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Ņemot vērā vietējo iedzīvo-
tāju un uzņēmēju iniciatīvu 
un ieinteresētību,   Babītes 
novada pašvaldības insti-
tūcijas sper pirmos soļus 
tūrisma nozares attīstīšanas 
virzienā Babītes novadā un 
aicina atsaukties visus Babī-
tes novada uzņēmējus, kuri 
jau šobrīd piedāvā tūrisma 
pakalpojumus vai plāno tos 
attīstīt nākotnē. 

Atgādinām, ka šogad ir izstrādā-
ti seši velomaršruti – „Iepazīs-
ti Piņķu apkārtni”, „Pa latviešu 
strēlnieku cīņu vietām. Ziemas-
svētku kaujām 100”, „Ceļā uz 
Balto kāpu”, „Gar Babītes ezera 
ziemeļu krastu”, „Uz Beberbeķu 
dabas parku un Piņķiem”, „Gar 
Babītes ezera dienvidaustrumu 
krastu” –, kas ļauj iepazīt Babītes 
novada vietas un objektus no cita 
skatpunkta, kā arī veicina aktīvu 
brīvā laika pavadīšanu novadā. 
Lai tuvākajā nākotnē varētu iz-
veidot velomaršrutu (tūrisma) 
un novada kartes, kurās būtu 

norādīti ne tikai objekti, bet arī 
pakalpojumu sniedzēju atrašanās 
vietas, pievēršamies ieinteresēto 
pušu apzināšanai.

Aicinām atsaukties   ikvienu in-
teresentu (tajā skaitā uzņēmējus, 
pakalpojumu sniedzējus, mājra-
žotājus, amatniekus, gidus u.c.) 
sniegt informāciju par sevi, aizpil-
dot anketu, kas ir pieejama inter-
neta vietnē www.babite.lv, sadaļas 

„Iedzīvotājiem” apakšsadaļā „Uz-
ņēmējiem”, un nosūtot to līdz šā 
gada 17. novembrim uz e-pasta 
adresi jolanta.ivanova@babite.lv. 

Iegūto informāciju pašvaldības 
institūcijas izmantos tūrisma vei-
cināšanai veidos, kas tiks ar jums 
saskaņoti (piemēram, norādes 
kartēs, mājaslapā u. tml.) 

Priecāsimies, ja arī jūs aktīvi 
piedalīsieties un līdzdarbosieties 
tūrisma piedāvājuma veidošanā 
un šīs nozares attīstīšanā Babītes 
novadā nākotnē!

Jolanta Ivanova,
Babītes novada pašvaldības 

projektu vadītāja
Vairāk informācijas, zvanot uz 

tālruni 67914377

Gatavojoties Latvijas valsts 
simtgadei, Babītes novada 
pašvaldības dome aicina 
piedalīties valsts jubilejai 
veltīto pasākumu projektu 
konkursā, kurā var saņemt 
līdz 2000 eiro līdzfinansēju-
mu sava pasākuma īsteno-
šanai. 

Ar izstādi, grāmatu, radošām 
darbnīcām, filmām, apstādīju-
miem un vēl dažādām dāvanām 
Latviju simtgadē sveiks citos no-
vados. Kā savu valsti sveiksim 
mēs? 

Latvijas valsts simtgades svi-
nību mērķis ir stiprināt Latvijas 
cilvēku piederības sajūtu valstij 
un mīlestību pret zemi, rosinot 
pašorganizējošus procesus un sa-
darbību. Projektu konkursa da-
lībniekus, gatavojot pieteikumus, 
aicinām iesniegt norises, kas uz-
runā, saliedē un iesaista Babītes 
novada iedzīvotājus un uzņēmē-
jus kultūras vērtību saglabāšanā, 
jaunrades attīstīšanā un sabied-
rības integrācijas veicināšanā. 
Jau informējām, ka Babītes nova-
da pašvaldības dome ir uzsākusi 
darbu Latvijas valsts simtgades 
programmas veidošanā, līdz šā 
gada 31. oktobrim aicinot nevals-
tiskās organizācijas*, komercsa-
biedrības* un fiziskas personas*, 
kuras reģistrētas kā saimnieciskā 
darba veicēji, iepazīties ar pro-
jektu konkursa „Es esmu Latvija” 
nolikumu un piedalīties kon-
kursā ar savu pasākumu idejām. 
Konkursa nolikums paredz paš-
valdības finansējuma piešķiršanu 
2017. gadā notiekošajiem Latvi-

jas simtgadei veltītajiem pasāku-
miem Babītes novadā.

Konkursa pasākumu kopē-
jais finansēšanas fonds ir 20 000 
EUR, vienam pasākumam mak-
simāli piešķiramais finansējuma 
apjoms – līdz 2000 EUR.

Finansējums tiek piešķirts 
tādu pasākumu īstenošanai, kas 
ir aktuāli Babītes novadam un 
kas ir saistīti ar Latvijas valstis-
kuma idejas nesēju godināšanu, 
Latvijas un Babītes novada vēs-
tures ceļu apzināšanu, diskusiju 
organizēšanu par Latvijas un 
Babītes novada attīstības ceļiem 
nākotnē un pasākumiem Ba-
bītes novada vides sakopšanai, 
kā arī novada draugu, kaimi-
ņu un sabiedroto sumināšanai. 
Pieteikumi konkursam jāie-
sniedz Babītes novada pašvaldī-
bas administrācijas kancelejā vai 
jānosūta pa pastu (adrese: Cen-
tra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, 
Babītes novads, LV-2107; pasta 
zīmogs: 2016. gada 31. oktob-
ris). Pieteikumus izvērtēs paš-
valdības Izglītības, kultūras un 
sporta komiteja, kas sniegs savu 
atzinumu Babītes novada pašval-
dības domei lēmuma par finan-
sējuma piešķiršanu pieņemšanai.  
Ar konkursa nolikumu var iepa-
zīties pašvaldības interneta viet-
nē www.babite.lv. Plašāk par Lat-
vijas valsts simtgades mērķiem 
interneta vietnē www.lv100.lv.
*  kuri darbojas kvalitatīvu, eko-

nomiski efektīvu dažādu pasāku-
mu organizēšanā Babītes novadā.

Ilze Aizsila
Babītes novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Vēl līdz 31. oktobrim var 
iesniegt pieteikumus projektu 
konkursam „Es esmu Latvija”

Aicinām Babītes novada uzņēmējus 
iesaistīties tūrisma veicināšanā novadā

Papildināts ielu 
tirdzniecības vietu 
klāsts. 2. lpp.

Noskaidroti
fotokonkursa 
uzvarētāji. 7. lpp.
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Ceļi, meliorācija un 
apgaismojums 
• Pabeigta Rožu ielas pārbūve Ba-
bītē.
• Izbūvēts apgaismojums Sila ielā 
Spuņciemā un Rīgas ielas posmā 
no autoceļa C-65 līdz stāvvietai 

„Loki” Piņķos.

• Noslēgts līgums par Babītes 
novada pašvaldības autoceļu se-
guma dilumkārtas atjaunošanas 
darbiem ceļam gar Hapaka grā-
vi un uz Dižbāržiem (līgumcena 
40 475 EUR). 
• Turpinās Ratnieku poldera ma-
ģistrālā kanāla pārtīrīšana Salas 

pagastā, tilta pār Dzilnupi Dzil-
nuciemā un Neriņu pie Auste-
riem, kā arī caurtekas Neriņā Rī-
gas ielā galvenā inspekcija.
• Noslēgts līgums ar SIA „Lat-
kons” par luksofora objekta uz-
turēšanas darbiem Jūrmalas un 
Rīgas ielas krustojumā.

Nekustamais īpašums un 
plānošana
• Turpinās ēkas pārbūve nekusta-
majā īpašumā Vietvalži Spuņciemā. 
• Pabeigta divu rotaļlaukumu uz-
stādīšana Babītes novadā (attēlos).  
• IUB atļāvis slēgt līgumu ar SIA 
„LC būve” par nekustamā īpašu-
ma Liepu alejā 17, Babītē, pārbū-
vi par līgumcenu 448 228 EUR.
• Izsludināts zemsliekšņa iepir-
kums par demontāžas darbiem 
un teritorijas sakopšanu nekusta-
majā īpašumā „Priednieki” Babī-
tes pagastā.  
• Iepirkumam noslēdzoties, tiek 
gatavoti līgumi: ar SIA „Studio 
Des Fetes Latvia” par gaismas 
dekoru piegādi un uzstādīšanu 
uz apgaismojuma balstiem Liepu 
alejā Babītes ielas posmā un Sila 
ielā Babītē (līgumcena 13  939 
EUR); ar „Aktsiaselts ADAM 

Bd” filiāli „Adam Decolight Lat-
via” par Ziemassvētku rotājumu –  
gaismu virteņu un citu dekoru –  
uzstādīšanu uz ēku fasādēm, 
koku zariem un eglēm Babītes 
novadā, šo dekoru iznomāšanu, 
demontāžu un aizvešanu (līgum-
cena 12 452 EUR).

Pašvaldības iestādes 
• Turpinās Babītes novada pašval-
dības administratīvās ēkas Cen-
tra ielā 4, Piņķos, pārbūve. 
• Atkārtoti nodots ekspertīzei 
Babītes vidusskolas pārbūves un 
teritorijas labiekārtojuma būv-
projekts, pieņemts lēmums slēgt 

līgumu ar SIA „CMB” (līgumce-
na 12 500 EUR).  
• Uzstādītas skeitparka modu-
lārās konstrukcijas Spuņciemā 
(skat. 6. lpp.).
• Izsludināts iepirkums par kuri-
nāmās degvielas piegādi Salas sā-
kumskolas un Spuņciema sporta 
halles apkures vajadzībām; pie-
dāvājumu iesniegšanas termiņš 
24.10.2016. 
• Izsludināts iepirkums par deg-
vielas piegādi pašvaldības auto-
transporta nodrošināšanai.

Elfa Sloceniece,
Babītes novada pašvaldības 

izpilddirektore

Saimnieciskie darbi septembrī

Saskaņā ar augustā apstip-
rinātajiem grozījumiem 
Babītes novada pašvaldības 
domes 24.08.2011. izdotajos 
saistošajos noteikumos 
Nr. 16 „Par ielu tirdzniecību 
un nodevas apmēru par ielu 
tirdzniecību Babītes nova-
dā”, informējam, ka Babītes 
novada administratīvajā te-
ritorijā ir vēl par divām ielu 
tirdzniecības vietām vairāk, 
tātad kopumā jau četras.

Babītes pagastā:
• Piņķos, autostāvvietā pie ēkas 
Centra ielā 3;
• Priežciemā, Ziedu ielā pie paš-
valdības informācijas stenda;
• Babītē, laukumā Sila ielā (pie 
ēkas Rožu ielā 2). 
Salas pagastā:
• Spuņciemā, asfaltētajā laukumā 
starp valsts autoceļu A10 Rīga–
Ventspils un dzīvojamām ēkām 

„Ezeri” un „Birzes” (pie skeitpar-
ka).

Ārpus minētajām vietām ir at-
ļauta īslaicīga sezonāla rakstura 
preču pārdošana, piemēram, kul-
tūras, sporta vai citu pasākumu 

laikā, veicot tirdzniecību iekār-
totās tirdzniecības vietās vai no 
transportlīdzekļiem.

Nodarboties ar tirdzniecī-
bu publiskās vietās var tikai ar 
pašvaldības izsniegtu rakstisku 
atļauju. 

Tās iegūšanai jāiesniedz nor-
matīvajos aktos minētie doku-
menti. Lēmumu par tirdzniecī-
bas atļaujas izsniegšanu vai at-
teikumu izsniegt atļauju pieņem 
piecu darbdienu laikā. 

Tirdzniecības atļauju iz-
sniedz uz pieprasīto laika pe-
riodu, bet ne ilgāk kā uz vienu 
gadu. 

Atļauju tirdzniecībai izsniedz 
pēc nodevas par ielu tirdzniecību 
samaksas, ja tāda paredzēta šajos 
noteikumos.

Fiziskām un juridiskām perso-
nām, kas reģistrējušas un realizē 
saimniecisko darbību Babītes 
novada administratīvajā terito-
rijā, nodevas likme par vienas 
tirdzniecības vietas izmantošanu 
atkarīga no tirdzniecības biežu-
ma, piemēram, par vienu dienu 
ir jāmaksā 1,42 eiro; par 10 die-
nām mēnesī – 11,36 eiro. Fizis-

kās personas, kurām atbilstoši 
spēkā esošajiem normatīvajiem 
aktiem nav jāreģistrē saimnie-
ciskā darbība un kuras ir dekla-
rējušas savu dzīvesvietu Babītes 
novadā, ir atbrīvotas no nodevas 
par ielu tirdzniecību publiskās  
vietās.

Aicinām visus interesentus, 
kuri reģistrējuši savu darbību 
Babītes novada administratīvajā 
teritorijā vai ārpus tās un kurus 
interesē iespējas veikt ielu tirdz-
niecību Babītes novadā, iepazī-
ties ar ielu tirdzniecības un tirdz-
niecības organizēšanas kārtību 
publiskās vietās Babītes novadā, 
aplūkojot Babītes novada pašval-
dības domes 24.08.2011. izdotos 
saistošos noteikumus Nr. 16 „Par 
ielu tirdzniecību un nodevas ap-
mēru par ielu tirdzniecību Babī-
tes novadā” pašvaldības interne-
ta vietnē www.babite.lv, sadaļā 

„Normatīvie akti” – „Saistošie 
noteikumi” vai zvanot uz tālruni 
67914424 (Aleksandra Iklāva, ju-
riskonsulte).

Ilze Aizsila,
sabiedrisko attiecību 

speciāliste

Ielu tirdzniecības vieta Babītē, pie ēkas Rožu ielā 2.

Babītes novadā jau četras ielu tirdzniecības vietas

Rotaļu laukums bērniem līdz piecu gadu vecumam „Zaļajā laukumā” 
Piņķos. 

Rotaļu laukums bērniem no četru līdz 12 gadu vecumam Babītē, 
Sila ielā 14. 

Ielu tirdzniecības vieta Priežciemā.



2016. gada 18. oktobris, nr. 78                                                                                                        www.babite.lv | 3

Babītes novada pašvaldības domes sēdē 28. septembrī 
tika izskatīti 35 darba kārtībā iekļautie punkti. Sēdē 
piedalījās 14 domes deputāti. 

Domes lēmumi īsumā:
• apstiprināt SIA „MerKo” izstrādāto zemes ierīcības pro-
jektu zemes vienībai „Maigumi” Skārduciemā, Babītes pa-
gastā, Babītes novadā;
• mainīt nekustamajā īpašumā „Pakalni” Piņķos, Babītes 
pagastā, Babītes novadā, ietilpstošajai zemes vienībai no-
teikto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi;
• mainīt nekustamajā īpašumā „Dzērves” Salas pagastā, 
Babītes novadā, ietilpstošajai zemes vienībai noteikto ne-
kustamā īpašuma lietošanas mērķi;
• mainīt nekustamajā īpašumā „Kaziņu Juri” un „Vecva-
gari” Gātciemā, „Līņi”, „Jaunbrieži”, „Niedres”, „Kuģīši”, 

„Jaunkarpas”, „Lauči” un „Piekūni” Salas pagastā, Babītes 
novadā, ietilpstošajām zemes vienībām noteikto nekusta-
mā īpašuma lietošanas mērķi uz īpaši aizsargājamās dabas 
teritorijas, kurās saimnieciskā darbība ir aizliegta ar nor-
matīvo aktu;
• atsavināt Babītes novada pašvaldībai piederošu nekus-
tamo īpašumu ar nosaukumu „Starpgabals Nr. 3” (ad-
rese: Ābolu iela 2, Kūdra, Salas pagasts, Babītes novads); 
uzdot pašvaldības īpašumu novērtēšanas komisijai līdz 
26.10.2016. iesniegt Babītes novada pašvaldības domē ap-
stiprināšanai nekustamā īpašuma nosacīto cenu un izsoles 
noteikumus; 
• slēgt vienošanos ar SIA „Lindstrom” par grozījumiem 
07.06.1999. noslēgtajā Līgumā, izsakot tā 4. punktu „No-
rēķinu kārtība” jaunā redakcijā;
• noslēgt zemes nomas līgumu ar vienu personu par paš-
valdībai piederošā nekustamā īpašuma „Ābeles 2” zemes 
vienības daļas 0,17 ha platībā iznomāšanu teritorijas uztu-
rēšanai, bez apbūves un koku ciršanas tiesībām;
• apstiprināt aktualizēto Babītes novada Attīstības prog-
rammu 2014.–2020. gadam un Rīcības un investīciju plā-
nu 2016.–2018. gadam, iekļaujot projektu „Pašvaldības 
autoceļa C-13, Annas–Vīkuļi posma no km 0,00 līdz km 
1,1 pārbūvi Babītes pagastā, Babītes novadā”;
• mainīt zemes vienībai nekustamajā īpašumā Bebru ielā 9 
Brīvkalnos, Babītes pagastā, noteikto nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi uz komercdarbības objektu apbūve;
• mainīt zemes vienībai nekustamajā īpašumā „Lielpaugu-
ri” noteikto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz zeme 
dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu 
zemes nodalījuma joslā;
• apstiprināt SIA „TopoHaus Grupa” izstrādāto zemes ie-
rīcības projektu zemes vienībai „Brīvnieki” Babītes pagastā, 
Babītes novadā;
• apstiprināt SIA „Ķibilda zemes ierīcības birojs” izstrādā-
to zemes ierīcības projektu zemes vienībai Spilves ielā 73, 
Spilvē, Babītes pagastā, Babītes novadā;
• izsniegt izziņu sešām personām par piekrišanu iegūt 
īpašumā zemi nekustamajos īpašumos „Lāses iela 6” Vīku-
ļos, „Jūras iela 15”, „Pakalni”, „Cīruļu iela 1A”, „Bezdelīgu 
iela 1A” Piņķos, „Skaņu iela 6” Mežārēs un „Lielpauguri” 
Babītes pagastā; izsniegt izziņu SIA „Saliena Golf Estate 
Phase 1” par piekrišanu iegūt īpašumā zemi nekustama-
jos īpašumus „Hanzas iela 3” un „Hanzas iela 7” Piņķos, 
Babītes pagastā; izsniegt izziņu SIA „Saliena Hanzas un 
Skalbes” par piekrišanu iegūt īpašumā zemi nekustamajā 
īpašumā “Jaunzemes” Piņķos, Babītes pagastā; izsniegt iz-
ziņu SIA „Saliena Leisure Developments” par piekrišanu 
iegūt īpašumā zemi nekustamajā īpašumā „Salienas iela 8” 
Piņķos, Babītes pagastā;
• vienai personai piešķirt pabalstu 150 EUR apmērā soci-
ālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai un aprūpes mājās 
pabalstu 2. aprūpes līmenī 30 EUR mēnesī;
• pagarināt sociālā dzīvokļa īres līguma termiņu ar vienu 
personu;
• ar 29.09.2016. iecelt Kristinu Skadiņu un Arvi Ančevski 
Babītes novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļu 
administratoru amatā nodokļu administrācijas funkciju 
pildīšanai; ar 29.09.2016. iecelt Helēnu Slavu Babītes nova-
da pašvaldības nekustamo īpašumu administratora amatā 
nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu piedziņai un mak-
sājumu labprātīgai izpildei lēmumu pieņemšanai;
• pilnvarot Babītes novada pašvaldības nekustamā īpa-
šuma nodokļu administratorus pieņemt lēmumus par 
nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu, parādu, kā arī ar 
tiem saistīto nokavējuma naudu dzēšanu likumā „Par no-
dokļiem un nodevām” noteiktajā kārtībā;
• pilnvarot Babītes novada pašvaldības nekustamo īpašu-
mu administratoru pieņemt lēmumus par nokavēto no-

dokļu maksājumu piedziņu likumā „Par nodokļiem un 
nodevām” noteiktajā kārtībā; pilnvarot Babītes novada 
pašvaldības nekustamo īpašumu administratoru pieņemt 
lēmumus par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa mak-
sājumu labprātīgu izpildi;
• apstiprināt fotokonkursa „Babītes novads fotogrāfijās” 
uzvarētājus Gaļinu Bunti (iesniegtajām fotogrāfijām balso-
jumā 1. un 3. vieta), piešķirot divas dāvanu kartes, katru 50 
eiro vērtībā, un Jolantu Falinejevu (iesniegtajai fotogrāfijai 
balsojumā 2. vieta), piešķirot vienu dāvanu karti 50 eiro 
vērtībā;
• apstiprināt Babītes novada pašvaldībai piederoša nekus-
tamā īpašuma „Starpgabals Nr. 22” Salas pagastā, Babītes 
novadā, atsavināšanas izsoles ar pretendentu atlasi rezultā-
tus; saskaņā ar Izsoles komisijas protokolu par nekustamā 
īpašuma ieguvēju apstiprināt vienu personu, pārdodot 
īpašumu par pirkuma maksu 1682 EUR;
• atzīt nekustamā īpašuma „Ezeri”-29 Spuņciemā, Salas 
pagastā, Babītes novadā, trešo izsoli par nesekmīgu; no-
teikt, ka nekustamais īpašums „Ezeri”-29 atsavināms; 
apstiprināt nekustamā īpašuma „Ezeri”-29 pārdošanas 
nosacīto cenu 7397 EUR; 
• atjaunot Jolantas Ivanovas darbību Babītes novada Vēlē-
šanu komisijā komisijas locekļa statusā; iekļaut Babītes no-
vada Vēlēšanu komisijas locekļa kandidāti Astru Lukstiņu 
Vēlēšanu komisijas sastāvā; 
• apstiprināt kustamai mantai – astoņiem radiatoriem – 
nosacīto cenu;
• uzdot pašvaldības izpilddirektorei Elfai Sloceniecei orga-
nizēt pamatlīdzekļu novērtēšanu un iesniegt domei apstip-
rināšanai to mantisko vērtību;     
• precizēt Babītes novada pašvaldības domes 22.02.2012. 
lēmuma „Par Babītes novada pašvaldības īpašumā vai lie-
tojumā esošo automašīnu degvielas limitiem” 1. punktu;
• apmaksāt SIA „IRG” ēdināšanas pakalpojuma cenas pie-
augumu par PII „Saimīte” izglītojamo ēdināšanu šā gada 
septembrī un oktobrī saskaņā ar iesniegtajiem rēķiniem 
pēc faktiski sniegtā pakalpojuma apjoma;
• apstiprināt Babītes novada pašvaldības izglītības iestāžu 
izdevumu tāmi uz vienu audzēkni atbilstoši iepriekšējā 
gada naudas plūsmas izdevumiem, lai veiktu savstarpējos 
norēķinus ar citām pašvaldībām;
• ar 01.10.2016. iekļaut bērnu vokālo ansambli „Karame-
les un Ledenītes” Babītes novada pašvaldības finansēto 
pašdarbības kolektīvu sarakstā un ieplānot tā darbības no-
drošināšanai finanšu līdzekļus Babītes novada pašvaldības 
Kultūrizglītības centra budžetā;
• atcelt Babītes novada pašvaldības domes 27.07.2016. lē-
mumu „Par pašvaldības pamatlīdzekļa nodošanu bezatlī-
dzības lietošanā SIA „Babītes siltums””;
• uzdot SIA „Babītes siltums” izstrādāt kanalizācijas tīklu 
pārbūves projektu Spuņciema ielā Spuņciemā, Salas pagas-
tā, Babītes novadā;
• apstiprināt Babītes novada pašvaldības saistošos notei-
kumus Nr. 18 „Par grozījumiem Babītes novada pašvaldī-
bas 2016.gada budžetā” (pielikumā);
• iedalīt no 2016. gada pašvaldības budžeta sadaļas dotāci-
jas sportam paredzētiem finanšu līdzekļiem un pārskaitīt 
100 EUR biedrībai „Sporta klubs „Babīte”” par vieglat-
lēta dalību Eiropas bērnu vieglatlētikas spēlēs Čehijā un  
320 EUR par Babītes veterānu basketbola komandas da-
lību Latvijas Veterānu basketbola čempionātos; iedalīt  
500 EUR jāšanas sporta klubam „Sports De Lux” par 
sportista dalību jāšanas sporta sacensībās – Pasaules kau-
sa posmā Tallinā un Pasaules kausa posmā Šauļos; iedalīt 
1000 EUR biedrībai „Jaunie censoņi” par Babītes novada 
iedzīvotāju bērnu treniņu procesa nodrošināšanu biedrī-
bas rīkotajos hokeja treniņos un sacensībās;
• apstiprināt Spilves ciema savrupmāju īpašniekiem saga-
tavoto atbildes vēstuli par Spilves ciema ūdensapgādi;
• nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības minis-
trijai vēstuli par Spilves ciema ūdensapgādi; 
• no 2016. gada 1. oktobra noteikt šādu maksu par SIA 

„Art Tehno” sniegtajiem sabiedriskajiem ūdenssaimnie-
cības pakalpojumiem Babītes novada, Babītes pagasta, 
Spilves ciema Avotu, Gravu un Strautu ielā esošajiem 
ūdenssaimniecības pakalpojumu saņēmējiem: ūdens-
apgāde – 2,10 EUR bez PVN par vienu kubikmetru 
ūdens; kanalizācijas notekūdeņu savākšana – 1,17 EUR 
bez PVN par vienu kubikmetru notekūdeņu;
• piešķirt Babītes novada pašvaldības domes priekšsēdētā-
jam Andrejam Encem ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu –  
vienu kalendāro nedēļu. 

Andrejs Ence, 
Babītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

Pašvaldības domes sēdē septembrī pieņemtie lēmumi

Lai plānotu, kas novados ir 
nepieciešams un kā kopīgi to 
iespējams attīstīt, no 4. līdz 
6. oktobrim Mārupes, Babītes 
un Olaines novadā norisinā-
jās semināri „NVO novadam”. 
Pasākumi pulcēja daudzus 
vietējos sabiedrisko aktivitā-
šu interesentus un nevalstis-
ko organizāciju pārstāvjus. 

Babītes novadā tikšanās notika  
6. oktobrī. Uz to bija sapulcējušies 
dažādu jomu sabiedrisko aktivitā-
šu interesenti, lai kopīgi strādātu 
pie novada problēmu identificē-
šanas, kā arī iespējamiem risinā-
jumiem. Vērtīga tikšanās daļa bija 
iespēja vietējām organizācijām 
iepazīties savā starpā – piedalījās 
biedrība „IrBērni”, „Dārta”, nodi-
binājums „Babītes radošā darbnīca” 
un „Integrācija sabiedrībai”. Dalīb-
nieki identificēja tādus nepiecieša-
mos uzlabojumus kā uzņēmējdar-
bības uzsākšanas un starptautiskās 
pieredzes apmaiņas veicināšana, 
objektu kartes izveidošana, ve-
lomaršrutu kartes izveidošana, 

izglītības kvalitātes uzlabošana. 
Savukārt pasākuma otrajā daļā da-
lībnieki pilnveidoja zināšanas par 
projektu īstenošanu un paši ķērās 
pie savu ideju plānošanas. Tika iz-
strādāts plāns par tūrisma objekta 
izveidi infrastruktūras attīstīšanai 
un par neformālās izglītības cen-
tra izveidi, kas būtu vieta prasmju 
pilnveidošanai un lietderīgai brīvā 
laika pavadīšanai pieaugušajiem. 
Aicinām radītās idejas īstenot!

Gan uzņēmējdarbības, gan sa-
biedrisko aktivitāšu interesenti 
no visiem trim novadiem tiek 
aicināti uz semināru, lai kopā ar 
Lauku atbalsta dienestu pārrunā-
tu atbalsta nosacījumus LEADER 
programmā. Seminārs norisinā-
sies 27. oktobrī plkst. 10.00 Olai-
nes vēstures un mākslas muzejā 
Zemgales ielā 33.

Sekojiet līdzi informācijai viet-
nēs www.pierigaspartneriba.lv un 
facebook.com/pierigaspartneriba. 
Iesaisties!

Brigita Medne, 
biedrības „Pierīgas partnerība” 

projektu vadītāja

Šogad, apritot 20 gadiem 
kopš bāriņtiesu izveides, Lat-
vijas Bāriņtiesu darbinieku 
asociācijas valde apbalvoja 
bāriņtiesu darbiniekus par 
ilggadēju darbu un iegul-
dījumu bāriņtiesu sistēmas 
veidošanā.

2016. gada 14. oktobrī Rīgā nori-
sinājās Latvijas bāriņtiesu 20 gadu 
darbības svētku pasākums, kura 
laikā svinīgos apstākļos Latvijas 
Bāriņtiesu darbinieku asociācijas 
valde pasniedza apbalvojumus 
labākajiem Latvijas pašvaldību 
bāriņtiesu darbiniekiem – ilggadē-
jiem novadu un pilsētu bāriņtiesu 
priekšsēdētājiem, priekšsēdētāju 
vietniekiem, bāriņtiesu locekļiem 

un citiem speciālistiem – par ilg-
gadēju pašaizliedzīgu amata pie-
nākumu pildīšanu, godprātīgu un 
priekšzīmīgu darbu, par ieguldīju-
mu bāriņtiesu sistēmas veidošanā, 
pilnveidošanā un attīstībā, kuri 
savus amata pienākumus veikuši 
vai pildījuši ne mazāk kā 15 gadus 
nepārtrauktā darbā. 

Arī mūsu Babītes novada paš-
valdības bāriņtiesas priekšsēdētā-
ja Ilze Barisa saņēma labklājības 
ministra atzinības rakstu – par 
ilggadēju un pašaizliedzīgu amata 
pienākumu pildīšanu, godprātīgu 
un profesionālu darbu bāriņtiesā.    

Apsveicam!
Ziņa sagatavota pēc Latvijas 

Bāriņtiesu darbinieku asociācijas 
sniegtās informācijas

Babītes novada pašvaldības bāriņtiesas 
priekšsēdētāja saņem labklājības ministra 
atzinības rakstu

„NVO novadam” pulcina novada 
sabiedrisko aktivitāšu interesentus 

6. oktobrī biedrības „Pierīgas partnerība” seminārā iedzīvotāji pār-
runāja novada attīstības iespējas. Foto: „Pierīgas Partnerības” arhīvs. 
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Septembrī Babītes vidusskolā līks-
mojam par panākumiem! Pateico-
ties intensīvam un rūpīgam darbam 
savā mācību iestādē, esam ieguvuši 
starptautisko Zaļo karogu. Īpašs 
paldies pedagoģei Diānai Eglītei, 
kura vada ekoskolas pulciņu mūsu 
mācību iestādē, un viņas radošajai 
komandai!  

Sasniegumiem bagāts septem-
bris bijis arī sportā. Babītes vidus-
skolas 4.–5. klašu futbola komanda 
trenera Andreja Jegorova vadībā 
uzvarēja Pierīgas novadu skolēnu 
sporta spēlēs minifutbolā, savukārt 
Pierīgas novadu skolu 2016./2017. 
mācību gada sporta spēļu sacensī-
bās „Olimpiskās stafetes” C grupas 
kopvērtējumā ieguvām pirmo vie-
tu, B vecuma grupas kopvērtējumā –  
otro vietu, bet A vecuma grupas 
kopvērtējumā – trešo vietu. Fut-
bolā mums spēcīgi ir ne tikai zēni, 
bet arī meitenes. Latvijas Starptau-
tiskās skolas rīkotās futbola dienas 
ietvaros 2. oktobrī tika aizvadīta 
draudzības spēle 5.–7. klašu ko-
mandām, kur spēkiem mērojās 
Latvijas Starptautiskās skolas un 
Babītes vidusskolas komandas. Uz-
varu ar rezultātu 4:1 izcīnīja Babītes 
vidusskolas komanda. Sasniegumu 
ziņā neatpalikām arī Pierīgas sko-
lu rudens krosā, kur līdz pirmajai 
vietai mums pietrūka tikai divu 
punktu, līdz ar to ieguvām otro 
vietu. Runājot par sportu, jāpie-
min arī Olimpiskā diena, kas sep-
tembrī norisinājās skolā un šogad 
tika rīkota par godu Starptautiskās 
Olimpiskās komitejas dibināšanas 
gadadienai. Olimpiskajā dienā viss 
skolas kolektīvs vienojās arī kopīgā 
visas Latvijas rīta rosmē. Rīta ros-
mes video apskatāms Babītes vi-
dusskolas „Facebook.com” profilā.

Babītes vidusskolā norisinājās arī 

Šo mācību gadu Babītes mūzikas 
skola uzsākusi ar vairākiem jau-
numiem – ir atvērtas profesionālās 
ievirzes izglītības kora un ģitāras 
klases, kā arī, atsakoties no papīra 
žurnāliem, profesionālās ievirzes 
izglītības programmu īstenošanā 
skola pilnībā pāriet uz e-klasi.

Kā sveiciens Skolotāju dienā 
5. oktobrī Babītes novada paš-
valdības Kultūrizglītības centrā 

izskanēja Babītes mūzikas skolas 
pedagogu koncerts, kurā peda-
gogi viesus iepriecināja ar savu 
sniegumu, spēlējot dažādus ins-
trumentus, dziedot un pārlieci-
not, ka gandarījumu sniedz ne 
tikai mācīšanas process, bet arī 
koncertēšana.

Česlavs Grods,
Babītes mūzikas skolas direktores 

vietnieks izglītības jomā

Mācību gadu Babītes pirmsskolas 
izglītības iestādē esam uzsākuši 
sparīgi – jaunas divu grupiņu tel-
pas ir pilnas ar bērnu skanīgajām 
balsīm. 

Iestādei šogad piešķirts eko-
skolas statuss un sertifikāts, un 
esam iesaistījušies jaunā ekosko-
lu projektā „Lielās augu medī-
bas” – kopā ar bērniem esam uz-
zīmējuši savas iestādes teritorijas 
kartes, kur atzīmējām dažādas 

kukaiņu, putnu, augu dzīvotnes 
vai biotopus – vietas, ko apdzīvo 
dzīvās būtnes un dažādas augu 
sugas. Šā projekta uzdevums ir 
mēģināt salīdzināt dabu un atse-
višķus biotopus dažādos gadalai-
kos – dažādās temperatūrās un 
laikapstākļos. 

Bet septembra izskaņā esam 
kārtīgi vingrojuši Olimpiskajā 
dienā kopā ar visu Latviju. Šādu 
skanīgu un veselīgi sportisku 

pasākumu mums organizēja 
sporta skolotāja Ginta Šenfel- 
de. 

Savukārt Miķeldienas pasāku-
mā smaržoja maizīte, bērni lepo-
jās ar sanestām ogām un dārze-
ņiem. Miķelīša tēlā iejutās mūsu 
iestādes jaunā mūzikas skolotāja 
Aija Rode-Upeniece. 

Karīna Gajevska, 
Babītes PII vadītājas vietniece 

izglītības jomā

Salas sākumskola Skolotāju die-
nu sagaidīja supervaroņu zīmē. 
Uz skolotāju sveikšanu bija ie-
radies supervaronis Betmens, 
kurš no audzēkņiem uzzināja, ka 
mūsu skolas skolotājas ir visīstā-
kās supervarones. 

Bērni, gatavojoties un plānojot 
Skolotāju dienas sveikšanas pa-
sākumu, bija izdomājuši, kādas 
superspējas piemīt katrai mūsu 
skolas skolotājai, un, izrādās, 

gandrīz visas ir supermīļas, su-
pergudras, superjaukas, katrai 
piemīt arī kāds īpašs individuāls 
talants.

Vēlam visiem mūsu skolas un 
arī citu Babītes novada skolu sko-
lotājiem saglabāt spēku un varo-
ņa garu, veicot tik ļoti nozīmīgos 
skolotāja darba pienākumus! 

Aija Vanaga, 
Salas sākumskolas 

audzināšanas darba organizatore

Oktobri varētu dēvēt ne tikai par 
rudens, bet arī par Putras mēne-
si, jo jau septīto gadu Latvijā tika 
svinēta Starptautiskā putras die-
na. 

Svinot Putras dienu, 10. ok-
tobrī PII „Saimīte” tika iekurts 
ugunskurs, virs kura mēs lielā 
katlā vārījām auzu pārslu putru. 
Kopā skandinot „putras valodu”, 
dziedot „putras dziesmu” un ar 
kustību rakstiem atdarinot put-
ras maisīšanu, bērni aktīvi iesais-
tījās putras vārīšanā. Gatavo put-

ru likām māla bļodās un ēdām to 
ar koka karotēm pie saimes galda.

Paldies pasākuma vadītājai un 
galvenajai putras vārītājai Lie-
nai, „Podziņu” grupas bērniem 
un vecākiem par sagādāto malku, 
vadītājai Ingai – par putras kat-
lu, ugunsdrošības speciālistam 
Edvīnam – par drošu vidi, Jāņon-
kulim – par ugunskura kurināša-
nu!

Ruta Bārzdaine, 
PII „Saimīte” vadītājas vietniece 

izglītības jomā  

Pirmsskolas izglītības iestādei 
„Saimīte”, novērtējot tās darbī-
bu Ekoskolu programmā, šogad 
piešķirts starptautiskais Zaļais 
karogs. 

Jau vairākus gadus PII „Saimī-
te” piedalās Ekoskolas program-
mas īstenošanā. Programmā bēr-
ni mācās saudzīgi izturēties pret 
dabu, dabas resursiem un vidi. 
Šajā mācību gadā īpašu uzmanī-
bu veltīsim tēmas „Mežs” izpētei. 
Meža tēmas ietvaros 23. septem-
brī visi PII „Saimīte” bērni pul-

cējās uz visas pasaules mēroga 
olimpisko vingrošanu. Skanot 
mūzikai un skolotāju vadībā, 
vingroja visi. Ja arī kāds mazulis 
nevingroja, notiekošo viņš vēro-
ja ar interesi un izbrīnu. Sporta 
un mūzikas skolotājas Dzinta, 
Ieva un Liena gan plānoja, gan 
ar meža dzīvnieku tēlu klātbūtni 
vadīja interesantas āra aktivitā- 
tes.

Ruta Bārzdaine, 
PII „Saimīte” vadītājas vietniece 

izglītības jomā

Pirmās 
uzvaras un 
sasniegumi

Babītes pirmsskolas izglītības iestādes jaunā 
mācību gada jaunumi

Starptautiskā putras 
diena PII „Saimīte”

Skolotāji – supervaroņi

Skolotāju dienā muzicē paši pedagogi

Saudzēsim dabu kopā!

Babītes vidusskolas pedagoģe Ieva Bauble par apzinīgu darbu Sko-
lotāju dienā saņem dāvanu – portatīvo datoru – no „Swedbank”. No 
kreisās: Ilze Rozenberga, Ieva Bauble, Armands Griezītis.
 Foto: babītes vidusskolas arhīvs

Drošības nedēļa, kuras ietvaros iz-
glītojamiem tika organizēti dažādi 
pasākumi, veicinot viņu izpratnes 
un prasmju nostiprināšanu ar dro-
šību saistītos jautājumos un situā-
cijās. Pie mums viesojās aģentūras 

„Zebra” pārstāvji ar mācību aktivi-
tātēm „Ceļa skola” 3.–4. klašu izglī-
tojamiem un „Lielais apgāžamais 
stends” 7.–8. klašu izglītojamiem, 
tāpat uzzinājām par drošību inter-
netā, 9. klašu audzēkņiem tika stās-
tīts par dažāda veida atkarībām, bet 
sākumskolā interaktīvā veidā tika 
iepazīti elektrodrošības pamati. 

Piedalāmies arī dažādos projek-
tos, piemēram, pedagoģes Ineses 
Gavares iniciētajā „Skolnieks. Pēt-
nieks. Pilsētnieks”, kur seši arhitekti 
vadīja trīs stundu nodarbību „Ēka 
un enerģija” 6.b klasei. Šis projekts 
ir izglītības ideja, kur profesionāļi 
izglītojamajiem veido izpratni par 
arhitektūru un pilsētvidi, kā arī ar-
hitekta darba plānošanu. 

Pedagoģes Madaras Oškalnes 
6.a klasē, atsaucoties UNESCO 
Latvija Nacionālās komisijas aici-
nājumam, norisinājās pasaulē lie-
lākā mācību stunda. M. Oškalne 
stundu vadīja angļu valodā, un tās 
ietvaros izglītojamie runāja par 17 
globāliem mērķiem ilgtspējīgai at-
tīstībai. Izglītojamie izvēlējās vienu 
sev svarīgāko mērķi un, darbojo-

ties grupās, iztēlojās, ka ir pasaules 
lielākie ministri, un izveidoja savus 
priekšlikumus globālo mērķu risi-
nāšanai.

Ar lielu un patīkamu pārstei-
gumu pedagoģei Ievai Baublei 
tika nosvinēta Skolotāju diena. 
AS „Swedbank” biznesa klientu 
apkalpošanas centra menedžeris 
Armands Griezītis par apzinīgu 
un radošu darbu I. Baublei dā-
vanā pasniedza portatīvo datoru. 
Pateicoties veiksmīgai „Swedbank” 
sadarbībai ar Babītes novada paš-
valdību, banka jau vairākus gadus 
iepriecina kādu Babītes vidussko-
las pedagogu. Arī skolas pašpār-
valde atraktīvā veidā iepriecināja 
skolotājus, no rīta sagaidot viņus 
ar kārumiem, dzejoļiem un dzies-
mām, bet vēlāk noorganizējot deju 
apmācības un pašgatavotas kūkas 
baudīšanu.

Daudz jaunu un interesantu no-
tikumu Babītes vidusskolā norisi-
nās ik dienu, tādēļ aicinu ikvienu 
apmeklēt mūsu skolas profilu viet-
nē „Facebook.com” un mājaslapu  
www.babitesvidusskola.lv. Šajās viet-
nēs saņemsiet aktuālāko informāci-
ju un varēsiet apskatīt foto un video 
no skolas dzīves.

Sanita Baginska,
Babītes vidusskolas 

sabiedrisko attiecību speciāliste
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INFORMĀCIJA BĒGĻIEM UN PERSONĀM AR 
ALTERNATĪVO STATUSU

babītes novada pašvaldības kontaktpersona jautājumos, kas 
skar bēgļu un personu ar alternatīvo statusu iespējām saņemt 

nepieciešamo palīdzību un konsultāciju, 
ir sociālā dienesta vadītājas vietniece Ināra Ļebedeka.

Apmeklētāju pieņemšana
vieta: sociālā dienesta ēkā Centra ielā 3, Piņķos, babītes pagastā, 

babītes novadā.
laiks: pirmdienas, ceturtdienas plkst. 8.15–18.00 

(pārtraukums plkst. 12.15–13.00). 
vairāk informācijas, zvanot uz tālruni 00371 67914550 vai sūtot 
elektronisko vēstuli uz e-pasta adresi inara.lebedeka@babite.lv. 

INFORMĀCIJA ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS
 PAKALPOJUMU KLIENTIEM PAR NORĒĶINIEM SPUŅCIEMĀ
Sākot ar šā gada 1. novembri, Salas pagasta iedzīvotāji par ūdens-

apgādes un kanalizācijas pakalpojumiem varēs noslēgt līgumus un 
veikt maksājumus skaidrā naudā katru otrdienu Babītes novada 
pašvaldības telpās. Adrese: „Pīlādzīši”, Spuņciems, Salas pagasts, 

Babītes novads.
Kases darba laiks: otrdienās plkst. 9.00–12.00.

sia „babītes siltums” (reģ. nr. lv40003145751)
Jūrmalas iela 13d, Piņķi, babītes pag., babītes nov., lv-2107

tālr. 67914496
as sWedbank, nor. konts: lv43haba0551035570986

Atgādinām, ka no šā gada 
par attaisnotiem izdevu-
miem uzskata arī maksā-
jumus par bērna interešu 
izglītību, tādējādi sniedzot 
iespēju vecākiem atgūt 
nodokļu pārmaksu 23% 
apmērā no pulciņu mak-
sas, piemēram, par sportu, 
mūziku, dejošanu, teātri u.c. 
aktivitātēm, ja pakalpojuma 
sniedzējs ir saņēmis licenci 
vai ir reģistrēts izglītības 
iestāžu reģistrā.

Vecākiem, kuri maksā par bēr-
nu interešu izglītību, ir jāsaglabā 
čeki, lai šos izdevumus norādītu 
2016. gada deklarācijā (iesniegša-
nai 2017. gadā).

Maksājot par pulciņu ar pār-
skaitījumu, izmantojot internet-
bankas pakalpojumus, jāpārlieci-
nās, ka apstiprinātajā maksājuma 
uzdevumā vai konta izrakstā ir 
norādīts fiziskās personas vai 
viņa ģimenes locekļa vārds, uz-
vārds un personas kods, kā arī 
maksājuma mērķis – attaisnoto 
izdevumu veids (pulciņa nosau-
kums). Attaisnotos izdevumus 
par interešu izglītības apgūšanu 

(bērniem līdz 18 gadu vecumam) 
iesniedz bērna vecāks, kurš ir ap-
maksājis šos izdevumus un kurš 
pats ir maksājis iedzīvotāju ienā-
kuma nodokli (IIN). 

Lai gan nodokļu normatīvie 
akti nenosaka obligātu prasību 
slēgt līgumu ar pakalpojuma 
sniedzēju, noslēgtais līgums var 
noderēt nodokļu atmaksas pa-
matotības noteikšanai, ja VID 
amatpersona pieprasīs papildus 
iesniegtajiem dokumentiem uz-
rādīt vēl citus attaisnojuma do-
kumentus (līgumus, izziņas, rē-
ķinus u.c.). 

2016. gadā bērna vecākam – 
iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
maksātājam – attaisnotajos izde-
vumos par izglītību un ārstnie-
ciskajiem pakalpojumiem ietve-
ramo izdevumu kopējā summa 
par vienu bērnu ir 215 eiro, mak-
simālā summa, ko var atgriezt, 
proporcionāla IIN likmei, proti, 
23 % no 215 eiro. 

Jau ziņots, ka 2016. gada janvā-
rī saskaņā ar   pieņemtajiem gro-
zījumiem Iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa likumā, aizpildot gada ie-
nākumu deklarāciju, vecākiem at-
taisnotajos izdevumos par interešu 

izglītības apgūšanu bērniem līdz 
18 gadu vecumam ir iekļaujami 
veiktie maksājumi par tādu pulci-
ņu apmeklējumu, kurus nodrošina 
izglītības iestāde vai citas juridiskās 
un fiziskās personas, kuras ir sa-
ņēmušas attiecīgas licences, kuru 
piešķiršanu Babītes novada pašval-
dība (tāpat kā citas Pierīgas pašval-
dības) deleģējusi Pierīgas Izglītības, 
kultūras un sporta pārvaldei. 

Lai noskaidrotu, vai jūsu bērna 
apmeklētais pulciņš ir licencēts 
un jums ir iespēja samaksu par to 
iekļaut attaisnotajos izdevumos, 
aicinām apmeklēt interneta viet-
nes www.ikspieriga.lv sadaļu „Iz-
glītība”, zvanīt Pierīgas Izglītības, 
kultūras un sporta pārvaldei (tālr. 
29434080) vai personīgi doties 
uz Bruņinieku ielu 29/31 Rīgā.

Vairāk par gada ienākumu dek-
larāciju lasiet interneta vietnē 
www.vid.gov.lv.

Informāciju sagatavoja 
Babītes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste
 Ilze Aizsila,

sadarbojoties ar Valsts 
ieņēmumu dienesta sabiedrisko 

attiecību speciālisti 
Kristīni Augstkalni-Jaunbērziņu 

Precizējums Babītes novada pašvaldības informatīvā izdevuma „Babītes 
Ziņas” Nr. 77 (izdota 20.09.2016.) 5.  lpp. rakstam „Bērna pieteikšana 
rindā uz bērnudārzu iespējama arī no mājām” 
(Labojumi iezīmēti treknrakstā)

„Vietnes www.babite.lv sadaļas „Izglītība” apakšsadaļā „Bērnu reģistrācijas 
kārtība rindā uz vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs” vecākiem 
vienuviet pieejama informācija gan par bērna reģistrēšanas kārtību rindā 
uz pašvaldības PII, gan dokumentu veidlapa, kas jāaizpilda, lai to varētu 
īstenot, ierodoties pašvaldībā klātienē vai attālināti, sūtot pa pastu vai 
pa e-pastu, kam pievienoti ar drošu elektronisko parakstu parakstīti 
nepieciešamie dokumenti.”

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
Ilze Aizsila, sabiedrisko attiecību speciāliste

Babītes vidusskolas pedago-
ģes Daigas Sīpolas 4.c klases 
audzēkņu veidotais projekts 

„Matemātiskās multfilmas” ir 
uzvarējis „eTwinning” projek-
tā, iegūstot balvu nacionālo 
projektu kategorijā. 

Šajā projektā Babītes vidusskola sa-
darbojās ar Dobeles 1. vidusskolu 
un tās pedagogiem. Balvā D. Sīpo-
la oktobra nogalē dosies uz Grieķi-
ju, lai piedalītos „eTwinning” ikga-
dējā Eiropas konferencē, kurā pie-
dalīsies vairāk nekā 500 „eTwin-
ning” skolotāju no visas Eiropas.  

Tāpat oktobrī un novembrī katru 
fināla projekta skolu apciemos 

„Labratorium”, lai skolēniem vadī-
tu aizraujošas dabaszinību nodar-
bības un eksperimentus.

Babītes vidusskolas uzvarētāju 
komanda saka lielu paldies saviem 
vecākiem par atbalstu, Dobeles 1. 
vidusskolai par sadarbību un Alek-
ša tētim Gustam Linkevičam par 
palīdzību multfilmu veidošanā! 
Sadarbojoties kopā varam veikt 
lielus darbus!

Sanita Baginska, 
Babītes vidusskolas 

sabiedrisko attiecību speciāliste

SALAS SĀKUMSKOLA AICINA DARBĀ PEDAGOGUS
babītes novada pašvaldības salas sākumskola savam kolektīvam 

aicina pievienoties radošu un atbildīgu pedagogu/-ģi 
ar augstāko izglītību pedagoģijā 

(var būt pēdējo kursu students/-e), kurš/-a nepieciešamības 
gadījumā varētu strādāt arī pirmsskolas izglītības grupās, un 

speciālo pedagogu/-ģi. 
Cv un motivācijas vēstuli lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi  

nensija.priedite@babite.lv. 
tālrunis plašākai informācijai – 20395011. 

Saņemto un izskatīto iedzī-
votāju iesniegumu un sūdzību 
skaits – 27.

Preventīva rakstura pārrunas –  
31.

Valsts policijā nogādātas per-
sonas:

• par administratīvā pārkāpu-
ma izdarīšanu – 5;

• aizdomās par noziedzīga no-
darījuma izdarīšanu – 2.

Protokoli – paziņojumi par ap-
stāšanās un stāvēšanas noteiku-
mu neievērošanu – 12.

Administratīvā pārkāpuma 
protokoli par alkoholisko dzē-
rienu vai citu apreibinošo vielu 
lietošanu neatļautās vietās vai par 
atrašanos reibuma stāvoklī, kas 
aizskar cilvēka cieņu, – 2.

Administratīvā pārkāpuma 
protokoli par nesakoptiem īpa-
šumiem Babītes novada teritori- 
jā – 14.

Dzīvesvietā nogādāto personu 
skaits – 2.

Administratīvā pārkāpuma 
protokoli par personu pārvie-

tošanos diennakts tumšajā laikā 
neapgaismotā ielas posmā pa 
ceļa braucamo daļu bez gaismu 
atstarojošiem elementiem – 4.

Kopumā Babītes novada paš-
valdības administrācijas Sabied-
riskās kārtības daļas sargi sadar-
bībā ar Olaines iecirkņa policijas 
darbiniekiem augustā veica 53 
izbraukumus. 

Lai novērstu likumpārkāpu-
mus un noziedzīgus nodarīju-
mus, tika veikti divi reidi, kuru 
laikā tika pārbaudītas automašī-
nas un to vadītāji. Tika veikta arī 
preventīva rakstura patrulēšana 
Babītes novada teritorijā, pārbau-
dot agrāk tiesātas personas, ad-
resācijas noteikumu ievērošanu 
atbilstoši Babītes novada pašval-
dības saistošajiem noteikumiem. 
Pārbaudītas arī tirdzniecības vie-
tas un autoservisi.

Pēdējā laikā notikuši vairāki 
mājokļu apzagšanas gadījumi. 
Lai pasargātu savu mājokli no zā-
dzībām un nevēlamiem viesiem:

• esiet uzmanīgi – ieslēdzot 

vakarā gaismu, uzreiz aizveriet 
aizkarus, lai kāda sveša persona 
nevarētu novērot mājā notiekošo 
un pievērst uzmanību mājas in-
terjeram un iemītniekiem; 

• ejot prom, kā arī pirms ieša-
nas gulēt, neaizmirsiet aizslēgt 
mājas ieejas durvis un aizvērt 
logus, jo zagļi mājās pārsvarā ie-
lavās pa logiem; 

• esiet piesardzīgi, ielaižot 
mājās nepazīstamus cilvēkus –  
tie var būt zagļi vai viņu palīgi, 
kuri, ieejot mājoklī, novēro un 
novērtē situāciju;

• ja jums ir suns, ejot prom 
no mājas, kā arī nakts laikā ļau-
jiet sunim brīvi pārvietoties 
pa māju vai pagalmu. Zādzību 
gadījumā suns jūs brīdinās un 
tādējādi traucēs likumpārkāpēju 
iecerēm.

Par sabiedriskās kārtības u.c. 
likumpārkāpumiem lūgums zi-
ņot Sabiedriskās kārtības daļai: 
mob. tālr. 29466001.

Ainārs Skudris
sabiedriskās kārtības sargs

Kā atgūt pārmaksāto naudu par 
bērna interešu izglītību

Septembrī veiktie darbi sabiedriskās kārtības 
uzraudzībā Babītes novadā

Projekts „Matemātiskās multfilmas” plūc 
uzvaras laurus „eTwinning” projektā
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Babītes novada komanda 
stikla šķirošanas veicināša-
nas akcijā „Uzņemies šefī-
bu pār konteineru 3!”, kas 
norisinājās Babītes, Mārupes, 
Salaspils un Ādažu novadā, 
ir savākusi visvairāk –  
1,5 tonnas – stikla pudeļu un 
burku. Kopumā visos akcijas 
norises novados dalībnieki ir 
savākuši rekorddaudz stikla 
pudeļu un burku –  
37,22 tonnas, kas ir gandrīz 
četras reizes vairāk nekā 
iepriekšējā akcijā.

Savācot visvairāk stikla savā „še-
fībai” pieteiktajā stikla šķirošanas 
konteinerā, elektropreču veikala 

„Euronics” dāvanu karte 150 eiro 
vērtībā, ko uzvarētājiem dāvināja 
SIA „Eco Baltia vide”, Babītes no-
vadā piešķirta komandai „Alek-
sis”, kas „šefoja” pār konteineru 
Jūrmalas ielā 17, Piņķos. Koman-
da akcijas laikā savāca 1,5 tonnas 
stikla pudeļu un burku, uzvarot 
ne tikai savā novadā, bet ar savāk-
to daudzumu apsteidzot arī citu 
novadu uzvarētājus. Tuvākajiem 
sekotājiem Mārupes novadā –  
1,43 tonnas, Salaspils novadam –  
1,37 tonnas, bet Ādažiem –  
0,99 tonnas.

Četru mēnešu laikā iedzīvotā-
ju komandas bija pieteikušas 76 
konteinerus, par kuru piepildīša-
nu ikdienā rūpējās. Akcijas orga-
nizatori norāda, ka akcijas laikā 
savāktās stikla pudeles un burkas 
ir nodotas otrreizējai pārstrā- 
dei.

Ziņa sagatavota pēc SIA „Eco 
Baltia grupa” sabiedrisko 

attiecību projektu vadītājas
Ilzes Čikules 

sniegtās informācijas

Aicinām Babītes novadā deklarētos iedzīvotājus apmeklēt
Babītes novada pašvaldības apmaksātu

MASU SLIDOTAVU
„Inbox.lv” ledus hallē Piņķos sestdienās:

2016. gada 22. un 29. oktobrī, 5., 12., 19. un 26. novembrī un 3., 10. un 17. decembrī.
Ieeja masu slidotavā bez maksas – ar Babītes sporta kompleksa ATLAIŽU KARTI peldbaseinu apmeklējumiem.

Pirms došanās uz masu slidotavu noteikti pārliecinieties par masu slidotavas apmeklējumu laikiem mājaslapā www.inboxledushalle.lv, sadaļā „Ledus noslodze”. 

Papildu informācija: Babītes sporta komplekss

PIERĪGAS NOVADU 
SPORTA SPĒLES
RUDENS KROSS
Babītes novada komanda izcīna 
otro vietu 13. septembrī Baldo-
nes novadā, pie Riekstu kalna, 
notikušajās sacensībās rudens 
krosā. Sacensībās kopumā pieda-
lījās astoņu novadu komandas. 

Babītes novada komandas da-
lībnieku rezultāti: Ilona Kojalovi-
ča (S 50)  – pirmā vieta (1000 m); 
Rudīte Everte (S 30) – pirmā vieta 
(1500 m); Ivars Namatēvs (V 60) –  
pirmā vieta (1000 m); Jolanta 
Ivanova (S 16–29) – otrā vieta 
(1500 m); Daiga Dābola (S 30) – 
trešā vieta (1500 m); Igors Guca-
novičs (V 40) – trešā vieta (3000 
m); Edijs Kizenbahs (V 40) –  
ceturtā vieta (3000 m); Kaspars 
Kojalovičs (V 40) – sestā vieta 
(3000 m); Zane Kojaloviča (S 40) –  
astotā vieta (1500 m).

NOVUSS
24. septembrī Babītes sporta 
kompleksā un Babītes vidussko-
las telpās notika Pierīgas novadu 
sporta spēļu sacensības novusā. 
Piedalījās 10 novadu pārstāv-
ji. Komandas sastāvā trīs vīrieši 
un viena dāma. Komandu vēr-
tējumā pārliecinoši pirmo vietu 
ar 17 punktiem izcīnīja Babītes 

novada komanda, otrajā vietā ar 
14 punktiem atstājot Olaines no-
vada komandu, trešā vieta un 12 
punkti – Mālpils novada koman-
dai. Individuāli sasniegumi: Juris 
Grosens – pirmā vieta, Ainārs 
Grosens – pirmā vieta, Alfrēds 
Reinsons – pirmā vieta, Aiva Oša –  
otrā vieta.

BASKETBOLS
17. septembrī Mārupes sporta 
hallē notika Pierīgas novadu bas-
ketbola priekšsacīkstes vīriešiem. 
Babītes novada komanda sacen-
tās ar mājinieku Mārupes novada 
un Stopiņu novada komandām. 
Diemžēl abās spēlēs mūsu ko-
manda cieta zaudējumu (26:59 
pret Stopiņiem un 48:83 pret Mār-
upi) un no tālākās cīņas izstājās.

VOLEJBOLS 
1. oktobrī Mālpils sporta hallē un 
9. oktobrī Mārupes sporta centrā 
notika Pierīgas novadu sacen-
sības volejbolā vīriešiem. Piecu 
novadu komandu konkurencē 
Babītes novada komanda ierin-
dojās ceturtajā vietā.

FLORBOLS
Sācies Latvijas 2016./2017. gada 
čempionāts florbolā. Sporta klu-
ba „Babīte” komanda piedalās 

pirmajā līgā un šajā sezonā ir 
apvienojusies ar Rīgas Stradiņa 
universitātes (RSU) komandu. 
24. septembrī Spuņciemā jaunā 
RSU/„Babīte” komanda pirma-
jā spēle pārliecinoši ar rezultā-
tu 11:1 uzvarēja florbola kluba 

„Saulkalne” komandu, 1. oktobrī 
spēlē „Babīte”/RSU – „Rockets -1”  
rezultāts 4:3, savukārt 8. oktob-
rī mājas laukumā Spuņciemā ar 
pārliecinošu rezultātu 8:4 uzva-
rēti turnīra līderi – Lielvārde/

„Fans” komanda.

FUTBOLS
Noslēgumam tuvojas Latvijas  
1. līgas čempionāts. Patlaban 
pārliecinoša līdere un potenciālā  
1. līgas turnīra čempione ir spor-
ta kluba „Babīte” komanda. Ot-
rās vietas ieguvēji – AFA „Olaine” 
komanda – atpaliek par 18 punk-
tiem. 

LSVS
Šā gada Latvijas Sporta veterānu 
asociācijas 53. sporta spēlēs, spor-
ta klubu grupā (astoņu komandu 
konkurencē) izcīnot trešo vietu, 
veiksmīgi startējusi sporta klu-
ba „Babīte” komanda. Savukārt 
kopvērtējumā (67 pilsētas, novadi, 
sporta klubi) sporta kluba „Babīte” 
komanda ierindojas 17. vietā.

BABĪTES NOVADA 
SPORTA SPĒLES

„ZOLĪTE”
9. oktobrī Babītes vidusskolas tel-
pās notika ceturtais posms kāršu 
spēlē „Zolīte”.

Sacensībās piedalījās 19 „ zo-
lītes” spēles cienītāji. Labākie 
ceturtajā posmā: sievietes – pir-
mā vieta Initai Reikai, otrā vieta 
Dzintrai Sviklei, trešā vieta Va-
lentīnai Baumanei; vīrieši – pir-
mā vieta Jurģim Lapiņam, otrā 
vieta Raivim Jansonam, trešā vie-
ta SergejamVaršam.

PELDĒŠANA
29. oktobrī plkst. 11.00 Babītes 
sporta kompleksā aicinām uz Ba-
bītes novada sporta spēlēm pel-
dēšanā. Dalībniekiem būs jāveic 
50 metru distance brīvajā stilā. 
Dalība no 16 gadu vecuma (dalīb-
niekiem līdz 18 gadiem līdzi jābūt 
ārsta zīmei vai vecāku parakstī-
tai atļaujai). Vairāk informācijas 
pašvaldības interneta vietnē www.
babite.lv. Uzmanību! 29. oktobrī 
lielais peldbaseins publiskajam 
apmeklējumam būs atvērts ne-
pilnu dienu, proti, no plkst. 13.00 
līdz 21.00. 

Sergejs Varša,
Babītes sporta kompleksa 

metodiķis

Spuņciemā 
uzstādīts 
skeitparks
Septembra sākumā Babītes 
novadā vēl par vienu vietu 
aktīvo sporta veidu cienītā-
jiem vairāk. Spuņciemā pie 
futbola laukuma uzstādīts 
skeitparks riteņbraucējiem, 
skrituļslidotājiem un skeit-
bordistiem. Vieta: „Krēsliņi”, 
Spuņciems, Salas pagasts.

Ilze Aizsila,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Babītes 
novadā – 
čaklākie stikla 
šķirotāji

Sporta ziņas

IESPĒJA SLIDOT BEZ MAKSAS „INBOX.LV” LEDUS HALLĒ PIŅĶOS
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4. oktobrī Kultūrizglītības 
centrā notika novada terito-
rijai izstrādāto trīs tematisko 
plānojumu publiskās ap-
spriešanas sanāksme, kurā to 
izstrādātāji prezentēja savu 
izpētes darbu rezultātus.

Tematiskie plānojumi ir teritorijas 
attīstības plānošanas dokumenti, 
kuros tiek risināti atsevišķi specifiski 
temati, kas ir nozīmīgi Babītes nova-
da teritorijas attīstības plānošanā un 
kas tiks izmantoti, izstrādājot Babītes 
novada teritorijas plānojumu.

Pirmā pasākumā uzstājās nodibi-
nājuma „Vides risinājumu institūts” 
pārstāve Anita Zariņa, kura prezen-
tēja Babītes novada ainavu struktū-
ras tematisko plānojumu. Prezentā-
cijā tika skaidrots ainavas jēdziens 
Eiropas ainavu konvencijas kontek-
stā un nepieciešamība vērtēt ainavu, 
izstrādājot teritorijas plānojumu.

Kā stāstīja Anita Zariņa, ainava ir 
visur un visapkārt, un tā veidojusies 
dabas un/vai cilvēku darbības un 
mijiedarbības rezultātā. Ainava nav 
tikai zinātnieku un profesionāļu 
darbības lauciņš, tā ir ikviena cil-
vēka atbildība. Arī Eiropas ainavu 
konvencija rosina iesaistīt sabiedrī-
bu ainavas plānošanā, jo tikai šāda 
pieeja var veicināt katra iesaistītā 
cilvēka izpratni un atbildību ainavas 
vērtības saglabāšanā.

Prezentācijā tika stāstīts arī par 
paveikto, nosakot Babītes novada 
ainavu telpas un ainavu teritorijas, 
klasificējot novadu raksturojošos 
ainavu elementus. Tematiskā plāno-
juma ietvaros ir izvērtētas arī galve-
nās piekļuves iespējas publiskajiem 
ūdeņiem.

Tematisko plānojumu izstrā-
dājusi ekspertu grupa bez plašas 
sabiedrības iesaistes, un šis plā-
nojums kalpos par pamatu turp-
mākam darbam novada teritorijas 
attīstības plānošanas procesā. Iz-
strādājot Babītes novada teritori-
jas plānojumu, tematiskajā plāno-
jumā noteiktajām Babītes novada 
ainavu telpām būs jānosaka aina-
vas kvalitātes mērķi. Tas nozīmē, 
ka katrai ainavu telpai ir jānosaka 
raksturiezīmes un kopīgi ar iedzī-
votājiem jāvienojas par mērķiem 
un veidiem tās izcelt un saglabāt.

Savukārt SIA „Reģionālie projek-
ti” pārstāvis Tālis Skuja prezentēja 
Babītes novada aizsargjoslu, apgrū-
tinājumu un meliorācijas attīstī-
bas tematisko plānojumu. Lielākā 
uzmanība prezentācijas laikā tika 
veltīta izpētes metodei un rezultā-
tiem attiecībā uz applūstošajām te-
ritorijām Lielupes un Babītes ezera 
krastos.

Applūstošās teritorijas ir noteik-
tas ar aprēķina metodi, par pamatu 
ņemot Latvijas Vides, ģeoloģijas 

un meteoroloģijas centra datus. 
Tematiskā plānojuma ietvaros 
tika noteiktas teritorijas ar 10% 
(reizi 10 gados) un 1% (reizi 100 
gados) applūstamības varbūtību. 
Tāpat tika sagatavota karte, kurā 
norādītas teritorijas, kas applūstu 
gadījumā, ja polderu sūkņu sta-
cijas vairs nedarbotos un Babītes 
ezera aizsargdambji vairs nepildītu 
savu funkciju. Tematiskā plānoju-
ma ietvaros izstrādātais grafiskais 
materiāls uzsver polderu sistēmas 
uzturēšanas nozīmi, jo novada te-
ritorijas lielākā daļa atrodas polde-
ru teritorijās.

Pēdējā prezentācijā tika prezen-
tēts SIA „Delta kompānijas” izstrā-
dātais Babītes novada apdzīvojuma 
struktūras un publisko teritoriju 
nodrošinājuma tematiskais plāno-
jums, kuru prezentēja Pēteris Šķiņ-
ķis un Gunta Lukstiņa.

Prezentācijas ievaddaļa tika veltī-
ta Babītes novada vietas ģeogrāfis-
kajam raksturojumam, sasaistei ar 
Rīgu un Jūrmalu, mežu un ūdeņu 
savienojumiem un to nozīmei, plā-
nojot apbūves teritorijas.

Galvenā prezentācijas daļa tika 
veltīta publiskajai ārtelpai jeb telpai, 
kuru izmanto visa sabiedrība. No-
vada publiskās teritorijas pamats ir 
ielas un ceļi.

Babītes novadu sadala valsts au-
toceļi. Tajā pašā laikā Babītes no-

vadā, izstrādājot detālplānojumus, 
bieži vērojama vēlme norobežoties 
no apkārtnes, līdz ar to vērojams 
ielu savienojumu trūkums. Tāpat 
Babītes novadā ir attīstāmas arī ci-
tas publiskās teritorijas, kuras var 
iedalīt divās lielās grupās: teritorijas, 
kas nodrošina iedzīvotājiem vietu, 
kur satikties, un teritorijas, kas no-
drošina atpūtas iespējas. Satikšanās 
vietās ietilpst skvēri un laukumi pie 
tirdzniecības vietām, āra kafejnīcas, 
laukumi pie pašvaldības iestādēm, 
daudzdzīvokļu māju pagalmi, kā 
arī lielākas teritorijas, kurās iedzī-
votājiem pulcēties un rīkot dažādus 
pasākumus. Pie teritorijām, kas 
nodrošina iedzīvotājiem atpūtas 
iespējas, pieskaitāmas mājoklim tu-
vāk vai tālāk esošas visiem publiski 
pieejamas, labiekārtotas atpūtas vie-
tas. Tāpat šeit var iekļaut arī viegli 
pieejamas dabas teritorijas, to skaitā 
labiekārtotas aktīvās atpūtas trases 
un pastaigu takas.

Prezentācijas noslēgumā tika 
apkopoti primāri veicamie pasā-
kumi publiskās ārtelpas attīstībai. 
To starpā ir vieglā transporta (ve-
losipēdu, sabiedriskā transporta, 
dažādu elektrisko transportlī-
dzekļu utt.) ceļu tīkla attīstība, 
ietvju izbūve gar ielām, novada 
mēroga parka izveide, publiskās 
ārtelpas attīstība Spilves un Mežā-
ru ciemos.

Babītes novada teritorijas attīs-
tības dokumenti tiek izstrādāti ar 
mērķi apzināt novada sarežģīto 
teritoriju, izcelt tās īpašās vērtības, 
kas dara to unikālu, un sakārtot 
apbūves teritorijas. Līdz ar to sa-
biedrības iesaiste šajos pasākumos 
ir ļoti svarīga. Ne visus Babītes no-
vada īpašumus var izmantot būv-
niecībai, un arī augstvērtīgas vides 
veidošanai apbūves teritorijās turp-
māk tiks pievērsta lielāka uzmanība, 
līdz ar to ieinteresēto pušu lielāka 
iesaiste un atsaucība tikai veicinātu 
plašāku diskusiju un skaidrojumu  
sniegšanu.

Paldies visiem, kuri atrada laiku 
un ieradās uz publiskās apsprieša-
nas sanāksmi!  

Atgādinām, ka vēl līdz 24. ok-
tobrim par Babītes novada terito-
rijai izstrādāto tematisko plāno-
jumu projektiem jums ir iespēja 
sniegt rakstiskus priekšlikumus 
un ierosinājumus. Tematiskā plā-
nojuma materiāli ir apskatāmi 
Babītes novada pašvaldības admi-
nistrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņ-
ķos, Babītes pagastā, Babītes no-
vadā, Babītes novada pašvaldības 
interneta vietnē www.babite.lv  
un ģeoportālā www.geolatvija.

Inga Griezne,
Babītes novada pašvaldības 

Plānošanas un būvniecības daļas 
teritorijas plānotāja

Aizvadīta tematisko plānojumu publiskās apspriešanas sanāksme

Vislielākās skatītāju simpātijas ie-
guva Gaļinas Buntes fotogrāfijas 

„Brokastis pļavā” (1. vieta) un „Ba-

bītes ezers” (3. vieta) un Jolantas 
Falinejevas fotogrāfija „Saules 
rotaļas” (2. vieta). Abas konkur-

sa uzvarētājas tiks apbalvotas 
valsts svētkiem veltītajā pasākumā  
17. novembrī Kultūrizglītības centrā. 

Apsveicam laureātes un sakām 
lielu paldies visiem 24 konkursa 
dalībniekiem par iesaistīšanos 
konkursā, daloties ar skaisto Ba-
bītes novadā! Paldies balsotājiem, 
kuri palīdzēja noteikt skaistākās 
fotogrāfijas!

Kopumā fotokonkursam „Babītes 
novads fotogrāfijās” tika iesniegtas 
75 fotogrāfijas. No tām 28 neatbilda 
fotokonkursa nolikuma formālajām 
prasībām, līdz ar to žūrijas vērtēju-
mam tika nodotas 47 fotogrāfijas. 
Izvērtējot fotogrāfiju emocionālo 
nokrāsu, atbilstoši konkursa no-
likumam žūrija skatītāju balsoju-
mam pašvaldības interneta vietnē  
www.babite.lv izvirzīja 15 autoru 
darbus – kopumā 38 fotogrāfijas. 

Lelde Drozdova-Auzāne, 
Babītes novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste 3. vieta – „Babītes ezers”. Foto: g. bunte.

Apsveicam fotokonkursa 
uzvarētājus!

1. vieta – „Brokastis pļavā”.  Foto: g. bunte.

28. septembra Babītes novada pašvaldības domes sēdē apstip-
rināja fotokonkursa „Babītes novads fotogrāfijās” uzvarētājus, 
ko noteica pašvaldības mājaslapas apmeklētāji, balsojot par 
skatītāju balsojumam izvirzītajām konkursa fotogrāfijām. 

2. vieta – „Saules rotaļas”. Foto: J. FalineJeva.
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Par avīzes sagatavošanu atbild sabiedrisko
attiecību speciāliste lelde drozdova-auzāne.

tālrunis: 67914379, fakss: 67914435
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izdevējs: sia „rīgas apriņķa avīze”

2016. gada septembrī Babītes novadā 
piedzimuši astoņi bērni – 
septiņas meitenes un viens puika. 

2016. gada 1. oktobrī Babītes novadā 
ir deklarēti 10 623 iedzīvotāji. 

4. oktobrī, par godu Latvijas 
simtgadei, Piņķu bibliotēkā 
notika  izstāžu cikla „Latvi-
jai – 100” pirmās izstādes 

„Latvieši” atklāšanas pasā-
kums. Izstādi atklāja Babītes 
mūzikas skolas audzēkņi, 
priecējot apmeklētājus ar 
muzikālu sveicienu. 

Pasākuma apmeklētājus uzrunāja 
biedrības „Daugavas Vanagi Lat-
vijā” kultūras nozares vadītāja un 
projekta autore Vija Jansone, kura 
pastāstīja par projekta tapšanu un 
tā mērķi – nest pozitīvu vēstījumu 
par latviešu tautu un stiprināt ti-
cību, ka Latvija un latviešu jaun-
rades gars dzīvo cauri gadsimtiem.

Kā viesis uz izstādes atklāšanu 
bija ieradies organizācijas „Dau-
gavas Vanagi” centrālās valdes 
priekšsēdētājs, atvaļināts admirā-

lis Andrejs Mežmalis, kurš vairāk 
pastāstīja par „Daugavas Vanagu” 
vēsturi un darbību.

Māksliniece Vija Jansone iepa-
zīstināja klātesošos ar biedrības 

„Daugavas Vanagi Latvijā” jaun-
rades centra „Gaisma” izstādes 
mākslas darbiem – zīmējumiem 

un gleznojumiem uz zīda,  kā arī 
par zīda apgleznošanas tehniku. 
Apmeklētājiem sevišķi patika no 
apgleznotā zīda auduma izgata-
voto apģērbu skate, kur visi dar-
bi bija unikāli – izgatavoti vienā 
eksemplārā. Neformālā gaisotnē 
interesentiem bija iespēja apru-
nāties ar pašu darbu autoriem. 

Bibliotēka aicina novada ie-
dzīvotājus apmeklēt izstādi un 
interesentiem pieteikties uz zīda 
apgleznošanas un audumu ap-
drukāšanas radošo darbnīcu, 
kur varēs gūt priekšstatu par šo 
mākslas nozari. Pieteikšanās da-
lībai radošajās darbnīcās – pie 
bibliotekārēm līdz 31. oktobrim. 
Izstāde „Latvieši” būs apskatāma 
līdz 28. novembrim.

Rita Kude,
pašvaldības bibliotēkas 

bibliotekāre

Par godu Starptautiskajai 
senioru dienai šogad novadā 
tika rīkoti divi pasākumi – 
koncerts un dziesmu pēcpus-
diena senioriem.

1. oktobrī Kultūrizglītības centrā 
seniorus uzmundrināja senioru 
deju kopa „Gāte” (vadītāja Laim-
dota Andersone), Imantas kul-
tūras centra sieviešu koris „Līga” 
(diriģentes Maija Feldmane un 
Ilona Eglīte) un Latvijas meža 
darbinieku vīru koris „Silvicola” 
(mākslinieciskais vadītājs Aivars 

Opincāns, diriģents Ēriks De-
rums). 

Senioru dienas koncerta tradīcija 
tika iedibināta 2015. gadā, tāpēc Ba-
bītes novada pašvaldības Kultūriz-
glītības centra vadītāja Biruta Grīn-
felde priecājas, ka pasākums arī 
šogad raisīja plašu atsaucību. Emo-
cionālā un sirsnīgā gaisotnē seniori 
ļāvās dziesmu un deju priekam.

6. oktobrī Babītes novada se-
niori tikās jaunajā Sociālā dienes-
ta aktu zālē, lai kopā ar skolotāju 
Sandru Sestuli izdziedātu iemīļo-
tas latviešu rudens dziesmas.

Aizvadot Starptautisko senioru 
dienu, pašvaldības daudzfunk-
cionālais sociālo pakalpojumu 
centrs organizēja dziesmu pēc-
pusdienu, bet vokālā pedagoģe 
S.  Sestule šim pasākumam bija 
izvēlējusies pacilājošu repertu-
āru, ko apkopoja līdzi dziedamo 
dziesmu krājumā „Dziesmas ru-
denī”. Ar aplausiem un līksmu 
dziedāšanu dziesmotā pēcpus-
diena sasildīja seniorus vējainajā 
pievakarē. 

Ilze Aizsila, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Piņķu kapu administrācijas informācija
Piņķu kapsētas administrācija informē, ka Piņķu Sv. Jāņa baznīcas telpās kapsētas administrators 
Jānis Amols kapavietu nomas līgumu un maksājumu jautājumos apmeklētājus pieņems līdz šā gada  
30. novembrim (kontakttālrunis 29642583). Informācija par administratora darba laiku izvietota 
kapsētas un baznīcas informācijas stendos un atrodama draudzes mājaslapā www.pinkudraudze.lv. 
Brīvdienas – svētdiena un pirmdiena. Kapavietu apsaimniekotāju ikgadējais maksājums – ziedojums 
ir 10 eiro par kopējo (ģimenes) kapavietu. Samaksa skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu. Kapsētas 
pārvaldnieka Andra Vismaņa tālruņa numurs – 28336033. Pārvaldnieka pārziņā ir apbedīšanas 
jautājumi, kapsētas un kapavietu uzturēšana un labiekārtošana, jaunu kapavietu pirkšana un citi 
jautājumi. Kapsētas administrācijas e-pasta adrese – pinkukapi@gmail.com.

Svecīšu vakars (Mūžības svētdiena) šogad notiks 20. novembrī.

Senioru dienā dejas, dziesmas un dzīvesprieks

Foto: bibliotēkas arhīvs

Bibliotēkā atklāj izstādi „Latvieši” 

Numura pielikums
Saistošie noteikumi Nr. 18  
Par grozījumiem babītes novada 
pašvaldības 2016. gada budžetā

TUVĀKIE PASĀKUMI 
BABĪTES NOVADĀ 

Kultūrizglītības centrā
(Jūrmalas ielā 14a, Piņķos)
20. oktobrī plkst. 19.00 Jaunā liepājas teātra izrāde „īkstīte” (pēc 
ērika vilsona pasaku lugas motīviem). 
Biļetes cena 4 eiro. 
4. novembrī plkst. 19.00 pirmizrāde izrādei „silvija” (pēc alberta 
ramsdela gērnsija jaunākā lugas motīviem). naudas pelnīšanas 
slogs un pastāvīgā cīņa par eksistenci aizvien vairāk aizstumj otrajā 
plānā jūtu dzīvi un attiecības. arī pie mums, kaut neapzināti, cilvēks 
meklē šo kompensāciju pie dzīvās dabas. Par to liecina mašīnu rindas 
nedēļās nogalēs, kad cilvēki traucas prom no pilsētas. Par to liecina 
daudzie mājdzīvnieki, kas tiek turēti ģimenēs. daba ir vienīgais dzīvais 
un pareizais piemērs, kas kalpo kā glābiņš, lai nepazustu dzīvais 
cilvēks, nepazustu dzīvās attiecības. izrādē piedalās: aīda ozoliņa, 
evija skulte, dace Makovska, ivars Puga, voldemārs Šoriņš.
Biļetes cena 5 eiro.
17. novembrī plkst. 19.00 valsts svētku gadadienai veltīts 
koncerts. Ieeja bez maksas.
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 skaits ir ierobežots! aktuālākā informācija par biļešu 
pieejamību pašvaldības interneta vietnē www.babite.lv un 
www.facebook.com/Babitesnovads pie attiecīgā pasākuma. 

SPUŅCIEMA SPORTA HALLĒ
(„Pīlādzīšos”, spuņciemā)
17. novembrī plkst. 21.30 valsts svētku gadadienai veltīta balle 
ar grupu „Mūzikas kolekcija”. Ieeja bez maksas.
vietu skaits pie galdiņiem ir ierobežots. lūdzam iepriekš pieteikties, 
zvanot sandrai straupei (tālr. 22143673).

SOCIĀLĀ DIENESTA TELPĀS
(Centra ielā 3, Piņķos)
26. oktobrī plkst. 10.00 seminārs  „Jaunās pieejas cilvēka 
attīstībā: spirāles dinamikas teorija”. semināru vadīs psihoterapeite 
Dr. Psych. irina Šķupele. Ieeja bez maksas.

BABĪTES MŪZIKAS SKOLĀ 
(Jūrmalas ielā 14a, Piņķos)
no 26. līdz 28. oktobrim notiks i latvijas kameransambļu 
festivāls „sudraba flautas”, kas pulcinās visdažādāko sastāvu 
ansambļus, kuros ir vismaz viena flauta. Ieeja bez maksas.
15. novembrī skolas audzēkņi sniegs imanta kalniņa mūzikas 
koncertu.  Ieeja bez maksas.

BIBLIOTĒKĀ
(Jūrmalas ielā 14a, Piņķos)
oktobrī bibliotēka piedāvā šādas izstādes:
rakstniecei annai brigaderei – 155
rakstniekam Jānim Porukam – 145
rakstniecei Mārai svīrei – 80
spāņu izcelsmes franču gleznotājam Pablo Pikaso – 135
rakstniekam aleksandram Čakam – 115
tematiskās izstādes par godu latvijas simtgadei :
• „Latvija un latvieši”
• „Brīvā Latvija” par „Daugavas Vanagiem”
• Vairāk par zīda apgleznošanu
Līdz 28. novembrim apskatāma izstāde „latvieši”.

Plašāka informācija par pasākumiem pašvaldības interneta vietnēs 
www.babite.lv un „Facebook.com” profilā www.facebook.com/Babitesnovads.


