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Pludmales volejbola sacensības vīriešiem 
pie Piņķu ūdenskrātuves

Babītes novada sporta spēļu pludmales volejbola vīriešu grupas 
2. posms notiks 30. jūlijā, 3. posms – 13. augustā; vīriešu veterānu 

(no 40 gadu vecuma) sacensības – 6. augustā. 
Dalībnieki – novadā deklarētie iedzīvotāji un pamatdarbā strādājošie.

Katra posma reģistrācija no plkst. 10.20 līdz 10.40 
pie Piņķu ūdenskrātuves pludmales volejbola laukumiem. 

Sacensību sākums – plkst. 11.00.

Informācija un pieteikšanās, zvanot uz tālruni 29461973 
vai rakstot uz e-pasta adresi guntars.reika@babite.lv. 

No 30. jūnijā līdz 3. jūlijam 
Valmierā un vēl deviņās Lat-
vijas pilsētās un novados no-
risinājās Latvijas IV vasaras 
Olimpiādes � nālsacensības, 
kur Babītes novada sportisti, 
iegūstot sešas medaļas un 
augstas vietas, parādījuši 
teicamu sniegumu.

Vērienīgais sporta pasākums, kurā 
30 sporta veidos piedalās Latvijas 
pilsētu un novadu sportisti, Lat-
vijā notiek reizi četros gados. Šo-
gad no 118 Latvijas pašvaldībām 
Olimpiādei bija pieteikušies 94 
pašvaldību pārstāvji. Vislielākā 
delegācija – 524 dalībnieki – bija 
Rīgas pilsētai, vismazākā – pa 
vienam dalībniekam – Pāvilostas 
un Vaiņodes novadam. Babītes 
novadu pēc atlases sacensībām 12 
sporta veidos pārstāvēja 44 spor-
tisti, un Olimpiādē tika izcīnītas 
sešas medaļas – trīs zelta, divas 
sudraba un viena bronzas – pie-
cos sporta veidos. Šāds Babītes 
novada sportistu sniegums nova-
du ierindo augstajā 13. vietā neo� -
ciālajā komandu vērtējumā (pēc 
izcīnīto medaļu skaita un kaluma). 
Zelts:
• tenisā – Kristiānai Lindai 
Zaharei un Gretai Veinbergai 
(pāru spēlēs);
• jāšanas sportā – Ģirtam Bricim 
(šķēršļu pārvarēšanā);
• šaušanā – Valdim Mincānam 
(tranšeju stendā).
Sudrabs:
• tenisā – Kristiānai Lindai Za-
harei (vienspēlē);
• volejbolā – sieviešu volejbola 
komandai.
Bronza:
• triatlonā – Igoram Gucanovi-
čam.

Turpat aiz godalgotajām vie-
tām ir loka šāvējs Eduards Lap-
siņš, kurš ieguva 4. vietu. 4. vieta 
arī pludmales volejbolistēm Ag-
nesei Caicai un Alisei Elizabetei 
Pastarei. Savukārt 5.  vieta pau-
košanā ar špagu Brenai Barratai, 
futbolā – vīriešu futbola koman-
dai, kā arī tenisā (vienspēlē) – 
G.  Veinbergai. Akadēmiska-

jā airēšanā sportistiem Dāgam 
Rūdim Bareikam un Andrie-
vam Sestulim 7.  vieta, triatlonā 
B.  Barratai – 8.  vieta, arī peldē-
tājam Reinim Eisakam 8.  vieta – 
200 metru kompleksajā peldēju-
mā un 13. vieta 100 metru brasā, 
9.–16.  vietu loka šaušanā dala 
Andris Petriņš, bet golfa spēlētā-
jam Raitim Bikšem 41. vieta.

Lepojamies ar Babītes novada 
sportistu panākumiem Olimpiādē!

Apkopoja  Sergejs Varša, 
Babītes sporta kompleksa 

metodiķis

No 25. jūnija līdz 3. jūlijam 
Bulgārijas pilsētā Stara 
Zagora norisinājās trešais 
pasaules nedzirdīgo viegl-
atlētikas čempionāts (3rd 
World Deaf Athletics Cham-
pionships), kur gandrīz visu 
pasaules kontinentu (nepie-
dalījās Austrālijas (Okeānijas) 
pārstāvji) 17 vieglatlētu 
konkurencē Babītes nova-
da s portists Māris Grēniņš 
izcīnīju bronzas godalgu 
tāllēkšanā.
FOTO: LATVIJAS NEDZIRDĪGO SPORTA FEDERĀCIJAS ARHĪVS

3. jūlijā Salacgrīvā notika 
Zēnu Futbola festivāla (turp-
māk tekstā – ZFF) pēdējais 
turnīrs, kur uzvaras laurus 
C grupā plūca sporta kluba 
(turpmāk tekstā – SK) „Babīte” 
jaunie futbolisti. 

Zīmīgi, ka SK „Babīte” pārstāvjiem 
šī bija debija ZFF, un gūtā uzvara 
mūsu futbolistiem sniedz iespēju 
nākamgad mēroties spēkiem jau 
B grupas sacensībās. Turnīrā SK 

„Babīte” kluba komandas trīs ve-

cuma grupās (U10, U11 un U12) 
piedzīvoja tikai vienu zaudējumu, 
divreiz cīnījās neizšķirti un guva 
uzvaras pārējās 12 spēlēs. Kop-
vērtējumā SK „Babīte” pārstāvji 
izcīnīja 38 punktus, par pieciem 
punktiem apsteidzot JFA „Jelgava”, 
bet labāko trijnieku ar 23 punk-
tiem noslēdza JDFS „Alberts”. 

Turnīra rezultāti, kā arī video 
un foto apskati interneta vietnē 
www.futbolafestivals.lv.

Pēc Latvijas Futbola federācijas 
sniegtās informācijas

SK „Babīte” jaunie 
futbolisti – Zēnu Futbola 

festivāla debitanti un 
uzvarētāji. 

FOTO: LATVIJAS FUTBOLA

 FEDERĀCIJAS ARHĪVS

Latvijas IV Olimpiādē 
Babītes novadam sešas medaļas

Valdis Mincāns  – zelta 
medaļas ieguvējs stenda 
šaušanā  – kopā ar vienīgo 
daiļā dzimuma pārstāvi šau-
šanas disciplīnās Olimpiādē  
Laumu Zīli. FOTO: L.ZĪLES PERSONĪGAIS ARHĪVS

Sudraba godalgas ieguvējas – sporta kluba  „Babīte” volejbo-
listes. FOTO: LATVIJAS VOLEJBOLA FEDERĀCIJAS ARHĪVS

 „Lepojos, ka izdevās izcīnīt 
zeltu savam Babītes nova-
dam. Prieks, ka pašvaldība 
vienmēr atbalsta sportu un 
veselīgu dzīvesveidu. Es dzī-
voju brīnišķīgā un sakārtotā 
vidē, un man blakus atro-
das viss, ko vien var vēlē-
ties, – meži, ezers, jūra, laba 
infrastruktūra, zirgu staļļi, 
ledus halle, skolas, bērnudār-
zi, baseins, sporta laukumi un 
daudz kas cits,” gandarīts ir 
jātnieks Ģirts Bricis, kurš izcī-
nīja zeltu šķēršļu pārvarēšanā. 
FOTO: LATVIJAS JĀTNIEKU FEDERĀCIJAS ARHĪVS

Lietus un vējš netraucēja 
Igoram Gucanovičam izcīnīt 
bronzas medaļu. FOTO: LATVIJAS TRIAT-

LONA FEDERĀCIJAS ARHĪVS (AUTORE EVITA PRIEDĪTE)

No kreisās: Kristiāna Linda 
Zahare un Greta Veinberga  – 
Olimpiādes čempiones tenisā 
dubultspēlē. FOTO: R.ZAHARS

Pasaules līmenī trešais

Debijas gadā sporta kluba „Babīte” 
futbolisti gūst uzvaru Zēnu Futbola festivālā
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PAZIŅOJUMS PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA „ILGAS” 
SILMALĀS, SALAS PAGASTĀ, BABĪTES NOVADĀ, 

DETĀLPLĀNOJUMA ATCELŠANU
Babītes novada pašvaldības dome 22.06.2016. ir apstiprināju-
si saistošos noteikumus Nr.  14 „Par Babītes novada pašvaldības 
26.05.2010. saistošo noteikumu Nr. 16 „Par Babītes novada Salas 
pagasta nekustamā īpašuma „ Ilgas” zemes vienības ar kadastra ap-
zīmējumu 80880050098 sadali un apbūvi” atzīšanu par spēku zau-
dējušiem”.

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

Babītes novada pašvaldības 
administrācijas Sabiedriskās 
kārtības daļas sargu 
darbības rezultāti sadarbībā ar 
Olaines iecirkņa policijas dar-
biniekiem, veicot sabiedriskās 
kārtības uzraudzību 
Babītes novadā jūnijā:

•  sabiedriskās kārtības uzraudzībā 
veikti 73 izbraukumi;
•  Valsts policijā nogādātas deviņas 
personas, no kurām septiņas – par 
administratīvā pārkāpuma izdarīša-
nu, divas – aizdomās par noziedzīga 
nodarījuma izdarīšanu;
•  saņemti un izskatīti 29 iedzīvotāju 
iesniegumi un sūdzības;
• četros gadījumos personas nogādā-
tas savā dzīvesvietā;
•  ar 31 personu veiktas preventīva 
rakstura pārrunas un pieņemti pa-
skaidrojumi;
• par apstāšanās un stāvēšanas notei-

kumu neievērošanu sastādīti 11 pro-
tokoli – paziņojumi;
•  par alkoholisko dzērienu vai citu 
apreibinošo vielu lietošanu sabied-
riskā vietā vai par atrašanos sabied-
riskā vietā tādā reibuma stāvoklī, kas 
aizskar cilvēka cieņu, sastādīti pieci 
administratīvā pārkāpuma protokoli;
•  par dzīvnieku turēšanas, labturī-
bas, izmantošanas un pārvadāšanas 
prasību pārkāpšanu (Latvijas Ad-
ministratīvo pārkāpumu kodeksa 
106. pants) sastādīti divi administra-
tīvā pārkāpuma protokoli;
• par numura zīmes (saskaņā ar paš-
valdības apstiprinātu paraugu) ne-
esamību pie īpašuma sastādīti divi 
administratīvā pārkāpuma protokoli;
•  Babītes novadā veikti divi reidi, 
kuru laikā pārbaudītas automašīnas 
un to vadītāji ar mērķi novērst li-
kumpārkāpumus un noziedzīgus no-
darījumus, kā arī veikta preventīva 
rakstura patrulēšana, pārbaudot ag-

rāk tiesātas personas un adresācijas 
noteikumu ievērošanu, novērtējot to 
atbilstību Babītes novada pašvaldī-
bas saistošajiem noteikumiem. Pār-
baudītas arī tirdzniecības vietas un 
autoservisi;
•  sadarbībā ar Valsts policijas darbi-
niekiem par automašīnas vadīšanu 
alkoholisko dzērienu ietekmē aiztu-
rētas un administratīvā aresta izcie-
šanai nogādātas divas personas;
• par nesakoptiem īpašumiem, pama-
tojoties uz Babītes novada pašvaldī-
bas domes saistošajiem noteikumiem 
Nr. 26, sastādīti septiņi administratī-
vā pārkāpuma protokoli, kas nosūtīti 
izskatīšanai Babītes novada pašvaldī-
bas administratīvajai komisijai.
Par sabiedriskās kārtības u.c. likum-
pārkāpumiem lūgums ziņot Sabied-
riskās kārtības daļai, zvanot uz dien-
nakts tālruni 29466001. 

Ainārs Skudris,
 sabiedriskās kārtības sargs

Informācija ūdensapgādes un kanalizācijas 
pakalpojumu klientiem par norēķiniem 

Spuņciemā
SIA „Babītes siltums”, reģ. Nr. LV40003145751.

Jūrmalas iela 13D, Piņķi, Babītes pag., Babītes nov., LV-2107. 
Tālr. 67914496.

Norēķinu konts: AS „SWEDBANK”
LV43HABA0551035570986

Veicot maksājumu internetbankā, lūdzam maksājuma mērķī 
norādīt līguma numuru, adresi un īpašnieku.

Katru otrdienu adresē „Doktorā ts”, Spuņciemā, Salas pagastā, 
Babītes novadā, iedzīvotājiem ir iespēja veikt maksājumus 

skaidrā naudā un noslēgt jaunos līgumus.
Kases darba laiks – otrdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00

Sabiedriskās kārtības nodrošināšanai veiktie darbi jūnijā

Babītes novada pašvaldības 
domes sēdē 22. jūnijā tika 
izskatīti 27 darba kārtībā 
iekļautie punkti. Sēdē pieda-
lījās 13 domes deputāti. 

Domes sēdes lēmumi 
īsumā:

• ēkai ar kadastra apzīmējumu 
80480130062007 mainīt esošo ad-
resi „Gaitiņi”, Klīves, Babītes pa-
gasts, nosakot adresi „Annas koku 
skola”, Klīves, Babītes pagasts. Mai-
nīt ēkas ar kadastra apzīmējumu 
80480130062001 esošo adresi „Gai-
tiņi”, Klīves, Babītes pagasts, nosakot 
adresi „Bumbiermuiža”, Klīves, Babī-
tes pagasts;

• atļaut sadalīt nekustamā īpašu-
ma Lāču ielā 12, Lapsās, Babītes pa-
gastā, zemes vienību divās zemes vie-
nībās, reģistrējot tās kā patstāvīgus 
kadastra objektus. Piešķirt zemes 
vienībām adresi „Lāču iela 12” un 

„Lāču iela 12A” un noteikt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi; 

• mainīt zemes vienībai ar kadas-
tra apzīmējumu 80880090082 un uz 
tās esošajai dzīvojamajai ēkai ar ka-
dastra apzīmējumu 80880090082001 
adresi „Heiseļi”, Straupciems, Sa-
las pagasts, nosakot adresi „Rūņi”, 
Straupciems, Salas pagasts;

• piekrist zemes ierīcības projekta 
izstrādei zemes vienības Spilves iela 
73 sadalīšanai;

• atļaut apvienot nekustamajā 
īpašumā „Vīnakalni”, Brīvkalnos, 
Babītes pagastā, ietilpstošās zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumiem 
80480100214 un 80480100321, ap-

vienotajai zemes vienībai piešķirot 
adresi „Vīnakalni”, Brīvkalni, Babītes 
pagasts, un noteikt nekustamā īpašu-
ma lietošanas mērķi;

• apstiprināt saistošos noteiku-
mus Nr.  14 „Babītes novada pašval-
dības 26.05.2010. saistošo noteiku-
mu Nr. 16 „Par Babītes novada Salas 
pagasta nekustamā īpašuma „Ilgas” 
zemes vienības ar kadastra apzīmē-
jumu 80880050098 sadali un apbūvi” 
atzīšana par spēku zaudējušiem”;

• iekļaut Babītes novada pašval-
dībai piederošā nekustamā īpašuma 

„Kapi”, Babītes pagastā, zemes vienī-
bas daļu 0,11 ha platībā iznomājamo 
neapbūvēto zemes gabalu sarakstā;

• ģimenes dārza ierīkošanai ar di-
vām personām noslēgt zemes nomas 
līgumu par pašvaldībai piederošā 
nekustamā īpašuma „Dārzi” zemes 
vienības ar nosacīto nosaukumu 

„Virsaiši” daļas iznomāšanu, ar vie-
nu personu – par zemes vienības ar 
nosacīto nosaukumu „Piņķi” daļas 
iznomāšanu, ar vienu personu – par 
zemes vienības ar nosacīto nosauku-
mu „MRS” daļas iznomāšanu;

• grozīt Babītes novada pašvaldī-
bas domes 23.07.2014. lēmuma „Par 
zemes vienību piekritību pašval-
dībai”, protokols Nr. 8, 21.§, pirmo 
punktu, svītrojot no saraksta ierak-
stu par nekustamo īpašumu „Starp-
gabals Nr. 14”, zemes vienību, 0,04 ha 
platībā;

• precizēt Babītes novada pašvaldī-
bas domes 26.09.2012. lēmumu „Par 
zemes piekritību pašvaldībai” (pro-
tokols Nr.  12, 5.§), svītrojot 2.  pun-
kta ierakstu, kas nosaka, ka pašvaldī-

Pašvaldības domes sēdē jūnijā pieņemtie lēmumi
bai piekrīt zemes starpgabals 0,02 ha 
platībā, un papildinot lēmumu ar 
3. punktu;

• uzdot pašvaldības kapitālsabied-
rības SIA „Babītes siltums” valdes 
loceklim Valdim Kalniņam organi-
zēt neizmantojamo inženierkomu-
nikāciju demontāžu un teritorijas 
labiekārtošanu pēc rakšanas darbu 
pabeigšanas daudzdzīvokļu māju Rī-
gas ielā 10 un Rīgas ielā 12 pagalmā 
Piņķos, Babītes pagastā;

• noslēgt lauku apvidus zemes 
nomas līgumus ar divām personām 
par apbūvētas zemes vienības domā-
jamām daļām Rīgas ielā 2B, Piņķos, 
Babītes pagastā, garāžu Nr. 11 un 
Nr. 26 uzturēšanai;

• atcelt Babītes novada pašvaldības 
domes 25.05.2016. lēmumu „Par ze-
mes vienības daļu iznomāšanu garā-
žu uzturēšanai nekustamajā īpašumā 
Rīgas ielā 2B, Piņķos, Babītes pagas-
tā”, protokols Nr. 7, 32. §. Noslēgt 
lauku apvidus zemes nomas līgumus 
ar divām personām par apbūvētas 
zemes vienības domājamām daļām 
Rīgas ielā 2B, Piņķos, Babītes pagastā, 
garāžu Nr. 30 un Nr. 31 uzturēšanai;

• apvienot nekustamajos īpašu-
mos Salienas ielā 2 un Bulduru ielā 2, 
Piņķos, Babītes pagastā, ietilpstošos 
zemesgabalus. Apvienotajam zemes-
gabalam noteikt adresi „Bulduru 
iela 2”, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes 
novads, un nekustamā īpašuma lie-
tošanas mērķi. Likvidēt adresi „Sa-
lienas iela 2”, Piņķi, Babītes pagasts, 
Babītes novads;

• detālplānojuma „Jaunzemes” 
grozījumu teritorijā projektētajai 
zemes vienībai piešķirt nosaukumu 

„Liedaga iela”, Piņķi, Babītes pagasts, 
un noteikt nekustamā īpašuma lieto-
šanas mērķi;

• izsniegt izziņas piecām perso-
nām par piekrišanu iegūt īpašumā 
zemi nekustamajos īpašumos „Ale-
jas iela 27” Spilvē, Babītes pagastā, 
1/2 domājamās daļas nekustamajā 
īpašumā „Sauleskrasti” Salas pagastā, 

„Vēju iela 39” Dzilnuciemā, Babītes 
pagastā, „Viršu iela 2A” 0,1243 ha 
platībā, „Lakstīgalu iela 1”, „Lakstīga-
lu iela 2”, „Lakstīgalu iela 3”, „Lakstī-

galu iela 4”, „Lakstīgalu iela 5”, „Lak-
stīgalu iela 6” un „Lakstīgalu iela 7” 
Piņķos, Babītes pagastā. Izsniegt iz-
ziņu SIA „VillaRīga” par piekrišanu 
iegūt īpašumā zemi nekustamajos 
īpašumos „Taisnstūrīši” Babītes pa-
gastā. Izsniegt izziņu SIA „PAKKO 
INVEST” par piekrišanu iegūt īpašu-
mā zemi nekustamajā īpašumā „Prie-
daines iela 10” (domājamās daļas 
0,3147 ha platībā), „Priedaines iela 8” 
(daļu 0,0554 ha platībā), „Baltā iela” 
(0,0685 ha platībā) un „Lakstīgalu 
iela” (0,1618 ha platībā) Piņķos, Ba-
bītes pagastā. Izsniegt izziņu SIA 

„Iela Investments” par piekrišanu ie-
gūt īpašumā zemi septiņos (1/2 do-
mājamās daļas) un divos (1/4 domā-
jamās daļas) nekustamajos īpašumos 
Varkaļos, Salas pagastā: „Aļņu salas 
iela 18”, „Aļņu salas iela 20”, „Aļņu 
salas iela 21”, „Aļņu salas iela 23”, 

„Aļņu salas iela 25”, „Aļņu salas iela 
27”, „Aļņu salas iela 29”, „Aļņu sa-
las iela”, „Cederu iela” un „Cederu 
transformators”. Izsniegt izziņu SIA 

„Salamar” par piekrišanu iegūt īpa-
šumā zemi septiņos (1/2 domājamās 
daļas) un divos (1/4 domājamās da-
ļas) nekustamajos īpašumos Varka-
ļos, Salas pagastā: „Aļņu salas iela 15”, 

„Aļņu salas iela 17”, „Aļņu salas iela 19”, 
„Aļņu salas iela 31”, „Cederu iela 7”, 
„Cederu iela 9”, „Cederu iela 11”, 
„Aļņu salas iela”, „Cederu iela” un 
„Cederu transformators”; 

• apstiprināt Babītes novada paš-
valdībai piederoša nekustamā īpašu-
ma – nedzīvojamās ēkas – „Centrā-
lais siltuma punkts” Piņķos, Babītes 
pagastā, nomas tiesību izsoles rezul-
tātus un noteikt uzvarētāju;

• izveidot vēlēšanu iecirkni Babī-
tes novada Babītes pagasta Babītes 
ciema administratīvajā teritorijā, ad-
resē Liepu aleja 17, Babīte, Babītes 
pagasts, Babītes novads, LV-2101;

• veikt izmaiņas pašvaldības 
27.01.2016. noteikumu Nr.  1 „Par 
amatiem, to klasi� cēšanu un mēneš-
algām pašvaldības iestādēs 2016. ga-
dā” (protokols Nr.  1, 38.  §) pieliku-
mos Nr. 1 un Nr. 11, izsakot tos jaunā 
redakcijā;

• Babītes novada pašvaldības do-

mes 22.04.2015. lēmumu „Par mo-
bilo tālruņu izmantošanas limitu 
noteikšanu” (protokols Nr.  6, 22.  §) 
no 01.07.2016. papildināt ar pozīci-
ju Nr.  1.38.: Babītes mūzikas skolas 
direktora vietnieks izglītības jautā-
jumos; mobilā tālruņa izmantošanas 
limits 10 EUR;

• apstiprināt Babītes novada paš-
valdības 2015. gada publisko pārska-
tu;

• apstiprināt Babītes novada paš-
valdības saistošos noteikumus Nr. 15 

„Par grozījumiem Babītes novada 
pašvaldības 2016. gada budžetā” (pie-
likumā); 

• iedalīt � nansiālu atbalstu 150 
EUR apmērā biedrībai „Apdāvināto 
bērnu fakultatīvā skola” par vienas 
personas dalību zinātniski pētniecis-
kajā vasaras nometnē „Līderis” no šā 
gada 1. līdz 10. jūlijam Andreja Upī-
ša Skrīveru vidusskolā;

• piešķirt dotāciju 5500 EUR ap-
mērā Babītes novada jauktā kora 

„Atskaņa” atbalsta biedrībai koncert-
braucienam uz Norvēģiju (autobusa 
nomas un degvielas izdevumu seg-
šanai);

• iedalīt � nansiālu atbalstu 740 
EUR apmērā mūzikas un mākslas 
attīstības fondam „Balsis” vienas 
personas dalībai (aviobiļešu iegādei) 
starptautiskajā Ķīnas koru festivā-
lā un kormuzikas konferencē Ķīnā, 
Pekinā, no šā gada 26. jūlija līdz 
1.  augustam un starptautiskajā koru 
festivālā Taivānā no 31. jūlija līdz 
7. augustam;

• piešķirt ikgadējo apmaksāto at-
vaļinājumu – trīs kalendārās nedēļas – 
Babītes novada pašvaldības domes 
priekšsēdētājam Andrejam Encem;

• par ilggadēju – 25 gadu –  dar-
ba stāžu vēlētā pašvaldības domes 
priekšsēdētāja amatā un personī-
go ieguldījumu pašvaldības mērķu 
sasniegšanā un novada attīstībā 
piešķirt naudas balvu mēnešalgas 
apmērā Babītes novada pašvaldības 
domes priekšsēdētājam Andrejam 
Encem.

Andrejs Ence,
Babītes novada pašvaldības 

domes priekšsēdētājs
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Vasarā Babītes Mūzikas skola 
organizē dažādas nometnes, 
audzēkņi piedalās vasaras 
festivālos.

No 26. jūnija līdz 2. jūlijam Zaubē 
notika populārās un ritma mūzi-
kas nometne „Mazā bundzinieka 
akadēmija”. Skolas audzēkņi no 
11. līdz 17.  jūlijam piedalījās arī 
nometnē Kolkā, vēl viena nomet-
ne no 31.  jūlija līdz 6. augustam 
bērnus pulcinās Rojā. Kopumā 

šovasar nometnēs darbojas aptu-
veni 70 dalībnieku.

No 29. jūnija līdz 2. jūlijam notika 
mūzikas festivāls „Rīgas ritmi”, kas 
ik gadu pulcē augstas klases māksli-
niekus. Šogad festivāla organizatoru 
piedāvāto iespēju apmeklēt festivāla 
meistarklases un koncertus bez mak-
sas ieguva divi mūsu skolas audzēkņi – 
sitaminstrumentu klases audzēknis 
Dāvis Ludvigs Bikšus un klavierspēles 
audzēkne Megija Grode.  

10. jūlijā Rīgā, „Ghetto Games” 

parka teritorijā Grīziņkalnā, no-
risinājās 2.  Baltijas bundzinieku 
samits, kurā piedalījās aptuveni 
200 dalībnieku, to skaitā arī trīs 
mūsu skolas audzēkņi – Dāvis 
Ludvigs Bikšus, Augusts Kārlis 
Kristlībs un Pēteris Puriņš.

No 18. līdz 23. jūlijam 
D. L. Bikšus piedalīsies Saulkras-
tu D žeza festivāla nometnē.

Apkopoja Česlavs Grods, 
Babītes Mūzikas skolas direktores 

vietnieks izglītības darbā
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Ceļi, meliorācija un 
apgaismojums 
Turpinās ceļu un ielu vasaras uzturēša-
nas darbi. Notiek pašvaldības autoceļa 
C-108, Gātes ceļa posma Gātciemā, Sa-
las pagastā, pārbūves darbi.

Parakstīts līgums ar AS „A.C.B.” par 
Rožu ielas Babītē pārbūvi (līgumcena 
95 424 EUR). Būvuzraudzību veiks SIA 

„Ceļu un Tiltu Būvuzraugs” (līgumce-
na 1980 EUR), autoruzraudzību – SIA 

„BM projekts” (līgumcena 600 EUR).  
Pieņemts lēmums slēgt līgumu ar 

SIA „Clean R” par Babītes novada 
pašvaldības ielu un autoceļu ikdienas 
uzturēšanas darbiem ziemas periodā 
(līgumcena 78 512 EUR).

Tiek gatavots līgums ar SIA „V 
Service” par satiksmes drošības ele-
mentu uzstādīšanu, atjaunošanu un 
ceļa nomaļu nostiprināšanu ar bruģ-
akmeni Babītes pagastā (līgumcena 
17  298  EUR) un turpinās trīs piedā-
vājumu vērtēšana iepirkumam par 
Pumpuru ielas posma Priežciemā, 
Babītes pagastā, atjaunošanu. 

Sagatavots līgums ar SIA „Mār-
upes ceļinieks” par Celtnieku ielas 
posma pārbūvi Babītē (līgumcena 
31  533  EUR). Būvuzraudzību veiks 
SIA „Raucut” (līgumcena 800  EUR), 
autoruzraudzību – SIA „BM projekts” 
(līgumcena 600 EUR).

Uzsākti piebraucamās ielas un gājēju 
celiņu pārbūves un apgaismojuma izbū-
ves darbi nekustamajā īpašumā „Piņķu 
ciems-2” un Jūrmalas iela 17, Piņķos, 
un ielu apgaismojuma izbūves darbi Li-
beru ielā Liberos, Babītes pagastā.

Pabeigta ielu apgaismojuma izbūve 
Vecā Liepājas ceļa posmam no A9 līdz 
Viestura ielai (1.  kārta) Dzilnuciemā, 
Babītes pagastā, un gājēju celiņa apgais-
mojuma izbūve nekustamajā īpašumā 

„Loki” Piņķos. 
Turpinās ielas apgaismojuma izbūve 

Kleistu ielas posmā no „Ušām” līdz Sta-
ru ielai Mežārēs, Babītes pagastā. 

Tiek izstrādāti būvprojekti: „Ielu ap-
gaismojuma Rīgas ielas posmā no C-65 
līdz autostāvvietai „Loki” Piņķos jaun-
būve” un „Ielu apgaismojuma izbūve 
Kleistu ielas posmā no Kalēju ielas līdz 
Strupu ielai Liepezerā, Babītes pagastā”. 

Notiek 10 piedāvājumu vērtēšana 
iepirkumam par apgaismojuma izbūvi 
Sila ielā Spuņciemā, Salas pagastā. 

Turpinās caurteku atjaunošana Ba-
bītes novadā. Uzsākta poldera dambju 
rekultivēšana un zāles pļaušana, kā arī 
izstrādāts Dzilnupes poldera sūkņu sta-
cijas pārbūves būvprojekts.

Nekustamais īpašums un 
plānošana
Tiek pārbūvēta ēka nekustamajā īpašu-

mā „Vietvalži” Spuņciemā, Salas pagas-
tā, un izstrādāts ārējās elektroapgādes 
pieslēguma ierīkošanas būvprojekts. 

Izstrādāts būvprojekts „Dzīvojamās 
mājas un šķūņa demontāža nekusta-
majā īpašumā „Priednieki””.

Iepirkumam par nekustamā īpašu-
ma „Liepu aleja 17” Babītē pārbūvi 
iesniegti pieci piedāvājumi. Notiek 
vērtēšana.

Pieņemts lēmums slēgt līgumu ar 
SIA „Fixman” par divu rotaļlaukumu 
izbūvi Babītes novadā (līgumcena 
33 000 EUR).

Saskaņā ar domes lēmumiem no-
slēgtas 15 papildvienošanās par izmai-
ņām noslēgtajos zemes nomas līgumos 
un četri jauni zemes nomas līgumi.

Pašvaldības iestādes 
Piņķos notiek Babītes novada pašvaldī-
bas administratīvās ēkas Centra ielā 4 
un daudzfunkcionālā sociālo pakalpo-
jumu centra ēkas Centra ielā 3 pārbū-
ves darbi.

Turpinās Babītes vidusskolas pārbū-
ves un teritorijas labiekārtošanas būv-
projekta izstrāde. Babītes vidusskolā 
uzstādītas žalūzijas un uzsākti skolas 
telpu atjaunošanas darbi. 

Pieņemts lēmums slēgt līgumu ar 
SIA „VR Projekts” par Babītes novada 
pašvaldības izglītības iestāžu skolēnu 
pārvadājumiem. Tiek gatavots līgums. 
Līgumcena 115 044 EUR. 

Tiek gatavots līgums ar SIA „Mo-
duls Rīga” par Babītes vidusskolas aktu 
zāles ventilācijas izbūvi. Līgumcena 
53 945 EUR.

Izsludināts iepirkums par demons-
trācijas iekārtu iegādi un uzstādīšanu 
Babītes vidusskolā.

Noslēgts līgums ar SIA „Moller Auto” 
par jaunas pasažieru automašīnas pie-
gādi Babītes sporta kompleksa vajadzī-
bām. Līgumcena 21 980 EUR. 

Noslēgts līgums ar SIA „Konti Buss” 
par neregulāriem pasažieru pārvadāju-
miem Babītes sporta kompleksa vaja-
dzībām. Līgumcena 36 320 EUR.  

SIA „Inter Rino” par līgumcenu 6723 
EUR piegādās mēbeles PII „Saimīte”. 

Tiek vērtēti trīs piedāvājumi iepir-
kumam par projektora piegādi un uz-
stādīšanu Babītes novada pašvaldības 
Kultūrizglītības centra Lielajā zālē.

SIA „Lazurīts S” par līgumcenu 
7592 EUR piegādās un uzstādīs mēbe-
les Sociālā dienesta jaunajās telpās Cen-
tra ielā 3, Piņķos. 

Noslēgts līgums ar SIA „I-Santex” 
par apkures sistēmas pārbūvi Salas sā-
kumskolā, Salas pagastā. Līgumcena 
10 975 EUR.

Elfa Sloceniece, 
Babītes novada pašvaldības 

izpilddirektore 

Kamēr mūsu izglītojamie 
kārtīgi atpūšas, darbs 
Babītes vidusskolā turpinās. 

Apkopojot izglītojamo iesniegu-
mus mācībām vidusskolā, varam 
droši apgalvot, ka jaunajā mācību 
gadā Babītes vidusskolā būs divas 
10.  klases. Vidusskolēnu šogad 
būs vairāk nekā iepriekšējos ga-
dos. Priecājamies, ka izglītojamie 
un viņu vecāki novērtē mūsu mā-
cību iestādes piedāvātās izglītības 
programmas vidusskolai.

Jūnija beigās Babītes vidussko-
lu absolvēja 12.  klases audzēkņi, 
kuri nu ir devušies plašajā pasaulē 
raudzīties pēc jaunām iespējām. 
Daži absolventi mācības turpinās 
Latvijā, citi lūkos savas zināšanas 
papildināt ārzemēs. Jāatzīst, ka 
mūsu divpadsmitie aktīvi pieda-
lījās skolas sabiedriskajā dzīvē, tā-
dēļ jo īpaši mums daudziem viņi 
paliks siltā atmiņā. Ceram, ka pēc 
pāris gadiem kāds absolvents pie 
mums atgriezīsies, piemēram, ie-
saistoties mūsu projektā „Vecāki 
un absolventi Babītes vidusskolai”.

Babītes vidusskolas mājaslapā 
un „Facebook” pro� lā var izlasīt 
jaunāko projekta „Vecāki un ab-
solventi Babītes vidusskolai” stāstu 
par mūsu absolventi Alisi Krapāni, 
kura patlaban strādā Latvijas Ār-
politikas institūtā, veicot analītiskus 
pētījumus par Latvijas ārpolitikas 
un drošības politikas jautājumiem 
un sadarbību ar ASV. Pārstāvot 
institūtu, Alise sezonāli uzturas Va-
šingtonā. Viesojoties mūsu mācību 
iestādē, Alise ar savu pieredzes stās-
tu iedvesmoja 11. klases audzēkņus.

Projekts „Vecāki un absolventi 
Babītes vidusskolai” turpināsies arī 
jaunajā mācību gadā, tādēļ intere-
sentus aicinām pieteikties pie klašu 
audzinātājiem vai skolas sabied-
risko attiecību speciālistes. Esiet 
aktīvi un pastāstiet par savu nodar-
bošanos vai vērtīgo dzīves pieredzi, 
iedvesmojot mūsu izglītojamos un 
paplašinot viņu redzesloku!

Vasaras mēnešos pedagogi un 
administrācijas darbinieki tur-
pina papildināt zināšanas dažā-
dos kursos un projektos. Jaunajā 
mācību gadā Babītes vidusskola 

iesaistīsies Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas lasīšanas veicināšanas 
projektā „Bērnu un jauniešu žūri-
ja”. Par šo projektu vairāk pastāstī-
sim, sākoties mācību gadam.

Babītes vidusskolas tautas deju 
kolektīva „Bize” dalībnieki jūlija 
sākumā devās uz Bulgāriju, lai pie-
dalītos IX Starptautiskajā jauniešu 
mākslu festivālā-konkursā. Festivālā 
bija pārstāvēti tādi mākslas veidi kā 
deja, mūzika, teātris, vizuālā māksla, 
fotogrā� ja, cirka un cīņas māksla u.c. 

Svarīgi! Patlaban Babītes vidus-
skolā norisinās gaiteņu remonts, 
tādēļ līdz 12.  augustam mūsu mā-
cību iestāde apmeklētājiem būs 
slēgta. Ja nepieciešams nodot kādus 
dokumentus, administrācijas pār-
stāvis tos pieņems darbdienās no 
plkst. 9.00 līdz 14.00. Ienākot skolā, 
vaicājiet informāciju dežurantam.

Sanita Baginska,
Babītes vidusskolas sabiedrisko 

attiecību speciāliste.
Kontaktinformācija: 

san ita.baginska@bvsk.lv,
 babitesvidusskola.lv, 

facebook.com/babitesvidusskola

Babītes vidusskolas vasaras ziņasSaimnieciskie darbi jūnijā

Babītes Mūzikas skolas vasaras ziņas
Vasarā Babītes Mūzikas skola 
organizē dažādas nometnes, 
audzēkņi piedalās vasaras 
festivālos.

No 26. jūnija līdz 2. jūlijam Zaubē 
notika populārās un ritma mūzi-
kas nometne „Mazā bundzinieka 
akadēmija”. Skolas audzēkņi no 
11. līdz 17.  jūlijam piedalījās arī 
nometnē Kolkā, vēl viena nomet-
ne no 31.  jūlija līdz 6. augustam 
bērnus pulcinās Rojā. Kopumā 

Babītes Mūzikas skolas vasaras ziņas
Jūlijā Piņķu bibliotēkā
apskatāmās izstādes 

Līdz 30.  jūlijam apskatāma Rīgas Kultūras un tautas mākslas 
centra „Mazā Ģilde’’ tautas lietišķās studijas „Nianse” ādas mākslas 
darbu izstāde „Rotas un sapņi”. 

Jūlijā bibliotēka Piņķos piedāvā šādas izstādes:
• Literātam, skolotājam, muzeja darbiniekam 
Jānim Grestem – 140
• Holandiešu gleznotājam Rembrantam – 410
• Tiesībzinātniekam, politiķim Konstantīnam Čakstem – 115
• Baletdejotājam, kin oaktierim Mārim Liepam – 80

Babītes vidusskolas 12. klases šā gada absolventi kopā ar klases audzinātāju Rutu Virbuli, direktori 
Ilzi Rozenbergu un Babītes novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Andreju Enci.
FOTO: BABĪTES VIDUSSKOLAS ARHĪVS



4 | www.babite.lv 2016. gada 19. jūlijs, nr. 754 | www.babite.lv 2016. gada 19. jūlijs, nr. 75

Vasarā Babītes pirmsskolas iz-
glītības iestādes teritorijā no-
tiek būvdarbi – tiek uzstādīts 
jauns modulis, kas nodrošinās 
mācību telpas 38 bērniem. 

Jau pavisam drīz mainīsies iestādes 
kopējais izskats un arī bērnu skaits, 
kas apmeklēs iestādi. Mēs ļoti lepo-
jamies, ka jaunajā mācību gadā varē-
sim uzņemt divreiz vairāk audzēkņu 
nekā pirms gada. Jūnijā beidzās 
nomas līgums par iepriekšējā mo-
duļa izmantošanu, kuru apmeklēja 

mūsu šā gada absolventi – topošie 
pirmklasnieki. Babītes novada paš-
valdība nolēma iegādāties īpašumā 
jaunu, lielāku rūpnieciski izgatavotu 
moduli – tādu, kas ir arī vizuāli sa-
skaņots ar i estādes galveno ēku. Jūlijs 
un augusts solās būt ražīgs un darba 
pilns, jo divu mēnešu laikā iestādes 
teritorijā tiks veikti jaunā moduļa uz-
stādīšanas un labiekārtošanas darbi. 

Karīna Gajevska,
Babītes pirmsskolas izglītības 

iestādes vadītājas vietniece 
izglītības jomā

2. jūlijā Piņķu bibliotēkā no-
tika Rīgas Kultūras un tautas 
mākslas centra „Mazā Ģilde” 
tautas lietišķās studijas 

„Nianse” ādas mākslas darbu 
izstādes „Rotas un sapņi” 
atklāšanas pasākums. 

Izstādi atklāja Babītes novada kok-

lētāju ansambļa „Balti” koncerts, 
kur četras koklētājas iepriecināja 
apmeklētājus ar izcilu un dvēse-
lisku sniegumu. Tautas lietišķās 
mākslas studijas „Nianse” dibi-
nātāja un vadītāja jau četrus gadu 
desmitus ir māksliniece Ilda Sīlis – 
viena no vadošajām ādas māksli-
niecēm Latvijā. „Nianse” apgūst, 

Saskaņā ar noslēgto iepirkumu tuvāko nedēļu laikā Piņķos, 
Zaļajā laukumā, un Babītē, Sila ielā 14, tiks uzstādīti jauni 
bērnu rotaļu laukumi. Esošais rotaļu laukums Zaļajā lauku-
mā drošības apsvērumu dēļ patlaban ir slēgts, tāpēc aicinām 
iedzīvotājus izmantot atpūtas iespējas citos tuvākajos rotaļu 
laukumos, piemēram, nekustamajā īpašumā „ Loki”. 

Valdība ir pieņēmusi grozījumus 
noteikumos par mājas (istabas) 
dzīvnieku reģistrācijas kārtību 
nosakot, ka termiņš obligātajai 
suņu apzīmēšanai ar mikroshēmu 
un reģistrācijai Lauksaimniecības 
datu centra (LDC) datubāzē tiek 
pārcelts no 2016.  gada 1.  jūlija uz 
2017. gada 1. janvāri. 

Lai paplašinātu personu loku, 
kurām atļauta suņu apzīmēšana 
(mikročipa zemādas ievadīšana) un 
reģistrācija LDC datubāzē, kā arī lai 
samazinātu ar suņu apzīmēšanu un 
reģistrāciju saistītās izmaksas, tiks 
veikti grozījumi Veterinārmedicī-
nas likumā, nosakot, ka Pārtikas un 
veterinārā dienesta inspektori vai 

pilnvaroti veterinārārsti, kā arī ap-
mācītas personas, kurām ir līgums 
ar dzīvnieku patversmi, varēs no-
darboties ar suņu apzīmēšanu un 
reģistrāciju datu centra datubāzē. 

Ziņa sagatavota 
pēc Zemkopības ministrijas sniegtās 

informācijas

Iepriekš jau rakstījām, ka pilnvaro-
tais veterinārārsts Babītes novadā ir 
Zigurds Ronis (tālr. 26550770). Z. Ro-
nis pēc mikroshēmas implantēšanas 
pats arī reģistrēs jūsu suni centrālajā 
datu bāzē. Vairāk informācijas, sazi-
noties ar vetārstiem, un Lauksaim-
niecības datu centra interneta vietnē 
www.ldc.gov.lv. 

Kapsētas svētki
Piņķu Sv. Jāņa ev. lut. draudze aicina:

• 24. jūlijā plkst. 12.00 – Piņķu kapos;
• 24. jūlijā plkst. 14.00 – Annas kapos.

Salas Sv. Jāņa ev. lut. draudze aicina:
• 7. augustā plkst. 13.00 – Salas pagasta kapos.

2. jūlijā Babītes novadā un 
Jūrmalā notika 15. tradi-
cionālais vidējās paaudzes 
deju kolektīvu festivāls „Soļi 
smiltīs”, ko šogad organizēja 
Babītes novada vidējās pa-
audzes deju kolektīvs „Dārta” 
un Babītes novada pašvaldī-
bas Kultūrizglītības centrs.

Babītes novadā šāds festivāls, kas 
pulcēja trīs desmitus vidējās pa-
audzes deju kolektīvu no visas 
Latvijas, notika pirmo reizi, taču 
festivālam jau ir 15 gadu vēsture.

Festivāls 2.  jūlijā sākās ar ielu 
koncertiem Babītē, Spuņciemā, 
Beberos, maizes ceptuvē „Lāči” 
un Jūrmalā – Horna dārzā, bet 
vakara kulmināciju piedzīvoja 
lielkoncertā un ballē ar grupu 

„Tirkizband” futbola stadionā pie 
Piņķu ūdenskrātuves. Lielkon-
certa „15 vasaras mirkļi” dejotāji 
rādīja savus skaistākos vasaras 
piedzīvojumus. Bērni, sievas un 
vīri izdejoja vasaras sajūtas – tā-
das, kādas tās ir mums katram.

Deju festivāla norisei bija lab-
vēlīgi vasarīgi laikapstākļi, un 
pasākums kopumā pulcēja teju 
divus tūkstošus dalībnieku un 
viesu.

Paldies visai festivāla radošajai 
komandai! Paldies Babītes sporta 
kompleksa kolektīvam! Īpašs pal-
dies mūsu novada uzņēmējiem, 
kuru produkciju kā sālsmaizi va-
rējām uzdāvināt saviem viesiem: 

„Orkla Foods Latvija” – Lolitai 
Bemhenai un Zanei Āboltiņai, SIA 

„Ozoli eko” – Lilijai un Jānim Bēr-

tulsoniem, SIA „Lāči” – Normun-
dam Skauģim un Zanei Kaunesei.

Biruta Grīnfelde,
Babītes novada pašvaldības 

Kultūrizglītības centra vadītāja

Festivāla fotogalerija apskatā-
ma pašvaldības interneta vietnē 
www.babite.lv. 

Līdz 2017. gada 1. janvārim pagarināts 
termiņš obligātajai suņu apzīmēšana ar mikroshēmu

Rotas un sapņi izstādē bibliotēkā

Izdejotas vasaras sajūtas

Piņķos un Babītē būs jauni rotaļu laukumi

Babītes pirmsskolas izglītības iestāde 
kļūst plašāka
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Lepojamies!
Pirmsskolas izglītības iestādes 

„Saimīte” audzēkne 
Justīne Lubāne ieguvusi zelta, 
bet Katrīna Elīza Katkovska 

sudraba godalgu 
46. starptautiskajā bērnu 

mākslas darbu konkursā, kas 
norisinājās Japānā. Paldies 
skolotājām Vitai Kalvānei, 

Solveigai Irbeniecei, 
Dacei Mundai un 

Dianai Gajevskai par ieguldīto 
darbu, atbalstot jaunos 

talantus!
Šajā konkursā godalgotas 

vietas ieguva 
20 bērni no Latvijas.

saglabā un izkopj tautas mākslas 
vērtības, veidojot ādas māks-
las darbus un pilnveidojot ādas 
māksliniecisko apstrādi. Izstādes 
atklāšanā ar saviem mākslas dar-
biem – mūsdienīgām rotaslietām 
un dažādu veidu spilveniem – pie-
dalījās studijas dalībnieces Benita 
Sileniece un Lilita Vasiļjeva. 

 Rita Kude, 
Piņķu bibliotēkas bibliotekāre


