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TUVĀKIE PASĀKUMI NOVADĀ
KULTŪRIZGLĪTĪBAS CENTRĀ (Jūrmalas iela 14A, Piņķi)
22. decembrī plkst. 19.00 Latvijas Leļļu teātra izrāde bērniem „Jūlijonkuliņa Ziemassvētki 2”. Ieteicamais vecums – no četriem gadiem.
Rotaļprogramma ar Ziemassvētku vecīti. Biļetes cena 5 eiro.
30. decembrī plkst. 19.30 Ziemassvētku koncerts „Ledus puķes tavā
logā”. Piedalās Dita Lūriņa, Aigars Voitišķis, Zane Dombrovska. Īpašais
viesis – Gints Sola. Darbosies kafejnīca. Biļetes cena 10 eiro.
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.
ZIEMASSVĒTKU KAUJU 100. GADADIENAS
ATCERES PASĀKUMI

2017. gada 7. janvārī plkst. 13.30 kritušo strēlnieku piemiņas brīdis
Babītes novada Antiņu kapsētā.
Plašāka pasākumu programma www.babite.lv.

SPUŅCIEMA SPORTA HALLĒ („Pīlādzīši”, Spuņciems)
23. decembrī plkst. 16.00 Ziemassvētku eglīte kopā ar pasaku tēliem
no „Pārsteigumu karuseļa”. Ieeja bez maksas.
PIŅĶU SV. JĀŅA BAZNĪCĀ (Skolas iela 15, Piņķi, Babītes pagasts)
Adventa un Ziemassvētku laika koncerti
15. decembrī plkst. 18.30 Babītes vidusskolas māksliniecisko kolektīvu Ziemassvētku koncerts. Ieeja bez maksas.
17. decembrī plkst. 14.00 Imantas vidusskolas meiteņu kora „Unda”
un zēnu kora „Auseklītis” koncerts.
18. decembrī plkst. 11.00 labdarības koncerts „Dvēselīti sargājot”.
24. decembrī Ziemassvētku vakars:
• plkst. 17.00 dievkalpojums ģimenēm ar bērniem – dzied un muzicē
draudzes bērni;
• plkst. 19.00 dievkalpojums – dzied Kristiāna Pelše.
25. decembrī plkst. 11.00 Kristus piedzimšanas svētki.
26. decembrī plkst. 11.00 kristību dievkalpojums.
1. janvārī plkst. 11.00 Jaungada ieskaņas muzikālais dievkalpojums.
8. janvārī plkst. 11.00 Zvaigznes dienas dievkalpojums.
BIBLIOTĒKĀ (Jūrmalas iela 14A, Piņķi)

Grāmatu izstādes decembrī:
• literatūras un teātra zinātniekam Viktoram Hausmanim – 85;
• garīdzniekam, rakstniekam, sabiedriskajam darbiniekam Jurim Rubenim – 55;
• rakstniekam Zigmundam Skujiņam – 90;
• tematiskā izstāde „Kur dzīvo ziema?” (bērnu nodaļa);
• tematiskā izstāde „Ugunīgā Gaiļa gads!”.
Pasākumi un citas izstādes:
• līdz 2017. gada 10. janvārim apskatāma leļļu izstāde „Apkārt pasaulei”, kur lelles izstādītas to pārstāvēto valstu nacionālajos apģērbos.
13. decembrī plkst. 18.00 izstādes atklāšana;
• līdz 2017. gada 10. janvārim apskatāma jaunās mākslinieces Sabīnes
Lingas gleznu izstāde;
• 19. decembrī plkst. 14.00 notiks Ziemassvētku radošā darbnīca, kur varēs mācīties gatavot Ziemassvētku rotājumus, ar ko rotāt bibliotēkas telpas.

SOCIĀLAJĀ DIENESTĀ (Centra iela 3, Piņķi)
14. decembrī plkst. 14.00 Brigitas Antiņas zīmējumu izstādes atklāšana. Ieeja bez maksas.
21. decembrī plkst. 11.00 Ziemassvētku koncerts. Muzicēs Babītes
vidusskolas ansamblis „Pūpoliņi” mūzikas skolotājas Ingrīdas Martinsones vadībā. Ieeja bez maksas.
Plašāka informācija par pasākumiem pašvaldības interneta vietnē
www.babite.lv un „Facebook” profilā www.facebook.com/Babitesnovads

Babītes vidusskolā noslēdzam
pirmo mācību semestri
• 16. novembrī Draudzīgā aicinājuma fonds jau desmito reizi apbalvoja izglītības iestādes,
kuras centralizēto eksāmenu
rezultātu reitingā uzrādījušas
vislabākos sasniegumus. Babītes
vidusskola par vēstures centralizēto eksāmenu rezultātiem Latvijā mazo skolu grupā ieguva otro
vietu un saņēma atzinības rakstu
un grāmatu.
• Lepojamies arī ar 7.c klases
komandas iegūto trešo vietu
Latvijas vispārizglītojošo skolu
7. klašu matemātikas konkursā
„Spicprātis”, 12. klases izglītojamā
Kārļa Kontrima panākumiem
Pierīgas novadu vācu valodas
olimpiādē, iegūstot pirmo vietu,
savukārt Pierīgas novadu bioloģijas olimpiādē 9.ma klases
izglītojamās Reina Kotlere un
Kristiāna Leidere-Reine ieguvušas pirmo vietu un uzaicinātas

Labdarības
skola

Jau trešo gadu Salas sākumskolas audzēkņus un vecākus aicinājām piedalīties
labdarības akcijā.
Šogad labdarības akcija „Mīļo
Ziemassvētku rūķīti...” tika rīkota
kā palīdzība un atbalsts Salas pagasta mazturīgo ģimeņu bērniem.
Sadarbībā ar Babītes novada pašvaldības Sociālo dienestu Salas
sākumskolas pārstāvji noskaidroja
18 bērnu vēlmes, ko viņi vēlētos saņemt Ziemassvētku dāvanā. Salas
sākumskolas un pirmsskolas audzēkņu ģimenes pieteicās kļūt par
slepenajiem rūķiem un sarūpēja
bērniem viņu kāroto. Īsi pirms
svētkiem kopā ar Sociālā dienesta
pārstāvjiem dāvanas tiks nogādātas adresātiem.
Pateicamies atsaucīgajām ģimenēm un uzņēmumiem, kas sagādāja dāvanas un pārsteigumus
bērniem! Lai silti svētki!
Aija Vanaga,
labdarības akcijas organizatore,
Salas sākumskolas
audzināšanas darba speciāliste

piedalīties valsts bioloģijas olimpiādē.
• Novembrī Babītes vidusskolā
norisinājās kustības „Draudzīgā
skola” reģionālais forums, kurā
projekta dalībnieki aicināja jauniešus diskutēt par tēmu „Atkarības nav mans ceļš”. Forumā piedalījās jaunieši no Ziemeļvalstu
ģimnāzijas, Rīgas Valsts vācu
ģimnāzijas un Babītes vidusskolas. Foruma laikā iegūtās atziņas
tiks izrunātas kustības „Draudzīga skola” konferencē.
• Aizvadīts Jaunpils vidusskolas
un Babītes vidusskolas draudzības koncerts. Viesi bija ieradušies
ar 1.–4. klašu kori, bet Babītes
vidusskolu pasākumā pārstāvēja 1. klašu koris, 2.–4. klašu
koris „Rozītes”, vokālie ansambļi „Bizbizmārītes” un „Pūpoliņi”.
• Atklājot Ziemassvētku gaidī-

šanas laiku, direktore un klašu
pārstāvji, veltot vēlējumu izglītības iestādes izglītojamajiem un
darbiniekiem, pirmā stāva vestibilā iededza Babītes vidusskolas
egli.
• Babītes vidusskolas izglītojamie 15. decembrī plkst. 18.30 ar
Ziemassvētku koncertu uzstāsies
Piņķu Sv. Jāņa baznīcā. Esiet laipni aicināti!
• Ar svinīgajām līnijām pirmo mācību semestri noslēgsim
21. decembrī, un izglītojamie dosies baudīt ziemas brīvdienas.
Lai mīļi un gaiši Ziemassvētki un
panākumiem ražens 2017. gads!
Plašāka informācija par notikumiem Babītes vidusskolā pieejama mūsu interneta vietnē un sociālajā profilā „Facebook”.
Sanita Baginska,
Babītes vidusskolas
sabiedrisko attiecību speciāliste

Babītes pirmsskolas izglītības iestāde
Ziemassvētku noskaņās
tautas senajiem mūzikas instrumentiem.
Vēl skanīgāk sagaidot svētkus,
15. decembrī iestādes teritorijā
rīkosim bluķa vilkšanu. Kopā ar
Lai skanīgāk ieskandinātu Zie- bērniem un viņu vecākiem vilmassvētkus, 13. decembrī pie ksim bluķi, lai, to sadedzinot, atsevis ciemos aicinām vīru kopas brīvotu ceļu jaunajam.
Lai jums jauks un mīļš Ziemas„Vilki” vadītāju Edgaru Liporu.
Babītes PII audzēkņiem būs ie- svētku gaidīšanas laiks!
Karīna Gajevska,
spēja noskatīties un noklausīties
Babītes PII vadītājas vietniece
Edgara Lipora izrādi „Koklītes
izglītības jomā
ceļojums” – stāstu par latviešu
Ziemassvētku gaidīšanas
laikā kopā ar audzēkņiem
un viņu vecākiem gatavojam
vainadziņus un rotas.

Lai saule, kas nes Ziemassvētku gaismu,
iededz svinīgu liesmiņu ikvienā sirdī.
Lai prieka starus izdodas noturēt grožos un,
ar smiekliem apžilbinot Veco gadu,
iegriezt laiku jaunās sliedēs.
Lai saticība, veselība, miers un panākumi
2017. gadā!
Babītes novada pašvaldības dome un
administrācija
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Par Babītes novada ainavu struktūras
tematiskā plānojuma apstiprināšanu
Ar Babītes novada pašvaldības domes 23.11.2016. lēmumu „Par Babītes novada ainavu struktūras tematiskā plānojuma apstiprināšanu”
(prot. Nr. 15, 11. §) ir apstiprināts minētais tematiskais plānojums. Izstrādātajam tematiskajam plānojumam noteikts darbības termiņš līdz 2026. gadam vai līdz jauna Babītes novada teritorijas plānojuma apstiprināšanai.
Ar tematiskā plānojuma materiāliem var iepazīties Babītes novada pašvaldības interneta vietnē www.babite.lv un ģeoportālā www.geolatvija.lv.
Inga Griezne, Babītes novada pašvaldības
Plānošanas un būvniecības daļas teritorijas plānotāja
Par Babītes novada apdzīvojuma struktūras un publisko teritoriju
nodrošinājuma tematiskā plānojuma apstiprināšanu
Ar Babītes novada pašvaldības domes 23.11.2016. lēmumu „Par Babītes
novada apdzīvojuma struktūras un publisko teritoriju nodrošinājuma
tematiskā plānojuma apstiprināšanu” (prot. Nr. 15, 12. §) ir apstiprināts
minētais tematiskais plānojums. Izstrādātajam tematiskajam plānojumam
noteikts darbības termiņš līdz 2026. gadam vai līdz jauna Babītes novada
teritorijas plānojuma apstiprināšanai.
Ar tematiskā plānojuma materiāliem var iepazīties Babītes novada pašvaldības interneta vietnē www.babite.lv un ģeoportālā www.geolatvija.lv.
Inga Griezne, Babītes novada pašvaldības
Plānošanas un būvniecības daļas teritorijas plānotāja
Par Babītes novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu
Ar Babītes novada pašvaldības domes 23.11.2016. lēmumu „Par Babītes novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu” (prot. Nr. 15, 13. §) ir uzsākta Babītes novada teritorijas plānojuma izstrāde.
Par teritorijas plānojuma izstrādes vadītāju apstiprināts Babītes novada pašvaldības administrācijas Plānošanas un būvniecības daļas vadītājs Gints Zvejnieks. Pārraudzību par tā izstrādi veiks Babītes novada pašvaldības domes Attīstības komiteja.
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus līdz 01.03.2017. 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 – pirmdienās un ceturtdienās plkst. 8.15–12.15 un plkst. 13.00–18.00.
Inga Griezne, Babītes novada pašvaldības
Plānošanas un būvniecības daļas teritorijas plānotāja
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
nekustamajā īpašumā „Jaunalstes” Spilvē, Babītes pagastā,
Babītes novadā, ietilpstošo zemes vienību teritorijai
Ar Babītes novada pašvaldības domes 23.11.2016. lēmumu „Par detālplānojuma
izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā „Jaunalstes” Spilvē, Babītes pagastā,
Babītes novadā, kadastra numurs 80480040264, ietilpstošajām zemes vienībām
ar kadastra apzīmējumiem 80480040264 un 80480040265” (protokols Nr. 15,
7.§) ar mērķi pamatot tajā ietilpstošo zemesgabalu sadalīšanu un precizēt Babītes
pagasta teritorijas plānojuma 2008.–2020. gadam un Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005.–2017. gadam funkcionālā zonējumā noteikto atļauto izmantošanu,
atbilstoši teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem ir uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam „Jaunalstes”,
Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Babītes novada pašvaldības teritorijas plānotāja.
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Babītes novada
pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107, vai elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi dome@babite.lv.
Sintija Bērziņa, Babītes novada pašvaldības
Plānošanas un būvniecības daļas teritorijas plānotāja
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Novembrī pieņemtie lēmumi
Babītes novada pašvaldības domes
sēdē 23. novembrī tika izskatīti 44
darba kārtībā iekļautie punkti. Sēdē
piedalījās 14 domes deputāti.
Domes lēmumi īsumā:
1) zemes vienībai un uz tās esošajām
ēkām mainīt adresi „Priedes”, Varkaļos,
Salas pagastā, nosakot adresi „Rudzīši”,
Varkaļos, Salas pagastā;
2) piešķirt adresi Lūku iela 12, Vīkuļos, Babītes pagastā, nekustamā īpašuma Lūku iela 12 zemes vienībai, projektētajai dzīvojamajai ēkai un saimniecības ēkai;
3) mainīt nosaukumu „Miglas iela”
nekustamajam īpašumam un ielai Piņķos, nosakot nosaukumu „Putnu iela”;
4) mainīt noteikto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi nekustamajā īpašumā „Starpgabals Nr.6”, Salas pagastā,
ietilpstošajai zemes vienībai. Mainīt
noteikto nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi nekustamajā īpašumā „Starpgabals Nr. 8”, Salas pagastā, ietilpstošajai
zemes vienībai;
5) mainīt noteiktos nekustamā īpašuma lietošanas mērķus zemes vienībām
„Veckalēji”, „Kalēji” un „Smēdes”, Mežārēs, Babītes pagastā;
6) uz zemes vienības esošajai saimniecības ēkai un palīgēkām mainīt reģistrēto adresi „Kalēji”, Mežārēs, Babītes pagastā, nosakot adresi „Smēdes”, Mežārēs,
Babītes pagastā;
7) atļaut uzsākt detālplānojuma iz
strādi nekustamajā īpašumā „Jaunalstes”,
Spilvē, Babītes pagastā, ietilpstošajām
zemes vienībām;
8) apstiprināt SIA „Rīgas mērniecības birojs” izstrādāto zemes ierīcības
projektu nekustamajā īpašumā „Pļavpriedes”, Salas pagastā, ietilpstošajai zemes vienībai;
9) apstiprināt SIA „Ģeodēzija S” izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajā īpašumā „Jumīši”, Sēbruciemā,
Babītes pagastā, ietilpstošajai zemes
vienībai;
10) apstiprināt SIA „Topohaus Grupa”
izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Ūdri”, Babītes pagastā, zemes vienībai;
11) apstiprināt izstrādāto Babītes novada ainavu struktūras tematisko plānojumu;
12) apstiprināt izstrādāto Babītes novada apdzīvojuma struktūras un publisko teritoriju nodrošinājuma tematisko
plānojumu;

Novembrī veiktie darbi sabiedriskās kārtības
uzraudzībā Babītes novadā
• ar 26 personām veiktas preventīva
rakstura pārrunas un pieņemti paskaidrojumi;
• par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu sastādīti 10
protokoli – paziņojumi;
• par alkoholisko dzērienu vai citu
apreibinošo vielu lietošanu sa• sabiedriskās kārtības uzraudzībā biedriskās vietās vai par atrašanos
sabiedriskās vietās tādā reibuma
veikti 64 izbraukumi;
• Valsts policijā nogādātas piecas stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu,
sastādīti divi administratīvā pārkāpersonas:
par administratīvā pārkāpuma iz- puma protokoli;
• par nesakoptiem īpašumiem Badarīšanu – četras;
aizdomās par noziedzīga nodarīju- bītes novada teritorijā sastādīti divi
administratīvā pārkāpuma protokoma izdarīšanu – viena;
• saņemti un izskatīti 24 iedzīvotāju li, kas nosūtīti izskatīšanai Babītes
novada pašvaldības administratīvaiesniegumi un sūdzības;
• divos gadījumos personas nogādā- jai komisijai;
• Babītes novadā tika veikti divi reitas dzīvesvietā;
Babītes novada pašvaldības
administrācijas Sabiedriskās kārtības daļas sargu darbības rezultāti sadarbībā ar Olaines iecirkņa
policijas darbiniekiem, veicot
sabiedriskās kārtības uzraudzību
Babītes novadā novembrī:

di, 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 noteikumu ievērošana atbilstoši Babītes novada pašvaldības
saistošajiem noteikumiem;
• sadarbībā ar Valsts policijas darbiniekiem par automašīnas vadīšanu
alkoholisko dzērienu ietekmē aizturēta un nogādāta administratīvā
aresta izciešanai viena persona.
Par sabiedriskās kārtības u.c. likumpārkāpumiem lūgums ziņot Sabiedriskās kārtības daļai, zvanot uz
diennakts mob. tālr. 29466001.
Ainārs Skudris,
sabiedriskās kārtības sargs

13) apstiprināt darba uzdevumu Babī- Babītē, Babītes pagastā, nosacīto cenu
tes novada teritorijas plānojuma izstrā- 3470 EUR apmērā;
dei;
25) apstiprināt atsavināmajam nekus14) noslēgt zemes nomas līgumu ar tamajam īpašumam, starpgabalam ar
SIA „DAK LTD” par pašvaldībai pie- kopējo platību 0,0130 ha, nosacīto cenu
derošā nekustamā īpašuma „Ābeles 2” 1742 EUR apmērā;
zemes vienības daļas iznomāšanu;
26) apstiprināt izsoles noteikumus
15) ar vienu personu vienpusēji lauzt „Babītes novada pašvaldībai piederoša
noslēgto zemes nomas līgumu par nekustamā īpašuma – neapbūvēta zenekustamā īpašuma „Babītes iela 3A”, mes gabala ar kadastra Nr.80480030153,
Babītē, Babītes pagastā, zemes vienības Babītes pagastā, Babītes novadā, sastāvā
nomu;
esošas zemes vienības ar kadastra ap16) ar divām personām noslēgt zemes zīmējumu 80480040777 – starpgabala
nomas līgumus par pašvaldībai piede- 130 m2 platībā izsoles ar pretendentu
rošā nekustamā īpašuma „Dārzi” zemes atlasi noteikumi”;
vienību ar nosacītajiem nosaukumiem 27) atzīt par nesekmīgu nekustamā
„MRS” un „Virsaiši” daļu iznomāšanu īpašuma – neapbūvēta zemes gabala ar
bez apbūves tiesībām personīgās pa- nosaukumu „Starpgabals Nr. 6”, Salas
līgsaimniecības vajadzībām – ģimenes pagastā, zemes vienības izsoli;
dārzu ierīkošanai un uzturēšanai;
28) atzīt par nesekmīgu nekustamā
17) apstiprināt SIA „Ģeodēzija S” iz- īpašuma – neapbūvēta zemes gabala ar
strādāto zemes ierīcības projektu nekus- nosaukumu „Starpgabals Nr. 8”, Salas
tamajā īpašumā „Ērgļi”, Babītes pagastā, pagastā, zemes vienības izsoli;
ietilpstošajai zemes vienībai;
29) apstiprināt pamatlīdzekļu norak18) apstiprināt SIA „Ģeodēzija S” iz- stīšanas sarakstu;
strādāto zemes ierīcības projektu nekus- 30) nodot nomā Babītes novada pašvaltamajā īpašumā „Meteņi”, Klīvēs, Babī- dībai piederošas nedzīvojamās telpas ar
tes pagastā, ietilpstošajai zemes vienībai; kopējo platību 18,1 m² pašvaldības ad19) izsniegt izziņu SIA „Saliena Ma- ministrācijas ēkas 1. stāvā Centra ielā 4,
nagement” un SIA „LMH” par piekri- Piņķos, Babītes pagastā. Nomas objekta
šanu iegūt īpašumā zemi nekustamajā nomnieku noteikt mutiskā izsolē;
īpašumā „Jaunā iela 10” un SIA „Golf 31) apstiprināt Babītes novada pašvalEstate Holding” – par piekrišanu iegūt dības 23.11.2016. noteikumus Nr. 6 „Baīpašumā zemi nekustamajos īpašumos bītes novada pašvaldības informācijas
„Cīruļu iela” un Bezdelīgu iela, Piņķos. un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu
Izsniegt izziņu piecām personām par drošības politika”;
piekrišanu iegūt īpašumā zemi nekus- 32) apstiprināt Babītes novada pašvaltamajos īpašumos „Veckalēji”, Mežārēs, dības 23.11.2016. noteikumus Nr. 7 „Ba„Ūdru iela” un „Ūdru iela 11”, Lapsās, bītes novada pašvaldības informācijas
„Smēdes” un „Arāju iela 8”, Mežārēs, Ba- un komunikācijas tehnoloģiju sistēmas
lietošanas noteikumi”;
bītes pagastā;
izmaiņas
pašvaldības
20) apstiprināt Babītes novada paš- 33) veikt
valdības saistošos noteikumus Nr. 20 27.01.2016. noteikumu Nr. 1 „Par ama„Grozījumi Babītes novada domes tiem, to klasificēšanu un mēnešalgām
27.04.2011. saistošajos noteikumos pašvaldības iestādēs 2016. gadā” pieliNr. 10 „Sadzīves atkritumu apsaimnie- kumos;
34) atļaut veikt iepirkuma procedūru
košanas noteikumi””;
21) sociālās rehabilitācijas mērķu sa- par būvprojekta „„ATC ēkas” pārbūve
sniegšanai vienai personai piešķirt pa- par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju,
balstu 400 EUR apmērā, vienai personai – „Administratīvā ēka-pasts” pārbūve par
divu dzīvokļu dzīvojamo māju un „Ga2129,60 EUR apmērā;
22) astoņas personas izslēgt no reģistra rāža” pārbūve par palīgēku (saimniecīpalīdzības nodrošināšanai dzīvojamās bas ēka) nekustamajā īpašumā „Mildas””
īstenošanu;
telpas izīrēšanai;
23) atteikties izmantot pirmpirkuma 35) piekrist pārņemt Babītes novada
tiesības uz kapitāla daļām no SIA „Rīgas pašvaldības īpašumā bez atlīdzības
valsts nekustamo īpašumu „MežsaimApriņķa Avīze” pamatkapitāla;
24) apstiprināt atsavināmajam nekus- niecība 3”, Babītē, Babītes pagastā;
tamajam īpašumam Celtnieku iela 1–8, 36) lūgt SIA „Salvus” pārdot Babītes

Saimnieciskie darbi novembrī

Ceļi, meliorācija un apgaismojums
Veikti ziemas sezonas ceļu kārtējie
uzturēšanas darbi un grants seguma
ceļu planēšanas darbi, uzstādīti trīs
ātrumvaļņi Piņķos.
Pabeigta meliorācijas sistēmu –
caurteku tīrīšana, notiek meliorācijas
grāvju tīrīšana.
Izstrādāts ielu apgaismojuma pārbūves būvprojekts Skolas un Atpūtas
ielai Piņķos.
Nekustamais īpašums un plānošana
Turpinās ēkas pārbūve nekustamajā
īpašumā „Vietvalži” Spuņciemā, Salas pagastā.
Uzsākta ēkas pārbūve nekustamajā
īpašumā „Liepu aleja 17” Babītē.
Veikti priekšdarbi, lai varētu uzsākt demontāžas darbus un teritorijas sakopšanu nekustamajā īpašumā
„Priednieki”.

Uzstādīti gaismas dekori uz apgaismojuma balstiem Liepu alejā, Babītes ielas posmā un Sila ielā Babītē
un Ziemassvētku rotājumi uz ēku
fasādēm, koku zaros un eglēs Babītes
novadā.
Pie jaunajiem bērnu rotaļu laukumiem izgatavotas un uzstādītas informācijas plāksnes.
Uzstādītas suņu ekskrementu urnas Babītē.
Pabeigta Beberbeķu un Spuņciema
kapu digitālā uzmērīšana.
Saskaņā ar domes lēmumiem:
• noslēgti trīs līgumi par nekustamo
īpašumu un pamatlīdzekļu novērtēšanu, noteikta trīs nekustamo īpašumu vērtība un iesniegta domei apstiprināšanai, likvidējamās SIA „Komunālie pakalpojumi” pamatlīdzekļu
vērtība tiks iesniegta domei apstiprināšanai decembra domes sēdē;
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novada pašvaldībai nekustamo īpašumu „Salves”, kas sastāv no zemesgabala
2396 m2 platībā un dzīvojamās mājas ar
kopplatību 537,2 m2;
37) apstiprināt Babītes novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 21 „Par
grozījumiem Babītes novada pašvaldības 2016. gada budžetā” (pielikumā);
38) apstiprināt grozījumus Pierīgas
Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes
nolikumā, izsakot nolikuma 5. sadaļas
2. punktu jaunā redakcijā;
39) uzdot sagatavot atbildes vēstuli
Babītes novadā dzīvojošo pensionāru,
invalīdu un politiski represēto pensionāru pārstāvja iesniegumam, kurā
lūgts rast iespēju kompensēt izdevumus
braucieniem uz Rīgu ārstniecības iestāžu apmeklēšanai. Uzdot Babītes novada
pašvaldības domes Sociālo lietu komitejai un administrācijas speciālistiem
izvērtēt iespēju papildināt saistošos
noteikumus par pabalstiem transporta
izdevumu kompensācijai;
40) atļaut Babītes vidusskolas direktorei Ilzei Rozenbergai strādāt Izglītības
kvalitātes valsts dienesta Vispārējās izglītības iestāžu un izglītības programmu
akreditācijas ekspertu komisijā;
41) atļaut Babītes vidusskolas direktorei Ilzei Rozenbergai savienot Babītes
vidusskolas direktores amatu ar eksperta pienākumu veikšanu Izglītības kvalitātes valsts dienesta Vispārējās izglītības
iestāžu un izglītības programmu akreditācijas ekspertu komisijā;
42) lūgt Latvijas Republikas Valsts kasi
atcelt savstarpēji noslēgto „Aizdevuma
līgumu” Babītes novada pašvaldības
projekta „Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra pārbūve Centra ielā 3,
Piņķos, Babītes novadā” īstenošanai, jo
aizdevuma saņemšana nav bijusi nepieciešama;
43) noslēgt sadarbības līgumu ar
Mālpils novada pašvaldību par līdzfinansējumu mācību procesa nodrošināšanai Mālpils internātpamatskolā no 2016. gada septembra līdz
decembrim sešiem Babītes novadā
deklarētiem izglītojamajiem, paredzot
līdzfinansējumu kopumā 984,96 EUR
apmērā;
44) pārtraukt noslēgto nedzīvojamo
telpu nomas līgumu ar likvidējamo SIA
„Komunālie pakalpojumi” par telpām ar
kopējo platību 17,2 m2 ēkā „Doktorāts”,
Spuņciemā, Salas pagastā.
Andrejs Ence,
Babītes novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs

• noslēgti 53 zemes nomas līgumi
un pārdots traktors.
Pašvaldības iestādes
Tiek kārtota dokumentācija, lai nodotu ekspluatācijā pārbūvēto administrācijas ēku Centra ielā 4, Piņķos.
Turpinās Babītes vidusskolas pārbūves un teritorijas labiekārtojuma būvprojekta atkārtotā ekspertīze.
Pieņemts lēmums slēgt līgumu ar
SIA „Sumata” par kurināmās degvielas piegādi Salas sākumskolas
un Spuņciema sporta halles apkures vajadzībām, līgumcena – līdz
34 000 EUR.
Noslēgts līgums par tautas tērpu
izgatavošanu un piegādi Babītes
novada pašvaldības Kultūrizglītības
centram.

Elfa Sloceniece,
Babītes novada pašvaldības
izpilddirektore

Aicinām iesaistīties Babītes novada
teritorijas plānojuma izstrādē
Ar Babītes novada pašvaldības domes šā gada 23. novembra lēmumu ir uzsākta
jauna Babītes novada teritorijas plānojuma izstrāde. Izstrāde ierosināta, lai izstrādātu
teritorijas plānojumu, kas
atbilstu spēkā esošo teritorijas plānošanu reglamentējošo
normatīvo aktu prasībām.

tes pagasta teritorijas plānojums
2008.–2020. gadam un Salas pagasta teritorijas plānojums 2005.–
2017. gadam ar grozījumiem nosaka divdesmit dažādas funkcionālās
zonas, kur katrai ir noteikta teritorijas atļautā izmantošana. Funkcionālais zonējums tika noteikts
atbilstoši teritorijas raksturam. Ievērojot, ka šāda situācija bija izveidojusies visās pašvaldībās un katrā
no tām tika radīti atšķirīgi funkcionālie zonējumi, kuros orientēties
spēja tikai konkrētās pašvaldības
plānošanas speciālisti, radās situācija, kas sarežģīja teritorijas plānojumu izpratni, piemēram, tiem,
kuri meklēja nekustamos īpašumus savu ideju realizēšanai dažādos novados. Līdz ar to, lai radītu
vienotu pieeju visām pašvaldībām
teritorijas funkcionālā zonējuma
iedalījumā un to piemērošanā, kā
arī, lai visās pašvaldībās būtu vienotas vispārīgās prasības apbūves
noteikumiem, tika izstrādāti Ministru kabineta noteikumi.
Ministru kabineta 30.04.2013.
noteikumi Nr. 240 „Vispārīgie teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi” nosaka divpadsmit
funkcionālās zonas, starp kurām
četras – savrupmāju apbūves teritorija (DzS), mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM), daudzstāvu

dzīvojamā apbūves teritorija (DzD)
un jauktas centra apbūves teritorija (JC) – var atrasties tikai ciemu
teritorijās. Pārējās teritorijas var atrasties gan ciemos, gan ārpus tiem.
2. tabulā ir apkopotas funkcionālās
zonas, atbilstoši kurām nosakāms
funkcionālais zonējums jaunajā teritorijas plānojumā, ievērojot citas
iepriekš minēto Ministru kabineta
noteikumu prasības.
Teritorijas attīstības plānošanā ievēro dažādus principus, no kuriem
viens ir atklātības princips, kas nozīmē, ka teritorijas attīstības plānošanā
un dokumentu izstrādē tiek iesaistīta
sabiedrība un tiek nodrošināts informācijas un lēmumu pieņemšanas
atklātums. Līdz ar to Babītes novada
pašvaldības administrācijas Plānošanas un būvniecības daļa, kas ir jaunā
Babītes novada teritorijas plānojuma
izstrādātāja, aicina novada iedzīvotājus iesaistīties plānošanas procesā.
Iesaistīties varēs dažādos veidos –
apmeklējot kādu no sabiedrības
iesaistes pasākumiem, aizpildot
aptaujas anketas vai iesniedzot iesniegumus un priekšlikumus. Iesniegumi un priekšlikumi var būt
dažādi. Sagaidāmie iesniegumi no
nekustamo īpašumu īpašniekiem ir
par konkrētām zemes vienībām noteiktā funkcionālā zonējuma maiņu.
Tāpat var tikt iesniegti arī cita veida
priekšlikumi, piemēram, par nepieciešamību izstrādāt pasākumus
trokšņu mazināšanai kādā konkrētā
teritorijā vai par sporta vai atpūtas
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laukuma trūkumu kādā no ciemiem.
Nepieciešamā funkcija – basketbola
laukums, veikals un tamlīdzīgi – var
tikt iekļauta kāda no funkcionālajām zonām, un tam būs paredzēta
vieta funkcijas īstenošanai. Šeit gan
jāpiemin, ka teritorijas plānojuma
izstrāde ir process, kurā mērķtiecīgi
tiek organizēta novada teritorijas attīstība, domājot par tālāku nākotni.
Ne vienmēr visas ieceres ir iespējams
iekļaut novada teritorijas plānojumā,
jo teritorijas attīstība tiek plānota
kontekstā ar lielāku teritoriju, izvērtējot normatīvo aktu prasības. Šeit arī
jāievēro, ka pēc teritorijas plānojuma
apstiprināšanas seko tā īstenošana.
Raugoties novada kontekstā, teritorijas plānojuma īstenošanas process
noris stihiski, atsevišķu nekustamo
īpašumu robežās. Līdz ar to izmaiņas
nav sagaidāmas uzreiz, bet to realizācija iespējama ilgtermiņā.
Priekšlikumus un iesniegumus
Babītes novada teritorijas plānojuma izstrādei līdz 2017. gada 1. martam lūdzam sūtīt vai iesniegt personīgi Babītes novada pašvaldības administrācijā Centra ielā 4,
Piņķos, Babītes pag., Babītes nov.,
LV-2107, kā arī sūtīt uz e-pasta adresi
dome@babite.lv. Ja uz e-pastu tiek
sūtīts iesniegums, tas jāparaksta ar
elektronisko parakstu. Priekšlikumi
var tikt sūtīti brīvā formā.
Inga Griezne, Babītes novada
pašvaldības Plānošanas un
būvniecības daļas
teritorijas plānotāja

Visi pašvaldības attīstības dokumenti ir hierarhiski saistīti. Novada teritorijas plānojums tiek izstrādāts atbilstoši pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģijai.
Babītes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam, kas
apstiprināta ar Babītes novada pašvaldības domes 2013. gada 25. septembra lēmumu, nosaka novada
attīstības vīziju „Babītes novads kā
vienota ģimene draudzīgā vidē”, kur
kā vērtības izvirzīts cilvēks un ģimene, kā arī daba. Vīzijas sasniegšanai
ir izvirzīti četri stratēģiskie mērķi, un
katram stratēģiskajam mērķim noteikta ilgtermiņa prioritāte. Babītes
novada attīstības programmā 2014.–
2020. gadam, turpinot Babītes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz
2030. gadam noteikto, stratēģisko
mērķu un ilgtermiņa prioritāšu sasniegšanai noteiktas vidēja termiņa
prioritātes un rīcības virzieni (skatīt
1. tabulu). Katram rīcības virzienam
ir noteikti uzdevumi. Katru gadu 1. tab. Babītes novada attīstības mērķi, prioritātes un virzieni
Vīzija
„Babītes novads kā vienota ģimene draudzīgā vidē”
Babītes novada pašvaldības dome
Stratēģiskie
SM1
SM2
SM3
SM4
apstiprina rīcības plānu, kurā apkomērķi
„Spēcīga kopiena”
„Laikmetīga uzņēmējdarbība”
„Pievilcīga dzīves telpa”
„Efektīva pārvalde”
potas plānotās rīcības nākamajiem
IP3
IP4
Ilgtermiņa
IP1
IP2
Infrastruktūras sakārtošana
Inovatīva pārvaldība un
trim gadiem vidēja termiņa prioriprioritātes
Kultūras telpas attīstība
Uzņēmējdarbības atbalsts
un attīstīšana
sabiedrības līdzdalība
tāšu sasniegšanai, kas sakārtotas atVTP1
VTP2
bilstoši izvirzītajiem ilgtermiņa straVTP3
VTP4
Sociāli aktīva, nodrošināta,
Vidēja
Uzņēmējdarbībai
Pašvaldības infrastruktūras
Kvalitatīva pārvalde un
termiņa
izglītota sabiedrība, kas
tēģiskajiem mērķiem. Līdz ar to tiek
nepieciešamās infrastruktūras
attīstīšana
dialogs ar sabiedrību
prioritātes
balstās uz garīgām un
attīstīšana un uzlabošana
nodrošināta novada attīstība kontradicionālām vērtībām
krētu mērķu sasniegšanai. Teritorijas
RV1
RV2
RV3
RV4
Rīcības
Vēsturisko un garīgo vērtību
Atbalsts stabilai
Ieguldījums ilgtermiņa
Sabiedrības līdzdalības
plānojums ir viens no dokumentiem,
virzieni
izkopšana
uzņēmējdarbībai
infrastruktūrā
veicināšana
kas virza novada attīstību konkrētā,
izvirzītā mērķa sasniegšanā.
2. tab. Teritorijas plānojuma izstrādē ievērojamais funkcionālā zonējuma dalījums
Teritorijas plānojums ir pašvaldības Funkcionālā zona
Definīcija
ilgtermiņa teritorijas attīstības plāno- Savrupmāju apbūves Savrupmāju apbūves teritorija ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu mājokļa funkciju savrupam dzīvesveidam,
teritorija (DzS)
paredzot atbilstošu infrastruktūru, un kuras galvenais izmantošanas veids ir savrupmāju un vasarnīcu apbūve.
šanas dokuments, kurā noteiktas Mazstāvu dzīvojamās Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija ir funkcionālā zona ar apbūvi līdz trijiem stāviem, ko nosaka, lai nodrošinātu
prasības teritorijas izmantošanai un apbūves teritorija (DzM) mājokļa funkciju, paredzot atbilstošu infrastruktūru.
apbūvei. Teritorijas plānojumā tiek Daudzstāvu dzīvojamās Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija ir funkcionālā zona ar apbūvi no četriem un vairāk stāviem, ko nosaka, lai
apbūves teritorija (DzD) nodrošinātu mājokļa funkciju, paredzot atbilstošu infrastruktūru.
noteikts teritorijas funkcionālais zoJauktas centra apbūves teritorija ir funkcionālā zona, ko nosaka teritorijai, kurā vēsturiski izveidojies plašs jauktas
Jauktas centra apbūves
izmantošanas spektrs vai ko izmanto par pilsētas, ciema vai apkaimes centru, kā arī apbūves teritorijai, ko plānots attīstīt
nējums jeb teritorijas iedalījums zo- teritorija (JC)
par šādu centru.
nās ar atšķirīgām prasībām atļautajai
Publiskās apbūves
Publiskās apbūves teritorija ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu komerciālu vai nekomerciālu publiska
teritorijas izmantošanai un apbūvei. teritorija (P)
rakstura iestāžu un objektu izvietošanu, paredzot atbilstošu infrastruktūru.
Tāpat teritorijas plānojumā norāda Rūpnieciskā apbūves Rūpnieciskās apbūves teritorija ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu rūpniecības uzņēmumu darbībai un
attīstībai nepieciešamo teritorijas organizāciju, inženiertehnisko apgādi un transporta infrastruktūru.
publisko infrastruktūru, kas sastāv teritorija (R)
Transporta
Transporta infrastruktūras teritorija ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu visu veidu transportlīdzekļu un
no tehniskās – transporta, sakaru, infrastruktūras teritorija gājēju satiksmei nepieciešamo infrastruktūru, kā arī lai nodrošinātu lidostu un ostu uzņēmumu darbību un attīstībai
nepieciešamo teritorijas organizāciju un inženiertehnisko apgādi.
enerģētikas, ūdensapgādes un vides (TR)
Tehniskās apbūves teritorija ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu
objektu un sociālās – izglītības, zi- Tehniskās apbūves
teritorija (TA)
izbūvei, uzturēšanai, funkcionēšanai un attīstībai nepieciešamo teritorijas organizāciju un transporta infrastruktūru.
nātnes, veselības un sociālās aprūpes,
Dabas un apstādījumu teritorija ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu rekreācijas, sporta, tūrisma, kvalitatīvas
Dabas un apstādījumu
dabas un kultūrvides un līdzīgu funkciju īstenošanu dabas vai daļēji pārveidotas dabas teritorijās, ietverot ar attiecīgo
valsts pārvaldes, sabiedrisko pakalpo- teritorija (DA)
funkciju saistītās ēkas un inženierbūves.
jumu, kultūras un rekreācijas objektu
Mežu teritorija ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu apstākļus mežu ilgtspējīgai attīstībai un ar mežu saistīto
infrastruktūras. Teritorijas plānojuma Mežu teritorija (M)
galveno – saimniecisko, ekoloģisko un sociālo – funkciju īstenošanai.
Lauksaimniecības teritorija ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu lauksaimniecības zemes kā resursa racionālu
būtiska sastāvdaļa ir teritorijas izman- Lauksaimniecības
teritorija (L)
un daudzveidīgu izmantošanu visu veidu lauksaimnieciskajai darbībai un ar to saistītajiem pakalpojumiem.
tošanas un apbūves noteikumi.
Ūdeņu teritorija ir funkcionālā zona, jo nosaka, lai izplānotu un nodrošinātu racionālu un ilgtspējīgu ūdens resursu
Patlaban spēkā esošais Babī- Ūdeņu teritorija (Ū)
izmantošanu saimnieciskai darbībai, transportam, rekreācijai un vides aizsardzībai.
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Sporta ziņas
FLORBOLS
Latvijas čempionāts – 1. līga
Jaunākie rezultāti: 26. novembrī SK „Babīte”/RSU – „Irlava”/
„Avant” – uzvara ar 6:5 pēcspēles
metienos; 27. novembrī izbraukumā SK „Babīte”/RSU – Lielvārde/
„Fans” 5:3. Pēc aizvadītām 13 spēlēm ar 32 punktiem SK „Babīte”/
RSU ieņem 1. vietu turnīra tabulā.
VOLEJBOLS
26. un 27. novembrī kārtējās
spēles Baltijas līgas čempionātā
aizvadīja SK „Babīte” sieviešu
komanda. Šoreiz izbraukumā
Lietuvā mūsu volejbolistēm zaudējums abās spēlēs. Ar rezultātu
2:3 zaudējums komandai no Alītas un ar 1:3 – Kauņas VC „Heksa” komandai. Savukārt spēlēs
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Piņķos 3. decembrī uzvara ar 3:2 sos notika Latvijas kausa izcīņa nopret TLU (Tallina), bet 4. decem- vusa dubultspēlēs jauktajiem pābrī – zaudējums ar 1:3 TTU/„Tra- riem, kur piedalījās 16 labākie pāri
pēc Latvija gada reitinga, tostarp
dehouse” (Tallina) komandai.
Babītes novada pārstāvji Aiva Oša
NOVUSS
ar Aināru Grosenu, ierindojoties
Pirmo reizi Babītes novusa spēļu 10. vietā. 4. decembrī Babītes sporvēsturē Latvijas čempionāta fināl- ta kompleksā notika novada indisacensībās, kas notika 26. novem- viduālās atklātās sacensības nobrī Rīgā, ieguvām bronzas meda- vusā, kur piedalījās 25 dalībnieki,
ļu, ko izcīnīja Aiva Oša. Kungu tostarp viesi no Baldones, Jelgavas,
konkurencē Juris Grosens izcīnīja Ogres novada un Rīgas. Babītes
5. vietu, Ainārs Grosens 6. vietu, novada sportistu labākie rezultāti:
Igors Ramba 9. vietu un Alfrēds sieviešu konkurencē Aivai Ošai
Reinsons 18. vietu. 27. novembrī 1. vieta, vīriešu grupā „sporta
Babītes sporta kompleksā notika klase”: 1. vieta Sergejam Varšam,
atklātās sacensības novusa du- 2. vieta Aināram Grosenam, vebultspēlēs jauktajiem pāriem, kur terānu grupā (70 gadi un vecāki):
kopumā piedalījās 10 pāri no dažā- 1. vieta Aivaram Emsim, 2. vieta
diem novadiem. Godalgotā 3.vieta Staņislavam Kojalovičam.
Sergejs Varša,
Dacei Balakai no Jelgavas novada
Babītes sporta kompleksa
un Babītes novada pārstāvim Kristapam Zariņam. 3. decembrī Talmetodiķis

Gaidot ziedošo Latvijas simtgades pavasari Babītes novadā
22. novembrī Babītes novada
pašvaldības administrācija
ēkas priekšpusē iestādīti 50
triumfa tulpju ‘Latvija’ sīpoli.
Kā stāsta Babītes novada pašvaldības nekustamā īpašuma apsaimniekošanas daļas vadītājs Jānis Ozoliņš,
šie tulpju sīpoli iegūti seminārā, kas
pulcēja vairākus desmitus Latvijas
pašvaldību pārstāvju. Tikšanās laikā
klātesošie tika aicināti padomāt par
katra Latvijas novada iespēju nākampavasar veidot jaunas puķu do-

bes, lai 2018. gads Latvijā uzplauktu
dažādās ziedu krāsās.
Pasākuma dalībniekus uzrunāja
arī Keukenhofas parka Nīderlandē
galvenais ainavu arhitekts Jans Guldemonds (Jan Guldemond), stāstot
par īpašo projektu pieredzi un minot Keukenhofas parka veiksmes
stāstus.
Lai arī Babītes novadā sīpolpuķu
ziedu klājums nebūs tik iespaidīgs
kā Nīderlandē, pašvaldības administrācijas ēkas pagalmā jau nākamajā pavasarī varēsim aplūkot Nī-

derlandes dāvanu Latvijai – triumfa
tulpes ‘Latvija’ ziedus.
Jau vēstījām, ka arī Babītes novada Salas pagastā Salas sākumskolas pagalmā šā gada 20. oktobrī skolēni kopā ar pedagogiem un skolas direktori Nensiju
Priedīti iestādīja 1500 sīpolpuķu
stādu, arī tulpes ‘Latvija’.
Ilze Aizsila,
Babītes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Vaļa fantāzijai radošajās
darbnīcās bibliotēkā
Divas dienas – 30. novembrī un
3. decembrī – Piņķu bibliotēkā valdīja liela rosība – notika zīda apgleznošanas un audumu apdrukāšanas radošās darbnīcas. Ikvienam
apmeklētājam – gan lielam, gan
mazam – tika dāvāta iespēja gūt
priekšstatu par šo mākslas nozari
un patstāvīgi izveidot savu mākslas
darbiņu.
Ideju iedvesmoti un krāsu
burvības valdzināti, dalībnieki
ķērās pie darba. Organizācijas
„Daugavas Vanagi Latvijā” Jaunrades centra „Gaisma” vadītājas
un mākslinieces Vijas Jansones

padomiem klausot, tapa iztēles
bagāti, krāsaini un neatkārtojami
darbiņi. Radošā darbnīca noslēdzās ar nelielu tērpu skati jaunu
ideju rosināšanai, jaunizveidoto
darbu izstādi un mākslinieces
iedvesmojošo vērtējumu. Vija
Jansone novēlēja visiem dalībniekiem neapstāties pie iesāktā, bet
turpināt pilnveidot savas prasmes
un iemaņas šajā mākslas nozarē.
Bibliotēka pateicas visiem dalībniekiem par piedalīšanos!
Fotogalerija: www.babite.lv
Rita Kude,
Piņķu bibliotēkas bibliotekāre

Tirdziņš arī Babītē

24. decembrī no plkst. 12.00
Babītes iedzīvotāju ērtībām notiks tirdziņš
Babītē, laukumā Sila ielā, pie ēkas Rožu ielā 2.
Ja iedzīvotāju atsaucība būs pietiekama,
tirdziņš Babītē varētu kļūt par jaunu tradīciju.
Lai tirgotos, pašvaldības administrācijā jāsaņem tirdzniecības atļauja.
Iepazīties ar saistošajiem noteikumiem par ielu tirdzniecību un nodevas
apmēru Babītes novadā var pašvaldības interneta vietnē www.babite.lv.

Piņķos draudzības koncertā satiekas akordeonisti

1. decembrī Babītes mūzikas
skolā akordeonistu draudzības
koncertā satikās 33 audzēkņi
no piecām mūzikas skolām:
Ulbrokas mūzikas un mākslas skolas (pedagoģe Anita
Rieksta), Krimuldas mūzikas
un mākslas skolas, Vidzemes
jūrmalas mūzikas un mākslas
skolas (pedagoģe Maija Namniece), J. Dūmiņa Baldones un
Babītes mūzikas skolas (pedagoģe Anda Bikauniece).

Šāds draudzības koncerts – ik gadu
citā skolā – notiek jau divpadsmito reizi, apliecinot, ka skolotājiem
un audzēkņiem ir svarīgi satikties
ne tikai konkursos, bet arī šādos
draudzības koncertos. Te visi var
priecāties par akordeona mūzikas
skaistumu un iepazīstināt ar savām
prasmēm plašāku klausītāju loku.
Koncertā tika sniegti gan solo
priekšnesumi, gan uzstājās lielāki
un mazāki ansambļi, bet noslēgumā izskanēja visu koncerta dalīb-

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJAS,
BĀRIŅTIESAS UN SOCIĀLĀ DIENESTA
darba laiks gada nogalē
Piektdiena, 23. decembris, 8.15–12.15
Pirmdiena, 26. decembris, brīvdiena
Piektdiena, 30. decembris, 8.15–12.15

Numura pielikumi
1. lpp. – Saistošie noteikumi Nr. 19.
Grozījumi Babītes novada pašvaldības
domes 07.02.2012. saistošajos notei-

nieku apvienotais orķestra skaņdarbs.
Repertuārs bija ļoti daudzveidīgs – no nopietniem J. S. Baha
skaņdarbiem ērģelēm līdz populārām R. Paula melodijām un Maikla
Džeksona dziesmām.
Paldies skolotājām un audzēkņiem par atsaucību un ieguldīto
laiku, gatavojot šo lielisko koncertu!
Anda Bikauniece,
Babītes mūzikas skolas
akordeona spēles pasniedzēja

2016. gada novembrī
Babītes novadā piedzimuši
13 bērni – sešas meitenes un septiņi puikas.
2016. gada 1. decembrī
Babītes novadā deklarēti 10 740 iedzīvotāji.

kumos Nr. 3 „Par pirmsskolas izglītības
programmas īstenošanas pakalpojumu
apmaksu no Babītes novada
pašvaldības budžeta pirmsskolas
izglītības ieguvei privātās pirmsskolas
izglītības iestādēs”.

2. lpp. – Saistošie noteikumi Nr. 21.
Par grozījumiem Babītes novada
pašvaldības 2016. gada budžetā.
8.lpp. – Saistošie noteikumi Nr. 22.
Par grozījumiem Babītes novada
pašvaldības 2016. gada budžetā.
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