Pieteikt bērnu rindā uz
PII var arī elektroniski.
5. lpp.
Babītes novada pašvaldības avīze
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Spriež par tūrisma
attīstības iespējām.
6. lpp.

Babītes novada ciemi – kā vienota ģimene

Labiekārtota teritorija pie piemiņas akmens pretim Sv. Jāņa baznīcai Piņķos.

Uzņēmuma „Latvijas valsts ceļi” šogad uzbūvētais gājēju un velosipēdistu tilts pār Jūrmalas šoseju.

Spuņciemā top apgaismojums Sila ielā.

Babītē rekonstruēta Rožu iela.

Šis gads Babītes novada
pašvaldībai bijis ļoti ražīgs,
jo novada teritorijā īstenoti
vairākus gadu desmitus gaidīti vērienīgi ceļu infrastruktūras projekti, kuros ieguldīti
gan pašvaldības, gan valsts
finanšu līdzekļi. Būtiski, ka
sakārtota infrastuktūra ne
tikai autovadītājiem, bet arī
kājāmgājējiem un velosipēdistiem sniedz drošu un ērtu
pārvietošanos starp novada
ciemiem.

garā Celtnieku iela, kas savienota
ar jauno gājēju un velosipēdistu
tiltu.
Arī Babītes novada administra
tīvajā centrā Piņķos veikti uzla
bojumi gājēju celiņu sakārtošanā,
labiekārtota teritorija – jauni un
apgaismoti gājēju celiņi – pie
piemiņas akmens pretī Piņķu
Sv. Jāņa baznīcai.
Nākamgad pašvaldība paredzē
jusi pārbūvēt Spuņciema ielu Salas
pagastā aptuveni pusotra kilomet
ra garumā, tāpat plānots pārbūvēt
Meža un Bērzu ielas posmus Ba
Pašvaldībai šogad nozīmīgākais bītē. Ņemot vērā iedzīvotāju lielo
projekts ir Gātes ceļa posma interesi apmeklēt Latvijas Univer Regulējama gājēju pāreja
pārbūve 1,7 km garumā. Salas sitātes Rododendru selekcijas un pār Rīgas apvedceļu (A5).
pagasta Gātciemā līdz šim eso izmēģinājumu audzētavu „Babīte”,
šais grants seguma ceļš ir ieguvis jo īpaši rododendru ziedēšanas
Pašvaldības interneta vietnē
asfalta klājumu, būtiski uzlabojot laikā maijā, tiks uzsākta gājēju www.babite.lv pieejams arī videociema iedzīvotāju dzīves kvalitā ietves un ielu apgaismojuma – no materiāls par šogad lielākajiem
ti, savukārt drīzumā apgaismota Rīgas apvedceļa (A5) līdz Gravu ceļu būves projektiem.
būs Sila iela Spuņciemā.
ielai – izbūve. Lai atrisinātu auto
Lelde Drozdova-Auzāne,
Arī Babītes ciemā vairākus ga mašīnu novietošanas problēmas
Babītes novada pašvaldības
dus pārmaiņas gaidījusī Rožu iela audzētavas tuvumā, plānots ierī
sabiedrisko attiecību speciāliste,
šovasar ir pilnībā pārbūvēta. Lai kot arī autostāvvietas.
Foto: I. Aizsila
iedzīvotāji droši varētu doties
no autobusu pieturas uz mājām,
viena kilometra garumā ir ap
gaismota Kleistu iela Mežārēs,
apgaismots arī vecā Liepājas ceļa
posms Dzilnuciemā. Ērta pārvie
tošanās starp diviem ciemiem ta
gad iespējama, pateicoties atjau
notajam Pumpuru ielas posmam
Babītes novada Priežciemā.
Pēc neatlaidīgiem pašvaldības
lūgumiem pat vairāku desmi
tu gadu garumā šogad arī valsts
ir sniegusi ieguldījumu Babītes
novada teritorijas sakārtošanā,
uzbūvējot gājēju un velosipēdistu
tiltu pār Jūrmalas šoseju (A10)
un regulējamu gājēju pāreju pār
Visi Sociālā dienesta pakalpojumi, kas līdz šim tika sniegti pašval
Rīgas apvedceļu (A5). Tilts un
regulējamā gājēju pāreja ļauj gā dības administrācijas ēkā Piņķos, Centra ielā 4, kopš septembra
pieejami daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā (Dienas
jējiem un velosipēdistiem droši
centrs) Centra ielā 3. Dienas centra telpas šogad ir papildinātas
pārvietoties, šķērsojot galvenos
valsts autoceļus, kas sadala no ar jaunu piebūvi, lai turpmāk visus Sociālā dienesta sniegtos pa
kalpojumus iedzīvotāji varētu saņemt vienuviet – plašākās telpās.
vadu vairākās daļās. Līdz ar to
iedzīvotājiem, neriskējot ar dzī
Mainoties Sociālā dienesta darbinieku darba vietai, mainīta
vību, beidzot ir iespēja ar kājām
arī nekustamā īpašuma speciālistes, nekustamā īpašuma nodokļa
vai velosipēdu pārvietoties starp
Spilvi, Babīti, Priežciemu, Bebe administratoru un projektu vadītāju atrašanās vieta administrāci
jas ēkā Centra ielā 4. Proti, par nekustamā īpašuma un nodokļa
riem un Piņķiem. Neliels, bet
jautājumiem aicinām vērsties administrācijas ēkas 1. stāva 2. un
stratēģiski nozīmīgs pašvaldības
devums ceļu sakārtošanā ir no 3. kabinetā. Projektu vadītāju darba telpas – 1. stāva 4. kabinetā.
asfaltētā Babītes ciema 200 metru

Iedzīvotāju ievērībai

2 | www.babite.lv

2016. gada 20. septembris, nr. 77

Jaunajā mācību gadā Salas
sākumskolai jauna direktore

Salas sākumskolas
direktore Nensija
Priedīte, atklājot
jauno mācību gadu
1. septembrī.

Foto: Salas sākumskolas arhīvs

smi un enerģiju jaunu ideju ievie
šanā Salas sākumskolā!
Savukārt 26. augustā Babītes
novada pašvaldības iestāžu vadī
bas sanāksmē par ieguldīto dar
bu Salas sākumskolas vadībā tika
godināta tās līdzšinējā direktore
Daina Krūmiņa, kura skolu vadī
ja 10 gadus.
Lelde Drozdova-Auzāne,
Novēlam jaunajai direktorei veik
sabiedrisko attiecību speciāliste

16. augustā Babītes novada
pašvaldības domes ārkārtas sēdē saskaņā ar atklātā
konkursa „Babītes novada
pašvaldības Salas sākumskolas direktors” rezultātiem par
Salas sākumskolas direktori
ar 2016. gada 25. augustu
tika iecelta Nensija Priedīte.

Uz jaunā mācību gada sliekšņa
30. augustā Babītes novada
pašvaldības Kultūrizglītības
centrā norisinājās Babītes
vidusskolas pedagoģiskā
sēde, kurā tika analizēts
2015./2016. mācību gadā paveiktais un nosprausti mērķi
jaunajam mācību gadam.
Babītes novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs Andrejs Ence savā
uzrunā lepojās ar diviem Babītes
vidusskolas audzēkņiem, kuri nule
kā veiksmīgi absolvējuši Latvijas
Starptautisko skolu un saņēmuši
stipendiju studijām Ņujorkas uni
versitātes Abū Dabī filiālē. Domes
priekšsētājs arī uzsvēra, ka 42%
visa pašvaldības budžeta tiek inves
tēti novada izglītības sistēmā.
Divpadsmitās un devīto klašu
audzinātāji stāstīja par savu iz
glītojamo gaitām, absolvējot Ba
bītes vidusskolu. Ļoti daudzi divpa
dsmitās klases absolventi ie
stājušies dažādās universitātēs un
tikuši budžeta grupā.
Direktores vietniece izglītības
jomā Ilga Stašulāne prezentēja iz
glītojamo sasniegumu vērtējumu
salīdzinājumā ar citām skolām.
Centralizēto eksāmenu vērtēju
mā no 400 vidusskolām ieņemam
47. vietu valstī, mazo skolu reitin
gā esam 19. vietā. Pierīgas skolu
reitings: olimpiāžu rezultātos – ce
turtā vieta, alternatīvo olimpiāžu
rezultātos – otrā vieta, centralizēto
eksāmenu rezultātos – otrā vieta,

interešu izglītībā un sportā – otrā
vieta. Visi eksāmeni ir nokārtoti
virs vidējā līmeņa valstī.
Arī šajā mācību gadā Babītes
vidusskola turpinās darbību Eko
skolu programmā, īstenojot starp
tautisku programmu „Ēdam atbil
dīgi”. Turpināsim arī projektu „Ve
cāki un absolventi Babītes vidus
skolai”, tādēļ aicinām ikvienu, kurš
vēlētos pastāstīt par savu profesiju
mūsu izglītojamajiem, pieteikties
pie klašu audzinātājiem vai rakstīt
vidusskolas sabiedrisko attiecību
speciālistei Sanitai Baginskai.
Lai atbalstītu tos izglītojamos,
kuri uz skolu labprāt brauc ar
divriteni, esam uzlabojuši drošī
bu skolas velonovietnē, kas atro
das iekšpagalmā, tāpēc aicinām
izglītojamos būt sportiski aktī
viem un doties uz skolu ar velo
sipēdu. Velonovietne aprīkota ar
videonovērošanas sistēmu.
Mūsu izglītojamo vidū ir daudz
interesantu personību, ar kurām
jūs iepazīstināsim vidusskolas in
terneta vietnē, rubrikā „Iepazīsti
savu skolasbiedru”. Septembrī in
tervējām vairākkārtēju čempionu
K-1 sporta veidā Šandaru Skoro
dumovu, kurš septiņpadsmit gadu
vecumā ir apbrīnojami nosvērts
un dzīves gudrs jaunietis ar vēlmi
iedvesmot arī apkārtējos nodar
boties ar sportu un dzīvot veselīgi.
Sanita Baginska,
Babītes vidusskolas
sabiedrisko attiecību speciāliste

Izglītības iestādēs pieaug izglītojamo skaits
Izglītojamo skaits Babītes
novada pašvaldības izglītības iestādēs katru gadu
pieaug, un garās rindas uz
pašvaldības pirmsskolas
izglītības iestādēm liecina,
ka šāda tendence būs arī
turpmākajos gados.
Lielākajā pašvaldības izglītības
iestādē – Babītes vidusskolā –
šogad mācības uzsāka 870 iz
glītojamo, un, salīdzinot ar aiz
vadīto mācību gadu, audzēkņu
skaits ir palielinājies par četriem
desmitiem; par piecām klasēm ir
palielinājies kopējais klašu skaits.
1. klasē mācās 107 skolēni. Vairāk
būs arī pedagogu un – plašāks in
terešu izglītības piedāvājums. No
šā mācību gada 1. un 2. klasēs
sākusies skolas formu ieviešana.
Skolas formas iegāde vecākiem ir
brīvprātīga.
Otrajā lielākajā izglītības iestā
dē – pirmsskolas izglītības ies-

bērniem vairāk nekā iepriekšējā
gadā.
Salas sākumskolā, kur mācību
telpas ir gan pirmsskolēniem, gan
vispārējās izglītības programmas
apguvējiem, jaunajā mācību gadā
zinības apgūs 80 izglītojamo (no
tiem 50 – pirmsskolas izglītības
grupās).
Babītes mūzikas skolā šogad
mācības uzsākuši 277 bērni, kas
Babītes pirmsskolas izglītības
iestādei pašvaldība iegādājusies ir par 30 vairāk nekā pērn.
jaunu rūpnieciski izgatavotu
2016./2017. mācību gadā paš
moduli, kas šogad ļaus uzņemt
valdība pirmsskolas izglītību ko
par 20 bērniem vairāk nekā
pumā nodrošinās 421 bērnam.
pērn. Foto: L. Drozdova-Auzāne
Rindā uz pašvaldības PII ir 327
bērni, savukārt pašvaldības at
tādē „Saimīte” – jaunajā mācību balstu privātās PII apmeklēju
gadā, tāpat kā iepriekšējā, mācī mam saņem 351 bērns.
Par vasaras laikā veiktajiem
bas uzsāks teju trīs simti bērnu.
Savukārt paplašināšanos jau remontdarbiem izglītības iestādēs
najā mācību gadā piedzīvo Ba- vairāk lasiet 4. lpp. un pašvaldības
bītes pirmsskolas izglītības interneta vietnē www.babite.lv.
Apkopoja
iestāde, kuras teritorijā uzstādīts
Lelde Drozdova-Auzāne,
modulis, kas ļauj iestādē kopumā
sabiedrisko attiecību speciāliste
uzņemt 81 bērnu, kas ir par 20

Par izmaiņām ēdināšanas pakalpojuma cenā PII „Saimīte”
No 2016. gada 1. septembra
pirmsskolas izglītības iestādē „Saimīte” par 8,8% palielināsies ēdināšanas izmaksas
vienam izglītojamajam.
Babītes novada pašvaldības do
mes 24. augusta sēdē tika izskatīts
SIA „IRG”, kas sniedz ēdināšanas
pakalpojumus PII „Saimīte”, ie
sniegums, kurā uzņēmuma val
des locekle Ingvilda Grosberga
lūdz mainīt ēdināšanas pakalpo
juma cenas vienam izglītojamam
no 2016. gada (cena vienam izglī

tojamam pieaug par 8,8%).
Saskaņā ar līguma 3.1. punktu
šobrīd noteiktā cena viena PII
„Saimīte” izglītojamā ēdināšanai
ir:
• vecumā no 1 līdz 3 gadiem –
1,65 EUR dienā plus PVN;
• vecumā no 4 gadiem –
1,79 EUR dienā plus PVN.
Līguma 9. punkts nosaka, ka
izpildītājam (t.i., SIA „IRG”) ir
tiesības iesniegt priekšlikumus
par līguma cenas palielināšanu
ne biežāk kā vienu reizi gadā, ie
sniedzot par to pamatojuma do

kumentus un ievērojot, ka cenas
pieaugums nedrīkst pārsniegt
10% no līguma cenas.
Ievērojot iepriekš minēto,
Babītes novada pašvaldības
dome nolēma, ka no 2016. gada
1. septembra līguma cena viena
PII „Saimīte” izglītojamā ēdināšanai ir:
• vecumā no 1 līdz 3 gadiem –
1,80 EUR dienā plus PVN;
• vecumā no 4 gadiem –
1,95 EUR dienā plus PVN.
Lelde Drozdova-Auzāne,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Pirms jaunā – par sasniegto iepriekšējā
Uz jaunā mācību gada
ikgadējo konferenci Piņķos
26. augustā pulcējās Pierīgas
izglītības iestāžu administrācijas un arodbiedrības
pārstāvji.
Konferences darba kārtībā bija
ieskats Pierīgas Izglītības, kultū
ras un sporta pārvaldes darbības
pamatjomās 2015./2016. mācību
gadā, nomināciju un balvu pa
sniegšana izglītības iestādēm, pe
dagogiem un arodorganizācijām,
paneļdiskusija par pedagogu iz
augsmes un karjeras iespējām un
profesionālās darbības izvērtēša
nā u.c. tēmas.
Konferences sākumā klāteso
šos uzrunāja Pierīgas Izglītības,
kultūras un sporta pārvaldes
(PIKSP) vadītājs Oļģerts Lejnieks,
sakot, ka „katrā izglītības iestādē

ir kas tāds, kas ir labāks nekā ci
tai”, novēlēja spēku, enerģiju un
veiksmi jaunu virsotņu sasnieg
šanā jaunajā mācību gadā.
Pierīgas izglītības iestāžu pār
stāvjus uzrunāja arī Babītes novada
pašvaldības domes priekšsēdētājs
Andrejs Ence, kurš vēstīja par jau
nu privāto starptautisko izglītības
iestāžu atvēršanu Babītes novadā:
šogad durvis vēra „International
School Exupéry”, piedāvājot apmā
cības četrās valodās, nākamgad –
„King’s College”, kas būs pirmā iz
glītības iestāde Baltijā, kuras mā
cību programma veidota pēc britu
izglītības sistēmas standartiem.
Starptautisku privātskolu ienākša
na novadu padara par neoficiālu
starptautiskās izglītības centru,
sniedzot atpazīstamību.
Atskatoties uz iepriekšējo mā
cību gadu, PIKSP informēja par

spilgtākajiem skolēnu mācību sa
sniegumiem olimpiādēs, centra
lizētajos eksāmenos un interešu
izglītības konkursos. Salīdzinot ar
valsts kopējiem rādītājiem 12. kla
šu centralizētajā eksāmenā angļu
valodā, latviešu valodā un mate
mātikā, kopumā Pierīgas skolas
uzrādījušas labākus rezultātus. Tā,
piemēram, matemātikas eksāmenā,
kur vidējais rādītājs valstī ir 36%,
Babītes vidusskolai ir 52%, kas to
ierindo otrajā vietā Pierīgas skolu
konkurencē. Dalītu 2.–4. vietu Pie
rīgā Babītes vidusskola ieņem arī
nominācijā „Izcilākie sasniegumi
interešu izglītības skatēs”. Augstā
otrā vieta Babītes vidusskolai, pie
kāpjoties Ādažiem vien par čet
riem punktiem, izvērtējot skolēnu
sporta spēļu rezultātus.
Lelde Drozdova-Auzāne,
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Pašvaldības domes sēdē augustā pieņemtie lēmumi
Babītes novada pašvaldības
domes sēdē 24. augustā tika
izskatīti 35 darba kārtībā iekļautie punkti. Sēdē piedalījās
11 domes deputāti.

Domes sēdes lēmumi īsumā:
• deleģēt pašvaldības administrācijas
teritorijas plānotājam tiesības Babī
tes novada pašvaldības vārdā saga
tavot un izsniegt nosacījumus zemes
ierīcības projektu izstrādei;
• nek. īp. „Martas” ietilpstošajai ze
mes vienībai un uz tās projektētajai
savrupmājas jaunbūvei piešķirt ad
resi „Martas”, Vīkuļi, Babītes pagasts,
Babītes novads;
• mainīt adresi un nosaukumu ap
būvei paredzētai zemes vienībai ar
kad. apz. 8048 008 0423, nosakot
to: „Priedes”, Sēbruciems, Babītes
pagasts, Babītes novads;
• nek. īp. „Podnieki” Dzilnuciemā ie
tilpstošajām zemes vienībām 6,4 ha
platībā, 3,5 ha platībā un 0,2 ha pla
tībā mainīt nek. īp. lietošanas mērķi
uz zeme, uz kuras galvenā saimnie
ciskā darbība ir mežsaimniecība
(NĪLM kods 0201);
• nek. īpašumiem Mežārēs, Mango
ielā 4 (zemes vienībai 0,1213 ha plat.),
Zīļu ielā 5 (zemes vienībai 0,1339 ha
plat.), Zīļu ielā 6 (zemes vienībai
0,1224 ha plat.), Zīļu ielā 8 (zemes
vienībai 0,1203 ha plat.), Lapsās, Ba
taru ielā 9 (zemes vienībai 0,2005 ha
plat.), Vīkuļos, Meldrāju ielā 32 (ze
mes vienībai 0,1200 ha plat.) mainīt
noteikto nek. īp. lietošanas mērķi uz
individuālo dzīvojamo māju apbūve
(NĪLM kods 0601);
• Piņķos, nek. īp. Silarāju ielā 3 (ze
mes vienībai 0,2100 ha plat.) un
Spuņciemā, nek īp. „Skudriņi” (ze
mes vienībai 0,1436 ha plat.), noteik
to nek. īp. lietošanas mērķi mainīt
uz komercdarbības objektu apbūve
(NĪLM kods 0801);
• atļaut uzsākt detālplānojuma
izstrādi zemes vienībām Babītē, Liepu
alejā 5A, Ķiršu ielā 6 un Melnalkšņi;
• nodot publiskajai apspriešanai un
atzinumu saņemšanai izstrādāto nek.
īpašuma „Lielpauguri” detālplānoju
ma grozījumu projektu nek. īpašumu
Čiekuru iela 2, Čiekuru iela 1, Riek
stu iela 23, Riekstu iela 26 teritorijā;
• apstiprināt saistošos noteikumus
Nr. 16 „Babītes novada pašvaldī
bas 27.04.2016. saistošo noteikumu
Nr. 10 „Lokālplanojums grozīju
miem Babītes pagasta teritorijas plā
nojuma 2008.–2020. gadam un Salas
pagasta teritorijas plānojuma 2005.2017. gadam, nekustamā īpašuma
„Jaunoši”, Gātciemā, Salas pagastā,

Babītes novadā, zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 80880030227”,
atzīšana par spēku zaudējušiem”;
• nodot publiskai apspriešanai un
atzinumu saņemšanai izstrādāto Ba
bītes novada teritorijas aizsargjoslu,
aprobežojumu un meliorācijas attīs
tības tematisko plānojumu (vairāk
informācijas 5. lpp.);
• nodot publiskajai apspriešanai
un atzinumu saņemšanai izstrādāto
detālplānojuma grozījumu projektu
nek. īpašumiem „Andrejsoni”, „Da
rījumu zona”, „Industriālais parks”,
„Sporta halle”, „Strēles” un Jūrmalas
iela 3, Piņķos;
• noteikt pašvaldības īpašumā esošu
neapbūvētu zemes vienību iznomā
šanas termiņus personīgo palīgsaim
niecību – ģimenes dārzu uzturēšanai:
nek. īp. „Dārzi” zemes vienībā ar no
sacīto nosaukumu „MRS” esošajiem
ģimenes dārziem – līdz 31.12.2019.;
nek. īp. „Cielavas masīvs” zemes
vienībā esošajiem ģimenes dārziem –
līdz 31.12.2021.; nek. īp. „Sila iela 4”
zemes vienībā esošajiem ģimenes
dārziem – līdz 31.12.2019.; nek. īp.
„Zvirbuļi” zemes vienībā esošajiem
ģimenes dārziem – līdz 31.12.2019.;
nek. īpašuma „Liepu aleja 21” zemes
vienībā esošajiem ģimenes dārziem –
līdz 31.12.2019;
• ar trim personām noslēgt zemes
nomas līgumu par pašvaldībai piede
rošā nek. īp. „Dārzi” zemes vienības
daļas ar nosacīto nosaukumu „MRS”
un ar vienu personu par nek. īp.
„Dārzi” zemes vienības ar nosacīto
nosaukumu „Piņķi” daļas iznomāša
nu bez apbūves tiesībām personīgās
palīgsaimniecības vajadzībām – ģi
menes dārza uzturēšanai. Ar vienu
personu noslēgt zemes nomas līgu
mu par pašvaldībai piederošā nek. īp.
„Cielavas masīvs” zemes vienības da
ļas iznomāšanu bez apbūves tiesībām
personīgās palīgsaimniecības vaja
dzībām – ģimenes dārzu uzturēšanai;
• noslēgt zemes nomas līgumu ar SIA
„Anatolija stils plus” par pašvaldībai
piederošā nek. īp. „Kapi” zemes vie
nības daļas 0,11 ha platībā iznomāša
nu bez apbūves tiesībām – akmens
izstrādājumu ekspozīcijas izvietoša
nai un tirdzniecībai;
• iekļaut iznomājamo neapbūvēto ze
mes gabalu sarakstā Babītes novada
pašvaldībai piederošā nek. īp. „Ābe
les 2” zemes vienības daļu 0,17 ha
platībā. Noteikt nomas zemes izman
tošanu bez apbūves un koku ciršanas
tiesībām;
• saskaņot pārskatu par zemi Babītes
novada lauku apvidū MK rīkojuma
projekta sagatavošanai par zemes re

formas pabeigšanu;
• neslēgt zemes nomas līgumu ar pri
vātpersonu, jo nekustamais īpašums
Aveņu iela 20A Piņķos (platība 0,178
ha) netiks iekļauts iznomājamo ne
apbūvēto zemes gabalu sarakstā;
• nodot publiskai apspriešanai un
atzinumu saņemšanai izstrādāto Ba
bītes novada ainavu struktūras tema
tiskā plānojuma projektu;
• nodot publiskai apspriešanai un
atzinumu saņemšanai izstrādāto Ba
bītes novada apdzīvojuma struktūras
un publisko teritoriju nodrošināju
ma tematisko plānojumu;
• nodot publiskai apspriešanai un
atzinumu saņemšanai izstrādāto
lokālplānojuma projektu nek. īp.
„Jaunoši” zemes vienībai;
• apvienot nek. īp. Salienas iela 8 ze
mes vienības daļu 0,0304 ha platībā
ar nek. īp. Salienas iela 6 zemes vienī
bu 0,3369 ha platībā. Apvienotajai ze
mes vienībai noteikt adresi Salienas
iela 6, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes
novads, un visā platībā noteikt ne
kustamā īpašuma lietošanas mērķi –
dabas pamatnes, parki, zaļās zonas
un citas rekreācijas nozīmes objektu
teritorijas, ja tajās atļautā saimniecis
kā darbība nav pieskaitāma pie kāda
cita klasifikācijā norādīta lietošanas
mērķa (NĪLM kods 0501);
• apstiprināt izstrādāto zemes ierī
cības projektu zemes vienībām Piņ
ķos – Lakstīgalu ielā 2, Lakstīgalu
ielā 4, Lakstīgalu ielā 6, Lakstīgalu
ielā 8, Miglas ielā, Priedaines ielā 10
un Priedaines ielā. Piešķirt projektē
tajām zemes vienībām adresi un no
teikt nek. īp. lietošanas mērķi;
• slēgt vienošanos ar SIA „EVA DĀR
ZAM” par izmaiņām 03.11.2003.
noslēgtajā „Zemesgabala nomas
līgumā”. Nomas maksa gadā par ze
mesgabala lietošanu līguma darbības
laikā, sākot ar 01.09.2016., tiek no
teikta 1,5% apmērā no zemes kadas
trālās vērtības;
• izsniegt izziņas trim ārvalstu pilso
ņiem un vienam nepilsonim par pie
krišanu iegūt īpašumā nek. īpašumus
Babītes pagastā;
• vienai personai piešķirt sociālo
pakalpojumu „Aprūpe mājās” 3. ap
rūpes līmenī iztikas līdzekļu deklarā
cijas periodā 01.09.2016.–31.07.2017.
Vienai personai piešķirt pabalstu
290 EUR apmērā sociālās rehabilitā
cijas mērķu sasniegšanai un pabal
stu aprūpes mājās nodrošināšanai
60 EUR mēnesī, izmaksājot iztikas lī
dzekļu deklarācijas perioda laikā no
01.07.2016. līdz 31.12.2016.;
• apstiprināt Babītes novada pašval
dības saistošos noteikumus Nr. 17

„Par grozījumiem Babītes novada
pašvaldības 2016. gada budžetā”;
• veikt izmaiņas pašvaldības
27.01.2016. noteikumu Nr. 1 „Par
amatiem, to klasificēšanu un mē
nešalgām pašvaldības iestādēs 2016.
gadā” pielikumos Nr. 2, 8 un 9, izsa
kot tos jaunā redakcijā;
• atļaut mazās alkoholisko dzērienu
darītavas darbību uz pieciem gadiem
SIA „Valtera Raga Distillery” Salas
pagastā, nek. īp. „Upespļavas”;
• noteikt, ka pastāvīgi darbojošos
pašvaldības īpašuma novērtēšanas
un pašvaldības īpašuma izsoles ko
misiju sekretāres pienākumus, aiz
stājot Agnesi Saukitenu, veiks Ba
bītes novada pašvaldības projektu
vadītāja Jolanta Ivanova;
• apstiprināt pašvaldības piedalīša
nos ES ELFLA Latvijas Lauku attīstī
bas programmā 2014.–2020. gadam,
4. pasākuma „Ieguldījumi materiāla
jos aktīvos”, 4.3. apakšpasākumā „At
balsts ieguldījumiem lauksaimniecī
bas un mežsaimniecības infrastruk
tūras attīstībā” ar projektu „Sūkņu
stacijas „Dzilnupe” pārbūve Babītes
pagastā, Babītes novadā”. Noteikt, ka
kopējais projekta budžets ir 300 000
EUR;
• apstiprināt nosacīto cenu 2525 EUR
apmērā atsavināmajam nek. īp.
„Starpgabals Nr. 6”;
• apstiprināt nosacīto cenu 2135 EUR
apmērā atsavināmajam nek. īp.
„Starpgabals Nr. 8”;
• apstiprināt izsoles noteikumus
„Babītes novada pašvaldībai piedero
ša nekustamā īpašuma „Starpgabals
Nr. 6”, kadastra Nr. 8088 005 0671,
Salas pagastā, Babītes novadā, neap
būvētas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 8088 002 0352 izsoles ar
pretendentu atlasi noteikumi”;
• apstiprināt izsoles noteikumus
„Babītes novada pašvaldībai piedero
ša nekustamā īpašuma „Starpgabals
Nr. 8”, kadastra Nr. 8088 005 0675,
Salas pagastā, Babītes novadā, neap
būvētas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 8088 002 0367 izsoles ar
pretendentu atlasi noteikumi”;
• noteikt, ka ar 01.09.2016. līguma
cena viena PII „Saimīte” izglītojamā
ēdināšanai ir: vecumā no 1 līdz 3 ga
diem – 1,80 EUR/dienā plus PVN;
vecumā no 4 gadiem – 1,95 EUR/
dienā plus PVN;
• apstiprināt izmaiņas fotokonkursa
nolikuma „Babītes novads fotogrāfi
jās 2015” 6., 10., un 11. punktā, izsa
kot tos jaunā redakcijā.

Andrejs Ence,
Babītes novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs

Atalgojums pieaugs proporcionāli stundu skaitam

Saskaņā ar izmaiņām pedagogu darba samaksas noteikumos, kā rezultātā pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem vienas darba slodzes
stundu skaits pieaudzis no 30 līdz 40 stundām nedēļā (kas nozīmē darba stundu pieaugumu par 33,33%), bija objektīva nepieciešamība
mainīt līdzšinējo darba samaksu, pielāgojot to jaunajai slodzei. Babītes novada pašvaldības domes 24. augusta sēdē tika nolemts, ka
no 2016. gada 1. septembra Babītes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs līdzšinējais pedagogu atalgojums pieaugs par
33,33%, t.i., būs 850 eiro mēnesī (neatkarīgi no darba stāža). Saskaņā ar pieņemto lēmumu pašvaldības PII pedagogu atalgojums pieaug
proporcionāli darba slodzei.
Lelde Drozdova-Auzāne, sabiedrisko attiecību speciāliste
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Sabiedriskās
kārtības
nodrošināšanai
veiktie darbi
augustā
• Saņemto un izskatīto iedzīvotāju
iesniegumu skaits: 57
• Preventīva rakstura pārrunas: 54
Valsts policijā nogādātas personas:
- par administratīvā pārkāpuma iz
darīšanu: 6
- aizdomās par noziedzīga nodarī
juma izdarīšanu: 1
• Protokoli – paziņojumi par ap
stāšanās un stāvēšanas noteikumu
neievērošanu: 7
• Administratīvā pārkāpuma pro
tokoli par alkoholisko dzērienu
vai citu apreibinošo vielu lietošanu
neatļautās vietās vai par atrašanos
reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvē
ka cieņu: 7
• Administratīvā pārkāpuma pro
tokoli par nesakoptiem īpašumiem
Babītes novada teritorijā: 10
• Administratīvā pārkāpuma pro
tokoli par atteikšanos no narkotis
ko vai psihotropo vielu ietekmes
medicīniskās pārbaudes: 1
• Kopumā Babītes novada paš
valdības administrācijas Sabiedris
kās kārtības daļas sargi sadarbībā
ar Olaines iecirkņa policijas dar
biniekiem augustā veica 69 izbrau
kumus.
• Lai novērstu likumpārkāpu
mus un noziedzīgus nodarījumus,
tika veikts viens reids, kura laikā
tika pārbaudītas automašīnas un
to vadītāji. Tika veikta arī preven
tīva rakstura patrulēšana Babītes
novada teritorijā, pārbaudot agrāk
tiesātas personas, adresācijas no
teikumu ievērošanu atbilstoši Ba
bītes novada pašvaldības saistoša
jiem noteikumiem. Pārbaudītas arī
tirdzniecības vietas un autoservisi.
Iedzīvotāju ievērībai: šogad no
zagti jau 157 velosipēdi. Visbiežāk –
no pagrabiem un kāpņutelpām. Sa
biedriskās kārtības sargi un Valsts
policija brīdina iedzīvotājus neat
stāt savus braucamrīkus nepieķē
dētus bez uzraudzības minētajās
vietās, kā arī pie veikaliem. Poli
cijas skatījumā, par drošākajām
slēdzenēm ir uzskatāmas U-veida
metāliskās slēdzenes, kas ir masī
vas un grūti uzlaužamas. Šādu slē
dzeni vēlams novietot tuvu zemei,
tā, lai atslēgas caurums būtu vērsts
pret zemi. Tas apgrūtinās iespēju
velozaglim to atmūķēt. Parastās
drošības troses var pārkniebt dažu
sekunžu laikā, tāpēc apkārtējiem
var nerasties aizdomas par velosi
pēda zādzību. Turpretī, izmantojot
U-veida slēdzeni, velozagļa darbs
tiek apgrūtināts un aizņem vairāk
laika, turklāt var pievērst apkārtējo
uzmanību.
Par sabiedriskās kārtības u.c. li
kumpārkāpumiem lūgums ziņot
Sabiedriskās kārtības daļai: tālru
nis 29466001.
Ainārs Skudris,
sabiedriskās kārtības sargs
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PAZIŅOJUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES UZSĀKŠANU
ZEMES VIENĪBU LIEPU ALEJA 5A, ĶIRŠU IELA 6 UN MELNALKŠŅI
BABĪTĒ, BABĪTES PAGASTĀ, BABĪTES NOVADĀ, TERITORIJAI
Ar Babītes novada pašvaldības domes 24.08.2016. lēmumu „Par detālplā
nojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībām Liepu alejā 5A, Babītē, Babītes
pagastā, Babītes novadā, kadastra apzīmējums 80480040236, Ķiršu ielā 6, Ba
bītē, Babītes pagastā, Babītes novadā, kadastra apzīmējums 80480040234, un
Melnalkšņos, Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā, kadastra apzīmējums
80480040235” (protokols Nr. 12, 6.§) ir uzsākta detālplānojuma izstrāde zemes
vienībām Liepu alejā 5A, Ķiršu ielā 6 un Melnalkšņos Babītē, Babītes pagastā,
Babītes novadā, ar mērķi pamatot zemesgabalu sadalīšanu un precizēt Babītes
pagasta teritorijas plānojuma 2008.–2020. gadam un Salas pagasta teritorijas
plānojuma 2005.–2017. gadam funkcionālā zonējumā noteikto atļauto izman
tošanu atbilstoši teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.
Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Babītes novada paš
valdības teritorijas plānotāja.
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Babītes novada
pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Ba
bītes novadā, LV-2107, vai elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi dome@babite.lv. Apmeklētāju pieņemšanas laiks Babītes novada pašvaldības adminis
trācijas ēkā – pirmdienās un ceturtdienās plkst. 8.15–12.15 un 13.00–18.00.
Sintija Bērziņa, Babītes novada pašvaldības
Plānošanas un būvniecības daļas teritorijas plānotāja
PAZIŅOJUMS PAR BABĪTES NOVADA TERITORIJAI IZSTRĀDĀTO
TEMATISKO PLĀNOJUMU PROJEKTU NODOŠANU PUBLISKAI
APSPRIEŠANAI UN ATZINUMU SAŅEMŠANAI
Ar Babītes novada pašvaldības domes 24.08.2016. lēmumiem publiskai apsprie
šanai un atzinumu saņemšanai nodots „Babītes novada aizsargjoslu, aprobežoju
mu un meliorācijas attīstības tematiskais plānojums” (prot. Nr. 12,9.§), „Babītes
novada ainavu struktūras tematiskais plānojums” (prot. Nr. 12,17.§) un „Babītes
novada apdzīvojuma struktūras tematiskais plānojums” (prot. Nr. 12, 18.§).
Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 12.09.2016. līdz 24.10.2016.
Visu trīs tematisko plānojumu publiskās apspriešanas sanāksme notiks
04.10.2016. plkst. 18.00 Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības centra
Lielajā zālē, Jūrmalas ielā 14A, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā.
Publiskās apspriešanas laikā tematiskā plānojuma materiāli būs apska
tāmi Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos,
Babītes pagastā, Babītes novadā, Babītes novada pašvaldības interneta viet
nē www.babite.lv un Ģeoportālā www.geolatvija.lv.
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Babītes novada
pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Ba
bītes novadā, LV-2107, vai elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi dome@babite.lv. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, fiziskām
personām jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, juri
diskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese. Apmeklētāju
pieņemšanas laiks Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā – pirm
dienās un ceturtdienās plkst. 8.15–12.15 un 13.00–18.00.
Inga Griezne, Babītes novada pašvaldības
Plānošanas un būvniecības daļas teritorijas plānotāja
PAZIŅOJUMS PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA „JAUNOŠI” GĀTCIEMĀ,
SALAS PAGASTĀ, BABĪTES NOVADĀ, LOKĀLPLĀNOJUMA
APSTIPRINĀŠANAS ATCELŠANU UN NODOŠANU ATKĀRTOTAI
PUBLISKAI APSPRIEŠANAI
Ar Babītes novada pašvaldības domes 24.08.2016. lēmumu „Par Babītes novada
pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 16 „Babītes novada pašvaldības 27.04.2016.
saistošo noteikumu Nr. 10 „Lokālplānojums grozījumiem Babītes pagasta te
ritorijas plānojuma 2008.–2020. gadam un Salas pagasta teritorijas plānojuma
2005.–2017. gadam, nekustamā īpašuma „Jaunoši”, Gātciemā, Salas pagastā, Ba
bītes novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80880030227”, atzīšanu
par spēku zaudējušiem” apstiprināšanu” (prot. Nr. 12,8.§) ir atcelts apstiprinātais
lokālplānojums nekustamā īpašuma „Jaunoši” zemes vienībai ar kadastra apzī
mējumu 8088003022 Gātciemā, Salas pagastā, Babītes novadā.
Savukārt ar Babītes novada pašvaldības domes 24.08.2016. lēmumu „Par
lokālplānojuma projekta nekustamā īpašuma „Jaunoši” Gātciemā, Salas pa
gastā, Babītes novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80880030227
nodošanu publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” precizētais lo
kālplānojuma projekts iepriekš minētajai teritorijai ir nodots publiskai ap
spriešanai un atzinumu saņemšanai.
Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 20.09.2016. līdz 18.10.2016.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 17.10.2016. plkst. 17.00 Babītes
novada pašvaldības administrācijas ēkā „Pīlādzīšos”, Spuņciemā, Salas pa
gastā, Babītes novadā.
Publiskās apspriešanas laikā lokālplānojuma materiāli būs apskatāmi
Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Ba
bītes pagastā, Babītes novadā, Babītes novada pašvaldības interneta vietnē
www.babite.lv un Ģeoportālā www.geolatvija.lv.
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Babītes novada pašval
dības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā,
LV-2107, vai elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi dome@babite.lv. Ja priekšlikumu ie
sniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds,
personas kods, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas
numurs, adrese. Apmeklētāju pieņemšanas laiks Babītes novada pašvaldības admi
nistrācijas ēkā – pirmdienās un ceturtdienās plkst. 8.15–12.15 un 13.00–18.00.
Inga Griezne, Babītes novada pašvaldības
Plānošanas un būvniecības daļas teritorijas plānotāja
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Saimnieciskie darbi augustā
Ceļi, meliorācija un ielu
apgaismojums

• Pabeigta ceļa pārbūve pašvaldības ceļa posmā Gātciemā,
Celtnieku ielas posmā Babītē
un Pumpuru ielas posmā Priežciemā. Izbūvēts gājēju celiņš un
apgaismojums nekustamajā īpašumā „Piņķu ciems-2” un Jūrmalas ielā 17 Piņķos, kā arī apgaismojums Liberu ielā Liberos. Tiek
gatavota dokumentācija objektu
nodošanai ekspluatācijā.
• Uzstādīti divi saliekamie ātrumu ierobežojoši vaļņi Sila ielā
Babītē, pārlikts bruģa segums
ietvei Rīgas ielā Piņķos, uzstādīti satiksmes drošības elementi,
atjaunotas un ar bruģakmeni nostiprinātas ceļa nomales Babītes
pagastā. Turpinās darbi pie Rožu
ielas pārbūves Babītē.
• Noslēgts līgums ar SIA „Clean
R” par Babītes novada pašvaldības ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas darbiem ziemas periodā.
• Atkārtoti izsludināts iepirkums
par pašvaldības autoceļu seguma
dilumkārtas atjaunošanas darbiem.
• Tiek veikta tiltu pār Dzilnupi,
Neriņu pie Austeriem un caurtekas Neriņā Rīgas ielā galvenā
inspekcija.

• Notiek Ratnieku poldera ma- pārbūve; ekspluatācijā pieņemta
ģistrālā kanāla pārtīrīšana Salas daudzfunkcionālā sociālo pakalpagastā, kā arī apgaismojuma iz- pojumu centra ēkas Centra ielā 3
būve Sila ielā Spuņciemā.
piebūve.
• Noslēgti līgumi par ielu apgais- • Kultūrizglītības centra Lielajā
mojuma izbūvi Piņķos, Rīgas ie- zālē uzstādīts projektors un eklas posmā, un būvprojekta izstrā- rāns.
di ielu apgaismojuma pārbūvei • Notiek darbs pie Babītes viSkolas un Atpūtas ielā Piņķos.
dusskolas pārbūves un teritorijas
labiekārtojuma būvprojekta laNekustamais īpašums un
bojumiem, lai nodotu būvprojekplānošana
tu atkārtotai ekspertīzei; izbūvēta
• Uzsākta divu rotaļlaukumu iz- Babītes vidusskolas aktu zāles
būve Piņķos un Babītē. Spuņcie- ventilācija; pabeigts vidusskolas
mā turpinās nekustamā īpašuma telpu un gaiteņu remonts.
„Vietvalži” ēkas pārbūve.
• PII „Saimīte” veikts virtuves
• IUB apstrīdēts lēmums par lī- telpu remonts, sporta zāles atjauguma slēgšanu ar SIA „LC būve” nošana, uzstādītas jaunas mēbepar nek. īp. Liepu aleja 17, Babī- les, izveidots rotaļu laukums.
tē, pārbūvi. Iesniegti paskaidro- • Uzstādīta jauna moduļu ēka
jumi IUB.
Babītes PII telpu nodrošināšanai,
• Tiek restaurēta Tīreļu (Antiņu) iegādātas rotaļu iekārtas, mēbeBrāļu kapu norāde un atjaunots les un virtuves iekārtas jaunajām
zāliens kapu teritorijā.
telpām; izsludināts iepirkums par
• Piņķos sakopts nekustamais iestādes teritorijas apgaismojuīpašums „Vējziedi” (ūdenskrātu- ma būvprojekta izstrādi.
ves galā).
• Salas sākumskolā veikta apku• Noslēgts līgums par skeitparka res sistēmas pārbūve, aktu zāles
modulāro konstrukciju izgatavo- grīdas remonts, cokola siltināšašanu un uzstādīšanu Spuņciemā.
na, ieejas mezgla un teritorijas
sakārtošana.
Pašvaldības iestādes
Elfa Sloceniece,
• Piņķos turpinās pašvaldības adBabītes novada pašvaldības
ministrācijas ēkas Centra ielā 4
izpilddirektore

PAZIŅOJUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMA
GROZĪJUMA PROJEKTA NEKUSTAMAJIEM
ĪPAŠUMIEM „ANDREJSONI”, „DARĪJUMU
ZONA”, „INDUSTRIĀLAIS PARKS”, „SPORTA
HALLE”, „STRĒLES” UN JŪRMALAS IELA 3,
PIŅĶOS, BABĪTES PAGASTĀ, BABĪTES NOVADĀ,
NODOŠANU PUBLISKAI APSPRIEŠANAI UN
ATZINUMU SAŅEMŠANAI
Ar Babītes novada pašvaldības domes 24.08.2016. lē
mumu „Par detālplānojuma grozījumu projekta ne
kustamajiem īpašumiem „Andrejsoni”, „Darījumu
zona”, „Industriālais parks”, „Sporta halle”, „Strēles” un
Jūrmalas iela 3, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā,
nodošanu publiskai apspriešanai un atzinumu saņem
šanai” (prot. Nr. 12, 10.§) detālplānojuma grozījumi ir
nodoti publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 20.09.2016.
līdz 18.10.2016.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 10.10.2016.
plkst. 17.00 Babītes novada pašvaldības administrāci
jas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes
novadā.
Publiskās apspriešanas laikā detālplānojuma mate
riāli būs apskatāmi Babītes novada pašvaldības admi
nistrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā,
Babītes novadā, Babītes novada pašvaldības interneta
vietnē www.babite.lv un Ģeoportālā www.geolatvija.lv.
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var
iesniegt Babītes novada pašvaldības administrāci
jas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Ba
bītes novadā, LV-2107, vai elektroniski, sūtot uz
e-pasta adresi dome@babite.lv. Ja priekšlikumu
iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, fizis
kām personām jānorāda vārds, uzvārds, personas
kods, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām –
nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese. Apmeklētāju
pieņemšanas laiks Babītes novada pašvaldības adminis
trācijas ēkā – pirmdienās un ceturtdienās plkst. 8.15–
12.15 un 13.00–18.00.
Inga Griezne,
Babītes novada pašvaldības
Plānošanas un būvniecības daļas teritorijas plānotāja

PAZIŅOJUMS PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA
„LIELPAUGURI” DETĀLPLĀNOJUMA GROZĪJUMU
PROJEKTA NEKUSTAMO ĪPAŠUMU ČIEKURU
IELA 2, ČIEKURU IELA 1, RIEKSTU IELA 26, RIEK
STU IELA 23 TERITORIJĀ NODOŠANU PUBLISKAI
APSPRIEŠANAI UN ATZINUMU SAŅEMŠANAI
Ar Babītes novada pašvaldības domes 24.08.2016. lēmu
mu „Par nekustamā īpašuma „Lielpauguri” detālplāno
juma grozījumu projekta nekustamo īpašumu Čiekuru
iela 2, kadastra apzīmējums 80480040967, Čiekuru iela
2, kadastra apzīmējums 80480040966, Riekstu iela 23,
kadastra apzīmējums 80480040963, Riekstu iela 26,
kadastra apzīmējums 80480040965, teritorijā nodoša
nu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”
(prot. Nr. 12, 7.§) detālplānojuma grozījumi ir nodoti
publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no
20.09.2016. līdz 18.10.2016.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 13.10.2016.
plkst. 17.00 Babītes novada pašvaldības administrāci
jas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes
novadā.
Publiskās apspriešanas laikā detālplānojuma materiā
li būs apskatāmi Babītes novada pašvaldības adminis
trācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babī
tes novadā, Babītes novada pašvaldības interneta vietnē
www.babite.lv un Ģeoportālā www.geolatvija.lv.
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var ie
sniegt 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 raks
tisku atbildi, fiziskām personām jānorāda vārds, uz
vārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, juridiskām
personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese.
Apmeklētāju pieņemšanas laiks Babītes novada pašval
dības administrācijas ēkā – pirmdienās un ceturtdienās
plkst. 8.15–12.15 un 13.00–18.00.
Inga Griezne,
Babītes novada pašvaldības
Plānošanas un būvniecības daļas
teritorijas plānotāja
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Veikta padziļināta Babītes novada teritorijas izpēte
Noslēdzies ilgstošs Babītes
novada teritorijas izpētes
posms, kā rezultātā Babītes
novada iedzīvotājiem un citiem interesentiem izskatīšanai tiek nodoti trīs atšķirīgi
tematiskie plānojumi, kuru
izstrāde uzsākta atbilstoši
iecerei tuvākajā laikā sākt
darbu pie jauna Babītes
novada teritorijas plānojuma
izstrādes.
Spēkā esošie teritorijas plānoša
nas normatīvie akti, kā arī plā
nošanas tendences nosaka pa
dziļinātu teritorijas izpēti pirms
teritorijas atļautās izmantošanas
noteikšanas, kas ir teritorijas
plānojuma redzamākā daļa. Gal
venās tēmas, kas jāiekļauj teri
torijas plānojumā, ir transporta
infrastruktūras, apdzīvojuma un
dzīves vides kvalitātes, ainavu
vērtību un apgrūtināto teritoriju
attīstības jautājumi. Ņemot vērā
to, ka Babītes novadā plašas teri
torijas atrodas polderos, būtiski
saprast polderu sistēmas uzturē
šanas nozīmi, kā arī izvērtēt visus
iespējamos draudus un riskus
pirms jebkādas darbības uzsāk
šanas šajās teritorijās. Lai iegūtu
pamatinformāciju par iepriekš
minētajām tēmām, tika uzsākta
tematisko plānojumu izstrāde.
Babītes novada transporta attīs
tības tematiskajam plānojumam
publiskās apspriešanas proce
dūra jau ir noslēgusies. Ar šā te
matiskā plānojuma materiāliem
ikviens var iepazīties gan Babī
tes novada pašvaldības interneta
vietnē www.babite.lv, gan Ģeo
portālā www.geolatvija.lv.
Patlaban publiskajai apsprie
šanai ir nodoti Babītes novada
ainavu struktūras, apdzīvojuma
struktūras un publisko teritoriju
nodrošinājuma, kā arī aizsargjos
lu, aprobežojumu un meliorācijas
attīstības tematiskie plānojumi.
Babītes novada ainavu struktūras tematiskā plānojuma
ietvaros ir apsekota novada te
ritorija, nosakot Babītes novada
ainavu tipus un ainavu telpas.
Teritorijas apsekošanas rezultātā
ir noteikti 11 ainavu tipi un 45
ainavu telpas, izvērtējot ainavas
raksturu un tās vēsturisko veido
šanos, mūsdienu pārmaiņu pro
cesu raksturojumus, ainavu vērtī
bas (elementus). Ainavu telpas ir
izdalītas, izvērtējot īpašo un uni
kālo katrā ainavas tipā. Tās ir ne
atkārtojamas un nekur citviet nav
sastopamas. Ņemot vērā to, ka
ainava nav statiska, tā mainās da
bas un/vai cilvēku darbības ietek

mē, arī nākotnē izmaiņu process
nav apturams. Līdz ar to darbā ie
kļauti ainavu telpu raksturojumi,
vērtības, riski un rekomendācijas
tālākai ainavas veidošanai. Ar šo
tematisko plānojumu tiek iegūts
rīks ainavas izmaiņu pārvaldī
bai. Ir svarīgi kopīgi vienoties
par vērtībām, kas ir saglabājamas
attiecīgās ainavu telpās, un radīt
noteikumus, lai jaunās pārmai
ņas būtu atbilstošas tās telpas
raksturam un mērogam, kurā tās
ienāk. Tematiskajā plānojumā ir
sagatavotas rekomendācijas ai
navu un to vietu vērtību tālākai
veidošanai, tāpat analizētas pie
kļuves iespējas publiskajiem ūde
ņiem, kur ūdensmalu pieejamība
vērtēta trīs kategorijās – viegla,
daļēji apgrūtināta un apgrūtinā
ta –, kur aplūkota ne vien piekļuve ūdensmalai, bet arī skatu at
vērtums uz ūdeņiem.
Babītes novada apdzīvojuma
struktūras un publisko teritoriju nodrošinājuma tematiskā
plānojuma izstrādes laikā ska
tītas un vērtētas Babītes novada
apdzīvojuma teritorijas kopējā
novada kontekstā, klasificējot
ciemus tipos, izvērtējot raksturī
go ciemu tipu – Spilves, Mežāru,
Piņķu, Sēbruciema un Dzilnu
ciema, Varkaļu un Straupciema
dzīves vides kvalitāti un publisko
ārtelpu. Tematiskajā plānojumā
sniegti priekšlikumi publiskās
ārtelpas tīklojuma izveidei, uz
sverot, ka publiska ārtelpa ir sa
biedrībai brīvi pieejama terito
rija, kuru savām vajadzībām var
izmantot jebkurš cilvēks, un tai
jāpilda sociāla funkcija. Publisku
ārtelpu var izmantot kā tikšanās,
atpūtas un dažādu pasākumu rī
košanas vietu.
Publiskā ārtelpa ir gan iela, gan
parks, gan skvērs bez noteiktas
īpašuma piederības, bet kurai ir
nodrošināta brīva piekļuve. Tas
nozīmē, ka publiskās ārtelpas
dažādās teritorijas ir savstarpēji
saistītas, nodrošinot tām pie
kļūšanu. Tematiskā plānojuma
ietvaros sagatavoti priekšlikumi
publiskās ārtelpas klasifikācijai,
lai Babītes novada ciemos, to ap
kārtnēs radītu visu vecumu iedzī
votājiem viegli pieejamas fizisko
un sociālo aktivitāšu iespējas.
Babītes novada teritorijas
aizsargjoslu, aprobežojumu un
meliorācijas attīstības tematiskā
plānojuma izstrādes laikā veikta
applūstošo teritoriju analīze, kā
rezultātā noteiktas teritorijas ar
10% (reizi 10 gados) un 1% (reizi
100 gados) applūstamības varbūtī
bu. Ņemot vērā to, ka Babītes no

vada teritorijā atrodas deviņi pol
deri un viena poldera teritorijas
daļa un šie polderi ir dažādos teh
niskajos stāvokļos, ir modelētas
situācijas polderu infrastruktūras
sakārtošanas gadījumā, kā arī ga
dījumā, kad savas funkcijas beidz
veikt pilnīgi visas polderu sūkņu
stacijas. Izvērtējot plūdu risku te
ritorijas, tematiskajā plānojumā
ir noteiktas teritorijas, kurās būtu
ierobežojama dzīvojamā apbūve.
Tematiskā plānojuma otrā daļa
apkopo informāciju par objek
tiem, kuriem nosakāmas aizsarg
joslas un kuru informācija iekļau
jama Apgrūtināto teritoriju infor
mācijas sistēmā (turpmāk – ATIS).
ATIS ir valsts veidota un uzturēta
informācijas sistēma, kas sāks
darboties 2017. gadā. Pašvaldī
bas, institūcijas un privātpersonas

savas kompetences ietvaros šajā
informācijas sistēmā sniegs infor
māciju par apgrūtinātajām terito
rijām. Šādā veidā plānots nodroši
nāt aktuālu apgrūtināto teritoriju
informācijas bāzi, kas tiks savieto
ta ar Teritorijas attīstības plānoša
nas informācijas sistēmu (TAPIS),
nodrošinot aktuālo apgrūtināto
teritoriju informācijas pieejamību
publiskā informācijas telpā Ģeo
portālā www.geolatvija.lv.
Ievērojot to, ka apgrūtinātās teri
torijas var noteikt, sākot ar objekta,
kuram nosakāmas aizsargjoslas,
būvprojekta izstrādi, tematiskā
plānojuma ietvaros nav noteiktas
aizsargjoslas projekta „Kurzemes
loks” plānotajām augstsprieguma
elektrolīnijām, jo projekts vēl at
rodas izstrādes stadijā. Šā objekta
aizsargjoslas tiks precizētas.

Ar visu trīs tematisko plāno
jumu materiāliem var iepazīties
Babītes novada pašvaldības inter
neta vietnē www.babite.lv, Ģeo
portāla www.geolatvija.lv sadaļā
„Teritorijas attīstība plānošana”,
kā arī klātienē pie Babītes novada
pašvaldības administrācijas teri
torijas plānotājām Centra ielā 4
(5. kabinetā), Piņķos, Babītes pa
gastā, Babītes novadā, pirmdie
nās un ceturtdienās no plkst. 8.30
līdz 12.15, kā arī no plkst. 13.00
līdz 18.00. Rakstiskus iesniegu
mus par tematiskajiem plānoju
miem var iesniegt līdz 2016. gada
24. oktobrim. Babītes novada
pašvaldības administrācijas ēkā
Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pa
gastā, Babītes novadā.
Inga Griezne,
teritorijas plānotāja

Pieteikt bērnu rindā uz bērnudārzu var arī elektroniski
Sākot ar šā gada septembri,
Babītes novada pašvaldības
interneta vietnē vecākiem
ir iespēja sekot līdzi sava
bērna kārtas numuram rindā
uz vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē (PII),
bet tos, kuru bērns vēl nav
pieteikts, vēlamies informēt,
ka tas ir iespējams arī ar
interneta starpniecību, neizejot no mājas.

rindā uz pašvaldības PII, gan do
kumentu veidlapa, kas jāaizpilda,
lai to varētu īstenot, ierodoties
pašvaldībā klātienē vai attālināti
ar e-pasta starpniecību (pēdējā
gadījumā elektroniski pieejamā
pieteikuma veidlapa jāaizpilda,
jāparaksta, kopā ar bērna dzim
šanas apliecību jāieskenē, e-pas
tam pielikumā pievienojot labas
kvalitātes PDF formāta doku
mentus).
Pašvaldības interneta vietnē ik
Vietnes www.babite.lv sadaļas mēnesi tiks atjaunots arī aktu
„Izglītība” apakšsadaļā „Bērnu ālais saraksts, kurā pēc bērna ini
reģistrācijas kārtība rindā uz ciāļiem un dzimšanas datuma ir
vietu pašvaldības pirmsskolas iespējams noskaidrot sava bērna
izglītības iestādēs” vecākiem vie kārtas numuru minētajā rindā.
nuviet pieejama informācija gan
Saraksts ir vienots un attiecas
par bērna reģistrēšanas kārtību uz vietām visās pašvaldības PII.

Turklāt tajā ir iekļauti arī bēr
ni, kuri šobrīd apmeklē privātās
pirmsskolas izglītības iestādes,
bet nākotnē pretendē uz vietu
kādā no pašvaldības bērnudār
ziem.
Jūsu ievērībai – interneta viet
nes www.babite.lv sadaļā „Izglī
tība” var iegūt informāciju arī
par Babītes novada pašvaldības
atbalsta saņemšanu privāto PII
apmeklējumam un sarakstu ar
iestādēm, ar kurām pašvaldībai
jau ir noslēgts līgums. Atgādi
nām, ka līdzfinansējuma apmērs
pirmsskolas izglītības apguvei
patlaban ir 249 eiro mēnesī.
Ilze Aizsila,
Babītes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Sniedz atbalstu bērniem ar invaliditāti

Šovasar, pateicoties SIA „Saliena Development” sniegtajam atbalstam, deviņpadsmit
Babītes novada bērni ar
invaliditāti divus mēnešus
varēja piedalīties reitterapijas nodarbībās VSIA „Nacionālais rehabilitācijas centrs
„Vaivari””.

Reitterapija ir pasaulē atzīta ārs
tēšanas metode, kurā izmanto
speciāli trenētus zirgus. Bērna
atveseļošanās procesā būtiska ir
ārstniecībai neierastā vide, zirga
ķermeņa siltums, ritmiskās kustī
bas, atrodoties tā mugurā, kā arī
sadarbība ar terapeitu
Babītes novada pašvaldības So

ciālais dienests saka lielu paldies
SIA „Saliena Development” par
atbalstu Sociālā dienesta ideju īs
tenošanā un ieguldījumu, ko reit
terapijas pakalpojums devis bēr
nu veselības stāvokļa uzlabošanā.
Kristīne Kalote,
Babītes novada pašvaldības
Sociālā dienesta vadītāja

Aicina noslēgt līgumus par kapa vietām

Piņķu draudzes kapu administrācija aicina visus kapa
vietu īpašniekus noslēgt
līgumu par kapa vietām.

rības laikiem, – par katru kapa no 10.00 līdz 14.00; sestdien no
vietu jābūt noslēgtam līgumam 10.00 līdz 16.00.
pēc jaunā parauga (sākot ar
Kapsētas administrators Jā
2015. gadu).
nis Amols apmeklētājus pieņem
Darba laiki līdz 30. septem- baznīcā (ieeja pa mazajām sānu
Nav būtiski, vai kapa vieta ir ģi brim:
durvīm).
menes īpašumā no pirmskara, otrdien no plkst. 12.00 līdz 16.00;
Andris Krauliņš,
padomju vai tagadējiem neatka trešdien, ceturtdien, piektdien Piņķu Sv. Jāņa draudzes mācītājs
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Iedzīvotāji un uzņēmēji diskutē par tūrisma attīstības iespējām Babītes novadā
8. septembrī, Babītes novada
pašvaldībai sadarbojoties
ar biedrību „Pierīgas partnerība”, tika rīkots darba
seminārs, lai kopā ar novada
iedzīvotājiem un uzņēmējiem rosinātu idejas par turpmākajiem soļiem tūrisma
attīstīšanai Babītes novadā.
Viesus uzrunāja AS „Attīstības
finanšu institūcija „Altum”” re
ģionālā centra vadītāja Agrita Va
goliņa, kura informēja par valsts
atbalstu jaunajiem uzņēmējiem,
tostarp attīstot aktivitātes tūris
ma jomā. Biedrības „Pierīgas
partnerība” projektu vadītāja
Alīna Lukjanceva pastāstīja par
LEADER pieejas īstenošanu dzī
ves kvalitātes uzlabošanai laukos,
par finansējuma piesaistes iespē
jām tūrismam, kā arī par biedrī
bas veikto pētījumu, atspoguļojot
galvenās atziņas par pašvaldības
lomu tūrisma veicināšanā. Semi
nāra turpinājumā Babītes novada
pašvaldības Plānošanas un būv
niecības daļas teritorijas plāno
tāja Inga Griezne prezentēja no
vada teritorijā izstrādātos velo

Sporta ziņas

Foto: lff arhīvs

FUTBOLS

Semināra dalībnieki spriež par tūrisma attīstības iespējām Babītes novadā.

maršrutus, pieejamo informāciju
patlaban un turpmākās ieceres,
aicinot semināra dalībniekus iz
teikt arī savus priekšlikumus un
jautājumus.
Semināra trešajā daļā dalīb
nieki strādāja grupās, diskutējot
par to, kā attīstīt tūrismu Babītes
novadā. Starp klātesošajiem bija
gan uzņēmēji, kuri jau piedāvā
tūrisma pakalpojumus vai ir iece
rējuši attīstīt jaunus tūrisma pro
duktus, gan vietējie iedzīvotāji,

SK „Babīte” 0:4; 27. augustā FK
„Smiltene”/BJSS – SK „Babīte”
1:3; 3. septembrī FK „Tukums
2000”/TSS – SK „Babīte” 0:3;
10. septembrī FK „Staiceles
bebri” – SK „Babīte” 0:10.
Pierīgas novadu skolēnu
sporta spēles minifutbolā
13. septembrī Piņķos Babītes
vidusskolas 4.–5. klašu futbo
la komanda trenera Andreja
Jegorova vadībā uzvarēja Pie
rīgas novadu skolēnu sporta
spēlēs minifutbolā. Otrā vieta
Mārupes vidusskolas koman
dai, trešā – Jaunmārupes pa
matskolas komandai. Kopumā
spēlēs piedalījās 15 skolas.

Latvijas čempionātā Babītes
jaunajiem futbolistiem augsti
sasniegumi
Šogad Rīgas čempionātā 2006.
gadā dzimušie puikas ieguva
otro vietu un tiesības startēt Lat
vijas čempionāta finālturnīrā Rē
zeknē 19.–21. augustā, kur no 12
labākajām komandām ierindo
jās septītajā vietā. Savukārt 2005.
gadā dzimušie Babītes futbolisti
plūca čempionu laurus, iegūstot JĀŠANAS SPORTS
pirmo vietu 13 komandu kon 3. septembrī Latvijas Jātnieku
kurencē Rīgas čempionātā, bet federācijas kausa izcīņas sacen
Latvijas finālā, kas no 26. līdz 28. sībās iejādē trešajā noslēdzošajā
augustam norisinājās Valmierā, posmā Babītes novada jaunā
viņi ieguva ceturto vietu.
sportiste Sintija Ģīle ar zirgu
Gundega gan bērnu konkurencē,
Latvijas 1. līgas
gan atvērtajā klasē ieguva pirmo
čempionāts
vietu. Sintijai uzvara arī visu trīs
Pēdējo spēļu rezultāti: 7. au aizvadīto posmu kopvērtējumā.
gustā Preiļu BJSS – SK „Babīte”
Sagatavots pēc Līgas Ģīles,
1:7; 14. augustā AFA „Olaine”/
Andreja Jegorova un
SK „Super Nova” – SK „Babīte”
Sergeja Varšas
3:0; 21. augustā FK „Ogre” –
sniegtās informācijas

kuri tūrismu uzskata par svarīgu
novada attīstībai nākotnē.
Diskusiju rezultātā dalībnieki
pauda viedokli, ka nepieciešams
uzlabot informācijas par atpūtas
iespējām novadā pieejamību, ka
ar aptauju palīdzību varētu no
skaidrot tūristu vajadzības un
gaidas, kā arī par nepieciešamī
bu noteikt mērķauditoriju jau
izstrādāto velomaršrutu lietotā
jiem, atzīstot, ka velomaršrutu at
tīstība pirmām kārtām ir būtiska

Foto: I. Aizsila

vietējiem iedzīvotājiem. Tāpat ir
jāpilnveido velomaršrutu karte
ar tūrisma pakalpojumu snie
dzējiem. Lai tas būtu iespējams,
nepieciešams rast veidu, kā iegūt
pēc iespējas vairāk informācijas
par šā tirgus dalībniekiem. Klāt
esošie atzina, ka pašvaldība va
rētu veidot dažādus pasākumus
gan vietējo iedzīvotāju, gan tūris
tu piesaistei, ka uzņēmēji varētu
paši rakstīt projektus, attīstīt jau
nus tūrisma produktus. Savukārt

kopā ar pašvaldību varētu veidot
un izmantot vienotu Babītes no
vada kā tūrisma galamērķa zīmo
lu, piemēram, rododendra zieda
izskatā. Publisko maksas tualešu
uzstādīšana ir vēl viens būtisks
aspekts, kas tūrisma attīstības
gadījumā būtu aktuāla nepiecie
šamība. Semināra dalībnieki iz
teica idejas, kā, piemēram, putnu
vērošana varētu piesaistīt starp
tautiskos tūristus.
Nozīmīgākā atziņa, kas izska
nēja noslēgumā, bija par tūris
ma attīstības koncepta izstrādes
nepieciešamību un sasaisti ar
Babītes novadam raksturīgo, spe
cifisko piedāvājumu. Jo, lai arī
ir dažādi tūrisma veidi, ko būtu
iespējams attīstīt šajā teritorijā,
tūrisma attīstības virzieni ir jā
konkretizē, jo Babītes novadam
tūrisma potenciāls ir liels.
Pateicamies pasākuma ini
ciatoriem un dalībniekiem par
ražīgo semināru, sniegtajiem
viedokļiem un turpināsim spert
nākamos soļus tūrisma nozares
attīstīšanai novadā!
Ilze Aizsila,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Oktobrī notiks nevalstisko organizāciju
tikšanās „NVO novadam”

Ko mēs varam dot savam
novadam? Kā mēs varam
attīstīt teritoriju? Kā pašvaldība, citas organizācijas un
iedzīvotāji var mums palīdzēt īstenot idejas? Kā mēs
tās varam realizēt kopā?

Biedrība „Pierīgas partnerība”
sadarbībā ar Olaines, Mārupes
un Babītes novada pašvaldībām
un nevalstiskajām organizācijām
rīko neformālas tikšanās – se
minārus, kuros ir aicinātas pie
dalīties gan esošās, gan topošās
organizācijas un citi sabiedrisko
aktivitāšu interesenti. Tikšanās
mērķis ir iepazīties, ģenerēt ide
jas novadu attīstībai, apzināt vie
tējos resursus un uzzināt par pa
pildu resursu iegūšanas iespējām,
tostarp LEADER programmu.
Iesaisties un attīsti! Tikšanās
norisināsies 6. oktobrī no plkst.
17.00 līdz 20.00 Babītes novada
pašvaldības Kultūrizglītības cen
trā Jūrmalas ielā 14A, Piņķos.
Alīna Lukjanceva,
biedrības “Pierīgas partnerība”
pārstāve
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Babītes novada vasaras sporta spēļu rezultāti

Pirmās vietas savās vecuma
grupās ieguva

SVARBUMBU CELŠANA

Līdz 8 gadi: Arianna Matjušenko
un Valters Bernhards; 9–11 gadi:
Karīna Baranovska un Radions
Spiridonovs; 12–14 gadi: Adelī
na Bērstele un Dmitrijs Sirovs;
15–18 gadi: Agnese Ločmele un
Jānis Ansons; 19–44 gadi: Aus
tra Brauna un Uģis Volosovskis;
45–69 gadi: Lidija Ločmele un
Viesturs Gargurnis.

BASKETBOLA BUMBAS
MEŠANA GROZĀ

Līdz 15 gadi: Patrīcija Kaševska
un Emīls Grandups; sievietes:
Elīna Sakne; vīrieši: Andris Sakss.

ŠAUTRIŅU MEŠANA

Līdz 15 gadi: Kristīne Kozlovska
SPRINTA SKRĒJIENS
un Dzintars Lipors; sievietes: Ilze
Līdz 4 gadi: Keita Švēdere un Rod Jermaka; vīrieši: Uģis Volosovs
rigo Ozols; 5–7 gadi: Ronja Ozola kis.
un Krišjānis Orbidāns; 8–10 gadi:
Katrīna Švalbe un Aleksis Onu KOMANDU „BIATLONA”
krāns; 11–13 gadi: Alise Āboliņa STAFETE
un Georgijs Vagalis; 14–16 gadi: Ilonas Kojaloviča, Aelita Pāvule,
Evija Kļava un Lauris Ruško; 17– Rudīte Everte, Elvis Pāvuls un
44 gadi: Aļona Valeina un Reinis Mareks Kojalovičs.
Ekimanis; 45–59 gadi: Ilze Ennīte
un Ansis Mežulis; 60 gadi un vecā PLUDMALES VOLEJBOLS
ki: Ilga Švalbe un Ivars Osītis.
Komanda
„Jaunburtnieku
ciems”: Kristaps Dūšelis, Jānis
TĀLLĒKŠANA NO VIETAS
Dūšelis, Ritvars Rimicāns un
Līdz 4 gadi: Keita Švēdere un Emīls Māris Ģermanis.
Ennītis; 5–7 gadi: Ronja Ozola un
Sandis Filipsons; 8–10 gadi: Katrī FUTBOLS
na Švalbe un Aleksis Onukrāns; Jaunākā grupa: „Manchester
11–13 gadi: Alberta Ziemele un United” (Patriks Putniņš, Oskars
Dmitrijs Sizovs; 14–16 gadi: Mada Vikains, Ričards Ozols, Emīlija
ra Ivanova un Lauris Ruško; 17–44 Teice, Mareks Lontars un Tomass
gadi: Aelita Pāvule un Reinis Eki Erdmanis).
manis; 45–59 gadi: Ilona Kojalovi Vecākā grupa: „Makaronu fab
ča un Roberts Silamednis; 60 gadi rika” (Dmitrijs Petrago, Airton
un vecāki: Ināra Dūšele un Ivars Johannes Wijnands, Raimonds
Osītis.
Salt
ups,
Rinalds
Grīntāls,
Efraims Samuels Valutadatils, Jū
LODES GRŪŠANA
lija Petruhina un Agate Teice).
10–12 gadi: Alise Āboliņa un Toms
Osis; 13–16 gadi: Kristiāna Saksa DAUDZBĒRNU ĢIMEŅU
un Toms Osis; 17–44 gadi: Agne SACENSĪBAS
se Ločmele un Edgars Brokonovs; Bērziņu ģimene.
45–59 gadi: Ilona Kojaloviča un
Gunvaldis Albiņš; 60 gadi un vecā FOTOORIENTĒŠANĀS
ki: Dzidra Siliņa un Imants Ārgalis. SACENSĪBAS „STIKLA

ŠĶĒRŠĻU JOSLA BĒRNIEM

Līdz 4 gadi: Keita Švēdere un
Emīls Ennītis; 5–6 gadi: Annija
Olekša un Krišs Grasis; 7–8 gadi:
Elīza Osīte un Ričards Olekšs.

SVARU STIEŅA SPIEŠANA
GUĻUS

Līdz 14 gadiem: Ivo Širma; 15–18
gadi: Agnese Ločmele un Jānis
Ansons; 19–44 gadi: Ilze Līne un
Sandis Kūms; 45–69 gadi: Lidija
Ločmele un Inārs Bilinskis.

SKRĒJIENS BABĪTES
NOVADĀ”

Sacensībās piedalījās 26 komandas –
teju 100 dalībnieku. Atraktīvākās
komandas titulu sacensībās ieguva
komanda „Babītes iela” (Ilva Ban
ka-Okorie, Tobeno Okorie, Lotan
na Okorie, Dženeta Okorie, Lau
ma Paleja, Lote Paleja), kas balvā
saņēma „Eco Baltia Vide” sarūpēto
speciālbalvu no Babītes novada
maizes ceptuves „Lāči”.
Lielāko „dalības maksu” –
190 stikla pudeles un burkas –

„iemaksāja” komanda „Kristā
li” (Miks Krieviņš, Beāte Krie
viņa un Andis Krieviņš), balvā
saņemot „Mans Rimi” dāvanu
grozu. Savukārt galveno balvu –
dāvanu karti no veikala „Rimi”
100 eiro vērtībā – izlozes kārtī
bā ieguva komanda „Kaimiņu
būšana” (Lauma Petrovska, Ieva
Valintele, Gatis Feizaks, Monta
Petrovska un Andris Feizaks).
Babītes novada vasaras sporta
spēļu laikā interesentiem bija ie
spēja arī aplūkot šogad uzbūvētās
futbolistu ģērbtuvju telpas.
Vasaras sporta spēļu dalībniekus, kuri ieguva godalgotas vietas,
bet nav saņēmuši medaļas, aicinām sazināties ar Babītes sporta
kompleksa metodiķi Sergeju Varšu darbdienās no plkst. 8.30 līdz
16.00 (tālr. 26680882).
Visu godalgoto vietu ieguvēju
sarakstu un pasākuma fotogaleriju var aplūkot pašvaldības interneta vietnē www.babite.lv, kur
pieejams arī sporta spēļu norises
laikā tapis videomateriāls par
šogad uzbūvētajām sportistu ģērbtuvēm pie futbola stadiona.
Apkopoja
Lelde Drozdova-Auzāne,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Foto: L. Drozdova-Auzāne

3. septembrī pie Piņķu
ūdenskrātuves norisinājās
tradicionālās Babītes novada
vasaras sporta spēles, kurās
šogad līdztekus jau ierastajām disciplīnām apmeklētājiem bija iespēja piedalīties
arī „Eco Baltia Vide” sadarbībā ar AS „Latvijas Zaļais
punkts” rīkotajās fotoorientēšanās sacensībās „Stikla
skrējiens Babītes novadā” un
Babītes novada daudzbērnu
ģimeņu biedrības rīkotajās
sacensībās novada daudzbērnu ģimenēm.
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TUVĀKIE PASĀKUMI BABĪTES NOVADĀ
KULTŪRIZGLĪTĪBAS CENTRĀ
(Jūrmalas iela 14A, Piņķi)
29. septembrī plkst. 19.00
Latvijas Leļļu teātra izrāde „Kur ņemt vienu apkampienu?”
Duglass ir mazs lācītis ar plašu, mīlošu sirdi, kurš grib kādam dāvāt
savu mīlestību. Jaukā pavasara rītā viņš pamostas un saprot, ka viņam ir nepieciešams apkampiens (mums visiem gadās tādas dienas).
Kur ņemt vienu apkampienu? To ĪSTO apkampienu... Meklējot vienu
apkampienu, var gadīties bīstamais, nedraudzīgais, NEĪSTAIS apkampiens. No tā gan derētu izvairīties. Nevar taču apkampt, ko pagadās!
Bet – kā atrast to ĪSTO? Lūk, jautājums mums un jums!
Biļetes cena 4 eiro.
1. oktobrī plkst. 16.00
Starptautiskajai Senioru dienai veltīts pasākums
Programmā: Latvijas meža darbinieku vīru koris „SILVICOLA” (mākslinieciskais vadītājs Aivars Opincāns, diriģents Ēriks Derums, koncertmeistars Ritvars Knesis). Par labu noskaņojumu rūpēsies muzikants,
daudzu pasākumu vadītājs Ainārs Ašaks un komponists Edvīns Zālītis.
Ierašanās ar „groziņu”.
Bezmaksas ieejas kartes Kultūrizglītības centrā pieejamas no 20. septembra.
7. oktobrī plkst. 19.00 grupa „Otra puse” un Antra Stafecka prezentēs
koncertprogrammu „Es tev”, piedāvājot klausītāju vērtējumam grupas
visu laiku labākās dziesmas akustiskā skanējumā. Biļetes var iegādāties interneta vietnē www.bilesuparadize.lv, „Biļešu paradīzes” kasēs, kā
arī Kultūrizglītības centrā pie dežuranta.
Biļetes cena 10 eiro.
Bezmaksas ieejas kartes un biļetes uz pasākumiem Kultūrizglītības
centrā pie dežuranta var iegādāties katru darbdienu no plkst. 8.00 līdz
20.00, sestdienās no plkst. 10.00 līdz 16.00.
Uzmanību! Biļešu un ieejas karšu skaits ir ierobežots! Aktuālākā informācija par biļešu un ieejas karšu pieejamību pašvaldības interneta vietnē www.
babite.lv un www.facebook.com/Babitesnovads pie attiecīgā pasākuma.
BIBLIOTĒKĀ
(Jūrmalas iela 14A, Piņķi)
Septembrī bibliotēka piedāvā šādas izstādes:
• Rakstniekam Roaldam Dobrovenskim – 80
• Dzejniekam, atdzejotājam, literatūrkritiķim Knutam Skujeniekam – 80
• Amerikāņu rakstniekam Frānsisam Skotam Ficdžeraldam – 120
• Režisoram Jānim Streičam – 80
• Komponistam Andrejam Jurjānam – 160
Par godu Latvijas simtgadei, Babītes novada pašvaldības bibliotēka
sadarbībā ar labdarības biedrības „Daugavas Vanagi Latvijā” jaunrades
centru „Gaisma” trīs gadu garumā rīko izstāžu ciklu „Latvijai – 100’’.
2016. gadā izstādes tēma ir „Latvieši”, 2017. gadā – „Latvijas etnogrāfija”, 2018. gadā – „Tēvzeme – Latvija”. Izstāžu mērķis ir nest pozitīvu
informāciju par mūsu tautu un stiprināt mūsos ticību, ka Latvija un
latviešu jaunrades gars dzīvo cauri gadsimtiem.
4. oktobrī plkst. 17.00 bibliotēka ielūdz uz cikla pirmās izstādes
„Latvieši” atklāšanu. Izstādes atklāšanas dienā varēs aplūkot gan zīmējumus un gleznojumus uz zīda, gan no apgleznotā zīda auduma
izgatavoto, vērot apģērbu skati un tikties ar darbu autoriem. Visi darbi
ir unikāli – izgatavoti vienā eksemplārā.
Izstāde būs apskatāma no 4. oktobra līdz 28. novembrim. Tās laikā
interesenti var pieteikties uz radošo darbnīcu zīda apgleznošanā un
audumu apdrukāšanā.

„Atskaņa” koncertē troļļu zemē
No 18. līdz 28. augustam
Babītes novada jauktais koris „Atskaņa” devās koncertbraucienā uz Norvēģiju, kur
pēc jau iepazītu un Latvijā
uzņemtu Bergenas, Uskedāles, Bemlo koru uzaicinājuma tika organizēta koncertu
turneja, kas rosināja klausītāju izpratni par latviešu
kora dziedāšanas tradīcijām
un kultūru.
Babītes novada jauktā kora „At
skaņa” koncertbrauciena organi
zatori Norvēģijā bija saplānojuši
sešus koncertus. Vispirms no
nācām Bergenas Universitātes
koledžas kora „Korfuh” un tās
vadītājas Trīnes Daviknes aprū
pē. Vakarā Arna baznīcā Bergenā
priecējām ar savu koncerts, ko
kuplināja arī kori „Korfuh” un
„Haukeland Songlag” un ko vietē
jie pavadīja ar lieliem aplausiem.

„Korfuh” koris un arī diriģentes
Marijas Malmstenas Haugatu
nes koris. Nākamajā dienā ceļo
jām uz Kvinnherādu, kur vakarā
koncertējām mums jau zināmajā
Valena baznīcā Rozendālē. Tikā
mies ar Uskedāles kori „Roieste
ret for alle” un saviesīgā atmosfē
rā ar Boemlo kori. Izskanēja gan
latviešu, gan norvēģu dziedātas
dziesmas visdažādākajos stilos.
Pēdējā diena ļāva izjust turienie
šu ikdienu, kas mēdz būt arī gana
skarba. Saēdušies meža avenes un
brūklenes, sākām justies kā īsteni
sugas brāļi un arī ilgoties – tiklab
pēc mājām, kā pēc nesasniegta
jām sniegotajām virsotnēm…
Paldies visiem mūsu atbals
tītājiem, kuri palīdzēja īstenot
šo projektu un tādējādi veicināt
mūsu kultūras atpazīstamību
Skandināvijā!
Ginta Pētersone,
kora „Atskaņa” diriģente

Glezno vecmāmiņa un mazmeitiņa

6. septembrī Babītes novada
pašvaldības daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu
centrā (Dienas centrā) tika
atklāta gleznu izstāde „Glezno abas”, kuras autores ir
vecmāmiņa un mazmeitiņa –
Ilze Reinharde un Evelīna
Grudule.

Lai gan abu mākslinieču rok
raksts ir atšķirīgs, mākslas darbus
vieno košums un vieglums. Abas
mākslinieces aizrauj gleznošana,
kurā vēl daudz kas atklājams un
izmēģināms, un to viņām palīdz

īstenot mākslas studijas skolotā
ja Inese Pranča, kura uzsver, ka
„drosme ir visa pamatā”. Viņa arī
atzīst, ka labprāt iemācīs abām
vēl citas zīmēšanas tehnikas.
Reinhardes kundze priecājas,
ka viņas jaunības dienu sapnis
gleznot nu veiksmīgi īstenojas un
darbi tiek novērtēti ar sajūsmu,
savukārt Evelīnu aizkustinājusi
skolotājas uzslava, ka reti kurš
spēj pārvarēt reālistisko skatīju
mu uz lietām, lai tās atspoguļotu
abstrakti, bet šie darbi liecinot,
ka izstādes autorēm tas grūtības
nesagādā ne mazākajā mērā.

Izstāde abām gleznu autorēm ir
nozīmīgs notikums. Tas ir arī ai
cinājums citiem – ļauties saviem
sapņiem, nebaidoties izmēģināt.
Un kāpēc gan ne? To var darīt,
līdzdarbojoties Dienas centra
mākslas studijā, kas norisinās
katru otrdienu no plkst. 14.30
līdz 16.30.
Izstāde „Glezno abas” būs ap
skatāma līdz gada beigām, kad
Dienas centrs pārsteigs ar jau
nām aktivitātēm.
Ilze Aizsila,
sabiedrisko attiecību
speciāliste

„Dārta” uzņem
jaunus dalībniekus
Babītes novada tautas deju kolektīvs
„Dārta” uzsāk ceļojumu uz 2018. gada
Deju svētku lieluzvedumu „Māras zeme”.

BABĪTES SV. ANNAS BAZNĪCĀ
(Klīves, Babītes pagasts)
25. septembrī plkst. 11.00 muzikāls dievkalpojums. Piedalās vokālais
ansamblis „Schola Cantorum Riga” Guntara Prāņa vadībā.
DAUDZFUNKCIONĀLAJĀ SOCIĀLO PAKALPOJUMU CENTRĀ
(Centra iela 3, Piņķi)
6. oktobrī plkst. 15.00
Starptautiskajai Senioru dienai veltīts pasākums.
Programmā visiem labi zināmas un iemīļotas dziesmas kopā ar
Babītes vidusskolas skolotāju Sandru Sestuli.

Svētdienas rītā viesojāmies Ber
genas Doma baznīcas dievkal
pojumā, kur sniedzām solo kon
certu. Bergenas Doma ērģeles
ieskandināja Roberts Hansons.
Kora repertuārs šoreiz tika izvē
lēts izteikti sakrāls un muzikāli
krāsains. Pāri baznīcas jomam
izskanēja arī Indra Egles obojas
spēle, kas visus klātesošos pacēla
pavisam citā dimensijā.
Neformālajā koncertā viesnī
cas „Montana” skatu laukumā
no skaistuma pārpilnās ainavas,
kad visa Bergenas pilsēta padevī
gi guļ pie kājām, dziesma mums
vēlās ārā pati no sevis, pamazām
apkārt pulcējot viesnīcas iemīt
niekus. Vēlāk Bergenas Universi
tātes koledžā priecējām turienes
studentus ar bagātīgu latviešu
tautasdziesmu pūru. Vakarā snie
dzām koncertu Olsvikas baznīcā –
mūsdienīgā celtnē ar labu akus
tiku. Koncertu atkal kuplināja

Sezonas atklāšana un jaunu dejotāju
uzņemšana no 19. septembra –
katru pirmdienu un ceturtdienu
no plkst. 19.30 līdz 21.30
Babītes vidusskolas aktu zālē
(Piņķos,Jūrmalas ielā 17).
Tālrunis informācijai 29333278.
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