvalži,
Spuņciemā, Salas pagastā. Lī
gumcena 539 750 EUR. Termiņš
41 nedēļa.
• Noslēgts līgums ar SIA „Baltex
Group” par 14 zemes vienību
(ielu un ceļu) kadastrālo uzmērī
šanu, zemes robežu, situācijas un
apgrūtinājumu plānu izgatavoša
nu, topogrāfijas plānu izgatavo
šanu un visu plānu reģistrāciju
Valsts zemes dienesta kadastra
informācijas sistēmā. Līgumcena
9657 EUR. Termiņš 14.12.2016.
• Saskaņā ar domes lēmumiem
noslēgtas četras papildvienoša
nās par grozījumiem nedzīvo
jamo telpu nomas līgumos, divi
zemes nomas līgumi un līgums
par zemes nomu sūkņu stacijas
„Dzilnupe” ēku (būvju) uzturēša
nu, atjaunošanu un pārbūvi.

Pašvaldības iestādes

• Noslēgts līgums ar SIA „SNS
Nodaļa” par desmit garderobes
skapju piegādi un uzstādīšanu
Babītes sporta kompleksa ģērbtu

vēs. Līgumcena 6500 EUR.
• Pieņemts lēmums slēgt līgumu
ar SIA „Pro Dev” par Babītes no
vada pašvaldības administratīvās
ēkas Centra ielā 4 pārbūvi. Lī
gumcena 151 409 EUR. Termiņš
17 nedēļas.
• Turpinās Babītes vidusskolas
pārbūves un teritorijas labiekār
tošanas, kā arī aktu zāles ventilā
cijas izbūves būvprojektu izstrāde.
• Turpinās 12 iesniegto piedāvā
jumu par Babītes vidusskolas tel
pu atjaunošanas darbu veikšanu
vērtēšana.
• Turpinās daudzfunkcionālā so
ciālo pakalpojumu centra Centra
ielā 3, Piņķos, Babītes novadā,
pārbūves darbi.
• Noslēgts līgums ar SIA „INOS”
par moduļu ēkas piegādi un uz
stādīšanu Babītes pirmskolas iz
glītības iestādes telpu nodrošinā
šanai. Līgumcena 319 380 EUR.
Termiņš 20.08.2016.
• Uz trīs gadiem noslēgts līgums
ar SIA „TELE 2” par mobilo sa
karu pakalpojumiem, t.sk. datu
pārraides pakalpojumiem Latvi
jas Republikas teritorijā un vies
abonēšanas režīmā. Līgumcena
līdz 1000 EUR.
• Iesniegti septiņi piedāvājumi
iepirkumam par žalūziju piegādi
un uzstādīšanu Babītes vidussko
lā.
• Izsludināts iepirkums par Babī
tes novada pašvaldības izglītības
iestāžu skolēnu pārvadājumiem.
Piedāvājumu iesniegšanas ter
miņš 01.06.2016.
• Izsludināts iepirkums par ne
regulāriem pasažieru pārvadāju
miem Babītes novada pašvaldības
iestāžu darbības nodrošināšanai.
Elfa Sloceniece,
Babītes novada pašvaldības
izpilddirektore

KUSTAMĀS MANTAS 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 kustamo mantu – universālu
lieljaudas traktoru VTZ 2048A, izlaiduma gads 2003., nobraukums m/st. 1262, motora jauda 48 ZS.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Babītes novada pašvaldības mājaslapā www.babite.lv internetā, saņemt
izsoles noteikumus un pieteikties izsolei var līdz 30.05.2016. plkst. 10.00 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 Rīgas ielā 20A, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, 23.05.2016.
plkst. 10.00, iepriekš piesakoties pa tālr. 67913139 vai 67914650. Pulcēšanās 23.05.2016. plkst. 9.45 pie Babītes
novada pašvaldības administrācijas ēkas Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā.
Izsoles norises laiks un vieta: 31.05.2016. plkst.10.00 ēkas Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā,
2. stāva sēžu zālē.
Izsolāmās mantas sākumcena 2000 EUR.
Līdz reģistrācijai izsolē Babītes novada pašvaldības AS „Swedbank” kontā Nr. LV66HABA0551022355389, kods
HABALV22, jāpārskaita:
• dalības maksa 10 EUR, ar norādi „Dalības maksa izsoles objektam – kustamā manta – traktors VTZ 2048A”;
• nodrošinājuma nauda 200 EUR, ar norādi „Nodrošinājuma nauda izsoles objektam – kustamā manta –
traktors VTZ 2048A”.
Izsoles veids: izsole ar augšupejošu soli 100 EUR.
Nosolītājam sava piedāvātā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, par nosolīto kustamo
īpašumu trīs darba dienu laikā no izsoles dienas jāpārskaita Babītes novada pašvaldības AS „Swedbank” kontā
Nr. LV66HABA0551022355389, ar norādi „Pirkuma nauda izsoles objektam – kustamā manta – traktors VTZ
2048A”.
Kustamā manta no apskates vietas Rīgas ielā 20A, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, jāaizgādā trīs darba
dienu laikā no pirkuma līguma parakstīšanas.

PAZIŅOJUMS PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA
„PRIEŽU MALA”, SPUŅCIEMĀ, SALAS PAGASTĀ, BABĪTES
NOVADĀ, DETĀLPLĀNOJUMA ATZĪŠANU PAR SPĒKU ZAUDĒJUŠU
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA „PRIEŽU MALA 18” TERITORIJĀ
Ar Babītes novada pašvaldības domes 27.04.2016. lēmumu „Par nekustamā
īpašuma „Priežu mala”, Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā, kadastra
Nr. 80880080280, detālplānojuma atzīšanu par spēku zaudējušu nekustamā
īpašuma „Priežu mala 18” teritorijā” (prot. Nr. 6, 15.§) ir apstiprināti saisto
šie noteikumi Nr. 9, ar kuriem tiek atcelts ar Babītes novada pašvaldības do
mes 23.09.2009. lēmumu (prot. Nr. 7, 6.§) apstiprinātais nekustamā īpašuma
„Priežu mala” detālplānojums (saistošie noteikumi Nr. 97) nekustamā īpašuma
„Priežu mala 18” teritorijā.
Inga Griezne, Babītes novada pašvaldības Plānošanas un
būvniecības daļas teritorijas plānotāja

PAZIŅOJUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES UZSĀKŠANU
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA „DRAPES”, SĒBRUCIEMĀ,
BABĪTES PAGASTĀ, BABĪTES NOVADĀ, TERITORIJAI
Ar Babītes novada pašvaldības domes 27.04.2016. lēmumu „Par detālplāno
juma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma „Drapes”, Sēbruciemā, Babītes
pagastā, Babītes novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80480080054”
(prot. Nr. 6, 16.§) ir uzsākta detālplānojuma izstrāde minētā nekustamā īpa
šuma teritorijā ar mērķi pamatot zemesgabala sadalīšanu un precizēt Babītes
pagasta teritorijas plānojuma 2008.–2020. gadam un Salas pagasta teritorijas
plānojuma 2005.–2017. gadam funkcionālā zonējumā noteikto atļauto izman
tošanu atbilstoši teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.
Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Babītes novada paš
valdības teritorijas plānotāja.
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Babītes novada
pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babī
tes novadā, LV-2107, vai elektroniski, sūtot uz e-pastu dome@babite.lv
Inga Griezne, teritorijas plānotāja

PAZIŅOJUMS PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA „JAUNOŠI”, GĀTCIEMĀ,
SALAS PAGASTĀ, BABĪTES NOVADĀ, LOKĀLPLĀNOJUMA
APSTIPRINĀŠANU
Ar Babītes novada pašvaldības domes 27.04.2016. lēmumu „Par lokālplā
nojuma apstiprināšanu grozījumiem Babītes pagasta teritorijas plānojumā
2008.–2020. gadam un Salas pagasta teritorijas plānojumā 2005.–2017. ga
dam, nekustamā īpašuma „Jaunoši”, Gātciemā, Salas pagastā, Babītes novadā,
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80880030227” (prot. Nr. 6, 17.§) ir
apstiprināts lokālplānojums minētā nekustamā īpašuma teritorijā un izdoti
saistošie noteikumi Nr. 10
Ar lokālplānojuma dokumentāciju var iepazīties Babītes novada pašval
dības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes
novadā, kā arī Babītes novada pašvaldības interneta vietnē www.babite.lv.
Inga Griezne, teritorijas plānotāja

PAZIŅOJUMS PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA „OŠPRIEDES”,
SALAS PAGASTĀ, BABĪTES NOVADĀ, TERITORIJAS DAĻAS
DETĀLPLĀNOJUMA NODOŠANU PUBLISKAJAI APSPRIEŠANAI
Ar Babītes novada pašvaldības domes 27.04.2016. lēmumu „Par nekustamā
īpašuma „Ošpriedes”, Salas pagastā, Babītes novada, kadastra apzīmējums
80880030029, teritorijas daļas 2 ha platībā, detālplānojuma nodošanu pub
liskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (prot. Nr. 6, 19.§), detālplā
nojuma projekts ir nodots publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
Publiskās apspriešanas termiņš no 09.05.2016. līdz 06.06.2016.
Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 26.05.2016. plkst. 17.00 Babītes no
vada pašvaldības administrācijas ēkā „Pīlādzīšos”, Salas pagastā, Babītes novadā.
Publiskās apspriešanas laikā detālplānojuma projekts būs apskatāms Ba
bītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes
pagastā, Babītes novadā, Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā
„Pīlādzīšos”, Salas pagastā, Babītes novadā, kā arī Babītes novada pašvaldības
mājaslapā www.babite.lv.
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Babītes novada
pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Ba
bītes novadā, LV-2107, vai elektroniski, sūtot uz e-pastu dome@babite.lv. Ja
priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, fiziskām personām
jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, juridiskām
personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese. Apmeklētāju pie
ņemšanas laiks Babītes novada pašvaldībā – pirmdienās un ceturtdienās
plkst. 8.15–12.15 un 13.00–18.00
Inga Griezne, teritorijas plānotāja
PAZIŅOJUMS PAR APSTIPRINĀTA DETĀLPLĀNOJUMA
NEKUSTAMAJIEM ĪPAŠUMIEM „PŪĶI”, „METEŅI” UN „ŪSIŅI”
DAĻAS (ZEMES VIENĪBĀ „METEŅI”) ATCELŠANU
Babītes novada pašvaldības dome 27.04.2016. apstiprinājusi saistošos
noteikumus Nr. 8 „Par nekustamo īpašumu „Pūķi” zemes vienības, ka
dastra apzīmējums 80480130092, „Meteņi” zemes vienības, kadastra ap
zīmējums 80480130091, un „Ūsiņi” zemes vienības, kadastra apzīmējums
80480130090, sadali un apbūvi”, daļā par zemes vienību „Meteņi”, kadastra
apzīmējums 80480130091, teritorijā par spēku zaudējušiem”.
Andra Valaine, Babītes novada pašvaldības
Plānošanas un būvniecības daļas teritorijas plānotāja
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Sācies meža ugunsnedrošais laiks

Informējam, ka Valsts meža uguns nodzēsta un gruzdēšana
dienests ar 2016. gada 2. mai- pilnīgi beigusies;
ju nosaka meža ugunsnedrošā • nomest mežā, purvos vai uz tos
laika posma sākumu visā valsts šķērsojošiem ceļiem degošus vai
gruzdošus sērkociņus, izsmēķus
teritorijā.
un citus priekšmetus;
Saskaņā ar Latvijas Republikas • veikt mežā un purvos spridzinā
Ministru kabineta 17.02.2004. šanas darbus un organizēt šauša
noteikumu Nr. 82 „Ugunsdrošī nas nodarbības, izņemot atbilsto
bas noteikumi” 34. punktu meža ši ierīkotas vietas;
ugunsnedrošajā laika posmā aiz • medībās un šaušanas nodarbī
liegts:
bās mežā un purvos lietot trasē
• kurināt ugunskurus mežā un jošas lodes, deglodes un prapjus
purvos, izņemot īpaši ierīkotas no viegli uzliesmojoša un gruz
vietas, kas nepieļauj uguns izpla dēt spējīga materiāla;
tīšanos ārpus šīs vietas;
• braukt ar mehāniskajiem trans
• atstāt ugunskurus bez uzraudzī portlīdzekļiem pa mežu un
bas. Ugunskura vietu atstāj, kad purviem ārpus ceļiem, izņemot

gadījumus, ja tas nepieciešams
ugunsgrēka dzēšanai, palīdzības
sniegšanai nelaimes gadījumos
un meža apsaimniekošanai;
• ekspluatēt mežā, purvos vai uz
tos šķērsojošiem ceļiem trans
portlīdzekļus un citus mehānis
mus ar bojātu iekšdedzes dzinēja
gāzu izplūdes sistēmu;
• bez saskaņošanas ar Valsts meža
dienesta biroju (mežniecību)
veikt jebkuru dedzināšanu, kas,
radot dūmus, var maldināt uguns
novērošanas darba veicējus.
Meža ugunsnedrošajā laika pos
mā dedzināt ciršanas atlikumus at
ļauts tikai ar Valsts meža dienesta
mežziņa ikreizēju rakstisku atļauju.

Papildus minētajam saskaņā
ar Ugunsdrošības un ugunsdzē
sības likuma 10.1. pantu meža
īpašniekam (valdītājam) ir pienā
kums nodrošināt ugunsdrošības
prasību ievērošanu mežā, kā arī
pēc Valsts meža dienesta amat
personu pieprasījuma veikt meža
ugunsgrēka vietas uzraudzību
pēc meža ugunsgrēka likvidēša
nas.
Meža degšanas gadījumā lū
dzam zvanīt Rīgas reģionālās
virsmežniecības
operatīvajam
dežurantam uz tālruni 20290468
vai meža uguns apsardzības inže
nierim uz tālruni 29358889, vai
VUGD uz tālruni 112.
Rīgas reģionālā
virsmežniecība

Saskaņā ar Babītes no
vada pašvaldības domes
17.12.2014. lēmuma „Par
atkritumu apsaimniekošanas
maksas noteikšanu” (proto
kols Nr.16, 32.§):
1) 1. punktu līguma starp Babītes
novada pašvaldību un AS „Daugav
pils specializētais autotransporta
uzņēmums” (turpmāk tekstā – Lī
gums Nr. 1) spēkā esamības laikā,
t.i., no 28.11.2014., Babītes novada
administratīvajā teritorijā, atkritu
mu savākšanas zonā Nr. 1 „Salas
pagasta teritorija”, sadzīves atkritu
mu apsaimniekošanas izmaksas ir
5,85 EUR/1 m³ bez PVN;
2) 2. punktu līguma starp Babī
tes novada pašvaldību un SIA „Eco
Baltia vide” (turpmāk tekstā – Lī
gums Nr. 2) spēkā esamības laikā,
t.i., no 01.12.2014., Babītes novada
administratīvajā teritorijā, atkritu
mu savākšanas zonā Nr. 2 „Babītes
pagastā valsts autoceļa A10 Rīga–
Ventspils kreisā puse virzienā uz
Ventspili” un atkritumu savākšanas
zonā Nr. 3 „Babītes pagastā valsts
autoceļa A10 Rīga–Ventspils labā
puse virzienā uz Ventspili”, sadzīves
atkritumu apsaimniekošanas iz
maksas ir 5,27 EUR/1 m³ bez PVN.
Sabiedrisko pakalpojumu regulē
šanas komisijas padome (turpmāk
tekstā – SPRKP) ar 27.11.2014. lē
mumu Nr. 314 (protokols Nr. 40,
1. p.) apstiprināja SIA „Getliņi EKO”

atkritumu svars šobrīd ir 142 kg jeb
0,142 tonnas).
AS „Daugavpils specializētais auto
transporta uzņēmums” valdes priekš
sēdētājs V. Golubevs 07.04.2016.
vēstulē Nr. 183 „Par grozījumiem
atkritumu apsaimniekošanas maksā”
lūdz ar 05.05.2016. apstiprināt Babītes
novada administratīvajā teritorijā, at
kritumu savākšanas zonā Nr. 1, jauno
sadzīves atkritumu apsaimniekoša
nas tarifu 7,20 EUR/1 m³, kā pama
tojumu minot, ka:
1) esošais sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas tarifs sastāda
5,85 EUR/1 m³;
2) 1 m³ sadzīves atkritumu svars
šobrīd ir 150 kg jeb 0,15 tonnas;
3) sadzīves atkritumu apglabāša
nas izdevumi, kur iekļauts aktuālais
dabas resursu nodoklis, esošajā tari
fā sastāda 3,55 EUR;
4) ņemot vērā sadzīves atkritumu
apglabāšanas tarifa pieaugumus,
vienas tonnas atkritumu apglabā
šanas izmaksas palielinās par 8,95
EUR, kas sastāda 38%, tāpēc sadzī
ves atkritumu apglabāšanas izdevu
mi uz 1 m³ savākto sadzīves atkri
tumu, kur iekļauts aktuālais dabas
resursu nodoklis, sastāda 4,90 EUR
(t.i., 3,55 EUR * 1,38 = 4,90 EUR);
5) jaunā 1 m³ sadzīves atkri
tumu apsaimniekošanas tarifa
aprēķins: 5,85 EUR –3,55 EUR
+ 4,90 EUR = 7,20 EUR (pieau
gums 1,35 EUR/1 m³).

Ievērojot
iepriekš
minē
to, Babītes novada pašvaldības
dome 27.04.2016. apstiprināja ar
05.05.2016. jaunos atkritumu ap
saimniekošanas tarifus:
1) Līguma Nr. 1 starp Babītes no
vada pašvaldību un SIA „Daugav
pils specializētais autotransporta
uzņēmums” spēkā esamības laikā,
t.i., līdz 27.11.2017., Babītes novada
administratīvajā teritorijā, atkritu
mu savākšanas zonā Nr. 1 „Salas
pagasta teritorija”, viena kubikmetra
sadzīves atkritumu apsaimniekoša
nas izmaksas ir 7,20 EUR bez PVN;
2) Līguma Nr. 2 starp Babītes no
vada pašvaldību un SIA „Eco Baltia
vide” spēkā esamības laikā, t.i., līdz
30.11.2017., Babītes novada admi
nistratīvajā teritorijā, atkritumu sa
vākšanas zonā Nr. 2 „Babītes pagas
tā valsts autoceļa A10 Rīga–Vents
pils kreisā puse virzienā uz Ventspili”
un atkritumu savākšanas zonā Nr. 3
„Babītes pagastā valsts autoceļa A10
Rīga–Ventspils labā puse virzienā
uz Ventspili”, viena kubikmetra sa
dzīves atkritumu apsaimniekošanas
izmaksas ir 6,54 EUR bez PVN.
Līdz ar to ar 05.05.2016. spēku
zaudē Babītes novada pašvaldības
domes 17.12.2014. lēmums „Par at
kritumu apsaimniekošanas maksas
noteikšanu” (protokols Nr. 16, 32.§).
Elfa Sloceniece,
pašvaldības
izpilddirektore

Par izmaiņām atkritumu apsaimniekošanas maksā
sadzīves atkritumu apglabāšanas
pakalpojuma tarifu 15,54 EUR/t bez
PVN, ka stājās spēkā ar 01.01.2015.,
un ar 01.04.2016. lēmumu Nr. 41
(protokols Nr. 12, 1. p.) apstiprināja
SIA „Getliņi EKO” sadzīves atkritu
mu apglabāšanas pakalpojuma tari
fu 28,32 EUR/t bez PVN, kas stājas
spēkā ar 05.05.2016.
Saskaņā ar Līguma Nr. 1 un Nr. 2
punktu Nr. 3.2. apsaimniekotājs
(t.i., AS „Daugavpils specializētais
autotransporta uzņēmums” un SIA
„Eco Baltia vide”) ir tiesīgs iesniegt
pašvaldībai priekšlikumu par sa
dzīves atkritumu apsaimniekoša
nas maksas palielināšanu ne biežāk
kā vienu reizi gadā, pirmo reizi ne
ātrāk kā 01.12.2015., iesniedzot do
kumentus, kas apliecina maksas pa
augstināšanas nepieciešamību.
SIA „Eco Baltia vide” direktors
J. Aizbalts 05.04.2016. vēstulē Nr. 10348e „Par grozījumiem atkritumu
apsaimniekošanas maksā” lūdz ar
05.05.2016. apstiprināt Babītes nova
da administratīvajā teritorijā, atkri
tumu savākšanas zonā Nr. 2 un Nr. 3,
jauno sadzīves atkritumu apsaim
niekošanas tarifu 6,54 EUR/1 m³, kā
pamatojumu minot sadzīves atkri
tumu deponēšanas izmaksu pieau
gumu – 1,27 EUR/1 m³ (0,55 EUR/
1 m³ atbilstoši SPRKP 27.11.2014. lē
mumam Nr. 314 un 0,72 EUR/1 m³
atbilstoši SPRKP 01.04.2016. lēmu
mam Nr. 41, pie tam 1 m³ sadzīves

Par komunālajiem pakalpojumiem Babītes novada Salas pagasta Spuņciemā

2016. gada 27. janvārī Babītes novada pašvaldības dome nolēma uzsākt Ba
bītes novada pašvaldības SIA „Komunālie pakalpojumi” likvidāciju.
Lai nodrošinātu likvidējamā SIA „Komunālie pakalpojumi” ūdenssaim
niecības pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktību Spuņciemā, 2016. gada
30. martā pašvaldības dome nolēma ar 2016. gada 31. maiju pārtraukt līgu
mu ar likvidējamo SIA „Komunālie pakalpojumi” un ar 2016. gada 1. jūni
ju piešķirt īpašas tiesības Babītes novada pašvaldības SIA „Babītes siltums”
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanā Salas pagasta Spuņciemā.
Likvidējamā SIA „Komunālie pakalpojumi” nodod SIA „Babītes siltums”
visas tiesības un saistības, kuras likvidējamā SIA „Komunālie pakalpojumi”
uzņēmusies atbilstoši līgumiem.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu saņēmējiem par šo pakalpojumu tiks
piedāvāti jauni līgumi, kur tiks norādīti bankas rekvizīti pakalpojumu ap
maksai, sākot ar 2016. gada 1. jūniju.
Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja SIA „Babītes siltums” darbi
nieki strādās tajās pašās telpās, kur patlaban SIA „Komunālie pakalpojumi”
darbinieki, – ēkā „Doktorāts”.
Aicinu visus SIA „Komunālie pakalpojumi” klientus savlaicīgi veikt no
rēķinus par saņemtajiem pakalpojumiem, lai neaizkavētu uzņēmuma likvi
dācijas procesu.
Andrejs Ence,
pašvaldības domes priekšsēdētājs
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Sabiedriskās
kārtības
nodrošināšanai
veiktie darbi
aprīlī

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

• sabiedriskās kārtības uzraudzī
bā veikti 47 izbraukumi;
• Valsts policijā nogādātas septiņas
personas, no kurām piecas – par
administratīvā pārkāpuma izdarī
šanu, divas – aizdomās par nozie
dzīga nodarījuma izdarīšanu;
• saņemti un izskatīti 29 iedzīvo
tāju iesniegumi un sūdzības;
• divos gadījumos personas nogā
dātas savā dzīvesvietā;
• ar 31 personu veiktas preventīva
rakstura pārrunas un pieņemti
paskaidrojumi;
• par apstāšanās un stāvēšanas
noteikumu neievērošanu sastādī
ti 12 protokoli – paziņojumi;
• par alkoholisko dzērienu vai
citu apreibinošo vielu lietošanu
sabiedriskās vietās vai par atra
šanos sabiedriskā vietā tādā rei
buma stāvoklī, kas aizskar cilvēka
cieņu, sastādīti trīs administratī
vā pārkāpuma protokoli;
• par dzīvnieku turēšanas, labturī
bas, izmantošanas un pārvadāša
nas prasību pārkāpšanu (Latvijas
Administratīvo pārkāpumu ko
deksa 106. pants) sastādīts viens
administratīvā pārkāpuma pro
tokols;
• par narkotisko vielu lietošanu
sastādīts viens administratīvā
pārkāpuma protokols (Latvijas
Administratīvo pārkāpumu ko
deksa 46. pants par nelikumīgām
darbībām ar narkotiskām, psiho
tropām, jaunām psihoaktīvām
vielām un prekursoriem).
Saistībā ar zādzībām Sabied
riskās kārtības daļas inspektori
sadarbībā ar Valsts policiju veic
preventīva rakstura patruļas un
reidus, pārbaudot aizdomīgas
personas, automašīnas un agrāk
tiesātas personas.
Par sabiedriskās kārtības u.c.
likumpārkāpumiem lūgums zi
ņot Sabiedriskās kārtības daļai,
piezvanot uz diennakts tālruni
29466001.
Ainārs Skudris,
sabiedriskās kārtības sargs
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Sporta ziņas
FUTBOLS

komplekss. Sacensībās tradicio
nāli piedalījās Babītes vidussko
las skolēni un citi Babītes novadā
dzīvojošie bērni. Uzaicinājumu
piedalīties saņēma arī citu Pie
rīgas novadu skolu komandas.
Kopumā sacensībās piedalījās 10
komandas un 95 bērni no Ādažu,
Mārupes, Olaines, Stopiņu un
Babītes novada, kā arī Latvijas
Starptautiskās skolas komanda.
Komandu vērtējumā otro gadu
pēc kārtas uzvaru izcīnīja Āda
žu vidusskolas komanda, kuras
kodols ir Ādažu sporta skolas au
dzēkņi. 2. vieta Babītes vidussko
las pirmajai komandai, 3. vietā
atstājot Ulbrokas vidusskolas ko
mandu. Labākos rezultātus jau
nākajā grupā guva Paula Valkere
(Babītes vidusskola) un Genādijs
Piļukovs (Babītes novads).

13. aprīlī Olainē SK „Babīte” fut
bolisti Latvijas kausa izcīņas ce
turtdaļfinālā satikās ar virslīgas
komandu FK „Jelgava”. Sīvā cīņā
ar rezultātu 3:2 pārāka izrādījās
„Jelgava”.
14. aprīlī Latvijas čempionāta
sacensības sākās U18 grupai. SK
„Babīte” futbolisti pirmajā spēlē eli
tes grupā tikās ar JFA „Jelgava” un
zaudēja ar rezultātu 1:4. 21. aprīlī ar
rezultātu 0:4 piedzīvots zaudējums
Rīgas futbola skolas komandai,
27. aprīlī ar 1:5 – FS „Metta”.
17. aprīlī Piņķu futbola lauku
mā notika kārtējā spēle Latvijas
čempionāta 1. līgas ietvaros –
sporta kluba „Babīte” komanda
savās mājās uzņēma komandu
AFA „Olaine”/SK „Super Nova”
un uzvarēja ar rezultātu 2:0. BABĪTES NOVADA
24. aprīlī SK „Babīte” uzvarēja FK SPORTA SPĒLES
„Ogre” ar rezultātu 3:1, uzvara Šautriņu mešana
ar 2:00 arī 30. aprīļa spēlē ar FK 17. aprīlī Babītes sporta kom
„Smiltene/BJSS”.
pleksā notika sacensības šautriņu
mešanā. Labākie rezultāti: dāmu
VOLEJBOLS
konkurencē 1. vieta Elīnai Osei,
16. aprīlī Limbažos turpinājās Latvi 2. vieta Aivai Ošai; kungu konku
jas čempionāta finālspēles sieviešu rencē 1. vieta Kasparam Eglītim,
komandām. Otrajā spēlē par 3. vietu 2. vieta Dzintaram Osim, 3. vieta
SK „Babīte” ar rezultātu 3:1 revanšē Jānim Driksnem. Jāpiebilst, ka
jās par iepriekšējā nedēļā piedzīvoto Elīna Ose visu dalībnieku kop
zaudējumu Rīgas RSU/MVS ko vērtējumā izcīnīja 3. vietu.
mandai. 17. aprīlī izšķirošajā spēlē
pārliecinošu uzvaru ar rezultātu 3:0 Galda spēles
izcīnīja SK „Babīte” volejbolistes, 30. aprīlī Babītes sporta kom
otro gadu pēc kārtas Latvijas čem pleksā notika atklātās sacensības
pionātu noslēdzot ar 3. vietu.
galda spēļu četrcīņa dubultspēlēs.
Uzvarētāji kopvērtējumā: 1. vie
ta Aivaram Emsim un Jurijam
NOVUSS
Turpinās Latvijas čempionāts Polozovam (26 punkti), 2. vieta
novusa dubultspēlēs. Tiesības Raivim Jansonam un Sergejam
piedalīties pusfināla sacensībās Varšam (25 punkti), 3. vieta Kris
jaukto pāru konkurencē izcīnīja tapam Zariņam un Naurim Zī
Aiva Oša ar Aināru Grosenu, bet dam (22,5 punkti). Galda tenisā
vīriešu pāru konkurencē – Gaidis labākais rezultāts K. Zariņam un
N. Zīdam, novusā un dambre
Čoders ar Kristapu Zariņu.
16. aprīlī Babītes sporta kom tē –Aivai Ošai un Jurim Firstam,
pleksā notika atklātās sacensī šautriņu mešanā – R. Jansonam
bas novusa dubultspēlēs vīrie un S. Varšam.
šiem. Piedalījās 11 pāri. Labākie
rezultāti: sporta grupā 1. vieta Piedāvājumi
Raivim Jansonam ar Sergeju • Tos, kuri vēlas pārstāvēt Babītes
Varšu, 2. vieta Gaidim Čoderam novadu Pierīgas novadu sacensī
ar Kristapu Zariņam (visi pār bās MTB riteņbraukšanā 28. mai
stāvēja Babītes novadu), 3. vieta jā Baldones novadā pie Riekstu
Ēlmaram Štubim ar Daini Ulbi kalna, līdz 24. maijam aicinām
nu (Jelgava); tautas grupā 1. vieta pieteikties, sazinoties ar spor
Jurijam Polozovam ar Juriju Ste ta metodiķi Sergeju Varšu (tālr.
panovu (Babītes novads), 2. vieta 29680882). Sacensības notiks da
Mārim Straumem ar Uldi Sleniju žādās vecuma grupās un distancēs.
(Baldones novads), 3. vieta Jānim
Driksnem ar Aleksandru Mura • Tos, kuri vēlas izmēģināt savas
šovu (Babītes novads).
spējas loka šaušanā, aicinām sa
zināties ar sporta kluba „Amazo
nes” treneri un prezidentu Edu
PELDĒŠANA
15. aprīlī Babītes sporta komplek ardu Lapsiņu (tālr. 29266088).
Sergejs Varša,
sā notika tradicionālās sacensības
Babītes sporta kompleksa
peldēšanā bērniem „Babītes ķī
metodiķis
sis”, ko organizēja Babītes sporta

Tikšanās ar fotogrāfu Daini Matisonu
un ceļotāju Pēteri Strubergu
23. aprīlī Piņķu bibliotēkā
tika atklāta fotogrāfa un
pasniedzēja Daiņa Matisona
personālizstāde „Antilopes
kanjons, ASV”.
Autors dalījās piedzīvotajā, ap
meklējot Amerikas rietumu pie
krasti. Tā bija nesteidzīga saru
na pie tējas krūzes par pasaules
apceļošanu, par iespaidiem un
Ceļotājs Pēteris Strubergs bibliotēkas pasākuma apmeklētājiem
par ceļojumu fotogrāfiju. Māksli
stāsta par piedzīvoto, apceļojot eksotiskas valstis. Foto: Bibliotēkas arhīvs
nieks sniedza konkrētas atbildes
par fotografēšanas mākslu un
P. Strubergs ir pazīstams arī kā lībnieku uzmanību sevišķi piesais
foto aprīkojumu ceļojuma laikā.
aizrautīgs ceļotājs, kurš apceļojis tīja krāšņā cepuru kolekcija. „Ceļo
Izstāde, kurā fotogrāfs piedāvā jau 80 valstis. Pasākuma laikā ap jiet garšu pasaulē – lasiet, gatavo
aplūkot 15 fotogrāfijas, Piņķu bib meklētājiem bija iespēja virtuāli jiet, baudiet neparastus ēdienus un
liotēkā ir apskatāma līdz 30. jūnijam. pabūt tādās tālās un eksotiskās nebaidieties eksperimentēt,” aicina
zemēs kā Austrālija, Jaunzēlande, P. Strubergs. Autors bibliotēkai
26. aprīlī bibliotēkā noti
Tibeta, Indija, Venecuēla un Peru – uzdāvināja grāmatu „Ar pasaules
ka interesanta tikšanās ar
skatīt košas bildes, aptaustīt sa garšu mutē” un vēstīja, ka patlaban
vairāku ceļojumiem veltītu
vām rokām oriģinālus suvenīrus, top jauna grāmata par ārstu Anato
grāmatu autoru, Pasaules
uzzināt daudz interesanta par citu liju Danilānu, kurš arī nesen vieso
tautu kultūru, vēsturi, tikumiem, jās Kultūrizglītības centrā.
latviešu klaidoņu brālības
Rita Kude,
tradīcijām un nacionālās virtuves
prezidentu, jūrmalnieku
Piņķu bibliotēkas bibliotekāre
īpatnībām. Gan mazo, gan lielo da
Pēteri Strubergu.

Izsludina stikla šķirošanas akciju
„Uzņemies šefību pār konteineru 3!”
Vides apsaimniekošanas
uzņēmums „Eco Baltia vide”
Pierīgas reģiona iedzīvotājus
aicina piedalīties stikla
šķirošanas veicināšanas
akcijā „Uzņemies šefību
pār konteineru 3!”, kas
norisinās no 1. maija līdz
31. augustam.
Lai piedalītos akcijā, individuāli
vai komandā jārūpējas, lai akcijas
laikā izvēlētais stikla šķirošanas
konteiners labi pildītos ar stikla
pudelēm un burkām.

Akcija norisināsies Pierīgas re
ģiona novados – Ādažos, Salaspilī,
Babītē un Mārupē. Katrā novadā
tiks noteikta viena uzvarētājko
manda, kuras gādībā nodotajos
stikla šķirošanas konteineros ak
cijas laikā būs sašķirots visvairāk
stikla pudeļu un burku. Akcijas
galveno balvu – elektropreču vei
kala dāvanu karti 150 eiro vērtībā –
iegūs čaklākie akcijas dalībnieki,
kuri būs sašķirojuši visvairāk stik
la pudeļu un burku.
Aicinām iesūtīt pieteikumus!
Dalību var pieteikt jebkurš iedzī

votājs bez vecuma ierobežojuma
gan individuāli, gan komandā.
Pieteikums akcijai jāsūta uz epastu esskiroju@vide.ecobaltia.lv,
norādot konteinera adresi, ko
mandas nosaukumu, dalībnieku
vārdus, uzvārdus un „šefa” e-pas
ta adresi un tālruņa numuru.
Plašāka informācija par akciju
un nolikums pieejami uzņēmu
ma „Eco Baltia vide” mājaslapā
www.vide.ecobaltia.lv.
Ziņa sagatavota pēc
„Eco Baltia vide”
sniegtās informācijas

Apzina vietējos mājražotājus un amatniekus
attīstīšana. Jau stratēģijas izstrā
des laikā apzināti vairāk nekā 50
vietējie ražotāji, tomēr ir skaidrs,
ka to ir vairāk, tāpēc biedrība
turpina gan apzināt, gan plānot
turpmākās popularizēšanas ie
spējas, lai arī vietējie iedzīvotāji
zina, kādas iespējas ir izvēlēties
vietējo produkciju ikdienas vaja
dzībām un dāvanām.
Sperot nākamos soļus, aici
Pērn biedrība apkopoja iedzīvo
tāju vēlmes un vajadzības vietējās nām atsaukties arī tirdzniecības
attīstības stratēģijā, un par vienu vietas, kas vēlas sadarboties vie
no mērķiem tajā izvirzīta arī tējo mājražotāju un amatnieku
mājražošanas un amatniecības produkcijas realizēšanā. Patla

Kas tiek ražots un radīts
Mārupes, Olaines un Babī
tes novadā? Kā popularizēt
vietējo produkciju? Biedrība
„Pierīgas partnerība” turpina
akciju „Darināts un ražots
mūsmājās”, aicinot vietējos
mājražotājus un amatniekus
sevi parādīt plašākā teritorijā.

ban izveidotais stends apskatāms
biedrības „Pierīgas partnerība”
birojā Mazcenu alejā 33/3, Jaun
mārupē. Aicinām arī citus māj
ražotājus izmantot iespēju un
iesaistīties akcijā, piesakoties
e-pastā info@pierigaspartneriba.lv.
Vairāk informācijas biedrības
„Pierīgas partnerība” mājaslapā
www.pierigaspartneriba.lv
un
vietnē www.facebook.com/pierigaspartneriba.
Brigita Medne,
biedrības „Pierīgas partnerība”
projektu vadītāja
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Intensīvs darbs – atslēga panākumiem
Aizvadīts kārtējais aktīvais
mēnesis, kurā skolas audzēk
ņi turpināja plūkt laurus
dažādos konkursos un
priecēt klausītājus vairākos
koncertos.
Aprīlī 1. vietu VII starptautiskajā
jauno mūziķu konkursā „Viva la
musica” Daugavpilī ieguva Babītes
Mūzikas skolas kokles spēles klases
audzēkne Elizabete Pliene (sko
lotāja Valda Bagāta). Godalgotas
vietas arī X Mazpilsētu un lauku
mūzikas skolu konkursā Dobe
lē – klavierspēles klases audzēkne
Nikola Elīna Sauja (skolotāja Diāna
Bergmane) ieguva 1. vietu, bet Ka
rolīnai Savinai (skolotāja Svetlana
Timerkana) 2. vieta. Savukārt Tal
sos IV K. F. Amendas starptautiska

jā mūzikas skolu stīgu instrumentu
individuālo izpildītāju un ansambļu
konkursā Talsos 1. vieta skolas čellu
kvartetam (skolotāja Anita Roze).
Citā starptautiskajā konkursā –
K. Štrāla „Jaunais flautists” – 2. vie
ta Zanei Jansonei (skolotāja Zīle
Ūdre). 16. aprīlī vieglās un džeza
mūzikas ansambļu konkursā „Ro
jas ritmi”, kurā piedalījās rekordliels
dalībnieku skaits – 132 audzēkņi un
32 pedagogi –, mūsu skolas akor
deonistu duets Zane Fatjanova un
Marks Bergmanis (skolotāja Anda
Bikauniece) ieguva 2. vietu, bet sko
lotāja Maija Švēdenberga – balvu
par labāko aranžējumu sitamins
trumentu ansamblim.
22. aprīlī VI starptautiskajā pū
šaminstrumentu un sitaminstru
mentu ansambļu un orķestru rit

Pēc jaunas pieredzes
Lietuvas pirmsskolas izglītības iestādēs

Salas sākumskolas „Montes
sori” un „ABC” grupas sko
lotājas Astra Šumska, Egija
Šumska un Agrita Zvingule
laika posmā no 2016. gada
11. aprīļa līdz 13. aprīlim
devās pieredzes apmaiņas
braucienā uz Lietuvu,

Skolotājas viesojās Kelmes pirms
skolas izglītības iestādē (turpmāk tekstā – PII) „Kulverstukas” („Pekausī
tis”) un Klaipēdas etnogrāfiskajā PII
„Volungele” („Vālodze”). Skolotājas
iepazinās ar PII mācību metodiku,
pedagoģisko darbību, lietuviešu kul
tūru un tradīcijām, kā arī guva jaunu
pieredzi sadarbībā ar PII „Kulverstu
kas” organizētā „Erasmus” projekta
dalībniekiem no Gruzijas, Bulgārijas,
Itālijas, Polijas un citām sadarbības

valstīm. Patīkams pārsteigums bija
sagādāts etnogrāfiskajā PII „Volun
gele”, baudot bērnu sagatavoto fol
kloras koncertu, kas sniedza nelielu
ieskatu lietuviešu tradīcijās.
Salas sākumskolas skolotājas
apmaiņas brauciena laikā ne tikai
papildināja savas zināšanas, bet
arī Lietuvas kolēģiem prezentēja
Latvijas valsti, novadu, Salas sā
kumskolu un „Kāpēcīšu”/„Mon
tessori” grupas darbību.
Apmaiņas brauciena dalībnieces
ir gandarītas par padarīto, par gūto
pieredzi sadarbības jomā, jaunām
un radošām idejām mācību proce
sa pilnveidošanā, kā arī zināšanām
pedagoģiskā darba organizēšanā.
Aija Vanaga,
Salas sākumskolas audzināšanas
darba organizatore

Dienas centrā – radošo darbu izstāde

Foto: daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra arhīvs

Daudzfunkcionālajā sociālo
radi, draugi, jo ieguldītais darbs
pakalpojumu centrā (turpmāk
ir vainagojies ar svētkiem – izstā
tekstā – dienas centrs) aizsāku
des atklāšanu. Sasildot ikvienu
sies jauna tradīcija – aktīvāko
sirdi, dienas centra telpas pasā
mākslas studijas dalībnieku zī
kumā ieguva apgarotu un pava
mējumu un gleznojumu izstāde. sarīgu noskaņu.
No 25. aprīļa dienas centrā ap
Baiba Nāburga,
skatāma Jolantas Smaines radošo
daudzfunkcionālā sociālo
darbu izstāde. Ciemos sanākuši
pakalpojumu centra vadītāja

miskās mūzikas festivālā–konkursā
„Vēju ritmi” sitaminstrumentālistu
ansamblis „Mazais bundzinieks”
(vadītāja M. Švēdenberga) ieguva
3. vietu. 4. maijā čella spēles audzēk
ņi piedalījās K. Davidova konkursā
Kuldīgā, kur Maksims Skibickis
(skolotāja A.Roze) ieguva 1.vietu.
Aprīlī izskanējuši arī lielāki un
mazāki koncerti. 13. aprīlī sko
las orķestris un flautisti piedalī
jās sadraudzības koncertā Olainē.
20. aprīlī skolā notika Raimonda
Paula mūzikas koncerts (vairāk lasiet
1. lpp.), kurā bērni dažādu ansambļu,
kā arī kora un orķestra sastāvā izpil
dīja komponista skaistākās melodi
jas. Aprīļa noslēgumā Piņķos uz sita
minstrumentu sadraudzības festivā
lu pulcējās četri desmiti jauno mūzi
ķu no Bolderājas, Ulbrokas, Ropažu,

Babītes Mūzikas skolas akordeonistu duetam – Zanei Fatjanovai un
Markam Bergmanim – 2. vieta II vieglās un džeza mūzikas ansambļu
konkursā „Rojas ritmi”. Foto: A. Bikauniece

Carnikavas, Latgales priekšpilsētas, nus, 27. maijā plānots izlaidums.
Mārupes, Pārdaugavas, Ķekavas un Vēl līdz 20. maijam tiek pieņemti
Babītes mūzikas skolām, bet vakarā uzņemšanas dokumenti mācībām
klātesošos priecēja ansamblis „Per skolā 2016./17. mācību gadā.
Apkopoja Česlavs Grods,
petuum Ritmico”.
Maijā audzēkņi mācību plāna Babītes Mūzikas skolas direktores
vietnieks izglītības darbā
ietvaros kārto ieskaites un eksāme

Babītes novada dziedātāju panākumi konkursos
• Jauniešu koris „Maska” ieguvis
augstāko pakāpi, jauktais koris
„Atskaņa” – I pakāpi 23. aprīlī
Ķekavā notikušajā Pierīgas re
ģiona koru skatē, kurā piedalījās
14 jauktie kori, trīs sieviešu kori,
divi vīriešu kori un viens senioru
koris. Mūsu koris „Maska” ir vie
nīgais koris 20 koru konkurencē,
kas šajā skatē ieguvis augstāko
snieguma novērtējumu.
• 21. aprīlī Babītes vidusskolas
2.–4. klašu koris Ingrīdas Mar
tinsones un koncertmeistares Babītes novada popgrupa „Pīlādzīši” dalībnieki gandarīti par
Ditas Bērziņas vadībā piedalījās 3. vietu konkursā „Pavasara balsis”. Foto: popgrupas „Pīlādzīši” arhīvs
Latvijas 2.–4. klašu koru konkur
sā „Tauriņu balsis 2016” II kārtā
Cēsīs, kur ieguva I pakāpi.
jā Olaines Kultūras centrā piedalījās jās atgriezās ar godalgoto 3. vietu.
• Babītes novada popgrupa „Pīlā bērnu un jauniešu popmūzikas
Lelde Drozdova-Auzāne,
dzīši” Maijas Sējānes vadībā 1. mai konkursā „Pavasara balsis” un mā
sabiedrisko attiecību speciāliste

Mazo ārstu lielā konference
Babītes pirmsskolas izglītības iestādē
Šis mācību gads Babītes
pirmsskolas izglītības iestādē
(turpmāk tekstā – PII) bija
īpašs ar veselīga dzīvesveida
pamatprincipu popularizē
šanu un bērnu fiziskās un
emocionālās veselības veici
nāšanu audzēkņu vidū.

veselību, saņēmām zobārsta, ķi
rurga, ģimenes ārsta un acu ārsta
konsultācijas un ieteikumus.
Iestādes bērni bija gan konfe
rences dalībnieki, gan tās vadītā
ji. Pasākums bija kā visa mācību
gada laikā apgūtās veselības tēmas
atkārtojums. Aizsākto tēmu turpi
nāsim arī turpmāk, jo esam iesais
Mācību procesā integrējām tēmu tījušies arī projektā „Ekoskola”.
„Veselīgs dzīvesveids” un aprīlī īpa
Karīna Gajevska,
šā divu dienu pasākumā – konfe
Babītes PII vadītājas vietniece
rencē atskatījāmies uz kopīgā dar
izglītības jomā
ba rezultātiem.
Konferencē kopīgi spriedām
Babītes PII audzēkņi, iejūtoties
par atpūtas un miega nozīmi, vin ārstu lomās, vada konferenci par
veselīgu dzīvesveidu.
grošanu un pareizu elpošanu, kā
Foto: Babītes PII arhīvs
prieks un smaids ietekmē cilvēka
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MUZEJU NAKTS IETVAROS
„Durvis uz brīvību”

pasākums Piņķu Jāņa baznīcā
(Skolas iela 15, Piņķi, Babītes pagasts)

Rītu kauja. Atkal. Bet jūs zināt:
Cīņā iet ir brīvu vīru daļa,
Cīņā mirt ir brīvu vīru daļa,
Lai pēc tam kā dzīva, liela elpa
Augšup celtu visu savu tautu.
A. Čaks

centra koklētāju ansamblis „Balti” (vadītāja V. Bagāta),
PIE PIEMIŅAS AKMENS (pretim baznīcai)
19.00 PIEMIŅAS BRĪDIS „5. Zemgales latviešu strēl skanēs gan tautas, gan karavīru dziesmas.
nieku bataljona dievkalpojumam Piņķu baznīcā – 100”
21.00 ĒRĢEĻMŪZIKAS KONCERTS
BAZNĪCĀ
LATVIJAS KARA MUZEJA IZSTĀDES
(pasākuma norises laikā)
„Tautas pašapziņas ceļš”
Izstādē ar foto materiāliem un vēsturiskiem dokumen
tiem radīts aptverošs un vienlaikus emocionāli iedarbīgs
priekšstats par ceļu uz Latvijas Republikas proklamēšanu
1918. gadā un Latvijas valstiskuma atjaunošanu 20. gad
simta 80. gadu beigās – 90. gadu sākumā.
Fotoizstāde „5. Zemgales latviešu strēlnieku pulks”

22.00 IESKATS VĒSTURES LIECĪBĀS
Babītes vidusskolas vēstures muzeja vadītāja Aina Kvē
pa iepazīstinās ar muzeja vēstures liecībām par latviešu
strēlnieku piemiņu Babītes novadā.
22.30 KINOSEANSS Uz baznīcas fasādes būs vēroja
ma Rīgas kinostudijas 1958. gadā tapusī filma „Latviešu
strēlnieka stāsts”, savukārt baznīcā – Latvijas Kara muze
ja filma „Par Latvijas brīvību, par Latvijas vīriem” (iespē
jams, arī citas filmas).

20.00 KONCERTS Babītes vidusskolas jauniešu (I. Mar PUSNAKTĪ – AIZLŪGUMS Mācītāja Andra Krauliņa
tinsones un S. Sestules vadībā) un aktiera Anda Kvēpa vadīts dievkalpojums, kas veltīts Latvijas valsts brīvības
izpildījumā skanēs A. Čaka balāde „Sprediķis Piņķu baz cīnītājiem.
nīcā”, muzikālus priekšnesumus sniegs Kultūrizglītības
Aicinām ikvienu!

TUVĀKO PASĀKUMU PLĀNS
PIŅĶU JĀŅA BAZNĪCĀ
(Skolas iela 15, Piņķi)
21. maijā no plkst. 19.00 līdz 1.00 Muzeju nakts
ietvaros pasākums „Durvis uz brīvību”. Ieeja bez maksas.
BABĪTES VIDUSSKOLAS SPORTA STADIONĀ
(Jūrmalas iela 17, Piņķi)
4. jūnijā plkst. 12.00 tradicionālie Bērnu svētki.
Koncerts, karaoke, atrakcijas, radošās darbnīcas, spēles.
Darbosies „Eko gardumu tirdziņš”. Ieeja bez maksas.

Bērnu svētku laikā darbosies „Eko gardumu tirdziņš”. Ja pasākumā vēlaties
piedāvāt savu ražoto produkciju, līdz 20. maijam nepieciešams nosūtīt
pieteikumu (atrodams pašvaldības mājaslapā www.babite.lv, sadaļā
„Kultūrizglītības centrs”) Kultūrizglītības centra vadītājai Birutai Grīnfeldei
(e-pasts biruta.grinfelde@babite.lv, tālrunis uzziņām: 67914447 vai 22020629).

PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJAS ĒKĀ SALAS
PAGASTĀ
(„Pīlādzīši”, Spuņciems )
18. jūnijā plkst. 20.00 ielīgošanas pasākums lustīgās
noskaņās. Babītes novada amatierteātra „Kalambūrs”
izrāde „Preilenīte”. Zaļumballe kopā ar grupu „Tērvete”.
Ieeja bez maksas. (Plašākai informācijai aicinām
sekot līdzi www.babite.lv un www.facebook.com/
Babitesnovads.)
BABĪTES NOVADĀ
(maizes ceptuvē „Lāči”, Babītes ciemā, Spuņciemā un
pie Piņķu ūdenskrātuves)
2. jūlijā visas dienas garumā 15. tradicionālais
vidējās paaudzes deju kolektīvu festivāls „Soļi smiltīs”,
ko šogad organizē Babītes novada vidējās paaudzes
deju kolektīvs „Dārta”. Babītes novadā šāds festivāls,
kas pulcēs teju trīs desmitus vidējās paaudzes deju
kolektīvu no visas Latvijas, notiks pirmo reizi, taču
festivālam jau ir 15 gadu vēsture. Pirmo festivālu
1999. gadā veidoja Jūrmalas pilsētas vidējās
paaudzes deju kolektīvs „Tapa” ar vadītāju Daci Kalēju.
Festivāls tiek rīkots katru gadu, izņemot tos, kad
notiek Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki.

DAUDZFUNKCIONĀLAJĀ SOCIĀLO
PAKALPOJUMU DIENAS CENTRĀ
(Centra iela 3, Piņķi)
18. maijā plkst. 14.30 Ģimenes dienai veltīts
pasākums. Sportiskas aktivitātes bērniem, radošās
darbnīcas – gan bērniem, gan vecākiem. Pasākuma
aktivitātes vadīs centra darbinieki, skolotājas Iveta
Bude un Inese Pranča. Ieeja bez maksas.
25. maijā plkst. 13.00 seminārs „Numeroloģija –
mīts vai realitāte?”. Vadīs numeroloģe Ineta
Ventniece-Krīgere. Ieeja bez maksas.
BIBLIOTĒKĀ
(Jūrmalas iela 14A, Piņķi)
25. maijā plkst. 17.00 tikšanās ar rakstnieci Ingunu
Baueri. Ieeja bez maksas.
Tematiskās izstādes:
• 4. maijs – Latvijas Republikas neatkarības
atjaunošanas diena. Izstāde bērnu nodaļā „Ko tu zini
par Latviju?”;
• Mātes dienai veltīta izstāde bērnu nodaļā „Mana
mīļa māmuliņa”;
• 25. maijā – Ingunas Baueres grāmatu izstāde;
• līdz 30. jūnijam – pasniedzēja un fotogrāfa Daiņa
Matisona personālizstāde „Antilopes kanjons, ASV”.
Maijā bibliotēka piedāvā šādas izstādes:
Poļu rakstniekam Henrikam Senkevičam – 170
Austriešu psihiatram Zigmundam Freidam – 160
Krievu rakstniekam Mihailam Bulgakovam – 125
Dārzkopim, selekcionāram Pēterim Upītim – 120
Aktierim Gunāram Cilinskim – 85
Dzejniecei Vizmai Belševicai – 85
Komponistam Imantam Kalniņam – 75
Franču izcelsmes krievu juvelierim Karlam Faberžē – 170

Pateicība
Trīsdesmit Salas pagasta iedzīvotāji pateicas Babītes novada pašvaldības Sociālajam dienestam par
iespēju saņemt siltu zupu Zupas virtuvē pašvaldības administrācijas ēkā Salas pagasta „Pīlādzīšos”.
Īpašu paldies par garšīgo zupu iedzīvotāji saka Marijai Beimanei.
• Sociālais dienests informē, ka Zupas virtuve darbu atsāks novembrī.

Numura pielikumi
Reģistrācijas numurs: 000703364
Dibinātājs: Babītes novada pašvaldība
Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts,
Babītes novads, LV–2107
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