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Izsludinām Latvijas valsts simtgadei veltīto 
pasākumu projektu konkursu „Es esmu Latvija”
Visā Latvijā sāk gatavoties 
lielam notikumam – Latvijas 
valsts simtgades svinībām, 
kas plānotas no 2017. līdz 
2021. gadam. Arī Babītes 
novada pašvaldība uzsākusi 
darbu pie simtgades pro
grammas veidošanas. 

Tā kā galvenais svinību mērķis 
ir ienest svētku atmosfēru katrā 
mājā, katrā ģimenē, sperot pir-
mos soļus svētku plānošanā Ba-
bītes novadā, esam izstrādājuši 
projektu konkursa nolikumu, kas 
paredz pašvaldības finansējuma 
piešķiršanu 2017. gadā notiekoša-
jiem Latvijas simtgadei veltītajiem 
pasākumiem Babītes novadā. 

Konkursā piedalīties aicinātas 
nevalstiskās organizācijas, ko-
mercsabiedrības, fiziskas personas, 
kuras reģistrētas kā saimniecis-
kā darba veicēji, kuri darbojas 
kvalitatīvu, ekonomiski efektīvu 
dažādu pasākumu organizēšanā 
Babītes novadā, izņemot Babītes 
novada pašvaldības, tās iestāžu 

un kapitālsabiedrību organizētos 
ikgadējos pasākumus. 

Projektu konkursam var pie-
teikt pasākumus, kas saistīti 
ar Latvijas valstiskuma idejas 
nesēju godināšanu, Latvijas un 
Babītes novada vēstures ceļu ap-
zināšanu, diskusiju organizēšanu 
par Latvijas un Babītes novada 

attīstības ceļiem nākotnē un pa-
sākumus Babītes novada vides 
sakopšanai.   

Konkursa pasākumu kopējais 
finansēšanas fonds ir 20 000 EUR, 
vienam pasākumam maksimāli 
piešķiramais finansējuma apjoms 
līdz 2000 EUR.

Lai piedalītos konkursā, pie-
teikums līdz 2016. gada 31. ok-
tobrim jāiesniedz Babītes novada 
pašvaldības administrācijas kan-
celejā (Centra iela 4, Piņķi, Ba-
bītes pagasts, Babītes novads) vai 
jānosūta pa pastu (pasta zīmogs 
2016. gada 31. oktobris).

Konkursa nolikums un plašāka 
informācija atrodama pašvaldības 
interneta vietnē www.babite.lv.

Līdztekus projektu konkur-
sam pašvaldība plāno arī citus 
simtgadei veltītus pasākumus. 
Aicinām iedzīvotājus ar savām 
idejām un ieteikumiem iesais-
tīties Babītes novada pasākumu 
programmas veidošanā, sazino-
ties ar valsts simtgades svinību 
koordinatori Babītes novadā – 
Kultūrizglītības centra vadītāju 
Birutu Grīnfeldi (e-pasta ad-
rese biruta.grinfelde@babite.lv, 
tālr. 67914447). 

Vairāk uzzināt par Latvijas 
valsts simtgades pasākumiem var 
vietnē www.lv100.lv. 

Lelde Drozdova-Auzāne, 
Babītes novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste

FESTIVĀLA PROGRAMMA
ATKLĀŠANA plkst. 12.00 Piņķu stadionā.
DIENAS KONCERTI plkst. 10.00 maizes ceptuvē „Lāči”, 
Spuņciema sporta kompleksā, Babītē – Pūpes parkā, 
Beberos, Jūrmalā – Horna dārzā.
VAKARA LIELKONCERTS „15 VASARAS MIRKĻI” 
(dejotāji izdejos savus skaistākos vasaras piedzīvoju-
mus un sajūtas) plkst. 20.00 Piņķu stadionā.
Mākslinieciskais vadītājs Lauris Siliņš.
FESTIVĀLA DALĪBNIEKI: 
Babītes novada bērnu deju kolektīvs „Kaspīne”; 
vidējās paaudzes deju kolektīvi (VPDK): Babītes novada Kultūrizglī-
tības centra deju kolektīvs „Dārta”, Rīgas Kultūras un tautas mākslas 
centra „Mazā ģilde” VPDK „Daiļrade”, VEF Kultūras pils VPDK 
„Mana rotaļa”, Garkalnes novada Kultūras centra „Berģi” vidējas pa-
audzes deju ansamblis „Greizie rati”, Rīgas Latviešu biedrības tautas 
deju ansambļa „Vija” vidējā paaudze, Rīgas domes Kultūras un tautas 
mākslas centra „Ritums” VPDK „Rēvele”, Ikšķiles novada Tīnūžu 
Tautas nama VPDK „Upe”, VPDK „Rīdzenieks”, VPDK „Čiekurs”, 
VPDK „Dancītis”, VPDK „Cielava”, Krimuldas Tautas nama VPDK 
„Dzirnakmeņi”, Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Kultūra” VPDK 
„Laipa”, Limbažu pagasta pārvaldes deju kopa „Lādezers”, Salacgrīvas 
Kultūras nama VPDK „TingelTangels”, Limbažu novada Skultes kul-
tūras integrācijas centra VPDK „Lecam pa vecam”, Priekuļu pagasta 
Kultūras nama VPDK „Jumis”, Valdemārpils Kultūras nama VPDK 
„Krišjānis”, Durbes novada Lieģu Kultūras nama VPDK „Re, kā”, 
Talsu novada Laidzes brīvā laika pavadīšanas centra VPDK „Virpulis”, 
Nīcas novada VPDK „Nīca”, Tukuma novada Slampes Kultūras pils 
VPDK „Namejs”, Tukuma novada Tumes Kultūras nama TDK „Solis”, 
Grobiņas pagasta Robežnieku VPDK „Sudmaliņas”, Ventspils Kultūras 
centra VPDK „Kurzeme”, Liepājas pilsētas Domes Tautas mākslas un 
kultūras centra VPDK „Kvēle”, Pāvilostas novada Vērgales pagasta 
VPDK „Vērgalīte”, Liepājas pilsētas Tautas mākslas un kultūras centra 
VPDK „Vaduguns”, Jūrmalas pilsētas VPDK „Tapa”.
Pēc lielkoncerta – BALLE AR gRuPu „TIRKIz BAND”.
Ieeja festivāla pasākumos bez maksas

2. jūlijā 15. tautas deju festivālā 
„Soļi smiltīs” Babītes novadu 
pieskandinās 30 deju kolektīvu soļi
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Projektu vērtēšana vietējā rīcības grupā notiks līdz 
16. jūnijam. Pēc tam vērtēšanu veiks Lauku atbalsta 
dienesta Lielrīgas reģionālā pārvalde. Informācija 
par projektu izvērtējumu atbilstoši biedrības SVVA 
stratēģijā norādītajiem kritērijiem mājaslapā būs 
pieejama pēc 16.06.2016.

Atgādinām, ka nākamā kārta būs rudenī ar līdzī-
gām iespējām iesniegt savas idejas vietējās teritorijas 
uzlabošanai.

Ieteikumi, ņemot vērā situāciju pirmajā kārtā:
1) rūpīgi strādāt pie projekta idejas, sagatavot ne-

pieciešamo dokumentāciju, pieteikties konsultācijām, 

rūpīgi iepazīties ar stratēģiju un citiem dokumentiem 
(www.pierigaspartneriba.lv);

2) sevišķi uzņēmējus aicinām izmantot sniegtās 
iespējas gūt finansējumu sava uzņēmuma radīša-
nai un attīstībai, ieguldot arī vietējās teritorijas 
attīstībā; 

3) aicinām padomāt par projekta nozīmi vietējo 
problēmu risināšanā, iesniedzot arī sociālās uzņē-
mējdarbības projektus. 

Uz tikšanos nākamajā projektu kārtā jau rude-
nī! Gatavojieties savlaicīgi un izmantojiet sniegtās 
iespējas!

Babītes novada ģimenes 
apmeklē pasākumu Šlokenbekā
21. maijā septiņas Babītes 
ģimenes (37 cilvēku sastāvā, 
vecumā no četriem mēne
šiem līdz 60 gadiem) guva 
daudz pozitīvu emociju, 
pavadot kopā laiku un ap
meklējot pasākumu „Manas 
ģimenes ceļš” Šlokenbekā.

Baudījām bērnu ansambļu, tautas 
deju ansambļu un koru priekšne-
sumus. Katrs varēja pārbaudīt sa-
vas zināšanas par drošību un ceļu 
satiksmes noteikumiem, piedalo-
ties spēlēs, atrakcijās un radošajās 
darbnīcās. Puišiem bija sevišķi liels 
prieks par iespēju tuvumā aplūkot 
gan jaunus, gan vecus transportlī-
dzekļus, un daži pat tika izvizināti 
ar RAF mikroautobusu „Latvija”.

Sakām paldies veikalam „Lats” 
par garšīgajiem pīrādziņiem, ko 
īpaši mums bija sagatavojusi 
Piņķu veikala konditoreja, Ba-
bītes novada pašvaldībai par au-
tobusa noorganizēšanu, lai mēs 
visi varētu tikt uz koncertu un 
atpakaļ, Babītes novada pašval-
dības Sociālajam dienestam par 
palīdzību informācijas izplatīšanā, 
Labklājības ministrijai par kon-
certuzveduma organizēšanu, kā 
arī Latvijas Daudzbērnu ģimeņu 
biedrību apvienības valdes priekš-
sēdētājam Leonīdam Muceniekam 
par aicinājumu apmeklēt koncert-
uzvedumu.

Laura Strauta, 
daudzbērnu ģimeņu biedrības 

„Babītes ģimenes” pārstāve

Atzinīgi novērtēts Ģimenes 
dienai veltītais pasākums
Daudzfunkcionālajā sociālo pakal-
pojumu centrā (turpmāk – DSPC) 
18. maijā tika aizvadīta skaista Ģi-
menes dienai veltīta pēcpusdiena. 
Sapulcinātos bērnus, vecvecākus 
priecēja darbinieku un radošo 
darbnīcu pasniedzēju sarīkotās 
atrakcijas, sacensības, mākslas 
darbnīcas un citas aktivitātes. 
Vislielāko gandarījumu guva So-
ciālā dienesta (turpmāk – SD) un 
DSPC darbinieki, kad sapulcinātie 
dalībnieki lūdza jau tuvākajā laikā 
pasākumu atkārtot. Nekas nevar 
iepriecināt vairāk kā atziņa par 

labi padarītu darbu un ka kādam 
tas ir vajadzīgs. 

SD vadītāja izsaka pateicību vi-
siem, kuri piedalījās, tiem, kuri 
organizēja pasākumu, – par jau-
kām idejām un ieguldīto darbu.

Aicinām iedzīvotājus apmeklēt 
tematiskos ikmēneša seminārus un 
sekot līdzi informācijai par aktuali-
tātēm pašvaldības interneta vietnē 
www.babite.lv un DSPC un SD pie 
informatīvajiem stendiem. 

Kristīne Kalote,
Babītes novada pašvaldības 

Sociālā dienesta vadītāja

Izskanējuši ikgadējie 
Babītes novada Bērnu svētki
Kā jau katru gadu, arī šogad, 
atzīmējot Starptautisko Bēr
nu aizsardzības dienu, 4. jū
nijā Piņķos, pulcējot lielus un 
mazus apmeklētājus, notika 
ikgadējie Bērnu svētki.

Bērnu svētku oficiālā programma 
Babītes vidusskolas sporta stadio-
nā tika atklāta plkst. 12.00, taču 
jau no paša rīta Babītes sporta 
kompleksa auto stāvlaukumā noti-
ka skrituļslidošanas sacensības ie-
priekš pieteiktajiem dalībniekiem. 

Plkst. 12.00 Babītes vidusskolas 
sporta stadionā muzikālus un deju 
priekšnesumus sniedza Babītes no-
vada pašvaldības izglītības iestāžu 
bērnu kolektīvi, sportiskus paraug-
demonstrējumus rādīja Babītes 
sporta kompleksa audzēkņi. No-
tika bērnu apģērbu modes skate, 
un pasākums noslēdzās ar karaoki.

Svētku aktivitāšu laikā no plkst. 
12.00 līdz 16.00 darbojās piepū-
šamās atrakcijas, ponicikli, velo-

karti, orbitrons, bija iespēja spēlēt 
lielformāta spēles un iesaistīties 
radošajās darbnīcās. 

Līdztekus norisēm sporta sta-
dionā laukumā pie stadiona ģi-
menes bija aicinātas piedalīties 
lielformāta gleznas „Ģimenes foto-
albums – mozaīka” tapšanā. Katra 
ģimene savā mozaīkas gabaliņā uz 

asfalta ar krītiņiem zīmēja savas 
ģimenes portretu.

Lelde Drozdova-Auzāne, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Svētku fotogalerija, video, kā arī 
skrituļslidošanas sacensību rezultāti 
apskatāmi pašvaldības mājaslapā 
www.babite.lv.

Babītes novada bērnu svētkos – pozitīvas emocijas un dejotprieks. 
Foto: L.DrozDova-auzāne

Noslēgusies pirmā LEADER projektu iesniegšanas kārta
Aizvadot spraigus pavasara mēnešus, noslēgusies 1. kārta projektu iesniegumu pieņemša
nai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākuma „Atbalsts LEADER 
vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana 
saskaņā ar SVVA stratēģiju”.
Paldies aktīvajiem projektu iesniedzējiem! Biedrības „Pierīgas partnerība” darbības teritorijā (Mārupes, 
Olaines, Babītes novads) iesniegti 38 projekti par kopējo summu 581 284 EUR apmērā:
Nr. Rīcība Saņemto 

projektu 
skaits

Piešķirtais 
finansē-
jums, EUR

Attiecināmās 
izmaksas, 
EUR

1.1. Atbalsts tūrisma un aktīvās atpūtas veicināšanai 9 100 000 172 034
1.2. Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, mājražošanai 

un amatniecībai, t.sk. pašu saražotās produkcijas iepakošanai, 
realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai

5 100 000 58 179

1.3. Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai 3 50 000 26 666
2.1. Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai 15 80 000 220 049
3.2. Atbalsts vietējās teritorijas, t.sk. dabas un kultūras objektu 

sakārtošanai, pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un 
sasniedzamībai

6 80 000 104 356

Iesniegto projektu skaits Mārupes novads Olaines novads Babītes novads
Uzņēmējdarbības projekti 10 5 2
Sabiedriskā labuma projekti 4 10 7

Babītē atklāts „Silvicola” 
dibināšanas piemiņas akmens
Īstenojot sen lolotu ideju, 
sestdien, 7. maijā, Babītē, 
piedaloties Babītes novada 
pašvaldības, AS „Latvijas 
valsts meži” un meža nozares 
pārstāvjiem un kora dalīb
niekiem, svinīgi atklāts Lat
vijas meža darbinieku vīru 
kora „Silvicola” dibināšanas 
piemiņas akmens.

Koris „Silvicola” dibināts Babītē 
1980. gada 21. februārī, apvieno-
joties toreizējo mežrūpniecības 
saimniecību vokālajiem ansam-
bļiem no visas Latvijas. Kora di-
bināšanā kā kora dalībnieks pie-
dalījās toreizējais meža ministrs 
Leons Vītols. Viņš ierosināja, ka 
kora dibināšanai par godu pie to-
reizējā Jūrmalas mežrūpniecības 
saimniecības kluba Babītē vaja-
dzētu uzstādīt akmeni ar iekaltu 
kora nosaukumu. Kora dalībnie-

ki ideju atbalstīja. Ar laiku torei-
zējais Jūrmalas mežrūpniecības 
saimniecības direktors Edgars 
Ezerlīcītis sagādāja trīs lielus 
akmeņus, kas daudzus gadus tā 
arī nogulēja zālājā pie ēkas. To-
mēr, gadiem ejot, kora sākotnē-
jā apņemšanās izveidot šo goda 
akmeni urdīja kora prezidenta 
Voldemāra Laicāna prātu, un kora 
pastāvēšanas 35. gadā viņš sāka 
aktīvi darboties, panākot senās 
apņemšanās īstenošanu. 

Piemiņas akmens atklāšanas 
pasākumā Babītes novada paš-
valdības pārstāve, Babītes Mūzi-
kas skolas direktore Inita Pūķe 
apliecināja, ka kora dibināšanas 
goda akmens novadā tiks sagla-
bāts un uzturēts kā kultūras pie-
mineklis.

Raksts sagatavots pēc 
Viktora Gulbja sniegtās 

informācijas
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Pašvaldības domes sēdē maijā pieņemtie lēmumi 
Babītes novada pašvaldības domes 
sēdē 25. maijā tika izskatīti 55 darba 
kārtībā iekļautie punkti. Sēdē pie-
dalījās 14 domes deputāti. 

Domes sēdes lēmumi īsumā:
•	 informēt biedrību „Dravnieki 1”, 
ka Babītes novada pašvaldība neie-
gādāsies no biedrības „Dravnieki 1” 
ūdenssaimniecības inženierkomuni-
kācijas. Pašvaldības amatpersonām 
izvērtēt būvniecības dokumentāciju 
par biedrības „Dravnieki 1” īpašumā 
esošajām ielām un ielu apgaismoju-
mu un informēt attīstības komiteju 
par iespējām iegādāties pašvaldības 
īpašumā ielas un ielu apgaismojumu;
•	piešķirt zemes vienībai ar kadas-
tra apzīmējumu 80480130062 jaunu 
adresi „Annas koku skola”, Klīves, 
Babītes pagasts, Babītes novads, LV-
2107. Piešķirt nekustamajam īpa-
šumam jaunu nosaukumu „Annas 
koku skola”. Zemes vienībai 0,2946 ha 
platībā mainīt noteikto nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi no zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība, uz izglītības un 
zinātnes iestāžu apbūve;
•	piešķirt būvei ar kadastra apzīmē-
jumu 80480040296001, kas atrodas 
nekustamajā īpašumā „Taisnstūrīši”, 
adresi „Taisnstūrīši”, Spilve, Babītes 
pagasts, Babītes novads. Mainīt ne-
kustamā īpašuma „Taisnstūrīši” zemes 
vienības 1,6575 ha platībā noteikto 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 
no zeme, uz kuras galvenā saimnie-
ciskā darbība ir lauksaimniecība, uz 
individuālo dzīvojamo māju apbūve;
•	 atļaut no nekustamā īpašuma 
„Grauzes” atdalīt zemes gabalu 
3,62  ha platībā un reģistrēt to kā 
atsevišķu kadastra objektu. Piešķirt 
atdalāmajam zemes gabalam nosau-
kumu „Sildruvas” un saglabāt nekus-
tamā īpašuma lietošanas mērķi;
•	piekrist zemes ierīcības projekta 
izstrādei nekustamā īpašuma „Grau-
zes” Pavasaros, Salas pagastā, Babītes 
novadā, zemes vienības sadalīšanai 
trīs zemes vienībās;
•	 līdz	2017.	gada	25.	maijam	pagari-
nāt 28.01.2015. apstiprināto nosacīju-
mu derīguma termiņu zemes ierīcī-
bas projekta izstrādei zemes vienībai 
„Strauti-2” Mežārēs, Babītes pagastā, 
Babītes novadā;
•	 apstiprināt sertificētas zemes ierī-
kotājas E. Kreices izstrādāto zemes 
ierīcības projektu nekustamajiem 
īpašumiem „Melbas” un „Danči” 
Sēbruciemā, Babītes pagastā, Babītes 
novadā;
•	 līdz	2017.	gada	25.	maijam pagari-
nāt 25.02.2015. apstiprināto nosacīju-
mu derīguma termiņu zemes ierīcības 
projekta izstrādei zemes vienībai „Ka-
lēji” Mežārēs, Babītes pagastā, Babītes 
novadā;
•	nodot publiskajai apspriešanai un 
atzinumu saņemšanai izstrādāto de-
tālplānojuma projektu nekustamajam 
īpašumam „Jaunkalēji” Mežārēs, Ba-
bītes pagastā, Babītes novadā;
•	 atļaut uzsākt nekustamā īpašuma 
„Jaunzemes” detālplānojuma grozī-
jumu izstrādi nekustamo īpašumu 
Salienas iela 12, Salienas iela 14, Liel-

upes iela 3, Lielupes iela 4, Lielupes 
iela 6, Lielupes iela, Bulduru iela 10 
un Vaivaru ielas teritorijā;
•	 apstiprināt izstrādātos nekustamā 
īpašuma „Bebrupļava” detālplānojuma 
grozījumus nekustamā īpašuma Beb-
ru iela 9 Brīvkalnos, Babītes pagastā, 
Babītes novadā, teritorijai;
•	precizēt Babītes novada pašvaldības 
domes 2016. gada 30. marta lēmumu 
„Par detālplānojuma izstrādes uzsāk-
šanu nekustamā īpašuma „Ošpriedes” 
Salas pagastā, Babītes novadā, kadas-
tra apzīmējums 80880050135, terito-
rijas daļai 2,19 ha platībā” (protokols 
Nr. 5, 14.  §), nosakot, ka detālplā-
nojuma teritorija atbilst nekustamā 
īpašuma „Ošpriedes” zemes vienībai 
2,19 ha platībā;
•	nodot nekustamā īpašuma „Ošprie-
des” Salas pagastā, Babītes novadā, 
detālplānojuma projektu publiskajai 
apspriešanai un atzinumu saņemšanai;
•	 slēgt vienošanos ar desmit privāt-
personām un piecām juridiskajām 
personām par grozījumiem noslēg-
tajos zemes vienību nomas līgumos;
•	 atdalīt no nekustamā īpašuma „Vī-
tolu iela I-6” zemes vienību 0,027 ha 
platībā. Apstiprināt izveidoto zemes 
vienību kā zemes starpgabalu, piešķi-
rot tam jaunu nosaukumu „Starpga-
bals Nr. 27”, un noteikt, ka Babītes 
novada pašvaldībai piekrīt un uz paš-
valdības vārda zemesgrāmatā ierakstā-
ma neapbūvēta lauku apvidus zeme 
saskaņā ar likuma „Par valsts un 
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām 
un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 
3. panta otrās daļas ceturto punktu. 
Jaunizveidotajam zemes starpgabalam 
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi – individuālo dzīvojamo māju 
apbūves zeme;
•	noslēgt zemes nomas līgumu ar vie-
nu personu par pašvaldībai piederošā 
nekustamā īpašuma Babītes iela 3A 
Babīte, Babītes pagasts, zemes vienī-
bas daļas 0,06 ha platībā iznomāšanu 
bez apbūves tiesībām, ģimenes dārza 
ierīkošanai un uzturēšanai. Noslēgt 
zemes nomas līgumu ar vienu personu 
par pašvaldībai piederošā nekustamā 
īpašuma „Lībieši” zemes vienības da-
ļas 0,035 ha platībā iznomāšanu bez 
apbūves tiesībām malkas novietošanai;
•	noslēgt zemes nomas līgumu ar 
divām personām par apbūvētu ze-
mes vienību 78/24677 un 378/24677 
domājamām daļām Rīgas ielā 2B, Piņ-
ķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, 
garāžu uzturēšanai;
•	noslēgt zemes nomas līgumu ar 
vienu personu par pašvaldībai pie-
derošā nekustamā īpašuma „Dārzi” 
zemes vienības ar nosacīto nosau-
kumu „Piņķi” daļas iznomāšanu bez 
apbūves tiesībām personīgās palīg-
saimniecības vajadzībām – ģimenes 
dārzu ierīkošanai un uzturēšanai;
•	 atļaut sadalīt nekustamā īpašuma 
„Indriņas” zemes vienību divās ze-
mes vienībās, saglabājot abas zemes 
vienības viena īpašuma sastāvā;
•	 izsniegt izziņu piecām privātperso-
nām un vienai juridiskajai personai par 
piekrišanu iegūt īpašumā zemi nekusta-
majos īpašumos „Dirbas” Salas pagas-
tā, „Ziedu iela 1A” Priežciemā, Babītes 

pagastā, „Jūras iela 13” un „Bulduru 
iela 1” Piņķos, Babītes pagastā, „Lauku 
iela 15” Sēbruciemā, Babītes pagastā, 
383/1000 domājamās daļas nekustama-
jā īpašumā „Silmalas 1” un 221/1000 
domājamās daļas nekustamajā īpašumā 
„Silmalas 2” Salas pagastā; 
•	 trīs	 personām	 piešķirt pabalstu 
150 EUR apmērā, divām personām 
200 EUR apmērā un divām personām 
290 EUR apmērā sociālās rehabilitā-
cijas mērķu sasniegšanai;
•	neuzņemt dzīvokļu jautājumu risi-
nāšanas reģistrā vienu personu;
•	 apstiprināt nosacīto cenu kusta-
mai mantai – radiatoriem „Beta” 
1500  W  – 24,37 EUR un „Beta” 
1000 W – 22,19 EUR;
•	 veikt izmaiņas pašvaldības 
27.01.2016. noteikumu Nr.  1 „Par 
amatiem, to klasificēšanu un mēnešal-
gām pašvaldības iestādēs 2016. gadā” 
(protokols Nr.  1, 38.  §) pielikumā 
Nr. 11, izsakot to jaunā redakcijā;
•	 Babītes	novada	pašvaldības	domes	
22.04.2015. lēmumu „Par mobilo tāl-
ruņu izmantošanas limitu noteikšanu” 
(protokols Nr. 6, 22. §) papildināt ar 
pozīciju: „Babītes sporta kompleksa 
administrators (āra futbola laukumam 
Piņķos), limits 10 EUR mēnesī”;
•	papildināt Babītes novada pašvaldī-
bas domes 22.10.2014. lēmumu „Par 
biļešu cenu nominālu apstiprināšanu” 
(protokols Nr. 14, 27. §) 1. punktu ar 
biļešu cenas nominālu 4 EUR apmērā;
•	 apstiprināt atsavināmajam nekusta-
majam īpašumam „Starpgabals Nr. 22” 
nosacīto cenu 1682 EUR apmērā;
•	 samazināt Babītes novada pašval-
dībai piederoša nekustamā īpašuma – 
dzīvokļa „Ezeri”-29 Spuņciemā, Salas 
pagastā, Babītes novadā – izsoles sā-
kotnējo cenu par 20%. Uzdot izsoles 
komisijai rīkot dzīvokļa „Ezeri”-29 
atsavināšanas otro izsoli;
•	 apstiprināt Babītes novada pašval-
dības saistošos noteikumus Nr.  13 
„Grozījumi Babītes novada pašvaldī-
bas 24.08.2011. saistošajos noteiku-
mos Nr. 16 „Par ielu tirdzniecību un 
nodevas apmēru par ielu tirdzniecību 
Babītes novadā””;
•	 apstiprināt Babītes novada pašval-
dībai piederoša nekustamā īpašuma 
– nedzīvojamās ēkas „Centrālais sil-
tuma punkts” Piņķos, Babītes pagastā, 
Babītes novadā, nomas tiesību izsoles 
noteikumus; 
•	 administratīvā	pārkāpuma	proto-
kolu-paziņojumu atstāt negrozītu un 
vienas personas sūdzību noraidīt;
•	 veikt redakcionālus grozījumus no-
teikumu Nr. 16 „Babītes Mūzikas sko-
las audzēkņu uzņemšanas noteikumi” 
3.  punktā, 3.1.  apkšpunktu izsakot 
šādā redakcijā: „3.1. Babītes mūzikas 
skolā uzņem bērnus, kuri ir dekla-
rēti Babītes novada administratīvajā 
teritorijā un kuru vecāki/aizbildnis 
vai vismaz viens no vecākiem/aiz-
bildņiem ir deklarēts Babītes novada 
administratīvajā teritorijā.  Bērnus, 
kuru dzīvesvieta nav deklarēta Babī-
tes novada administratīvajā teritorijā, 
uzņem Skolā tikai gadījumā, ja pēc 
uzņemšanas iestājpārbaudījumu re-
zultātu paziņošanas ir brīvas vietas 
profesionālās ievirzes izglītības prog-

rammās, sagatavošanas un interešu 
izglītības programmās”; 
•	 apstiprināt Babītes novada pašval-
dības 2015. gada pārskatu, t.sk. bilan-
ces kopsummu – 31  461  726  EUR; 
pamatbudžeta izpildes rezultātu – 
2 274 740 EUR; speciālā budžeta iz-
pildes rezultātu – 116 208 EUR; ziedo-
jumu un dāvinājumu budžeta izpildes 
rezultātu – 1372 EUR. Apstiprināt 
Babītes novada pašvaldības konsoli-
dēto 2015. gada pārskatu, t.sk. bilan-
ces kopsummu – 31  467  788  EUR; 
pamatbudžeta izpildes rezultātu  – 
2  277  471  EUR; speciālā budžeta 
izpildes rezultātu  – 116  208  EUR; 
ziedojumu un dāvinājumu budžeta 
izpildes rezultātu – 1372 EUR;
•	 apstiprināt Babītes novada pašval-
dības Latvijas simtgadei veltīto pa-
sākumu konkursa nolikumu (vairāk 
lasiet 1. lpp.);
•	 par	 profesionālo	 ieguldījumu	 un	
audzēkņu sasniegumiem piešķirt nau-
das balvu 650 EUR apmērā pirms-
skolas izglītības iestādes „Saimīte” 
mūzikas pedagoģei Lienai Bernhar-
dei, 899 EUR apmērā Babītes Mūzikas 
skolas pedagoģei Valdai Bagātai un 
714 EUR apmērā Babītes Mūzikas 
skolas pedagoģei Anitai Rozei;
•	 iedalīt 500 EUR sporta biedrībai 
„Jātnieku sporta klubs „Tempera-
ments”” Babītes novada iedzīvotājas 
dalībai vietēja mēroga un starptau-
tiskajās sacensībās iejādē. Iedalīt 
320  EUR sporta biedrībai „Sporta 
klubs „Babīte”” Babītes novada ie-
dzīvotājas dalībai vietēja mēroga un 
starptautiskajās sacensībās pludmales 

volejbolā. Iedalīt 2800 EUR biedrībai 
„ASANO” sporta inventāra iegādei 
2016./2017. gada sezonā;
•	uzdot pašvaldības ceļu būvinže-
nierei Antrai Parisai organizēt ceļa 
zīmju „Masas ierobežojums” ar norādi 
12 t uzstādīšanu Kleistu ceļa posmā 
no Zvaigžņu ielas līdz Rīgas pilsētas 
robežai;
•	piekrist Babītes novada pašvaldības 
Salas sākumskolas direktores Dainas 
Krūmiņas lūgumam un atbrīvot viņu 
no Salas sākumskolas direktores ama-
ta pienākumu pildīšanas un izbeigt 
darba tiesiskās attiecības ar šā gada 
24. augustu;
•	 izsludināt atklātu konkursu uz 
Babītes novada pašvaldības Salas 
sākumskolas direktora amata vietu. 
Izveidot pretendentu atlases konkursa 
komisiju sekojošā sastāvā: komisijas 
priekšsēdētājs – pašvaldības domes 
priekšsēdētāja vietnieks, izglītības, 
kultūras un sporta lietu komitejas 
priekšsēdētājs G. Senkāns; komisijas 
priekšsēdētāja vietnieks – deputāts 
T. Tračums; komisijas locekļi – de-
putāte I. Pūķe, deputāte I. Bērziņa, 
deputāte I. Dubra; izpilddirektore – 
E. Sloceniece; komisijas sekretāre – 
izglītības darba speciāliste E. Jonina;
•	precizēt saistošo noteikumus Nr. 11 
„Par pašvaldības nodevu par būvat-
ļaujas izdošanu vai būvniecības iece-
res akceptu, izdarot atzīmi paskaidro-
juma rakstā vai apliecinājuma kartē” 
(pielikumā).

Andrejs Ence, 
Babītes novada pašvaldības domes 

priekšsēdētājs

Babītes novada pašvaldība izsludina 
atklātu konkursu uz vakanto amatu

„BABīTES nOVAdA PAšVALdīBAS 
SALAS SĀkuMSkOLAS dIREkTORS”

PRASĪBAS PRETENDENTIEM:
•	uz	pretendentu	neattiecas	Izglītības	likumā	un	Bērnu	tiesību	aizsardzības	
likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu;
•	pretendenta	izglītība	atbilst	Izglītības	likumā	un	Ministru	kabineta	notei-
kumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju 
un profesionālās pilnveides kārtību noteiktajām prasībām;
•	pretendents	prot	valsts	valodu	augstākajā	līmenī	atbilstoši	Valsts	valodas	
likuma prasībām un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas 
zināšanas profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
•	pretendentam	ir	vismaz	triju	gadu	pedagoģiskā	darba	pieredze	attiecīgās	
izglītības jomā vai izglītības vadības darbā;
•	pretendentam	ir	zināšanas	 izglītības	 iestāžu	finansēšanas	 jautājumos.
IESNIEDZAMIE DOKUMENTI: 
•	konkursam	adresēts	pieteikums;	
•	 izglītības	dokumentu	kopijas,	papildu	apmācību	un	svešvalodu	apguves	
apliecinošu dokumentu kopijas; 
•	 īss	dzīves	un	darba	gaitu	apraksts	(CV);	
•	motivācijas	vēstule,	 iestādes	attīstības	redzējums	(līdz	divām	A4	lapām	
datorrakstā, burtu šrifts – Times New Roman, burtu lielums – 12); 
•	valsts	valodas	prasmes	apliecības	kopija	(ja	nepieciešams);	
•	apliecinājums,	ka	uz	pretendentu	neattiecas	Izglītības	 likumā	un	Bērnu	
tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu.
Līdz 29.06.2016. plkst. 17.00 (pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai 
saņemtie pieteikumi netiks vērtēti) iesniedzamie dokumenti personīgi 
jāiesniedz slēgtā aploksnē Babītes novada pašvaldības Administrācijas 
kancelejā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, darba 
laikā, vai pa pastu, norādot adresātu – Babītes novada pašvaldība, adrese: 
Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107; uz aploksnes 
jābūt norādei „Konkursam uz Salas sākumskolas direktora amatu”.
Tālrunis uzziņām 67914650. 
Ar konkursa nolikumu var iepazīties pašvaldības interneta vietnē 
www.babite.lv.
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Saimnieciskie darbi maijā
Ceļi, meliorācija un 
apgaismojums 
•	 Veikti	ceļu	un	ielu	vasaras	uzturē-
šanas darbi, t.sk. grants ceļu apstrāde 
pret putēšanu, grants ceļu greiderēša-
na un asfalta bedrīšu remonts.
•	 Noslēgts	līgums	ar	SIA	„Rīgas	luk-
sofors” par ceļu horizontālo apzīmē-
jumu uzklāšanu uz Babītes novada 
pašvaldības ielām un laukumiem. 
Līgumcena – 13 291 EUR; termiņš – 
līdz 31.10.2017.
•	 SIA	„Lemminkainen	Latvija”	 līdz	
09.10.2016. pārbūvēs pašvaldības 
autoceļu C-108 Gātes ceļa posmā, 
Gātciemā, Salas pagastā. Līgumce-
na – 248 449 EUR. Būvuzraudzību 
veiks SIA „Raucut” (līgumcena 3950 
EUR), autoruzraudzību – SIA „BM-
projekts” (līgumcena 990 EUR).
•	 Notiek	septiņu	piedāvājumu	vērtē-
šana par Rožu ielas Babītē pārbūvi. 
•	 Izsludināts	 iepirkums	par	Babītes	
novada pašvaldības ielu un autoceļu 
ikdienas uzturēšanas darbiem ziemas 
periodā. 
•	 SIA	 „EDS”	 līdz	 07.09.2016.	 izbū-
vēs ielu apgaismojumu Vecā Liepājas 
ceļa posmam no A9 līdz Viestura ielai 
(1. kārta) Dzilnuciemā, Babītes pagas-
tā. Līgumcena – 22492 EUR. Būvuz-
raudzību veiks SIA „BaltLine Globe” 
(līgumcena 1140 EUR), autoruzraudzī-
bu – SIA „Elset” (līgumcena 150 EUR).
•	 SIA	„Tesla”	būvēs	gājēju	celiņa	ap-
gaismojumu nekustamajā īpašumā 
„Loki” Piņķos. Līgumcena 6780 EUR. 
Termiņš – 28.07.2016. Būvuzraudzī-
bu veiks SIA „Sadalne” (līgumcena 
723  EUR), autoruzraudzību – SIA 
„EDS” (līgumcena 150 EUR). 
•	 SIA	 „Elset”	 izstrādās	 būvprojek-
tu „Ielu apgaismojuma Rīgas ielas 
posmā no C-65 līdz autostāvvietai 
„Loki” Piņķos jaunbūve”. Līgumce-
na – 750 EUR; termiņš – 15.08.2016.
•	 SIA	„Energosistēmas”	izstrādās	„Ielu	
apgaismojuma izbūves Kleistu ielas 
posmā no Kalēju ielas līdz Strupu ie-
lai Liepezerā, Babītes pagastā, Babītes 
pagastā” būvprojektu. Līgumcena – 
730 EUR; termiņš – 26.08.2016.
•	 SIA	„EDS”	izbūvēs	ielas	apgaismo-
jumu Kleistu ielas posmā no „Ušām” 
līdz Staru ielai Mežārēs, Babītes pa-
gastā. Līgumcena – 19 158 EUR; ter-
miņš – 31.08.2016. Būvuzraudzību 

veiks SIA „BaltLine Globe” (līgumce-
na 1240 EUR), autoruzraudzību – SIA 
„Elset” (līgumcena 150 EUR).
•	 Pieņemts	 lēmums	slēgt	 līgumu	ar	
SIA „Ceļinieks 1” par piebraucamās 
ielas un gājēju celiņu pārbūves un 
apgaismojuma izbūves nekustamajā 
īpašumā „Piņķu ciems-2” un Jūrma-
las iela 17 Piņķos, Babītes pagastā, 
1. kārtu. Līgumcena – 45 375 EUR.
•	 Noslēdzies	piedāvājumu	 iesnieg-
šanas termiņš iepirkumam par ielu 
apgaismojuma izbūvi Liberu ielā Li-
beros, Babītes pagastā. Iesniegti četri 
piedāvājumi. Notiek vērtēšana.
•	 SIA	„Salas	Company”	veiks	Babītes	
poldera sūkņu stacijas sūkņu apkopi. 
Līgumcena – 1140 EUR.
•	 SIA	„Riga	Rent”	 līdz	08.07.2016.	
atjaunos caurtekas uz Dzilnu ceļa, 
Gravu ielas, Dambja ceļa un Kūdrā. 
Līgumcena – 13 489 EUR. 
•	 Noslēdzies	piedāvājumu	iesniegšanas	
termiņš iepirkumam par poldera dam-
bju rekultivēšanas un zāles pļaušanas 
darbiem Babītes pagastā. Iesniegti divi 
piedāvājumi, notiek vērtēšana. 

nekustamais īpašums 
un plānošana
•	 SIA	„Kvadrum”	pārbūvēs	ēku	nekus-
tamajā īpašumā „Vietvalži” Spuņciemā, 
Salas pagastā. Līgumcena – 539 730 
EUR; termiņš – 02.03.2017. Būvuz-
raudzību veiks SIA „BaltLine Globe” 
(līgumcena 3950 EUR), autoruzrau-
dzību – SIA „Arhitekte G.Kursīte” 
(līgumcena 1420 EUR). 
•	 SIA	„Elset”	 izstrādās	„Ārējās	elek-
troapgādes pieslēguma ierīkošana 
objektā „Vietvalži” Spuņciemā, Salas 
pagastā” būvprojektu. Līgumcena – 
750 EUR. Termiņš – 24.07.2016.  
•	 Izsludināts	iepirkums	par	nekustamā	
īpašuma pārbūvi Liepu alejā 17, Babītē. 
•	 Izsludināts	 iepirkums	par	divu	ro-
taļu laukumu izbūvi. 
•	 Saskaņā	ar	domes	 lēmumiem:
- noslēgts līgums par nekustamā īpa-
šuma „Celtnieku iela 24” Babītē, Babī-
tes pagastā, ar kopējo platību 1609 m2, 
kadastra apzīmējums 80480040375, 
atsavināšanu par 20 820 EUR;
- noslēgtas trīs vienošanās par izmai-
ņām noslēgtajos līgumos (t.i., par iz-
maiņām atkritumu tarifos un saistību 
tiesību pārņemšanu);

- noslēgti deviņi zemes nomas līgumi;
- noslēgts līgums ar SIA „TOPO-
HAUS GRUPA” par zemes ierīcības 
projekta izstrādi nekustamā īpašuma 
„Brīvnieki”, Babītes pagastā, sadalīša-
nai divās zemes vienībās. Līgumcena – 
1115 EUR; termiņš – 30.11.2016.;
- noteikta nekustamā īpašuma „Starp-
gabals Nr. 22” Spuņciemā vērtība. 

Pašvaldības iestādes 
•	 Babītes	sporta	kompleksa	ģērbtuvēs	
uzstādīti garderobes skapji, uzsākta 
ģērbtuvju izmantošana.
•	 Noslēdzies	piedāvājumu	iesniegša-
nas termiņš iepirkumam par jaunas 
pasažieru automašīnas piegādi Ba-
bītes sporta kompleksa vajadzībām; 
iesniegts viens piedāvājums.
•	 Noslēdzies	piedāvājumu	 iesnieg-
šanas termiņš iepirkumam par nere-
gulāriem pasažieru pārvadājumiem 
Babītes sporta kompleksa vajadzībām; 
iesniegti divi piedāvājumi. 
•	 Izsludināts	 iepirkums	par	Babītes	
novada pašvaldības izglītības iestāžu 
skolēnu pārvadājumiem.
•	 SIA	„Pro	Dev”	veiks	Babītes	nova-
da pašvaldības administratīvās ēkas 
pārbūvi. Līgumcena – 151 409 EUR; 
termiņš – 19.09.2016. Būvuzraudzī-
bu veiks SIA „Prokrial” (līgumcena 
2275 EUR), autoruzraudzību – SIA 
„BM Projekts” (līgumcena 500 EUR).
•	 Turpinās	Babītes	vidusskolas	pār-
būves un teritorijas labiekārtojuma 
būvprojekta izstrāde.
•	 Izstrādāts	Babītes	vidusskolas	aktu	
zāles ventilācijas izbūves būvprojekts; 
izsludināts iepirkums par būvniecību.
•	 SIA	„Thomson	solutions”	piegādās	
un uzstādīs žalūzijas Babītes vidus-
skolā. Līgumcena – 14 084 EUR. 
•	 Pieņemts	 lēmums	slēgt	 līgumu	ar	
SIA „Reaton LTD” par Babītes vi-
dusskolas telpu atjaunošanas darbu 
veikšanu. Līgumcena – 149 565 EUR.
•	 Turpinās	daudzfunkcionālā	sociālo	
pakalpojumu centra Piņķos, Centra 
ielā 3, pārbūves darbi.
•	 Noslēdzies	piedāvājumu	iesniegšanas	
termiņš iepirkumam par mēbeļu piegādi 
PII „Saimīte”; iesniegti 10 piedāvājumi.
•	 Izsludināts	 iepirkums	par	projek-
tora piegādi un uzstādīšanu Babītes 
novada pašvaldības Kultūrizglītības 
centra Lielajā zālē. 

Elfa Sloceniece,
Babītes novada pašvaldības 

izpilddirektore 

PAzIņojuMS	PAR	NEKuSTAMĀ	īPAšuMA	„KRūKļI”	
DETĀLPLĀNojuMA	IzSTRĀDES	uzSĀKšANu

Ar Babītes novada pašvaldības domes 01.06.2016. lēmu-
mu „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā 
īpašuma „Krūkļi” Babītes pagastā, Babītes novadā, zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 80480080032.” (prot. 
Nr. 8, 3. §) ir uzsākta detālplānojuma izstrāde minētājam 
nekustamajam īpašumam ar mērķi pamatot zemesgabala 
sadalīšanu un precizēt Babītes pagasta teritorijas plā-
nojuma 2008.–2020. gadam un Salas pagasta teritorijas 
plānojuma 2005.–2017. gadam funkcionālajā zonējumā 
noteikto atļauto izmantošanu atbilstoši teritorijas izman-
tošanas un apbūves noteikumiem.

Par detālplānojuma grozījumu izstrādes vadītāju ap-
stiprināta 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-pasta adresi dome@babite.lv. 

Inga Griezne, Babītes novada pašvaldības Plānošanas 
un būvniecības daļas teritorijas plānotāja

PAzIņojuMS	PAR	NEKuSTAMĀ	īPAšuMA	„jAuNKALējI”	
MEžĀRēS,	BABīTES	PAgASTĀ,	BABīTES	NoVADĀ,	

DETĀLPLĀNojuMA	PRojEKTA	NoDošANu	PuBLISKAjAI	
APSPRIEšANAI	uN	ATzINuMu	SAņEMšANAI

Ar Babītes novada pašvaldības domes 25.05.2016. lēmumu „Par nekustamā 
īpašuma „Jaunkalēji” Mežārēs, Babītes pagastā, Babītes novadā, kadastra 
apzīmējums 80480010590, detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai 
apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (prot. Nr. 7, 9.§) detālplānojuma 
projekts ir nodots publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 14.06.2016. līdz 12.07.2016.
Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 04.07.2016. plkst. 17.00 

Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, 
Babītes pagastā, Babītes novadā.

Publiskās apspriešanas laikā detālplānojuma projekts būs apskatāms 
Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, kā 
arī Babītes novada pašvaldības interneta vietnē www.babite.lv.

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-pasta adresi dome@
babite.lv. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, fi-
ziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas 
adrese, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese. 
Apmeklētāju pieņemšanas laiks Babītes novada pašvaldības administrācijas 
ēkā – pirmdienās un ceturtdienās plkst. 8.15–12.15 un plkst. 13.00–18.00

Inga Griezne, Babītes novada pašvaldības Plānošanas un 
būvniecības daļas teritorijas plānotāja

PAzIņojuMS	PAR	NEKuSTAMĀ	īPAšuMA	„jAuNzEMES”	
DETĀLPLĀNojuMA	gRozījuMu	IzSTRĀDES	uzSĀKšANu

Ar Babītes novada pašvaldības domes 25.05.2016. lēmumu „Par nekustamā 
īpašuma „Jaunzemes” detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu ne-
kustamo īpašumu Salienas iela 12 ar kadastra apzīmējumu 80480030751, 
Salienas iela 14 ar kadastra apzīmējumu 80480030728, Lielupes iela 3 ar 
kadastra apzīmējumu 80480030686, Lielupes iela 4 ar kadastra apzīmēju-
mu 80480030688, Lielupes iela 6 ar kadastra apzīmējumu 80480030687, 
Lielupes iela ar kadastra apzīmējumu 80480030757, Bulduru iela 10 ar 
kadastra apzīmējumu 80480030685 un Vaivaru iela ar kadastra apzīmēju-
mu 80480030756 teritorijā” (prot. Nr. 7, 10. §) ir uzsākta detālplānojuma 
grozījumu izstrāde minēto nekustamo īpašumu teritorijā ar mērķi grozīt 
piebraucamo ceļu un ielu risinājumus, kā arī precizēt arhitektoniskos 
risinājumus saskaņā ar Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008.–2020.
gadam un Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005.–2017.gadam funkcionālā 
zonējumā noteikto atļauto izmantošanu atbilstoši teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumiem.

Par detālplānojuma grozījumu 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-pasta adresi dome@babite.lv.

Inga Griezne, Babītes novada pašvaldības Plānošanas un 
būvniecības daļas teritorijas plānotāja

PAzIņojuMS	PAR	NEKuSTAMĀ	īPAšuMA	„ošPRIEDES”	
SALAS	PAgASTĀ,	BABīTES	NoVADĀ,	DETĀLPLĀNojuMA	
PRojEKTA	NoDošANu	PuBLISKAjAI	APSPRIEšANAI	uN	

ATzINuMu	SAņEMšANAI
Ar Babītes novada pašvaldības domes 25.05.2016. lēmumu „Par detāl-
plānojuma projekta nekustamajam īpašumam „Ošpriedes” Salas pagastā, 
Babītes novadā, kadastra apzīmējums 80880050673, nodošanu publiskajai 
apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (prot. Nr. 7, 13. §) detālplānojuma 
projekts ir nodots publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 07.06.2016. līdz 05.07.2016.
Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 27.06.2016. plkst. 17.00 

Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā „Pīlādzīšos”, Salas pagastā, 
Babītes novadā.

Publiskās apspriešanas laikā detālplānojuma projekts būs apskatāms 
Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, 
Babītes pagastā, Babītes novadā, Babītes novada pašvaldības administrā-
cijas ēkā „Pīlādzīšos”, Salas pagastā, Babītes novadā, kā arī Babītes novada 
pašvaldības interneta vietnē www.babite.lv.

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-pasta adresi dome@
babite.lv. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, fi-
ziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas 
adrese, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese. 
Apmeklētāju pieņemšanas laiks Babītes novada pašvaldībā – pirmdienās 
un ceturtdienās plkst. 8.15–12.15 un plkst. 13.00–18.00.

Inga Griezne, Babītes novada pašvaldības Plānošanas un 
būvniecības daļas teritorijas plānotāja

PAzIņojuMS	PAR	NEKuSTAMĀ	īPAšuMA	
„BEBRuPļAVA”	DETĀLPLĀNojuMA	
gRozījuMu	APSTIPRINĀšANu	

NEKuSTAMĀ	īPAšuMA	BEBRu	IELA	9,	
BRīVKALNoS,	BABīTES	PAgASTĀ,	BABīTES	

NoVADĀ,	TERIToRIjĀ
Ar Babītes novada pašvaldības domes 25.05.2016. 
lēmumu „Par nekustamā īpašuma „Bebrupļava” de-
tālplānojuma grozījumu apstiprināšanu nekustamā 
īpašuma Bebru iela 9, Brīvkalnos, Babītes pagastā, 
Babītes novadā, kadastra apzīmējums 80480090273, 
teritorijā” (prot. Nr. 7, 11. §) ir apstiprināti detālplā-
nojuma grozījumi nekustamā īpašuma Bebru iela 9, 
Brīvkalnos, Babītes pagastā, Babītes novadā, teritorijā.

Ar detālplānojuma dokumentāciju var iepazīties 
Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Cen-
tra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, 
kā arī Babītes novada pašvaldības interneta vietnē 
www.babite.lv.

Inga Griezne, Babītes novada pašvaldības Plā-
nošanas un būvniecības daļas teritorijas plānotāja
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Sabiedriskās kārtības nodrošināšanai veiktie darbi maijā 
Babītes novada pašvaldības 
administrācijas Sabiedriskās 
kārtības daļas sargu darbības 
rezultāti sadarbībā ar Olaines 
iecirkņa policijas darbinie
kiem, veicot sabiedriskās 
kārtības uzraudzību Babītes 
novadā maijā:

•	 sabiedriskās	kārtības	uzraudzībā	
veikti 83 izbraukumi;
•	 Valsts	policijā	nogādātas	12	per-
sonas, no kurām 10 – par admi-
nistratīvā pārkāpuma izdarīšanu, 
divas – aizdomās par noziedzīga 
nodarījuma izdarīšanu;
•	 saņemti	un	izskatīti	42	iedzīvotāju	
iesniegumi un sūdzības;
•	 četros	gadījumos	personas	nogā-
dātas savā dzīvesvietā;
•	 ar	51	personu	veiktas	preventīva	
rakstura pārrunas un pieņemti pa-
skaidrojumi;

•	 par	apstāšanās	un	stāvēšanas	no-
teikumu neievērošanu sastādīti 11 
protokoli – paziņojumi;
•	 par	 alkoholisko	 dzērienu	 vai	
citu apreibinošo vielu lietošanu 
sabiedriskās vietās vai par atraša-
nos sabiedriskā vietā tādā reibuma 
stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu, 
sastādīti astoņi administratīvā pār-
kāpuma protokoli;
•	 Babītes	novadā	veikti	divi	 reidi,	
kuru laikā pārbaudītas automašī-
nas un to vadītāji ar mērķi novērst 
likumpārkāpumus un noziedzīgus 
nodarījumus, kā arī veikta preven-
tīva rakstura patrulēšana, pārbau-
dītas agrāk tiesātas personas un 
adresācijas noteikumu ievērošana, 
novērtējot to atbilstību Babītes no-
vada pašvaldības saistošajiem no-
teikumiem. Pārbaudītas arī tirdz-
niecības vietas un autoservisi.
•	 Skolēnu	vasaras	brīvlaikā	Sabied-

riskās kārtības daļa vecākus aici-
na pastiprināti pievērst uzmanību 
bērnu drošībai, gan atrodoties uz 
ielas, gan pie ūdenstilpēm, gan arī 
mājās, tādējādi mazinot iespējamo 
traumu un negadījumu rašanos. 
Laikā, kad dienas ir garas un skola 
nav jāapmeklē, statistikas dati nav 
iepriecinoši. Bērnu traumatismu 
izdotos ievērojami samazināt, ja 
tiktu ievēroti elementāri drošības 
pasākumi un lietoti nepiecieša-
mie aizsarglīdzekļi. Tā kā vasarā 
viens no iecienītākajiem aktīvās 
atpūtas veidiem un vienlaikus arī 
veids, kā atveldzēties karstā dienā, 
ir peldēšana, vecākiem jāpadomā 
par drošību, atpūšoties ūdenstilpju 
tuvumā, – nevajadzētu atstāt bēr-
nus bez uzraudzības, kā arī neļaut 
peldēties nezināmās, nepārbaudītās 
vietās.	 īpaši	bīstamas	 ir	piemājas	
ūdenskrātuves, kas rada daudz vili-

nājumu, un, pat uz minūti novēršot 
uzmanību, sekas var būt traģiskas. 
Vasaras sezonā maltīte nereti tiek 
gatavota uz atklātas uguns vai uz 
grila, tādēļ Sabiedriskās kārtības 
daļa aicina vecākus pastiprinātu 
uzmanību pievērst grila aizdedzinā-
šanas šķidrumu drošai uzglabāšanai 
un lietošanai, brīdinot, ka nekādā 
gadījumā nevajag atstāt degmaisī-
juma pudeles bērniem viegli pieeja-
mās vietās, kā arī neatstāt bērnus 
bez uzraudzības pie grila vai citas 
līdzīga veida ēst gatavošanas ierī-
ces. Pieaugušajiem ar savu rīcību 
vienmēr jārāda piemērs un tādā 
veidā jāmāca bērniem, kā pareizi 
uzvesties. Vienlaikus jāparūpējas 
par drošību, braucot ar velosipē-
du, skrituļslidām vai citādi aktīvi 
atpūšoties, lai vasaras brīvlaiks būtu 
priecīgu mirkļu pilns, nevis tiktu 
pavadīts slimnīcas palātā. Jāatce-

ras arī par drošību internetā, jo zi-
nāms, ka, dodoties pie vecvecākiem 
un radiem uz laukiem, interneta 
resursi ir rokas stiepiena attālumā 
– Latvijas viedtālruņu lietotājiem 
ir labs tīkla pārklājums. Viens no 
vasaras izaicinājumiem vecākiem 
ir atrast iespējas nodarbināt bēr-
nus lietderīgās aktivitātēs dažādos 
pulciņos, nometnēs, pie radiem vai 
citviet.
•	 Sabiedriskās	 kārtības	 daļa	 at-
gādina, ka, ejot projām no mājas 
vai dzīvokļa, logus nevajag atstāt 
atvērtus vai vēdināšanas režīmā, 
lai zagļiem nebūtu iespēju viegli 
iekļūt jūsu  mājoklī. 
Par sabiedriskās kārtības u.c. li-
kumpārkāpumiem lūgums ziņot 
Sabiedriskās kārtības daļai, zvanot 
uz diennakts tālruni 29466001. 

Ainārs Skudris,
sabiedriskās kārtības sargs

Sporta ziņas
PIERīGAS nOVAdu 
SPORTA SPĒLES
ORIENTĒŠANĀS
11. maijā Lilastes apkārtnē, 
„Grunduļos”, notika orientēšanās 
sacensības, kur Babītes novada 
komanda 12 novadu konkurencē 
izcīnīja 8. vietu. 

RITEŅBRAUKŠANA
28. maijā Baldones novada 
Riekstukalna apkārtnē notika MTB 
riteņbraukšanas sacensības, kur 
Babītes novada komanda 10 no-
vadu konkurencē izcīnīja 8. vietu.

PLUDMALES VOLEJBOLS
4. jūnijā Mālpilī notika Pierīgas 
novadu sporta spēles pludmales 
volejbolā, kur Babītes novada sie-
viešu komanda astoņu komandu 
konkurencē ieguva 4. vietu, sa-
vukārt vīriešu komandai 2. vieta 
deviņu komandu konkurencē. 

FLORBOLS
7. maijā Inčukalnā un Ulbrokā 
notika sacensības florbolā. Uzva-
rot Inčukalna novadu ar rezul-
tātu 4:3, Krimuldas novadu – ar 
4:1 un ar Saulkrastu novadu no-
spēlējot 4:4, tika izcīnīta 1. vieta 
apakšgrupā. Pusfinālā tika uzva-
rēta Baldones novada komanda 
(8:5), taču finālspēlē par 1. vietu 
Babītes novada komanda zaudēja 
Stopiņu novadam (3:5), izcīnot 
2. vietu astoņu novadu komandu 
konkurencē. 

No 28. līdz 29. maijam Tukuma 
novada Irlavas sporta kompleksā 
notika Latvijas IV Olimpiādes at-
lases sacensības florbolā vīriešiem. 
Spēlē ar mājiniekiem – Tukuma no-
vada komandu – „Babītes” koman-
da ar rezultātu 5:4 guva uzvaru. Ar 

rezultātu 9:3 uzvarēta arī Aizputes 
novada komanda. Nākamajā dienā 
piedzīvots zaudējums ar 2:3 Lie-
pājas pilsētas komandai. Izšķirošās 
spēles par ceļazīmi uz Olimpiādi 
11.–12. jūnijā notika Liepājā.

26. maijā Rīgā notika Latvijas 
Florbola savienības rīkotais gada 
labāko florbolistu, treneru un 
tiesnešu godināšanas pasākums. 
Patīkami, ka šo godu nopelnīja 
arī trīs Babītes sporta kompleksa 
trenera Mārtiņa Lapsiņa audzēkņi. 
Balvas svinīgajā pasākumā tika 
pasniegtas Oliveram Vasiļevskim 
(labākais vārtsargs U12), Edvar-
dam Vimbam (rezultatīvākais 
spēlētājs U14), Emīlam Berķim 
(rezultatīvākais spēlētājs U16). 
Savukārt, izvērtējot Latvijas virs-
līgas pieaugušos spēlētājus, četras 
nominācijas – vērtīgākais spēlē-
tājs, mēneša labākais spēlētājs, 
labākais treneris un simboliskās 
izlases spēlētājs – ieguva Babītes 
novada iedzīvotājs Atis Blinds. Par 
labu sasniegumu – 5. vietu pasau-
les čempionātā sievietēm – balvu 
saņēma Latvijas izlases komandas 
dalībniece un Babītes novada ie-
dzīvotāja Elīza Elizabete Bērziņa.   

LATVIJAS ČEMPIOnĀTS 
nOVuSA duBuLTSPĒLĒS
7. maijā Tukuma sporta kom-
pleksā notika Latvijas čempio-
nāta dubultspēļu finālsacensības 
jauktajiem pāriem. Babītes sporta 
klubu finālā pārstāvēja Aiva Oša 
ar Aināru Grosenu, izcīnot augsto 
5. vietu 20 pāru konkurencē.

LATVIJAS SPORTA 
VETERĀnu SAVIEnīBAS 
53. SPORTA SPĒLES 
NOVUSS
21. maijā Aizputē notika novusa 
sacensības, kurās piedalījās re-

kordliels dalībnieku skaits – 219 
dalībnieki 39 komandās. Veik-
smīgi startēja sporta kluba „Ba-
bīte” novusa meistari – 2. vieta 
komandu vērtējumā, un trīs da-
lībniekiem medaļas individuālajā 
vērtējumā.

ORIENTĒŠANĀS
28. maijā Ogres novada  Tomes 
apkārtnē notika sacensības 
orientēšanās sportā, kurās pie-
dalījās 28 komandas. Sporta 
kluba „Babīte” komanda ieguva 
13. vietu. 

FuTBOLS
LATVIJAS 1. LĪGAS 
ČEMPIONĀTS
Jaunāko spēļu rezultāti: 4. maijā 
SK „ Babīte”–FK „Tukums 2000 
TSS” 2:1; 7. maijā SK „Babīte”–FK 
„Staiceles bebri” 3:1; 14. maijā SK 
„Babīte”–FK „Jēkabpils/JSC” 6:1; 
21. maijā SK „Babīte”–„Valmiera 
Glass FK/BJSS” 2:0; 28. maijā SK 
„Babīte”–FK „Saldus” 3:0; 4. jūnijā 
SK „Babīte”–Rēzeknes FA/BJSS 
4:3. Visas vienpadsmit čempio-
nātā aizvadītās spēles komanda 
noslēgusi ar uzvaru. 

LATVIJAS 2. LĪGAS 
ČEMPIONĀTS
Jaunāko spēļu rezultāti: 4. mai-
jā SK „Babīte”–„Dinamo” 3:0; 
11. maijā SK „Babīte-2”–„AMO-
KO/02” 1:0.

LATVIJAS ČEMPIONĀTS U18 
18. maijā SK „Babīte” komanda 
ar 2:3 zaudēja FK „Tukums 2000/
Spartaks” komandai. 

VOLEJBOLS
No 20. līdz 22. maijam Babītes 
sporta kompleksā notika Latvijas 
IV Olimpiādes atlases sacensības 

volejbolā sievietēm par tiesībām 
piedalīties olimpiādes finālā Val-
mierā 1.–3. jūlijā. Cīņu par di-
vām ceļazīmēm uzsāk komandas 
no sešiem novadiem. Pārliecino-
ši uzvarot visās spēlēs, 1. vietu 
turnīrā izcīnīja Babītes novada 
komanda. Gulbenes, Madonas 
un Mārupes novada un Daugav-
pils pilsētas komanda uzvarēta 
ar rezultātu 3:0, taču spēlē ar 
Limbažu novada komandu re-
zultāts 3:1. 

SVARBuMBu CELšAnA 
28. maijā Vīkuļos notika starp-
tautiskās sacensības svarbumbu 
celšanā „Viestura kauss”, kurās 
piedalījās 54 dalībnieki no 12 
Latvijas novadiem, kā arī viesi no 
Igaunijas un Lietuvas. Babītes no-
vada sportistu labākie sasniegumi: 
Paulim Gīlim (grupa 90+) 1. vie-
ta, Bruno Libertam (80+) 1. vieta, 
Gunāram Kubarko (19–44) 1. vie-
ta, Viesturam Gargurnim (60–69) 
2. vieta.

IndIVIduĀLIE SPORTISTu 
SnIEGuMI
TRIATLONS
Teicami panākumi starptautiska-
jās sacensībās triatlonā Babītes 
novada sportistam Igoram Gu-
canovičam – 22. maijā Valmierā 
izcīnīta 3. vieta Baltijas kausa sa-
censībās un 29. maijā, piedaloties 
starptautiskajās sacensībās Polijā, 
izcīnīta 2. vieta vecuma grupā 
40–44 gadi, kopumā 749 dalīb-
nieku vidū ierindojoties augstajā 
31. vietā. 

ORIENTĒŠANĀS
Babītes novada vecmeistars 
Staņislavs Kojalovičs aktīvi un 
veiksmīgi piedalās dažādās sa-
censībās – 7. maijā Daugavpilī 

Latvijas čempionātā sportists iz-
cīnīja 2.  vietu īsajā distancē un 
8. maijā 3. vietu garajā distancē.

LATVIJAS IV VASARAS 
OLIMPIĀdE
No 30. jūnija līdz 3. jūlijam Val-
mierā un citviet Latvijā notiks 
IV Latvijas Vasaras Olimpiskās 
spēles.	 šajā	 nozīmīgajā	 sporta	
pasākumā, kas notiek reizi čet-
ros gados, piedalīsies 94 Latvijas 
novadu pārstāvji. Arī Babītes no-
vada sportisti gatavojas startiem 
olimpiādē. 

Tiesības piedalīties Olimpi-
ādē jau izcīnījusi sporta kluba 
„Babīte” sieviešu volejbola ko-
manda. 

Babītes novada florbolisti un 
futbolisti priekšsacīkstēs vēl 
turpina cīnīties par ceļazīmi uz 
Olimpiādi (rezultātiem aicinām 
sekot līdzi pašvaldības mājaslapā 
www.babite.lv). 

Jau noskaidrots, ka individuāla-
jos sporta veidos Babītes novadu 
pārstāvēs 16 dalībnieki: Dāgs Rū-
dis Bareika, Rūdolfs Bērziņš un 
Andrievs Sestulis akadēmiskajā 
airē šanā, Raitis Bikše – golfā, Ģirts 
Bricis – jāšanas sportā (konkū-
rā), Eduards Lapsiņš un Andris 
Petriņš – loka šaušanā, Brenna 
Barata – paukošanā ar špagu un 
triatlonā, Reinis Eisaks – peldē-
šanā, Valdis Mincāns – šaušanā 
(tranšeju stendā), Kristiāna Lin-
da Zahare un Greta Veinberga – 
tenisā, Atis Brikovskis un Igors 
Gucanovičs – triatlonā, Agnese 
Caica un Alise Elizabete Pastare – 
pludmales volejbolā. Lai Babītes 
novada sportistiem labi panākumi 
Olimpiādē!

Sergejs Varša, 
Babītes sporta kompleksa 

metodiķis
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Iedvesmojoša tikšanās ar rakstnieci I. Baueri
25. maijā Piņķu bibliotēkā 
notika literāri tematisks 
pasākums „Vecpiebalgas 
iedvesmotā” – tikšanās ar 
rakstnieci Ingunu Baueri.

I. Bauerei rakstīšana ir aizrau-
šanās un lielākais prieks. Rakst-
nieces vēsturiskie un dzimtas 
romāni ir pazīstami jau visā Lat-
vijā. Popularitāti autorei atnesuši 
tādi darbi kā „Lizete, dzejniekam 
lemtā” par Kārļa Skalbes sievas 
Lizetes dzīvi, „Skolas Līze” par 

Matīsa Kaudzītes iemīļoto Līzi 
Ratminderi, „Ede, Pumpura sieva” 
par dzejnieka Andreja Pumpura 
ģimeni, „Piedod, Karolīne!” par 
Kronvaldu Ata mūža gājumu, taču 
rakstnieces pūrā ir arī darbi jau-
natnei un sadzīves romāni.

Pasākumā autore interesanti 
stāstīja par ceļu līdz pirmajam uz-
rakstītajam romānam „Sauc mani 
sniegā”, kas 2004. gadā uzvarēja 
„Lata romānu” konkursā. 

Tikko ceļu pie lasītājiem uzsākusi 
jauna grāmata – „Grēksūdze”. Intri-

ģējošais nosaukums un neparastais 
vāciņa noformējums liek uzdot jau-
tājumu: ko tad sevī slēpj šī grēksū-
dze? Kam ir tik liela nozīme romā-
nā, un kurš šos grēkus sūdz? Izrādās, 
teju katram romāna varonim ir kāds 
noslēpums, „skelets skapī”, ko viņš 
nevēlas atklāt pat tuvākajiem. 

Pasākuma noslēgumā apmeklē-
tājiem bija iespēja saņemt autores 
novēlējumu un autogrāfu. Paldies 
visiem pasākuma apmeklētājiem!

Rita Kude,
Piņķu bibliotēkas bibliotekāre 

Babītes Mūzikas skola noslēdz mācību gadu
Babītes Mūzikas skola noslē
gusi mācību gadu. Pēdējais 
mācību mēnesis aizritēja 
noslēguma pārbaudījumu, 
jauno audzēkņu uzņemša
nas un arī pēdējo šā mācību 
gada konkursu noskaņās. 

Kopumā šajā mācību gadā gandrīz 
četrdesmit mūsu skolas audzēkņu 
(t.i., vairāk nekā 40%) vienreiz vai 
pat atkārtoti ir guvuši godalgotas 
vietas dažādos vietēja mēroga un 
starptautiskos konkursos un festi-
vālos. Vēl vesela virkne ir pārveduši 
mājās atzinības un goda rakstus. 
Panākumiem bagātākās ir čella spē-
les pasniedzēja Anita Roze un kok-
les spēles pedagoģe Valda Bagāta.

Maija notikumu retrospekci-
ja. 15. maijā Maksims Skibickis 
(skolotāja A. Roze) piedalījās 
H. Brauna fonda rīkotajā jaunie-

šu festivāla „Avanti!” noslēguma 
koncertā Rīgas vēstures un kuģ-
niecības muzejā. Piedaloties VI 
Mazpilsētu un lauku mūzikas 
skolu pūšaminstrumentu kon-
kursā Ozolniekos, flautas spēles 
audzēknes Zane Jansone un Ag-
nese	 ose	 (skolotāja	 zīle	 ūdre)	
ieguva 3. vietu. Savukārt 15. mai-
jā Vasarsvētku dievkalpojumu 
Annas baznīcā kuplināja skolas 
čellu kvartets, bet nākamajā die-
nā sitaminstrumentu ansamblis 
„Mazais bundzinieks” sniedza 
koncertu Salacgrīvas Kultūras 
namā. 27. maijā notika skolas iz-
laidums – Babītes Mūzikas skolu 
šogad absolvēja seši audzēkņi. 
3.  jūnijā XII Starptautiskajā Bēr-
nu un jauniešu kameransambļu 
festivālā – konkursā „Muzicējam 
kopā ar draugiem” klavieru trio 
Emīlija Ekbauma (vijole, skolotāja 

Elita Kolča), Paula Lasmanoviča 
(čells, skolotāja A.Roze) un Ka-
rolīna Savina (klavieres, skolo-
tāja Svetlana Timerkana) ieguva 
2. vietu kategorijā „Cerība” (bērni 
vecumā līdz 10 gadiem).

Maijā ritēja dokumentu pie-
ņemšana un iestājpārbaudījumi 
jauno audzēkņu uzņemšanai 
Babītes Mūzikas skolā. Kopumā 
saņemti 218 iesniegumi. Sagata-
vošanas klasē uzņemti 27 bērni, 
1. klasē mācības uzsāks 33 bērni 
(valsts apmaksā mācības 14 bēr-
niem, pašvaldība – 19). Interešu 
izglītības programmās tika uz-
ņemti 136 bērni. 22 bērni neti-
ka uzņemti, jo ir deklarēti ārpus 
Babītes novada vai neieradās uz 
iestājpārbaudījumu.

Apkopoja Česlavs Grods,
Babītes Mūzikas skolas direktores 

vietnieks izglītības darbā

Babītes novadā top 
jau trešā starptautiskā 
izglītības iestāde
Piņķos, projekta „Saliena” terito-
rijā, 20. maijā svinīgā pasākumā 
tika likts pamatakmens „King’s 
College” britu skolai Latvijā, kas 
būs pirmā izglītības iestāde Bal-
tijā, kuras mācību programma 
tiek veidota pēc britu izglītības 
sistēmas standartiem un sagatavo 
skolēnus iestājeksāmeniem labā-
kajās pasaules universitātēs.

Kā stāsta Babītes novada pašval-
dības domes priekšsēdētājs Andrejs 
Ence, topošā izglītības iestāde būs 
jau trešā izglītības iestāde Babītes 
novadā, kur tiks piedāvāta pasaulē 
atzīta izglītības sistēma. Projekts 
ļaus papildināt izglītības sistē-
mas piedāvājumu Latvijā, bērnu 
vecākiem – iespējas izvēlēties 
piemērotāko apmācības sistēmu. 
Nenoliedzami, skola vairos Babī-
tes novada atpazīstamību arī ārpus 
Latvijas un, iespējams, piesaistīs 
dzīvei šeit vēl vairāk cilvēku – vēl 
jo vairāk tāpēc, ka pasaulē ir ti-

kai dažas „King’s College” skolas, 
kurās apmācības notiek, balstoties 
uz augstākajiem Lielbritānijas iz-
glītības sistēmas pamatprincipiem.

„King`s College” Latvijā durvis 
vērs 2017. gada septembrī, piedā-
vājot izglītības iespējas bērniem 
vecumā no diviem līdz 18 gadiem. 
Plānots, ka jaunā skola varēs uzņemt 
aptuveni 580 audzēkņu. Mācības no-
tiks angļu valodā, un tās nodrošinās 
Lielbritānijas pedagogu komanda.

Ziņa sagatavota pēc „King’s 
Group” un „Saliena” SIA sniegtās 

informācijas

„Babītes Ziņu” maija izdevumā 
jau vēstījām, ka šā gada septembrī 
Piņķos durvis vērs otrā starptau-
tiskā izglītības iestāde novadā – 
„Exupéry International School”. 
Starptautiskās izglītības sākums 
Babītes novadā datējams ar 2011. 
gadu, kad tika atklāta Latvijas 
Starptautiskā skola.

Ko nes sev līdzi vasara?
Steidzies vai nesteidzies, bet 
vasara jau paspējusi ieņemt 
savu valdīšanas kārtu. Tāpēc 
arī Babītes pirmsskolas izglī
tības iestādē mēs jau kādu 
laiku esam priecīgi baudīt šīs 
vasaras pirmās nedēļas. 

No jauna esam atklājuši sajūtu 
takas ceļojumus pa lieliem un 
maziem akmentiņiem, smiltīm, 
koku	mizām	un	rimbuļiem.	 īsta	
vingrošana gan pēdiņām, gan 
dvēselei. Arī sporta nodarbības 
tagad notiek skaistā laukumā. 
šis	vasarīgais	laiks	mums	ir	no-

zīmīgs arī ar to, ka savā siltumnīcā 
audzējam tomātus, gurķus, salātus, 
redīsus un pat pupas. Redīsus un 
tomātus esam jau paspējuši arī no-
garšot. Darbošanās siltumnīcā – 
tā ir laba vasaras izklaide un arī 
nozīmīga dzīves pieredze, ko var 
gūt katrs mūsu audzēknis.

Vasaras sākums ir īpašs arī ar 
to, ka pienācis laiks atvadīties no 
mūsu vislielākajiem un visgudrā-
kajiem „Mārīšu” grupas pirms-

skolniekiem, jo 27. maijā svinējām 
neaizmirstami skaistu izlaidumu. 
īpaša	 pateicība	 un	 sirsnīgs	

paldies skolotājai Olitai Blumen-
tālei, kura no pirmās dienas mūsu 
pirmsskolas izglītības iestādē ir lo-
lojusi, mācījusi grupas bērniem ne 
tikai spert drošus soļus uz priek-
šu un iepazīt draudzību, bet arī 
salikt burtus vārdos, atsevišķus 
ciparus – matemātiskos uzde-
vumos, kā arī mīlēt savus tuvos, 

savu zemi. „Mārītēm” Olita bija 
un paliks pirmā skolotāja, kura 
ir dāvājusi savu sirdi, savas zinā-
šanas un prasmes, lai kādreizējie 
mazuļi kļūtu par patstāvīgiem 
un zinošiem katrs savā jomā, bet 
galvenais – par labiem cilvēkiem 
savai zemei.

Karīna Gajevska, 
Babītes pirmsskolas izglītības 

iestādes vadītājas vietniece 
izglītības jomā

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA OTRĀ 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 – 
dzīvokli „Ezeri”-29, kadastra Nr. 8088 900 0189, kas sastāv no:
•	 daudzdzīvokļu	mājas	trešajā	stāvā	esoša	dzīvokļa	 īpašuma	ar	kopējo	

platību 38 m2 (viena istaba, virtuve, vannasistaba ar tualeti, gaitenis, pie-
liekamais, lodžija), t. sk. dzīvojamā platība 16,7 m2, ar adresi „Ezeri”-29, 
Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads; 
•	 kopīpašuma	380/26750	domājamām	daļām	no	 trīsstāvu	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 in-

terneta vietnē www.babite.lv, saņemt izsoles noteikumus un pieteikties 
izsolei var līdz 04.07.2016. plkst. 14.00 ēkas Centra ielā 4, Piņķos, Babītes 
pagastā, Babītes novadā, 18. kabinetā 2. stāvā pirmdienās un ceturtdienās 
vai arī citā laikā, iepriekš vienojoties pa tālruni 67914436. 

Saņemt informāciju par nekustamo īpašumu, kā arī pieteikties tā ap-
skatei var pa tālruni 67511290 pie Babītes novada pašvaldības nekustamā 
īpašuma speciālistes Dzirkstītes Paņko.

Pieteikumus par dalību izsolē reģistrē līdz 04.07.2016. plkst. 14.00 Babītes 
novada pašvaldības administrācijā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, 
Babītes novadā, 18. kabinetā 2. stāvā.

Izsoles norises laiks un vieta: 5.07.2016. plkst. 10.00 ēkas 2. stāva sēžu 
zālē Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā.

Izsolāmās mantas otrās izsoles sākumcena 10 736 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, Spuņciems, Salas pagasts, 
Babītes novads”;
•	 nodrošinājuma	nauda	1073,60	EuR	ar	norādi	„Nodrošinājuma	nauda	

izsoles objektam – nekustamais īpašums „Ezeri”-29, Spuņciems, Salas 
pagasts, Babītes novads”.

Izsoles veids: izsole ar augšupejošu soli EUR 100. 
Nosolītājam sava piedāvātā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodroši-

nājuma naudu, par nosolīto nekustamo īpašumu trīs darba dienu laikā no 
izsoles dienas jāpārskaita Babītes novada pašvaldības AS „Swedbank” kontā 
Nr. LV66HABA0551022355389 ar norādi „Pirkuma nauda izsoles objektam – 
nekustamais īpašums „Ezeri”-29, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads”. 

Nekustamā īpašuma atļautā izmantošana ir vienstāva un divstāvu daudz-
dzīvokļu māju apbūve.

Uz nekustamo īpašumu nav pirmpirkuma tiesības.

Babītes PII bērni atklāj sajūtu takas ceļojumu. Foto: BaBītes PII arhīvs
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ziedi un smaidi 
„Vinnija” izlaidumā
šis	 ir	bijis	 ļoti	nozīmīgs	mācību	
gads privātajai sākumskolai „Vin-
nijs”, jo tieši šogad līdztekus ieras-
tajam bērnudārza izlaidumam sa-
vus pirmos oficiālos apliecinājumus 
par pamatizglītības pirmā posma 
(1.–6. klase) absolvēšanu saņēma 
„Vinnija” sākumskolas audzēkņi.

Mēs ļoti lepojamies ar saviem 
skolēniem, kuri pierādījuši, ka uz-
cītība, talants, pozitīva sadarbība 
ar skolotājiem sniedz izcilus re-
zultātus. Par to liecina gan augstie 
rezultāti valsts diagnosticējošajos 
darbos, gan arī tas, ka „Vinnija” 
skolas skolēni ir uzņemti labākajās 
Rīgas ģimnāzijās. 

Evita Vinceviča,
privātās sākumskolas „Vinnijs” 

direktore

Mācību gada noslēgums Babītes vidusskolā
Mācību gads ir noslēdzies, 
un patlaban mūsu izglītoja
mie bauda vasaras brīvdie
nas, bet, neskatoties uz to, 
darbs mūsu izglītības iestādē 
turpinās. Vēlos pastāstīt par 
dažiem nozīmīgiem notiku
miem, ko piedzīvojām savā 
mācību iestādē.

Līdz ar Eiropas dienas atzīmēšanu 
visā valstī, mūsu izglītības iestādē 
ar pasākumu „Mobilo zināšanu 
ekspresis” viesojās Eiropas mājas 
pārstāvji. Pasākumā 3. klašu izglīto-
jamie atraktīvā vidē sajuta, sadzir-
dēja un iepazina Eiropas Savienību, 
bet 7.–9. klašu izglītojamie tikās ar 
Eiropas lietu ekspertiem – Nīder-
landes Karalistes vēstnieku, viņa 
ekselenci Pīteru Janu Langenbergu, 
Eiropas Kustības Latvijā prezidentu 
Andri Gobiņu, žurnāla „Cosmo-
politan” radošo direktori Lauru 
Lauzinieci un multimākslinieku 
Kašeru, kuri jauniešiem stāstīja par 
viņu iespējām Eiropas Savienībā, 
dalījās savā personīgajā pieredzē 
un iedvesmoja būt aktīviem savu 
iespēju apzināšanai Eiropā.

Viesmīlīgi uzņēmām arī Ekopa-
domes pārstāvjus, atskaitījāmies 
par paveikto šajā mācību gadā 
un jaunajā mācību gadā startē-
sim	ekoskolu	programmā	„ēdam	
atbildīgi”.

Babītes vidusskolas interneta 
vietnē www.babitesvidusskola.lv 
esam aizsākuši projektu „Iepazīsti 
savu skolasbiedru”, kurā intervēsim 
izcilākās personības mūsu izglītoja-
mo vidū – konkursu un olimpiāžu 
dalībniekus, kuri godam pārstāvē-
juši mūsu mācību iestādi un nova-
du arī valstiskā līmenī, sportistus 

un māksliniekus. Laipni aicināti 
jauno rubriku skatīt un lasīt.

Sirsnīgā atmosfērā 13. maijā 
skolā norisinājās Pēdējā zvana 
pasākums 9. un 12. klasēm. Izglī-
tojamie devās improvizētā ziedu 
ceļā pa skolas gaiteņiem un nelielā 
pastaigā ap skolu. Norisinājās arī 
svinīgs pasākums aktu zālē. Svētki 
bija visiem – gan mazajiem, kuri 
ar nepacietību drūzmējās gaiteņos 
ar ziediem rokās, gan arī lielajiem, 
kuriem šī diena bija īpaši saviļņo-
joša, jo daudzi šogad pabeigs savas 
mācību gaitas Babītes vidusskolā.

Arī šogad Babītes vidusskolas 
pasākumā „Pūces” sveicām izglī-
tojamos ar sasniegumiem mācībās, 
panākumiem olimpiādēs, skatēs 
un sacensībās. Ar īpašu program-
mu pasākumā viesojās Zinātkāres 
centra „Zili brīnumi” pārstāvji.

Vēlamies arī jums darīt zināmus 
apbalvojuma „Pūce” ieguvējus.

Nomināciju „Zelta pūce” ie-

guvuši trīs pretendenti: Annija 
Gaile (5.a), Sabīne Pabērza (4.a) 
un Agnese Ose (4.a). 

Nomināciju „Sudraba pūce” ie-
guvuši 14 pretendenti: Helēna Jā-
nīte (4.a), Adrians Lamberts (4.a), 
Reinis Pāls (4.a), Zane Kalniņa 
(4.b), Kaspars Pekšs (4.c), Vanesa 
Krasta (5.a), Elizabete Pliene (5.a), 
Nikola Elīna Sauja (5.a), Daniela 
Vikaine (5.a), Lauma Grantovs-
ka (5.b), Elizabete Kalniņa-Libe-
re (6.a), Aija Kļava (6.b), Rebeka 
Nagle (9.ma), Linda Broliša (11.). 

Nomināciju „Bronzas pūce” ie-
guva 31 pretendents: Anna Anete 
Bulava (4.a), Ieva Pētersone (4.a), 
Marta Katrīna Zelmene (4.a), Kerija 
Liāna Boka (4.b), Paula Kiršteine 
(4.c), Samanta Ermane (5.a), Katrī-
na Freiberga (5.a), Marta Līduma 
(5.b), Sintija Dzirne (5.c), Marta 
Luīze Kampare (5.c), Raimonds 
Andris Augulis (6.a), Undīne Da-
ņiļina (6.a), Elizabete Anna Ramane 

(6.a), Zane Fatjanova (6.b), Adelīna 
Bērstele (6.c), Sofija Paula Tetere 
(6.d), Adeli Ulanova (6.d), Andrejs 
Bagdonas (7.ma), Justīne Ruģele 
(7.ma), Kristiāna Leidere-Reine 
(8.ma), Niks Orlovs (9.b), Kristī-
ne Blāķe (9.ma), Līva Lote Briede 
(9.ma), Valters Finartijs (9.ma), Evi-
ja Kļava (9.ma), Milēna Kosareva 
(9.ma), Līga Jansone (10.), Petra 
Zeltiņa (10.), Helēna Rozalinska 
(11.), Reinis Roberts Bukovskis 
(12.), Stefānija Dubra (12.). 

Balvu „Pūčulēns” saņēma: De-
nīze Bergmane (1.a), Anna Birm-
bauma (1.a), Andželīna Garda 
(1.a), Laura Ruģele (1.a), Līva 
Dreimane (1.a), Tīna Dālberga 
(1.b), Ričards Ozols (1.c), Ar-
mands Aire  (1.c), Marta Krampīte 
(1.c), Emīlija Lote Baltkāja (1.d), 
Natālija Palsāne (1.d), Ieva Ķiģele 
(1.d), Patrīcija Rugāja (1.d), Tīna 
Muceniece (2.a), Kristiāna Lūci-
ja Strīpniece (2.a), Lāsma Reine 

(2.a), Alika Pugeja (2.a), Emīli-
ja Teice (2.a), Anna Some (2.b), 
Nellija Lapsa (2.b), Alise Upīte 
(2.b),  Anete Pīķe (2.c), Darens 
Ozols (2.d), Elīza Celma (2.d), 
Elza Līduma (2.d), Reinis Rolands 
Auce (2.e), Elza Elisa Zariņa (2.f), 
Anna Puriņa (2.f), Lote Ermane 
(2.f), Sibilla Vanadziņa (2.f), Rū-
dolfs Vanadziņš (2.f), Emīls Krī-
gers (3.a), Marta Kaņepe Kalniņa 
(3.a), Linda Miltiņa (3.a), Eliza-
bete Paula Valkere (3.a), Katrīna 
Rubene (3.a), Luīze Berķe-Berga 
(3.b), Linda Pudova (3.b), Ance 
Prindule (3.b), Linda Grabovska 
(3.b), Patrīcija Kaševska (3.b), Elza 
Gipsere (3.c), Mārcis Krafts (3.c), 
Anna Krūmiņa (3.c), Ance Savicka 
(3.c),	Adelīna	ūdre	(3.c),	Alekss	
Jasaitis (3.d), Izabella Kumpiņa 
(3.d), Linda Plivna (3.d), Gustavs 
Bergmanis (3.e), Estere Bergmane 
(3.e), Paula Lasmanoviča (3.e).

Noslēdzoties mācību gadam, 
apkopojām mūsu izglītojamo vei-
kumu radošo darbu grāmatā „Uz 
35. pakāpiena”. Virtuālajā grāmatā 
apskatāmi Babītes vidusskolas iz-
glītojamo novēlējumi savai skolai 
dzimšanas dienā un 1.–12. klašu 
izglītojamo 35 labākie literārie un 
35 mākslas darbi. Virtuālā grāma-
ta apskatāma vietnē www.babi-
tesvidusskola.lv, sadaļā „Par skolu”.

Sanita Baginska,
Babītes vidusskolas sabiedrisko 

attiecību speciāliste 

Lai uzzinātu par aktuālākajām no-
risēm mūsu mācību iestādē, aici-
nām apmeklēt Babītes vidusskolas 
mājaslapu www.babitesvidusskola.
lv un sociālo profilu facebook.com/
babitesvidusskola.

Babītes vidusskolas absolventu Pēdējā zvana svinīgā pastaiga ap skolu. Foto: BaBītes vIDusskoLas arhīvs

Mācību gada noslēgums Salas sākumskolā
2015./16. mācību gads 
Salas sākumskolā 
noslēdzās 28 skolēniem, 
un izlaidumu pirmsskolas 
izglītības grupā „ABC” 
sagaidīja 10 topošo 
pirmklasnieku. 

Diplomus par teicamām sekmēm 
mācībās un aktīvu dalību skolas 
pasākumos saņēma 2. klases sko-
lēni Agita Griņuka un Rihards 
Pakulis, 3. klases skolēni Kris-
tiāna Paegle, Kristaps Martins 
Klešs	 un	 Ābels	 griņuks	 un	 4.	
klases skolēni Jevgēnijs Meļņi-
kovs un Edvards Jermacāns. At-
zinību par centīgu mācību darbu 
un aktīvu dalību skolas pasāku-
mos saņēma arī visas trīs pirm-
klasnieces – Lauma Jermacāne, 

Marta Katrīna Zeltiņa un Elza 
Jermacāne. 

Pirmsskolas izglītības grupas 
„ABC” topošos pirmklasniekus 
izlaidumā sveica ne tikai audzi-
nātājas, direktore un ģimenes, 
bet priekšnesumus sniedza arī 
sagatavošanas grupas jaunākie 
audzēkņi, pirmsskolas audzēk-
ņu vokālais ansamblis „Odzi-
ņas” un sākumskolas audzēkņu 
ansamblis „Ķekariņš”. Vēlam 
visiem topošajiem skolēniem 
jauku atpūtu vasarā un labas 
sekmes 1. klasē!

Drošu un saulainu vasaru vi-
siem Salas sākumskolas audzēk-
ņiem un viņu ģimenēm!

Aija Vanaga,
Salas sākumskolas audzināšanas 

darba organizatore

Topošie pirmklasnieki (zelta apmetnīšos), skolotājas un 
pārējie „ABC” grupas audzēkņi Salas sākumskolas izlaidumā. 
Foto: saLas sākumskoLas arhīvs



8 | www.babite.lv 2016. gada 14. jūnijs, nr. 74 

22. jūnijā plkst. 12.00
Piņķu bibliotēkā (Jūrmalas ielā 14a)

Ielīgošanas pasākums
Jāņuzāles tavā vainagā 

Līdzi ņemiet labu 
garastāvokli, 

Jāņu našķu groziņu – 
siera degustācijai, 

Jāņuzāles – 
skaistākajam svētku 

vainagam!

reģistrācijas numurs: 000703364
Dibinātājs: Babītes novada pašvaldība
Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, 

Babītes novads, Lv–2107

Par avīzes sagatavošanu atbild sabiedrisko 
attiecību speciāliste Lelde Drozdova-auzāne.

tālrunis: 67914379, fakss: 67914435
e-pasta adrese: lelde.drozdova-auzane@babite.lv

avīze internetā: www.babite.lv
Iznāk vienu reizi mēnesī. 
tirāža: 3450 eksemplāru

Izdevējs: sIa “rīgas apriņķa avīze”

Informācija par starppilsētu nozīmes 
maršruta pagarināšanu līdz Piņķiem
Valsts SIA „Autotransporta direk-
cija” informē, ka no 1. jūnija ir 
stājušies spēkā grozījumi reģionā-
lajā starppilsētu nozīmes maršrutā 
Nr. 7393 Bulduri–Spuņupe–Slo-
ka–Kalniņi, maršrutu pagarinot 
līdz Piņķiem un attiecīgi mainot 
reisu izpildes laikus un nosau-
kumu uz Piņķi–Spuņupe–Sloka–
Kalniņi. Reisi Nr. 1 plkst. 7.10 no 
Bulduriem un Nr. 2 plkst. 6.15 no 
Kalniņiem paliek nemainīti. 

Vienlaikus informējam, ka tiks 
sekots līdzi pasažieru plūsmām, lai 
noskaidrotu, vai šādi grozījumi Ba-
bītes novada iedzīvotājiem nepie-
ciešami, tā kā reisu laiku izmaiņas 
skar pasažierus, kuri ir pielāgojuši 
savus braukšanas paradumus eso-
šajiem kustības sarakstiem. 

Neskaidrību gadījumā lūgums 
zvanīt uz tālr. 67214028.

Valsts SIA „Autotransporta 
direkcija” 

Pašvaldības administrācijas ēkai rekonstrukcijas laikā būs cita ieeja
2016. gada 13. jūnijā sākas pašvaldības administrācijas ēkas Centra ielā 4, Piņķos, 
rekonstrukcija, kā rezultātā tiks slēgta galvenā ieeja ēkā un iežogota apkārtējā teritorija. 

Iekļūt ēkā varēs pa durvīm ēkas otrā pusē, 
sekojot līdzi informatīvajām norādēm. Daļēji 
apgrūtināta būs arī automašīnu novietošana 
ēkas tuvumā.
Rekonstrukcijas darbus plānots paveikt 
trīs mēnešu laikā. Atvainojamies par 
sagādātajām neērtībām!

Babītes novada pašvaldības administrācija

TUVĀKO PASĀKUMU PLĀNS
PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJAS ĒKĀ 
SALAS PAgASTĀ 
(„Pīlādzīšos” spuņciemā)
18. jūnijā plkst. 20.00 ielīgošanas pasākums 
lustīgās noskaņās. Babītes novada amatierteātra 
„kalambūrs” izrāde „Preilenīte”. zaļumballe kopā 
ar grupu „tērvete”. Ieeja bez maksas. 

BABĪTES NOVADĀ uN JūRMALĀ
(maizes ceptuvē „Lāči”, Pūpes parkā Babītē, 
sporta kompleksā spuņciemā un pie Piņķu 
ūdenskrātuves)
2. jūlijā visas dienas garumā 15. tradicionālais 
vidējās paaudzes deju kolektīvu festivāls „soļi 
smiltīs” (vairāk informācijas 1. lpp.)
Ieeja bez maksas. 

BIBLIOTĒKĀ
(Jūrmalas ielā 14a, Piņķos)
22. jūnijā plkst. 12.00 lustīgs ielīgošanas pa-
sākums „Jāņuzāles tavā vainagā”. viss par jāņu-
zālēm, skaistākais svētku vainags, jāņabērnu 
līgodziesmas un apdziedāšanās pie Līgo svētku 

galda, Jāņu siera konkurss un siera degustācija. 
Ielīgošanas pasākumā būs iespēja tikties un 
klātienē uzdot interesējošus jautājumus izstādes 
„Diēta – neēdamas ēdamās lietas’’ autorei Lolitai 
Bālerei. Ieeja bez maksas.
Līdz 30. jūnijam apskatāma rokdarbu amata 
meistares, „kaktusu mājas” īpašnieces Lolitas Bā-
leres rokdarbu izstāde „Diēta – neēdamas ēdamās 
lietas”. autore uzskata – lai diēta būtu veiksmīga, 
viena no iespējām ir ēdienu tikai aplūkot. tā nu 
tapis iespaidīgs pusdienu galds visām gaumēm.
Līdz 30. jūnijam apskatāma pasniedzēja un 
fotogrāfa Daiņa matisona personālizstāde „an-
tilopes kanjons, asv”
 
Jūnijā bibliotēka Piņķos piedāvā šādas 
izstādes:
• Amerikāņu aktrisei Merilinai Monro – 90
• Rakstniecei Dagnijai Zigmontei – 85
• Angļu rakstniekam Henrijam Raideram 
hegardam – 160
• Dzejniecei Tirzmalietei – 140
• Tematiskā izstāde „Visas labas jāņuzāles…’’

Numura pielikumi 

PIŅĶI-kALnIŅI-BuLduRI dARBA dIEnĀS
7393 6:15 7:07 kaLnIŅI BuLDurI
7393 7:10 8:01 BuLDurI kaLnIŅI
7393 8:05 9:10 kaLnIŅI PIŅĶI
7393 10:45 11:50 PIŅĶI kaLnIŅI
7393 12:00 12:20 kaLnIŅI sLokas ao
7393 13:05 13:25 sLokas ao kaLnIŅI
7393 13:30 14:35 kaLnIŅI PIŅĶI
7393 14:55 16:00 PIŅĶI kaLnIŅI
7393 16:05 17:10 kaLnIŅI PIŅĶI
7393 17:15 18:20 PIŅĶI kaLnIŅI
7393 18:20 19:23 kaLnIŅI PIŅĶI
7393 19:30 20:33 PIŅĶI kaLnIŅI

PIŅĶI-kALnIŅI-BuLduRI BRīVdIEnĀS
7393 8:05 9:10 kaLnIŅI PIŅĶI
7393 10:45 11:50 PIŅĶI kaLnIŅI
7393 13:30 14:35 kaLnIŅI PIŅĶI
7393 14:55 16:00 PIŅĶI kaLnIŅI
7393 16:05 17:10 kaLnIŅI PIŅĶI
7393 17:15 18:20 PIŅĶI kaLnIŅI

Saistošie noteikumi Nr.11 
Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības 
ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinā-
juma kartē

Ielīgošana lustīgās 
noskaņās 

18.jūnijā plkst. 20.00 
“Pīlādzīšos” 

(Salas pagasta Spuņciemā)

Amatierteātra “Kalambūrs” 
izrāde “Preilenīte”
Pēc izrādes - zaļumballe 
kopā ar grupu “Tērvete”

Ieeja bez maksas


