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Ar lepnumu par savu Latviju

Lāčplēša dienā pie Piņķu kaujai veltītā pieminekļa notika piemiņas
brīdis. Foto: Sanita Baginska

Babītes novada koklētāju ansamblis „Balti” valsts svētku koncertā Piņķos. Foto: Ilze Aizsila

Par godu valsts svētkiem
Babītes novada pašvaldības
iestādes organizēja gan
publiskus pasākumus, gan
rūpējās par bērnu patriotis
ko audzināšanu izglītības
iestādēs.
Lāčplēša dienā Babītes vidusskola pie Piņķu kaujām veltītā pieminekļa rīkoja ikgadējo piemiņas
brīdi, godinot tos, kuri cīnījās
un atdeva dzīvību par Latvijas
brīvību. Pēc piemiņas brīža notika lāpu gājiens uz Piņķu kapsētu,
kur Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru atdusas vietās tika nolikti
ziedi (vairāk par Babītes vidusskolas aktivitātēm valsts svētku
laikā – 2. lpp.). Savukārt pašvaldības bibliotēkā Piņķos ikvienam
bija iespēja apmeklēt pasākumu
„Gaismu Latvijai”, lai, aizdedzot
sveces, no tām pagalmā izveidotu
latviešu spēka zīmes.
Novembrī bibliotēkā aplūkojama izstāde par Melāniju Vanagu, pēc kuras atmiņu romāna
„Veļupes krastā” motīviem tapusi
Viestura Kairiša jaunā spēlfilma
„Melānijas hronika”, ko Babītes novada iedzīvotājiem valsts

svētku ietvaros noskatīties bez
maksas piedāvāja Kultūrizglītības centrs. Tā kā par šo filmu bija
vērojama ļoti liela iedzīvotāju
interese, atkārtots seanss notiks
25. novembrī (vairāk – 8. lpp.).
Lāčplēša diena patriotiskās
noskaņās aizvadīta pirmsskolas
izglītības iestādē „Saimīte”, kur
vecāko grupu bērni tikās ar Nacionālo bruņoto spēku Zemessardzes 17. Pretgaisa aizsardzības
bataljona pārstāvi, bet 17. novembrī – piedalījās tematiskās
viktorīnās „Mana Latvija” un „Es
mīlu tevi, Latvija!”.
Iededzot svecītes Pirmajā pasaules karā kritušo piemiņas vietā pie Babītes dzelzceļa stacijas,
Lāčplēša dienu izzināja Babītes
pirmsskolas izglītības iestādes
5–6 gadus veco bērnu grupa.
15. novembrī tika demonstrēts
bērnu un pedagogu kopdarbs –
prezentācija, kurā ar spilgtām
ilustrācijām bija atspoguļoti visi
četri Latvijas gadalaiki. Svētku
sajūtu PII pagalmā radīja arī Latvijas karte, ko bērni izveidoja no
svecīšu liesmiņām.
Salas sākumskolā, gaidot Latvijas dzimšanas dienu, bērni pieda-

lījās fotokonkursā „Manas Latvijas bagātības” un sniedza svētku
koncertu, savukārt Lāčplēša dienā skolas audzēkņi videomateriālos izzināja Lāčplēša dienas un
strēlnieku nozīmi.
17. novembrī Piņķos Latvijas
valsts svētkiem veltītajā koncertā Babītes novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs Andrejs
Ence klātesošajiem vēlēja vismaz
valsts svētkos aizmirst negācijas,
aizvainojumu un būt lepniem, ka
mums ir sava valsts, ka mēs katrs
ar savu darbu veicinām Latvijas,
novada un ģimenes labklājību.
Pasākumā tika godinātas fotokonkursa „Babītes novads fotogrāfijās” uzvarētājas Gaļina Bunte un Jolanta Falinejeva, priekšnesumus sniedza pašvaldības
amatiermākslas kolektīvi: jauktais koris „Atskaņa”, koklētāju ansamblis „Balti”, bērnu tautas deju
kolektīvs „Kaspīne”, bērnu vokālās grupas „Pīlādzīši”, „Karameles” un „Ledenītes”, kā arī koncerta vadītāji – aktieri Dita LūriņaEgliena un Gundars Grasbergs.
Pēc koncerta Spuņciema sporta
hallē notika balle kopā ar grupu
„Mūzikas kolekcija”. Kā pārstei-

Pie speciāli izveidotas Latvijas kartes bibliotēkā ikviens varēja uz
rakstīt savu novēlējumu Latvijai 98. dzimšanas dienā. Foto: Ilze Aizsila

Lai radītu svētku noskaņu, PII „Saimīte” pagalmu rotā no svecēm
izveidots Austras koks. Foto: PII „Saimīte” arhīvs

gums un īpašs sveiciens novada
iedzīvotājiem un viesiem Latvijas
dzimšanas dienā svētku pasākumos bija filmas par Babītes novadu pirmizrāde. Filmā stāstām
par novadam nozīmīgākajiem
projektiem, kas paveikti šogad,
atskatāmies uz pasākumiem, rā-

dot novada attīstību mūsdienu
perspektīvā. Filmu var noskatīties pašvaldības tīmekļa vietnēs
www.babite.lv un www.facebook.com/
Babitesnovads.
Lelde Drozdova-Auzāne
Babītes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
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No Mārtiņiem līdz Miķeļiem

Babītes vidusskolas Ekopadome kopā ar viesskolām ciemojas Annas koku skolā. FOTO: SANITA BAGINSKA

Jā, tieši šādi nosaucām ik
gadējo rudens tirdziņu, kas
norisinājās Babītes vidussko
lā, sniedzot iespēju sākum
skolas audzēkņiem, radoši
darbojoties, sagatavot savu
produkciju pārdošanai.
Rudens tirdziņš šogad norisinājās
ekoskolas projekta „Ēdam atbildīgi” ietvaros, kas nozīmē, ka bija
ļauts tirgot tikai veselīgas un videi
draudzīgas lietas. Tas bija liels izaicinājums, jo miltu izstrādājumu
vietā bija jāsarūpē kas cits, tāpēc
šogad tirdziņa apmeklētājus priecēja dažādi žāvēti augļi, sukādes,
sulas, medus, tējas un skaisti rokdarbi. Izglītojamo un viņu vecāku
izdomai nebija robežu!
Mūsu mācību iestādē izbaudījām arī Dzejas mēnesi, kas šogad
bija veltīts Aleksandra Čaka 115

Babītes vidusskolas karogu mastus papildina Ekoskolu program
mas Zaļais karogs. FOTO: SANITA BAGINSKA

gadu un Jāņa Poruka 145 gadu
jubilejai. Dzejas mēnesī organizējām arī vairākus konkursus:
skatuves runas konkursu „Drošā
balss”, animācijas īsfilmu konkursu
„Dzejnieka sirds” un A. Čaka 115.
dzimšanas dienai veltītu literatūras
konkursu „Sirdi es savu jums atdevis esmu”. Literatūras konkursu

šogad organizēja Babītes vidusskolas absolventes Stefānija Dubra un
Anna un Elīza Sestules. Prieks un
gandarījums par veiksmīgo sadarbību! Dzejas mēneša pasākumu
fotogrāfijas ir apskatāmas skolas
interneta vietnē babitesvidusskola.
lv un mūsu mācību iestādes profilā
sociālajā vietnē „Facebook”.

Gatavojoties 11. novembra
pasākumiem, katra klase iepazina
latvju spēka zīmes, lai rezultātā izveidotu savas klases spēka zīmi un
iemūžinātu to fotogrāfijā. Fotogrāfijas tiks izmantotas, lai izveidotu
mūsu mācību iestādes spēka zīmju
apkopojumu digitālā formātā.
Šogad Lāčplēša dienas pasākumi tika apvienoti ar Rīcības dienu, kad svinīgā ceremonijā tika
uzvilkts Ekoskolas programmā
iegūtais starptautiskais Zaļais karogs un uzņemti ciemiņi no citām
skolām. Viesus vedām ekskursijā
uz „Annas koku skolu”, cienājām
ar „Lāču” rupjmaizi un „Spilvas”
ievārījumu.
Turpinām piedalīties arī dažādos projektos. Pedagogs Raimonds
Jankovskis kopā ar izglītojamajiem Elīzu Kati Dreisku (10.b)
un Pēteri Rudzīti (8.ma) uzsāka
mācības Debašu līderu skolā, ko
organizē Latvijas Debašu asociācija sadarbībā ar Britu Padomi
Latvijā. Projekta noslēgumā jauniešiem būs uzdevums izveidot
debašu klubiņu savā mācību iestādē. Mūsu mācību iestāde turpinās dalību Latvijas Olimpiskās
komitejas organizētā projekta
„Sporto visa klase” trešajā sezonā.
Šajā mācību gadā mūsu mācību
iestādi pārstāvēs 3.b klase un
klases audzinātāja Dace Pīķe un
3.d klase ar klases audzinātāju Agniju Dancīti, kā arī sporta skolotāji
Agnese Caica, Andra Mančasa un
Kristers Vitjažkovs. Savu dalību
projektā turpinās arī 4.e klase.
Arī šajā mācību gadā mūsu mācību iestādē tiks īstenotas Eiropas
Komisijas programmas „Skolas
piens” un „Skolas auglis”. Programma „Skolas piens” mudina bērnus
lietot piena produktus un ievērot
sabalansētu diētu, veicinot pareizas ēšanas un uztura paradumu
veidošanos. Programmas ietvaros

izglītojamajiem ir iespēja katru mācību dienu saņemt līdz 250 ml piena. Babītes vidusskolā izglītojamie
saņem pienu „Rasēns”. Eiropas Komisijas programma „Augļi skolai” ir
veids, kā dalībvalstis, izmantojot savus un Eiropas Savienības budžeta
līdzekļus, var nodrošināt skolēniem
bezmaksas augļus un dārzeņus, lai
palielinātu šo produktu patēriņu, kā
arī veicinātu veselīgas ēšanas paradumus skolēnu vidū. Mūsu mācību
iestādē izglītojamie saņem ābolus
un burkānus.
Noslēgumā vēlamies paziņot,
ka esam saņēmuši atzinību no
Rīgas Stradiņa universitātes par
izcili sagatavotiem, zinošiem un
mērķtiecīgiem jaunajiem Rīgas
Stradiņa universitātes studentiem. Esam gandarīti par saviem
absolventiem un lepojamies, ka
Latvijas augstākās izglītības iestādēm varam sagatavot zinošus
jauniešus!
Izglītības iestādes administrācija ir uzaicināta uz Draudzīgā
aicinājuma fonda skolu reitinga
svinīgo pasākumu, lai saņemtu
balvu par panākumiem konkursā
„Skolu reitings”.
Un vēl – meklējam tehniskās jaunrades pulciņa vadītājus,
piemēram, robotikas, tehniskās
modelēšanas u.c. lietpratējus.
Mums ir un mēs varam nodrošināt materiāli tehnisko bāzi un
interesentus. Mums nepieciešams
cilvēks, kurš grib un var izmantot
piedāvātos resursus! Interesentus lūdzam rakstīt pieteikumu uz
e-pasta adresi vakances@bvsk.lv.
Informāciju par Babītes vidusskolas pasākumiem var atrast interneta vietnē babitesvidusskola.lv
un iestādes profilā sociālajā vietnē
„Facebook”.
Sanita Baginska,
Babītes vidusskolas
sabiedrisko attiecību speciāliste

Salas sākumskolas dāvana Latvijas valsts simtgadei – ziedošs skolas pagalms
280 dažādu šķirņu narcišu sīpolu.
Krokusi rotās skolas pagalma zālienu, savukārt tulpes un narcises
tika iestādītas dobēs pie skolas
ieejas. „Mēs, skolotāji, vēlamies,
lai mūsu audzēkņi jau no mazotnes izjustu un saprastu, cik lielu
gandarījumu var sagādāt paša paveikts darbs, kura rezultātu šoreiz
redzēsim jau agrā pavasarī. Uzmanīgi vērosim un priecāsimies,
kad no zāliena savus krāsainos
degunus laukā sprauks audzēkņu
pašu stādīto sīpolu asniņi,” ruLai jau nākamā gada pavasarī Sa- dens darbu rezultāta iedvesmota
las sākumskolas pagalmu rotātu ir skolas direktore N. Priedīte.
krāšņi ziedi, skolas audzēkņi kopā
Tā kā tuvojas Latvijas valsts
ar pedagogiem iedēstīja 1000 simtgade, direktores ziedošajā dākrokusu, 220 tulpju ‘Latvija’ un vinājumā ir arī kas īpašs – tulpe

Tuvojoties Latvijas valsts
simtgadei, Babītes novada
pašvaldības Salas sākumsko
lā 20. oktobrī audzēkņi kopā
ar pedagogiem iestādīja
krokusus, tulpes un narci
ses. 1500 sīpolpuķu stādu
ir jaunās skolas direktores
Nensijas Priedītes (viņa ir arī
diplomēta ainavu tehniķe)
dāvana izglītības iestādei
un simbolisks apliecinājums
pārmaiņām skolā.

‘Latvija’. Kā stāsta N. Priedīte, „šī
tulpe pirmoreiz Latvijā uzziedēja
tikai šogad pavasarī, un to Latvijai pērn uzdāvināja Nīderlande,
sākoties Latvijas prezidentūrai
Eiropas Savienībā”. Šī tulpe rotās
skolas galveno ieeju, un skolas
direktore vēlas, lai – līdzīgi kā
šī tulpe – arī Salas sākumskolas
audzēkņi ar saviem darbiem, gribasspēku, zinātkāri nestu Latvijas
vārdu pasaulē.

Lelde Drozdova-Auzāne,
Babītes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Mārtiņdienu sagaidot

Salas sākumskolā audzēkņi izzina Mārtiņdienas tradīcijas. Foto: no Salas sākumskolas arhīva

Tradīciju nostiprināšana un latviskuma saglabāšana ir viens
no Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas mērķiem,
skolojot savus audzēkņus. Arī šogad, tāpat kā citus gadus,
atzīmējām Mārtiņus, ievērojot gan klasiskās tradīcijas, gan
ieviešot svētkos ko jaunu.
Lai veicinātu bērnu iztēli, pirms
Mārtiņdienas pasākuma katrai
pirmsskolas grupai un sākumskolas klasei bija jāizpilda mājasdarbs – audzēkņiem kopā ar
skolotājām bija gan jāizzina Mārtiņu tradīcijas, paražas, ticējumi
un rotaļas, gan jāpēta, kur pasaulē
vēl sastopams gailis. Izrādās, gailis
sastopams uzvārdos, rotaļlietās,

grāmatās, arhitektūrā, dabā, ģeogrāfijā, zooloģijā un citur. Pirmsskolas audzēkņi šos atklājumus
bija ilustrējuši skaistos zīmējumos.
Sākumskolas skolēni izpētīja
arī latviešu literatūru, meklējot,
kur un kādos darbos stāstīts par
gaili. Čaklākie pētnieki noskaidroja, ka nākamais, 2017. gads ir

Gaiļa gads, kā arī visus iepazīstināja ar to, kas raksturīgs Gaiļa
gadā dzimušajiem.
Vakarā, kā jau Mārtiņdienā
ierasts, Salas sākumskolā notika
Mārtiņdienas gadatirgus. Piedāvājums bija ļoti krāšņs, interesants un
veselīgs, kā arī ļoti radošs. Mūsu
audzēkņu ģimenes ir lieli rokdarbnieki, kokapstrādes lielmeistari,
fantastisku šaļļu un cepuru adītāji,
pērļotāji, mākslinieki, šuvēji, konditori un citu mākslas jomu meistari.
Aija Vanaga,
Salas sākumskolas lietvede,
audzināšanas darba organizatore
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PII „Saimīte” bērni
apgūst jaunas
prasmes

foto: no PII „Saimīte” arhīva

Šajā mācību gadā pirmsskolas izglītības iestādē „Saimīte”
darbu uzsākusi sociālā pedagoģe Anda Zaumane.
Anda Zaumane individuāli strādā ar atšķirīgiem, īpaši aktīviem bērniem
un vada nodarbību ciklu „Labas uzvedības skoliņa” bērniem no četru gadu
vecuma grupās, kur iespējams pilnveidot sadarbības un komunikācijas
prasmes, attīstīt empātiju un iejūtību citam pret citu, kā arī apgūt sociālās
iemaņas dažādās dzīves situācijās.
Kā stāsta A. Zaumane, „šīs nodarbības ir kā bonusiņš ikdienas
darbiem un nedarbiem, kā papildu informācijas un pieredzes avots”.
„Labas uzvedības skoliņā” bērni mācīsies arī draudzības un pieklājības „zelta likumus”, drošību uz ceļa, personīgās higiēnas noteikumus,
veselīgu uzturu, galda kultūru un saskarsmes, uzvedības kultūru un
daudz ko citu interesantu.
Ruta Bārzdaine,
PII „Saimīte” vadītājas vietniece izglītības jomā

Oktobrī veiktie darbi sabiedriskās kārtības uzraudzībā Babītes novadā
• Valsts policijā nogādātas 11
personas:
- par administratīvā pārkāpuma izdarīšanu – 10;
- aizdomās par noziedzīga
nodarījumu izdarīšanu – viena;
• saņemti un izskatīti 67 iedzīvotāju iesniegumi un sūdzības;
• ar 56 personām veiktas preven• sabiedriskās kārtības uzraudzī- tīva rakstura pārrunas un piebā veikti 79 izbraukumi;
ņemti paskaidrojumi;
Babītes novada
pašvaldības Sabiedriskās
kārtības daļas sargu darbī
bas rezultāti sadarbībā ar
Olaines iecirkņa policijas
darbiniekiem, veicot sabied
riskās kārtības uzraudzību
Babītes novadā oktobrī:

• par apstāšanās un stāvēšanas
noteikumu neievērošanu sastādīti 17 protokoli – paziņojumi;
• par alkoholisko dzērienu vai
citu apreibinošu vielu lietošanu
sabiedriskās vietās vai par atrašanos tādā reibuma stāvoklī, kas
aizskar cilvēka cieņu, sastādīti
deviņi administratīvā pārkāpuma protokoli;
• par nesakoptiem īpašumiem

Babītes novada teritorijā sastādīti 11 administratīvā pārkāpuma
protokoli;
• Babītes novadā veikti divi reidi, kuru laikā pārbaudītas automašīnas un to vadītāji ar mērķi
novērst likumpārkāpumus un
noziedzīgus nodarījumus, kā arī
veikta preventīva rakstura patrulēšana, pārbaudītas agrāk tiesātas
personas, adresācijas noteiku-

mu ievērošana atbilstoši Babītes
novada pašvaldības saistošajiem
noteikumiem. Pārbaudītas tirdzniecības vietas un autoservisi.
Par sabiedriskās kārtības u.c.
likumpārkāpumiem lūgums ziņot Sabiedriskās kārtības daļai,
zvanot uz mob. tālr. 29466001.
Ainārs Skudris,
sabiedriskās
kārtības sargs

AS „Sadales tīkls” informē
par elektrotīklu uzlabošanas projektiem Babītes novadā
gaisvadu elektrolīnijas pārbū- frēzi, aizsargjoslas paplašināšanu, apgādes drošumu klientiem, bet transformatoru apakšstacijas, bet
vētas par kabeļu līnijām 8,4 km elektrotīklu un klientu elektro- ļaus AS „Sadales tīkls” darbinie- zemsprieguma gaisvadu elektrogarumā, zemsprieguma 0,4 kV apgādi apdraudošo koku izcirša- kiem operatīvi un efektīvi veikt līnijas pārbūvētas kabeļu līnijās
gaisvadu elektrolīnijas pārbū- nu, kā arī 90 % no šī elektrotīkla savu darbu elektrotīkla uzturē- 6 km garumā. Līdz ar šo elekve par kabeļu līniju veikta 0,8 atrodas purvainā un ūdeņainā šanas darbu laikā vai novēršot trolīniju pārbūvi elektroapgādes
km garumā un izbūvētas divas augsnē, kur uzturēšanas darbu elektrotīkla bojājumus. Elektro- drošums un kvalitāte uzlabosies
Apjomīga vidējā sprieguma 20 kV jaunas transformatoru apakšsta- veikšanai nav iespējams pielietot tīkla rekonstrukcija noslēgusies 140 AS „Sadales tīkls” klientiem.
Tatjana Smirnova,
elektrotīkla rekonstrukcija veikta cijas. Šis elektrotīkls šķērso Ķe- specializēto tehniku. Gaisvadu arī Salas pagastā, kur, realizējot
Ķemeru nacionālā parka terito- meru nacionālo parku, kurā nav elektrolīniju pārbūve par kabeļu divus projektus, apdzīvotā vietā
AS „Sadales tīkls”
rijā, kur vidējā sprieguma 20 kV atļauts veikt zemes apstrādi ar līnijām uzlabos ne tikai elektro- „Pavasari” izbūvētas divas jaunas
preses sekretāre
Lai paaugstinātu elektro
apgādes drošumu un kvali
tāti, šogad AS „Sadales tīkls”
Babītes novada teritorijā
īstenoja trīs projektus.
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Babītes novadā idejām bagāts mēnesis kopā
ar biedrību „Pierīgas partnerība”
Oktobris un novembris
biedrībā „Pierīgas partnerība”
aizritējis kopīgu risinājumu
meklēšanas un ideju ģene
rēšanas zīmē. Dažādu jomu
pārstāvji – uzņēmēji, jaunieši,
nevalstiskās organizācijas – ti
kās, lai identificētu problēmas
un plānotu nepieciešamos
uzlabojumus savā novadā.
Apzinot idejas, iedzīvotājiem
bija iespēja iepazīties ar to
īstenošanas iespējām LEADER
programmā.

organizāciju pārstāvji un citi sabiedrisko aktivitāšu interesenti,
apzināja nepieciešamās jomas –
uzņēmējdarbības
veicināšana,
velomaršrutu un tūrisma objektu kartes izveidošana, izglītības
kvalitātes uzlabošana, pulcēšanās
vietu izveide –, kā arī paši strādāja pie tādām idejām kā tūrisma
objekta izveide infrastruktūras
attīstīšanai un neformālās izglītības centra izveidošana pieaugušajiem. 18. oktobrī tikās uzņēmēji, pārsvarā mājražošanas un
tūrisma jomas pārstāvji (atbil6. oktobrī Babītes Kultūrizglī- stoši sabiedrības virzītas vietējās
tības centrā tikās nevalstisko attīstības stratēģijas noteiktajām

Paziņojums par nekustamā īpašuma „Jaunkalēji” zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 80480010590 Mežārēs, Babītes pagastā,
Babītes novadā, detālplānojuma projekta apstiprināšanu
Ar Babītes novada pašvaldības domes 26.10.2016. lēmumu
(prot. Nr. 14,13. §) apstiprināts nekustamā īpašuma „Jaunkalēji” zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 80480010590 Mežārēs, Babītes pagastā,
Babītes novadā, detālplānojuma projekts.
Ar apstiprinātā detālplānojuma dokumentāciju var iepazīties Babītes
novada pašvaldības interneta vietnē www.babite.lv, kā arī Babītes novada
pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā,
Babītes novadā.
Inga Griezne, Babītes novada pašvaldības
Plānošanas un būvniecības daļas teritorijas plānotāja
Paziņojums par nekustamā īpašuma „Ziediņi” zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 80880070027 Varkaļos, Salas pagastā,
Babītes novadā, detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai
apspriešanai un atzinumu saņemšanai
Ar Babītes novada pašvaldības domes 26.10.2016. lēmumu (prot. Nr. 14,
14. §), detālplānojuma projekts nekustamā īpašuma „Ziediņi” zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 80880070027 Varkaļos, Salas pagastā,
Babītes novadā, nodots publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 22.11.2016. līdz 20.12.2016.
Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 08.12.2016. plkst. 17.00
Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā „Pīlādzīšos”, Spuņciemā,
Salas pagastā, Babītes novadā.
Publiskās apspriešanas laikā detālplānojuma projekts būs apskatāms
Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkās Centra ielā 4, Piņķos,
Babītes pagastā, Babītes novadā, un „Pīlādzīšos”, Spuņciemā, Salas
pagastā, Babītes novadā, kā arī Babītes novada pašvaldības interneta
vietnē www.babite.lv.
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Babītes novada
pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā,
Babītes novadā, LV-2107, vai elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi dome@
babite.lv. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi,
fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas
adrese, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs,
adrese. Apmeklētāju pieņemšanas laiks Babītes novada pašvaldības
administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, – pirmdienās un ceturtdienās
plkst. 8.15–12.15 un plkst. 13.00–18.00.
Inga Griezne, Babītes novada pašvaldības
Plānošanas un būvniecības daļas teritorijas plānotāja
Babītes novada

AMATIERTEĀTRIS „KALAMBŪRS”

no 2017. gada janvāra uzņem jaunus dalībniekus
savā draudzīgajā kolektīvā:
 jauniešu grupā no 12 līdz 18 gadu vecumam;
 vidējās paaudzes grupā no 18 gadu vecuma.
Pieteikšanos gaidīsim līdz 2016. gada 19. decembrim.
Plašāku informāciju par nodarbību laikiem sniegsim un uz citiem
jautājumiem labprāt atbildēsim
e-pastā kalamburs.info@inbox.lv vai pa tālr. 22143673.
Uzdrīksties! Nebaidies! Pilnveidojies!

prioritātēm), un izvirzīja nepieciešamās jomas attīstībai: vides
sakārtošana, interesantu tūrisma objektu izveide, informācijas
platforma un pašvaldības atbalsts uzņēmējiem, mājražotāju
produkcijas noieta veicināšana.
Savukārt 3. novembrī ar biedrību
tikās Babītes vidusskolas jaunieši, lai Latvijas Pilsoniskās alianses iniciētā aktivitātē „Mazais
simtgades pilsonis” argumentētu
par pilsoniskās sabiedrības un
attieksmes jautājumiem, kā arī
plānotu sava novada attīstību ar
noskaņu „Savu nākotni es redzu
Babītes novadā”. Jaunieši par ne-

pieciešamu uzskatīja tūrisma
attīstību, dabas bagātību apzināšanu, sakopšanu un popularizēšanu, izklaides vietu izveidošanu,
nodarbinātības veicināšanu u.c.
27. oktobrī biedrība deva iespēju ikvienam interesentam
apmeklēt informatīvo semināru,
kurā gan biedrības, gan Lauku
atbalsta dienesta pārstāvji informēja par atbalsta piešķiršanas
nosacījumiem un kļūdām projektu iesniegšanas pirmajā kārtā.
Šā semināra videoieraksts pieejams biedrības „Pierīgas partnerība” „Youtube” kanālā. Aicinām
sekot līdzi informācijai interneta

Saimnieciskie darbi oktobrī
Ceļi, meliorācija un
apgaismojums

Veikti grants ceļu uzturēšanas
darbi, atjaunota seguma dilumkārta ceļam gar Hapaka grāvi un
uz Dižbāržiem, veikta tiltu un
caurteku galvenā inspekcija, noslēgts līgums par trīs ātrumvaļņu
uzstādīšanu Piņķos.
Salas pagastā pabeigta Ratnieku poldera maģistrālā kanāla
pārtīrīšana, savukārt Babītes pagastā – poldera dambju rekultivēšana un zāles pļaušana. Turpinās
meliorācijas sistēmas – caurteku –
tīrīšanas darbi.

Nekustamais īpašums
un plānošana

Saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem SIA „Studio Des Fetes
Latvia” piegādās un uzstādīs
gaismas dekorus uz apgaismojuma balstiem Liepu alejā, Babītes
ielas posmā un Sila ielā Babītē,
bet „Aktsiaselts ADAM Bd” filiāle „Adam Decolight Latvia” –
Ziemassvētku rotājumus (gaismas virtenes u.c. dekori) uz ēku
fasādēm, koku zariem un eglēm
Babītes novadā.
Saskaņā ar domes lēmumiem:
• noteikta vērtība Babītes novada pašvaldībai piederošajam
neapbūvētajam nekustamajam
īpašumam „Starpgabals Nr. 23”
Ābolu ielā 2, Kūdrā, Salas pagastā. Nekustamais īpašums sastāv
no neapbūvētas zemes vienības
0,049 ha platībā;
• noslēgts viens zemes nomas
līgums, viena vienošanās par izmaiņām nomas līgumā un divi
nekustamo īpašumu („Starpgabals Nr. 22” un dzīvoklis „Ezeri-29” Salas pagastā) pārdošanas
līgumi, kā arī pārdota kustamā
manta – astoņi elektriskie radiatori par brīvu cenu.

Turpinās ēkas pārbūve nekustamajā īpašumā „Vietvalži” Spuņciemā, Salas pagastā.
SIA „LC būve” tuvākajā laikā
uzsāks ēkas pārbūvi nekustamajā
īpašumā „Liepu aleja 17” Babītē
(līgumcena 448 228 EUR, termiņš
06.08.2017.).
Būvuzraudzību
veiks SIA „BaltLine Globe”, autor
uzraudzību – SIA „Baltex Group”.
SIA „DK Būves” veiks demontāžas darbus un teritorijas sakopšanu nekustamajā īpašumā „Pried- Pašvaldības
nieki” (līgumcena 11 875 EUR, iestādes
termiņš 27.12.2016.).
Turpinās Babītes novada pašval-

vietnē www.pierigaspartneriba.lv
un biedrības sociālajos portālos.
Jau šā gada nogalē norisināsies projektu iesniegšanas otrā
kārta, taču arī ārpus LEADER
programmas ikvienu interesentu aicinām ģenerēt un īstenot
idejas teritorijas attīstībai, kā arī
vērsties biedrībā pēc atbalsta to
īstenošanā. Svarīgi ne tikai radīt
idejas, bet arī pašiem tās īstenot!
Paldies iesaistītajiem par atsaucību un ieinteresētību novada
attīstībā!
Brigita Medne,
biedrības „Pierīgas partnerība”
projektu vadītāja
dības administratīvās ēkas pārbūves – lifta montāžas – darbi Centra ielā 4, Piņķos.
SIA „CMB” veic atkārtotu ekspertīzi Babītes vidusskolas pārbūves un teritorijas labiekārtojuma būvprojektam.
Tiek vērtēti četri piedāvājumi
iepirkumam par kurināmās degvielas piegādi Salas sākumskolas
un Spuņciema sporta halles apkures vajadzībām.
Iesniegti pieci piedāvājumi iepirkumam par degvielas piegādi
pašvaldības autotransporta nodrošināšanai. Pieņemts lēmums
slēgt līgumu ar SIA „Gotika auto”
(līgumsumma līdz 22 718 EUR,
termiņš divi gadi).
Pieņemts lēmums slēgt līgumu
ar SIA „Muduri” par tautastērpu izgatavošanu un piegādi Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības
centram (līgumcena 2574 EUR).
Pārtraukts bez rezultāta iepirkums par koncerttērpu izgatavošanu un piegādi.
Pieņemts lēmums slēgt līgumu
ar SIA „Irve” par veļas mazgāšanas un tīrīšanas pakalpojumu
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm (līgumcena līdz
11 076 EUR).
Elfa Sloceniece,
Babītes novada pašvaldības
izpilddirektore

Aicinām izdarīt labu darbu

25. novembrī no plkst. 10.00 līdz 14.00
Piņķos, Babītes vidusskolas autostāvlaukumā Jūrmalas ielā 17,

piestās Valsts asinsdonoru centra autobuss.

Būs iespēja ziedot asinis, tādējādi palīdzot kādam izveseļoties vai pat glābt dzīvību.
Baiba Nāburga,
Babītes novada pašvaldības Sociālā dienesta
Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra vadītāja
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Pašvaldības domes sēdē oktobrī pieņemtie lēmumi
Babītes novada pašvaldības
domes sēdē 26. oktobrī tika
izskatīti 25 darba kārtībā
iekļautie punkti. Sēdē pieda
lījās 12 domes deputāti.

Domes lēmumi īsumā:

• atļaut atdalīt no nekustamā īpašumā „Vecalstes” Spilvē, Babītes pagastā, ietilpstošās zemes vienības piecpadsmit zemes vienības un reģistrēt
tās kā atsevišķus kadastra objektus;
• mainīt nekustamajā īpašumā
„Priežu mala 15” Salas pagastā ietilpstošajai zemes vienībai noteikto
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi. Noteikt zemes vienībai adresi
„Priežu mala 15”, Spuņciems, Salas
pagasts;
• atcelt Babītes novada pašvaldības domes 2014. gada 23. aprīļa
lēmumu „Par nekustamā īpašuma
Zvanu iela 5, kadastra Nr. 8048
004 0524, un nekustamā īpašuma
Zvanu iela 6, kadastra Nr. 8048 004
0525, apvienošanu”;
• noslēgt zemes nomas līgumu ar
piecām personām par pašvaldībai
piederošā nekustamā īpašuma Sila
iela 4, Babīte, Babītes pagasts, zemes vienības daļas iznomāšanu bez
apbūves tiesībām personīgās palīgsaimniecības vajadzībām – ģimenes
dārzu uzturēšanai;
• noslēgt zemes nomas līgumu ar
vienu personu par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Zvirbuļi” zemes vienības daļas iznomāšanu bez apbūves tiesībām personīgo palīgsaimniecību vajadzībām –
ģimenes dārzu uzturēšanai;
• noslēgt zemes nomas līgumu ar
trīs personām par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Liepu
aleja 21, Babīte, Babītes pagasts, zemes vienības daļas iznomāšanu bez
apbūves tiesībām personīgās palīgsaimniecības vajadzībām – ģimenes
dārzu uzturēšanai;
• noslēgt zemes nomas līgumus ar
33 personām par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Dārzi”
zemes vienības ar nosacīto nosaukumu „MRS” daļas iznomāšanu
bez apbūves tiesībām personīgās
palīgsaimniecības vajadzībām – ģimenes dārzu ierīkošanai un uzturēšanai. Noslēgt zemes nomas
līgumu ar vienu personu par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Dārzi” zemes vienības ar
nosacīto nosaukumu „Piņķi” daļas
iznomāšanu bez apbūves tiesībām
personīgās palīgsaimniecības vajadzībām – ģimenes dārzu ierīkošanai un uzturēšanai. Noslēgt zemes
nomas līgumu ar vienu personu par
pašvaldībai piederošā nekustamā
īpašuma „Dārzi” zemes vienības ar
nosacīto nosaukumu „Virsaiši” daļas iznomāšanu bez apbūves tiesī-

bām personīgās palīgsaimniecības
vajadzībām – ģimenes dārza ierīkošanai un uzturēšanai;
• noslēgt zemes nomas līgumu ar
septiņām personām par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma
„Cielavas masīvs” zemes vienības
daļas iznomāšanu bez apbūves tiesībām personīgās palīgsaimniecības
vajadzībām – ģimenes dārzu ierīkošanai un uzturēšanai;
• slēgt zemes nomas līgumu ar vienu personu par apbūvētas zemes
vienības Kļavu ielā 18, Piņķos, Babītes pagastā, iznomāšanu ēku un
būvju būvniecībai un uzturēšanai;
• noslēdzot servitūta līgumus ar
septiņām personām, apgrūtināt
Babītes novada pašvaldības īpašuma „Grīvas”, Skārduciems, Babītes
pagasts, zemes vienību, kadastra
apzīmējums 80480070172, ar ceļa
servitūtu 385 m² platībā par labu
nekustamajiem īpašumiem „Mežmalieši”, „Čaperi”, „Vēveri”, „Silpapskreijas”, Skārduciems, Babītes
pagasts. Pamatojoties uz noslēgtajiem servitūta līgumiem, dzēst
nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmā ierakstu „Ceļa
servitūta teritorija” – 0,0364 ha;
• no Babītes novada pašvaldības
nekustamā īpašuma ar kadastra
Nr. 80480030135 atsavināt neapbūvētu zemes vienību – starpgabalu 0,0130 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 80480040777. Uzdot
pašvaldības īpašumu novērtēšanas
komisijai Babītes novada pašvaldības
domē iesniegt apstiprināšanai nekustamā īpašuma nosacīto cenu. Uzdot
pašvaldības īpašumu izsoles komisijai
izstrādāt izsoles noteikumus;
• iekļaut Babītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma
„Ābeles 2” zemes vienības ar kadastra Nr. 80480030162 daļu 0,12 ha
platībā iznomājamo neapbūvēto zemes gabalu sarakstā. Noteikt zemes
izmantošanu – zeme ceļa zemes nodalījuma joslā ar stāvlaukumu;
• apstiprināt izstrādāto detālplānojumu nekustamā īpašuma „Jaunkalēji”, kadastra Nr. 80480010590, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80480010590, Mežārēs, Babītes
pagastā, Babītes novadā;
• nodot publiskajai apspriešanai un
atzinumu saņemšanai izstrādāto
detālplānojuma projektu nekustamā īpašuma „Ziediņi”, kadastra
Nr. 80880070027, zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 80880070027,
Varkaļos, Salas pagastā, Babītes novadā;
• piešķirt nekustamā īpašuma
„Amatnieku ciema mežs”, kadastra
Nr. 80480090095, zemes vienībai
adresi „Zāļu iela 2A”, Sēbruciems,
Babītes pagasts. Mainīt zemes vienībai nekustamā īpašuma lietoša-

nas mērķi 0,3490 ha platībā;
• piešķirt adresi „Liepu aleja 14”,
Babīte, Babītes pagasts, dzīvojamajai ēkai, kas atrodas nekustamā
īpašuma Liepu aleja 14, kadastra
Nr. 80480040191, zemes vienībā;
• izsniegt izziņu SIA „Saliena Asset Management” par piekrišanu
iegūt īpašumā zemi nekustamajā
īpašumā „Jūrmalas iela 1” Piņķos,
Babītes pagastā. Izsniegt izziņu
vienai personai par piekrišanu iegūt īpašumā zemi nekustamajā
īpašumā „Riekstu iela 1” Spilvē, Babītes pagastā. Izsniegt izziņu SIA
„Osauhing Moon Gate Invest” par
piekrišanu iegūt īpašumā zemi nekustamajā īpašumā „Graudu iela 2”
Dzilnuciemā, Babītes pagastā;
• sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai vienai personai piešķirt
pabalstu 290 eiro apmērā, vienai
personai – 100 eiro apmērā;
• vienu personu neuzņemt pašvaldības dzīvokļu rindā;
• atsavināt Babītes novada pašvaldības kustamo mantu – traktoru
VTZ 2048A, pārdodot to par brīvu cenu, kas noteikta 2000 eiro (ar
PVN) apmērā;
• apstiprināt atsavināmajam nekustamajam īpašumam „Starpgabals Nr. 3” nosacīto cenu 1812 eiro
apmērā;
• atsavināt Babītes novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu
Celtnieku ielā, Babītē, Babītes pagastā, Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 45. pantā
noteiktajā kārtībā. Uzdot pašvaldības īpašumu novērtēšanas komisijai veikt īpašuma novērtēšanu un
iesniegt domei apstiprināšanai īpašuma nosacīto cenu;
• apstiprināt Babītes novada pašvaldības 26.10.2016. noteikumus
Nr. 5 „Inventarizācijas organizēšana
un norises kārtība Babītes novada
pašvaldībā”;
• apstiprināt izsoles noteikumus
„Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma – zemes
gabala ar nosaukumu „Starpgabals
Nr. 3”, kadastra Nr. 80880010153,
Salas pagastā, Babītes novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80880010153, izsoles ar pretendentu atlasi noteikumi”;
• apstiprināt Babītes novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 19
„Grozījumi Babītes novada pašvaldības domes 07.02.2012. saistošajos
noteikumos Nr. 3 „ Par pirmsskolas
izglītības programmas īstenošanas
pakalpojumu apmaksu no Babītes
novada pašvaldības budžeta pirmsskolas izglītības ieguvei privātās
pirmsskolas izglītības iestādēs”.
Andrejs Ence,
Babītes novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs
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Babītes novada pašvaldības Sociālais dienests informē, ka

no 2016. gada 1. novembra tiek izmaksāti pabalsti
politiski represētajām personām.

Aicinām vērsties Sociālajā dienestā Centra ielā 3, Piņķos, vai
zvanīt uz tālruni 67914369.

Informatīvs materiāls par
mirušu cilvēku apbedīšanu Latvijā

Ekonomikas ministrija informē, ka valsts un pašvaldību vienotajā
portālā www.latvija.lv ir publicēts informatīvais materiāls „Soli pa
solim” par mirušu cilvēku apbedīšanu Latvijā.
Materiāls tapis valsts pārvaldes iestāžu, ārstniecības iestāžu,
apbedīšanas nozares asociāciju un uzņēmumu sadarbībā un vienkopus sniedz nepieciešamo informāciju par rīcību tuvinieka nāves
gadījumā, sākot no miršanas fakta apliecināšanas un paziņošanas
līdz apbedīšanas pabalstu saņemšanai un mirušā apglabāšanai.
Materiāls pieejams portālā www.latvija.lv, sadaļā „Dzīves notikumi” – „Māja un vide” – „Mirušo apbedīšana”.
Ziņa sagatavota pēc
Ekonomikas ministrijas sniegtās informācijas

Iespēja saņemt pārtikas paku
Babītes novada daudzbērnu ģimeņu biedrība „Babītes ģimenes”,
piedaloties biedrības „Latvijas Samariešu apvienība” rīkotajā
akcijā „Paēdušai Latvijai”, uzrunāja cilvēkus palīdzēt trūkumā
nonākušajām ģimenēm ar bērniem, veciem cilvēkiem un invalīdiem. Līdzcilvēku atsaucības rezultātā biedrība ir savākusi 330
pārtikas pakas, ko paredzēts izdalīt cilvēkiem, kam tās ir nepieciešamas.
Lai pretendētu uz pārtikas paku, jādodas uz Daudzfunkcionālo
sociālo pakalpojumu centru (Centra iela 3, Piņķi, Babītes pagasts)
un jāuzraksta iesniegums. Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu
centra darbinieki iesniegumu nosūtīs biedrībai „Latvijas Samariešu
apvienība”, kura divu nedēļu laikā sniegs atbildi.
Aizpildīt iesniegumu un pieteikties pakas saņemšanai iespējams
arī elektroniski akcijas „Paēdušai Latvijai” interneta vietnē.
Programmas „Paēdušai Latvijai” mērķis ir sniegt atbalstu ar pārtiku ģimenēm ar bērniem, senioriem un invalīdiem ar zemiem ienākumiem (zem iztikas minimuma 252 EUR). Vairāk par pārtikas
pakas piešķiršanas kritērijiem vaicājiet Daudzfunkcionālā sociālo
pakalpojumu centra darbiniekiem.
Paku pēc biedrības „Latvijas Samariešu apvienība” apstiprinājuma varēs saņemt Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra
telpās Piņķos, Centra ielā 3, kā arī pašvaldības administrācijas ēkā
Spuņciemā – „Pīlādzīšos”.
Informācija sagatavota pēc
Babītes novada daudzbērnu ģimeņu biedrības
„Babītes ģimenes” un
Babītes novada pašvaldības Daudzfunkcionālā sociālo
pakalpojumu centra sniegtās informācijas

Darbu atsāk „Zupas virtuve”
Babītes novada pašvaldības Sociālais dienests organizē „Zupas virtuvi”
novada iedzīvotājiem, kuriem trūkst iztikas līdzekļu, kuri nonākuši dzīves grūtībās un kuriem kādu apstākļu dēļ nav iespēju pagatavot
siltu ēdienu.
„Zupas virtuve” uzsāka darbību
no šā gada 1. novembra:
• Piņķos,
Daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā
Centra ielā 3, Babītes pagastā,
otrdienās un piektdienās plkst. 11.30–12.30;
• Spuņciemā,
ēkā „Pīlādzīši”, Salas pagastā (ieeja no virtuves puses),
otrdienās un piektdienās plkst. 12.15–13.00.
Līdzi jāņem trauks zupas saņemšanai (vienai personai – viens litrs),
personai klāt esot.
Ceram, ka varēsim palīdzēt, atbalstīt un iepriecināt tos,
kuriem neklājas viegli!
Kristīne Kalote,
Babītes novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja
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Sporta ziņas

Jaunākie sporta sacensību rezultāti

SK „Babīte” komanda uzvar
Eiropas veterānu futbola
čempionāta otrajā posmā

SK „Babīte” volejbolistes pēc izcīnītās uzvaras pār „Jelgava/LU” komandu 12. novembrī Piņķos.
Foto: Artūrs Tinte

Eiropas veterānu futbola čempionāta otrā posma uzvarētāji –
SK „Babīte” komanda. Foto: Anatolijs Hazovs

12. novembrī Piņķos nori
sinājās Eiropas veterānu
futbola čempionāta otrais
posms, un tajā uzvarēja
SK „Babīte” veterāni.
Uzvaru līgas kopvērtējumā izcīnīja Krievijas klubs FK „Baltika”.
Turnīrā kopumā piedalījās septiņas komandas”: SK „Babīte” (Latvija) – 1. vieta, „TUMA” (Lietuva) –
4. vieta, FK „Baltika” (Krievija) –

3. vieta, FK „Liepāja (Latvija) –
7. vieta, FK „Adams (Baltkrievija) – 2. vieta, „ARIS” (Polija) – 6. vieta un SK „Legion XXI”
(Ukraina) – 5. vieta. Turnīra noslēgumā SK „Babīte” komandas
pārstāvis Mihails Miholaps par
četriem vārtiem ieguva nomināciju „Labākais vārtu guvējs”.
Ziņa sagatavota pēc
„Joma Sport”
sniegtās informācijas

Iespēja slidot bez maksas „Inbox” ledus hallē Piņķos
Babītes novadā deklarētos iedzīvotājus aicinām apmeklēt
Babītes novada pašvaldības apmaksātu

MASU SLIDOTAVU

„Inbox” ledus hallē Piņķos sestdienās:
2016. gada 26. novembrī un 3., 10. un 17. decembrī.
Bezmaksas ieeja masu slidotavā – ar Babītes sporta kompleksa
ATLAIŽU KARTI peldbaseina apmeklējumam.
Pirms došanās uz masu slidotavu noteikti pārliecinieties par
masu slidotavas apmeklējumu laikiem interneta vietnes
www.inboxledushalle.lv sadaļā „Ledus noslodze” – „Babītes novads”.
Papildu informācija:
Babītes sporta komplekss

VOLEJBOLS

15. oktobrī Piņķos dalību Baltijas līgas čempionātā uzsāka sporta kluba „Babīte” sieviešu komanda. Pirmajā
spēlē pret igauņu „Famila/Viru VK” izcīnīta pārliecinoša uzvara ar rezultātu 3:0. 16. oktobrī SK „Babīte”
komandas pretiniece bija „TU/Eeden” komanda no Tartu. Sīvā cīņā pēc diviem zaudētiem setiem SK „Babīte” ar rezultātu 3:2 izcīnīja uzvaru. Piedzīvoti divi zaudējumi izbraukumā – 29. oktobrī Jonavā pret vietējo
„Achema KKSC” un 30. oktobrī Daugavpilī pret „VKmiLATss”. 12. un 13. novembrī spēlēs Piņķos SK „Babīte” komandai uzvara ar rezultātu 3:2 pret „Jelgava/LU” komandu un zaudējums ar rezultātu 0:3 iepriekšējo
trīs gadu čempionēm Igaunijas „VC Kohila/E-Service” komandai.

FLORBOLS

BABĪTES NOVADA un

Latvijas čempionāts – 1. līga
PIERĪGAS NOVADU SPORTA
Jaunākie rezultāti: 13. oktobrī SPĒLES PELDĒŠANĀ
„Babīte/RSU” – „Lekrings” 16:9, 29. oktobrī Babītes sporta kom15. oktobrī – „Babīte/RSU” – FK pleksa peldbaseinā notika nova„Madona” 2:6., 16. oktobrī „Ba- da sacensības peldēšanā pieaubīte/RSU” – FC „Skonto” 4:3, gušajiem. Tā kā vietējo peldētāju
29. oktobrī „Babīte/RSU” – FK nebija daudz, sacensības notika
„Ogres Vilki” 10:9.
paralēli Pierīgas novadu komandu sacensībām. Sacensības notiFUTBOLS
ka sešās vecuma grupās, kopumā
Latvijas čempionāts – 1. līga
piedaloties deviņu novadu 95 daJaunākie rezultāti: 16. oktobrī lībniekiem.
SK „Babīte” – FC „Skonto” 4:3,
Babītes novada vērtējumā la29. oktobrī SK „Babīte” – FC bākie:
„RTU” 6:2.
1. grupa (16–29 gadi): 1. vieta Sabīne Atte un Pāvels Vagalis,
PIERĪGAS NOVADU SPORTA 2. vieta Sindija Blicāne un Georgijs
SPĒLES
Vagalis, 3. vieta Anna Holberga;
2. grupa (30–39 gadi): 1. vieta
ŠAUTRIŅU MEŠANA
22. oktobrī Saulkrastu sporta Ģirts Treiguts, 2. vieta Jānis Liepkompleksā notika sacensības nieks, 3. vieta Ivars Kassalis;
3. grupa (40–49 gadi): 1. vieta
šautriņu mešanā. Babītes novada
komanda izcīnīja 2. vietu piecu Zane Treigute un Viktors Kušta,
spēcīgu komandu konkuren- 2. vieta Ilze Ķiploka un Igors Gucē. Komandā spēlēja Elīna Ose, canovičs;
5. grupa (60–69 gadi): 1. vieta
Kaspars Eglītis, Raivis Jansons un
Vera Varša un Viktors Liepnieks,
Jānis Driksne.
2. vieta Ināra Dūšele un Jānis
Šteins;
VOLEJBOLS
6. grupa (70 gadi un vecāki):
SK „Babīte” sieviešu volejbola komanda kļuvusi par uzva- 1. vieta Aina Kvēpa un Pauls Gīlis.
rētāju Pierīgas novadu sporta
Pierīgas novadu komandu saspēlēs volejbolā dāmām, kas censībās deviņu novadu konku22. oktobrī norisinājās Ropa- rencē Babītes novada komanda
žos.
izcīnīja 2. vietu.

Labākie Babītes novada peldētāji Pierīgas novadu vērtējumā:
1. vieta – Vera Varša (S60), Viktors Liepnieks (V60);
2. vieta – Aina Kvēpa (S70),
Ināra Dūšele (S60), Jānis Šteins
(V60), Ģirts Treiguts (V30);
stafetes komanda: Ilze Ķiploka,
Zane Treigute, Ģirts Treiguts, Jānis Liepnieks;
3. vieta – Pauls Gīlis (V70),
Viktors Kušta (V40), Jānis Liepnieks (V30).

BABĪTES NOVADA SPORTA
SPĒLES

KĀRŠU SPĒLE ZOLĪTE
6. novembrī Babītes sporta kompleksā notika pēdējais šā gada
posms kāršu spēlē zolīte. Labākie
rezultāti 5. posmā: dāmu konkurencē 1. vieta Valentīnai Baumanei, 2. vieta Initai Reikai, 3. vieta
Dzintrai Sviklei; kungu konkurencē 1. vieta Jānim Driksnem,
2. vieta Vladislavam Ribulim,
3. vieta Uldim Lagzdiņam.
Apkopojot visu posmu rezultātus,
2016. gadā labākie spēlētāji kopvērtējumā ir:
Jānis Driksne – 1. vieta;
Raivis Jansons – 2. vieta;
Jurģis Lapiņš – 3. vieta.
Sergejs Varša,
Babītes sporta kompleksa
metodiķis
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Piņķu iedzīvotājai zelta godalga
pasaules līmeņa fotokonkursā
10. oktobrī svinīgā pasāku
mā Lincas Dizaina centrā
Austrijā Piņķu iedzīvotāja
Helēna Erte (zināma arī
kā idejas autore Rīgas
ielas kaķu mājai, par ku
ras iemītniekiem viņa pati
ikdienā rūpējas), piedaloties
pasaulē lielākajā konkursā
fotomāksliniekiem „Trieren
berg Super Circuit” par savu
darbu „Labo manieru skola”
saņēma augstāko novērtēju
mu – zelta medaļu kategorijā
„Cilvēki un mājdzīvnieki”.

Starptautiskais konkurss „TrieKā stāsta Helēna Erte, dalība konkursā, kas jau 25. gadu Austrijā renberg Super Circuit” ir kļuvis
pulcē tūkstošiem fotogrāfiju au- par starptautisku etalonu pertoru no visas pasaules, bija nejau- fektai fotogrāfijai. Tas ik gadu
šība. Viņas darbus internetā bija pulcina ne tikai fotogrāfus amapamanījis viens no konkursa or- tierus, bet arī starptautiski zināganizētājiem un piedāvājis H. Er- mus māksliniekus un profesionātei piedalīties konkursā. Viņa lab- ļus.
Apsveicam Helēnu Erti ar nozīprāt pieņēmusi uzaicinājumu un
konkursam iesniegusi 12 darbus, mīgo sasniegumu, nesot ne tikai
kuros redzami gan mājdzīvnieki, Babītes novada, bet arī Latvijas
gan arī Latvijā pazīstami cilvēki.
vārdu pasaulē!
Fotomākslinieku iesniegtos darbus
Lelde Drozdova-Auzāne,
dažādās tematiskajās kategorijās un
Babītes novada pašvaldības Helēnas Ertes fotogrāfija „Labo manieru skola”, kas starptautiskajā
žanros vērtēja starptautiska žūrija.
sabiedrisko attiecību speciāliste fotomākslinieku konkursā novērtēta ar zelta medaļu.

Administrācijas ēka jaunā veidolā Aicina

čipēt suņus
Līdz 1. janvārim jāveic suņu
obligātā apzīmēšana ar
mikroshēmu un reģistrācija
vienotajā valsts datu bāzē

Šā gada 1. jūlijā stājās spēkā Latvijas
Republikas Ministru kabineta groPašvaldības administrā
zījumi noteikumos par mājas (iscijas ēka pēc rekonstruk tabas) dzīvnieku reģistrācijas kārcijas 2016. gada oktobrī. tību, kas nosaka, ka līdz 2017. gaFoto: Ilze Aizsila
da 1. janvārim tiek pagarināts termiņš obligātajai suņu apzīmēšanai
Novembrī noslēgušies
senioriem un jaunajām māmi- celiņi, centrālajam celiņam ir at- ar mikroshēmu (mikročipēšana)
Babītes novada pašvaldības
ņām ar ratiņiem, gan arī citiem, jaunots bruģa segums un ierīkots un reģistrācijai valstī vienotā inforadministrācijas ēkas pārbū
ēkā ierīkots mūsdienīgs lifts, kas mūsdienīgs apgaismojums, uz- mācijas sistēmā – Lauksaimniecīves darbi, kuru rezultātā ēkā pēc tā pieņemšanas ekspluatācijā stādīti soliņi, atkritumu urnas un bas datu centra datu bāzē.
ir ierīkots lifts, labiekārtota
Čipā ietvertā mikroshēma ļauj
ļaus ātri un ērti nokļūt ēkas ot- jauni velostatīvi. Labiekārtojot
teritorija pie ēkas, kā arī
rajā stāvā, kā arī atpakaļ pirmajā. teritoriju, padomāts arī par zaļo nolasīt kodu un identificēt dzīvpārbūvēta ēkas ieeja.
Līdztekus lifta būvniecībai pār- zonu, papildinot to ar jauniem nieku pēc vienotajā valsts reģistrā
ietvertās informācijas. Tā ir iespēja
būvēta arī ēkas centrālā ieeja – lai apstādījumiem.
Lai administrācijas ēku padarītu nokļūtu ēkā, var izmantot ratiņu
Lelde Drozdova-Auzāne, noskaidrot dzīvnieka īpašnieku pat
pieejamāku un ērtāku gan cilvē- uzbrauktuvi, laukumā pie ieejas
Babītes novada pašvaldības tad, ja suņa saimnieks atrastajam
kiem ar kustību traucējumiem, ir ierīkoti jauni apgaismoti gājēju
sabiedrisko attiecību speciāliste

Aizsargdambji
sakopti
Oktobrī noslēgusies Babītes
pagasta Babītes, Dzilnupes
un Trenču polderu aizsarg
dambju rekultivēšana un
zāles pļaušana, sakopjot to
teritorijas un padarot izman
tojamus gājēju un velosipē
distu vajadzībām.

sunim nav klāt, uzzināt, vai sunim
veikta vakcinācija pret trakumsērgu, kā arī citus datus.
Atgādinām, ka Babītes novadā
suņu mikročipēšanu un reģistrāciju veic pilnvarotais veterinārārsts
Zigurds Ronis (tālr. 26550770).
Vairāk informācijas par mikročipēšanas un reģistrācijas izmaksām
un kārtību uzziniet, sazinoties ar
veterinārārstiem un Lauksaimniecības datu centra interneta vietnē
www.ldc.gov.lv.
Ziņa sagatavota pēc
Zemkopības ministrijas
sniegtās informācijas

Aizvadīts I Latvijas kameransambļu
festivāls „Sudraba flautas”
Piņķos no 26. līdz 28. ok
tobrim noritēja I Latvijas
kameransambļu festivāls,
kas pulcēja dalībniekus no
vairākiem Latvijas novadiem.

Festivālā notika koncerti, ko lielākos un mazākos sastāvos sniedza gan pieredzējuši profesionāļi, gan mūzikas skolu audzēkņi,
savukārt flautistiem bija iespēja
Sakoptais Dzilnupes aizsargdambis.
piedalīties meistarklasēs, pilnJūnijā aizsargdambjiem noņemts kopumā aptverot 38 ha teritorijas. pēdisti. Sakopto polderu aizsarg- veidojot savas prasmes un gūstot
apaugums un izcirsti krūmi, Oktobrī zāle nopļauta otro reizi. dambju kopējais garums ir 19 km. jaunas zināšanas.
Lelde Drozdova-Auzāne,
veikta celmu rekultivācija nocir- Sakopto aizsargdambju virskārLelde Drozdova-Auzāne,
Babītes novada pašvaldības
stajās platībās, kā arī pirmreizējā tu velosezonā kā ceļu droši var
Babītes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
zāles pļaušana ar smalcinātāju, izmantot gan gājēji, gan velosisabiedrisko attiecību speciāliste

Festivāla „Sudraba flautas”
dalībnieki uz skatuves apvieno
gan instrumenta spēli, gan deju
soļus. Foto: Ilze Aizsila
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Babītes novadā top otrais
Kultūrizglītības centrs

TUVĀKIE PASĀKUMI BABĪTES NOVADĀ
KULTŪRIZGLĪTĪBAS CENTRĀ (Jūrmalas ielā 14A, Piņķos)
25. novembrī plkst. 19.00 Viestura Kairiša spēlfilma „Melānijas hronika”.
Ieeja ar bezmaksas ieejas karti.
Bezmaksas ieejas kartes pieejamas Kultūrizglītības centrā pie dežurantēm un
Spuņciema sporta hallē pie Sociālā dienesta darbiniecēm un dežurantes.

18. oktobrī Babītes novada
Salas pagasta „Vietvalžos”
notika spāru svētki – pa
beigta jumta konstrukcija
bijušajai Salas pagastmā
jas ēkai, kur renovētās un
mūsdienīgās telpās nākamā
gada vasarā mājvietu radīs
jau otrais Kultūrizglītības
centrs novadā. Topošais
Kultūrizglītības centrs būs
nozīmīgs notikums Babītes
novada Salas pagastā – kā
dāvana sabiedrībai Latvijas
valsts simtgadē.
Lai izveidotu daudzfunkcionālu
Kultūrizglītības centru Salas pagastā, pēc Babītes novada pašvaldības pasūtījuma šogad uzsākta
bijušās Salas pagastmājas renovācija. Ēkas būvniecības process
rit raiti, kas ļauj cerēt, ka jau
2017. gada pavasarī Babītes novadā būs vieta, kur iedzīvotājus
un viesus aicināt uz dažādiem tematiskiem tradīciju pasākumiem,
koncertiem un teātra izrādēm.
Teātra mākslai „Vietvalžos” būs
īpaša loma, jo te darbosies Salas
pagasta amatiermākslas kolektīvi
un plānots izveidot ekspozīciju,
kas veltīta latviešu teātra un kino
aktierim Eduardam Pāvulam.
Aktiera dzīves gājums ir saistīts
ar Salas pagastu – Eduards Pā-

26. novembrī plkst. 14.00 muzikāla teātra izrāde „Princese uz zirņa”.
Izrādes pamatā ir visiem zināmā un tradicionālā pasaka, un tā asprātīgā veidā
stāsta par to, kas notiek, ja bērnus pārmērīgi lutina un izdabā visām viņu
vēlmēm. Izrādē piedalās: Indra Burkovska, Marģers Eglinskis, Sarmīte Prule,
Laila Ilze Purmaliete, Regīna Devīte. Mērķauditorija – bērni vecumā no 4 līdz
15 gadiem un pieaugušie. Biļetes cena 5 eiro
17. decembrī plkst. 16.00 muzikāla pasaka „Ziemassvētku vecīša cimdiņš”. Nika
Matvejeva mūzika, stāsta – pasaku burvis Jānis Skanis, dzied un iet rotaļās –
pelīte Pīka Samanta Tīna, dzied un ākstās – galma āksts Punktiņš Atis Auzāns.
Biļetes cena 5 eiro. Pieejamas no 22. novembra.

„Vietvalžos" 18. oktobrī notika spāru svētki topošajam Kultūrizglītī
bas centram. Foto: Lelde Drozdova-Auzāne

vuls ir iesvētīts Salas evaņģēliski
luteriskajā baznīcā, un viņa atdusas vieta ir Salas kapsēta. Zīmīgi,
ka epizodes no daudzsēriju filmas „Ilgais ceļš kāpās”, kur aktieris filmējies, uzņemtas topošajā
Kultūrizglītības centrā – bijušajā
pagastmājā.
„Vietvalžos” paredzēta vieta arī
novada vēstures liecībām un mākslai – plānots izveidot novadpētniecības muzeju, kur rīkot tematiskās
izstādes par novada vēsturi, kā arī
mākslas izstādes. Tāpat iecerēts
piedāvāt apmeklētājiem dažādas
mūžizglītības programmas, kā arī
radošās darbnīcas.
Vēl viens virziens, ko varētu at-

tīstīt „Vietvalžos”, ir tūrisms, proti, tūrisma informācijas punkts,
kur būtu iespējams pieteikties
ekskursijām un būtu pieejami tūrisma maršruti.
Kā jau iepriekš vēstīts,
2014. gada 1. septembrī tika
atklāts Kultūrizglītības centrs
Babītes novada Babītes pagasta
Piņķos. Mūsdienīgā trīsstāvu ēkā
atrodas divas koncertzāles (Lielā
zāle ar 250 sēdvietām pasākumiem plašākai publikai un Mazā
zāle), kā arī Babītes mūzikas skolas telpas un bibliotēka.
Lelde Drozdova-Auzāne,
Babītes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

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 un ieejas
karšu pieejamību pašvaldības interneta vietnē www.babite.lv un www.facebook.com/
Babitesnovads pie attiecīgā pasākuma.

SV. JĀŅA PIŅĶU BAZNĪCĀ (Skolas ielā 15, Piņķos)
Dievkalpojumi Adventa laikā
• Pirmajā Adventā, 27. novembrī, plkst. 11.00 muzikāls dievkalpojums.
• Otrajā Adventā, 4. decembrī, plkst. 11.00 ģimeņu un bērnu dievkalpojums.
• 9. decembrī plkst. 18.00 Imantas vidusskolas meiteņu kora „Unda” un zēnu
kora „Auseklītis” koncerts.
• 10. decembrī plkst. 18.00 Ziemassvētkus gaidot – Babītes novada jauktā kora
„Atskaņa” koncerts.
• Trešajā Adventā, 11. decembrī, plkst. 11.00 dzied Madara Dziedātāja.
• Ceturtajā Adventā, 18. decembrī, labdarības koncerts „Dvēselīti sargājot”.

IZSTĀDES NOVEMBRĪ BIBLIOTĒKĀ (Jūrmalas ielā 14A, Piņķos)
• Itāliešu rakstniekam Karlo Kollodi – 190
• Dzejniekam, folkloristam Fricim Brīvzemniekam – 170
• Rakstniecei Dainai Avotiņai – 80
• Režisoram, aktierim Eduardam Smiļģim – 130
• 30. novembrī un 3. decembrī bibliotēka Piņķos aicina uz radošajām
darbnīcām zīda apgleznošanā un auduma apdrukāšanā. Iepriekšēja
pieteikšanās – obligāta.
• Līdz 30. novembrim apskatāma izstāde par Melāniju Vanagu.
Plašāka informācija par pasākumiem pašvaldības interneta vietnēs
www.babite.lv un „Facebook”profilā www.facebook.com/Babitesnovads.

Babītē un Spuņciemā svētku eglēm
būs pastāvīgas mājas
Tuvojoties Ziemassvētkiem,
Babītē pie dzelzceļa staci
jas un Spuņciemā skolas
pagalmā oktobrī iestādītas
egles, kas ne tikai papildinās
apkārtējo vidi, bet, tērpu
šās svētku rotā, katru gadu
arvien kuplākas priecēs
garāmgājējus Ziemassvētku
laikā.
Divas iestādītās egles piepulcēsies
Piņķu centrā esošajām zaļojošajām eglēm, kuras tiek izgreznotas
katru gadu Ziemassvētku laikā..
Līdz šim gan Babītē, gan Spuņ
ciemā egles svētkiem veda no
meža un tās kalpoja par dekoru
vien svētku laikā. Iestādot mūž-

Babītes eglīte kuplos arvien krāšņāk un ik gada nogali tērpsies
svētku rotā. Foto: Lelde Drozdova-Auzāne

zaļos kokus, taupīsim meža resursus un zaļo skaistumu varēsim
skatīt ik dienu.
Reģistrācijas numurs: 000703364
Dibinātājs: Babītes novada pašvaldība
Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts,
Babītes novads, LV–2107

Lelde Drozdova-Auzāne,
Babītes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
Par avīzes sagatavošanu atbild sabiedrisko
attiecību speciāliste Lelde Drozdova-Auzāne.
Tālrunis: 67914379, fakss: 67914435
e-pasta adrese: lelde.drozdova-auzane@babite.lv

2016. gada oktobrī
Babītes novadā
piedzimuši 16 bērni –
10 meitenes un 6 puikas.
2016. gada 1. novembrī
Babītes novadā ir deklarēti
10 690 iedzīvotāji.
Avīze internetā: www.babite.lv
Iznāk vienu reizi mēnesī.
Tirāža: 3450 eksemplāru
Izdevējs: SIA „Rīgas Apriņķa Avīze”

