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Atskats uz Ziemassvētku kauju
simtgades atceres pasākumiem

Tur, Tīreļpurvā, pusnakts stundā
Pa sniegu zvaigžņu pulki brien...
(Jānis Rolmanis, 1939. gads)

Ir 2017. gada janvāris – aizritējuši tieši 100 gadi kopš
dramatiskajām Ziemassvētku kaujām, kad pirmo un
vienīgo reizi uzbrukumā
pēc vienota kaujas plāna
devās visi latviešu
strēlnieku pulki –
aptuveni 25 līdz 30 tūkstoši
latviešu. Kopējie kara zaudējumi – 9000 cilvēku. Sākotnēji Antiņu kapsētā tika apglabāti 1240 strēlnieku, bet
vēl 20 gadus pēc asiņainās
ziemas Babītes pagasta Antiņu kapsētā turpināja guldīt
cīņā kritušos. 1930. gados
šajā vietā pārapbedīti vēl
2000 karavīru no citām Krievijas armijas daļām. Pašlaik
Antiņu kapsētā atdusas
aptuveni 3800 karavīru…
Janvāra pirmajā nedēļā Babītes
pagastā, Jelgavā un Jelgavas novada Valgundes pagastā – kā veltījums drošsirdīgajiem cīnītājiem –
aizvadīti vairāki atceres pasākumi. 7. janvārī Babītes novadā – Ziemassvētku kauju norises
vietās – notika ekskursijas, bet to
noslēgumā pasākuma dalībnieki
un interesenti pulcējās Antiņu
kapsētā uz piemiņas brīdi.
Babītes novadā Ziemassvētku kauju norises vietas atrodas
Antiņu kapsētas apkaimē, un tās
apsaimnieko SIA „Rīgas meži”
Tīreļu mežniecība, kas 7. janvāra rītā organizēja ekskursijas
visiem, kuri vēlējās uzzināt vairāk par vienu no desmit pasaulē
lielākajām kaujām Pirmā pasaules kara laikā – Ziemassvētku
kaujām. Kopā ar vēstures gidu
Mārtiņu Mitenbergu ekskursijas
dalībnieki izstaigāja kara ierakumu posmus, izzināja vēsturisko
notikumu gaitu, guva priekšstatu
par strēlnieku sadzīvi, aplūkoja
2016. gadā atjaunoto un 2017. gada janvāra sākumā iekārtoto
medikamentu noliktavu, kā arī
zemnīcas, kas bija patvērums latviešu strēlniekiem bargajā ziemā
kara laikā. Gida stāstījums par

Babītes vidusskolas jaunsargi, Babītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andrejs Ence, komandieris ģenerālleitnants Raimonds Graube, Babītes vidusskolas direktore Ilze Rozenberga, brigādes ģenerālis Ivo Mogiļnijs, flotiles admirālis Ingus Vizulis un zemessargi piemiņas pasākumā Antiņu kapsētā.

Strēlnieku zemnīca.

Medikamentu noliktava.

kaujas norisi, dažādi dzīvesstāsti,
sniegotas pastaigas kauju norises
vietās, ugunskurs un karsta uz
dzīvas uguns vārīta tēja ekskursijas dalībniekiem raisīja dziļas
pārdomas par tolaik notikušo,
cilvēka gribasspēka robežām un
spēju ignorēt ciešanas augstāku
mērķu labā.
7. janvāra pēcpusdienā Ziemassvētku kauju simtās gadadienas atcerei veltītā piemiņas
brīdī Antiņu kapsētā pasākuma
vadītājs Mārtiņš Mitenbergs aicināja Nacionālo bruņoto spēku
kapelānu Raimondu Krasinski,

Babītes novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Andreju Enci
un Nacionālo bruņoto spēku komandieri ģenerālleitnantu Raimondu Graubi teikt klātesošajiem svinīgus uzrunas vārdus.
Nacionālo bruņoto spēku kapelāns Raimonds Krasinskis aicināja
pieminēt tos, kuri savu dzīvi uzticēja Dievam, atgādinādams: „Arī
pirms simt gadiem katrs pasākums strēlniekiem iesākās ar Dieva vārdu. Garīdznieks stiprināja
viņu sirdis. Viņi alka pēc miera,
un katrs karavīrs un strēlnieks bija
ļoti liela bagātība, garīga bagātība,

jo šodien ir šie augļi – mūsu bruņotie spēki, jaunsargi, zemessargi..
Ikviens karavīrs apņemas ne tikai
fiziski, ar ieročiem rokās, būt tēvzemes sargs, bet arī sirdī to mīlēt. Un
šai mīlestībai ir jādeg. Tā nedrīkst
nodzist, tā ir liela tautas bagātība.
Un mēs katrs esam aicināti šo bagātību svēti turēt savās sirdīs, īpaši
jaunsargi. Jūs esat mūsu lielākā un
varbūt pat vērtīgākā tautas bagātība nākotnei.”
Babītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andrejs Ence,
vedinot uz pārdomām par smago
kauju zaudējumiem un vienlai-

kus arī ieguvumiem, aicināja pieminēt latviešu strēlniekus, kuri
Ziemassvētku kaujās kļuva leģendāri: „Zīmīgi, ka pēc simt gadiem
ir līdzīgi laikapstākļi, kādi bijuši
tolaik. Kā lasām vēsturē, šajās
kauju dienās sals bijis aptuveni
-30 grādu. Tāpēc mēs varam labi
iedomāties, kā jutās strēlnieki,
kuriem bija jākaro šādā aukstumā. Šajās kaujās tūkstošiem strēlnieku bija ievainoti, gāja bojā un
pazuda bez vēsts.”
Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālleitnants Raimonds Graube, atskatoties uz vēsturisko notikumu iznākumu un
raugoties nākotnē, uzsvēra: „Šī ir
tā vieta, kur mēs kārtējo reizi sev
atgādinām, ka latviešu karavīrs,
Latvijas valsts, mūsu neatkarība
ir dzimusi cīņās, ir dzimusi kaujās,
un katrai šādai uzvarai un karam
ir cena. Tā ir mūsu strēlnieku, karavīru, brīvības cīnītāju dzīvības
cena. Šis ir lielākais latviešu strēlnieku Brāļu kapu apglabājums pēc
skaita. Lielāks par Brāļu kapiem
Rīgā. Pēc tā gara, pēc tā stipruma,
ko mēs šeit gūstam, tā nav zaudēta kauja, tie upuri nav bijuši velti.
Mēs stiprinām savu pārliecību
tādās vietās kā šī... Šādām svētām
piemiņas vietām ir vērtība tikai
tad, ja te satiekas dažādas paaudzes. Visas paaudzes – jaunsargi,
skauti, mūsu laika karavīri... Turēsim svētā piemiņā šo vietu, turēsim piemiņā mūsu strēlniekus,
karavīru garu, ar kuru arī veidojās slavenais, leģendārais latviešu
karavīrs, kurš sevi ierakstījis mūžībā. Paldies visiem, kas uztur šīs
piemiņas vietas svētas gan atmiņā,
gan fiziski, kopjot un rūpējoties
par tām. Mums tas ir jādara kopā.
Būsim stipri – un mēs būsim neuzvarami!”
Līdz ar Zemessardzes 17. Pretgaisa aizsardzības bataljona zalvju
šāvieniem un izskanot Babītes
vidusskolas 6.–12. klases vokālā
ansambļa dziedātajai „Daugaviņa puto balti”, klātesošie nolika ziedus, godinot kareivjus,
Turpinājums 2. lpp.
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Jauns sākums jauniem panākumiem

Piemiņas
pasākuma
vadītājs –
vēsturnieks
Mārtiņš
Mitenbergs
un Babītes
vidusskolas
jaunsargi.
Sākums 1. lpp.

kas asiņainajās kaujās baidījās tikai
no viena – neizdarīt neko savas zemes, savas tautas nākotnes labā.
Par Ziemassvētku kauju iznākumu stāsta Mārtiņš Mitenbergs:
„Karavīra kults jeb godāšana pēc
Pirmā pasaules kara Latvijā aizēnoja tos, kuri karā bija cietuši ne
mazāk, un tie bija civiliedzīvotāji.
Latvija Pirmo pasaules karu nedz
uzvarēja, nedz zaudēja – latviešu
tauta to izturēja, zaudējot trešo
daļu savu tautiešu. Tieši vienkāršie Latvijas ļaudis, karā cietušo
pagastu iedzīvotāji, bija vieni no
pirmajiem, kas uzņēmās rūpi par
kara rētu sakopšanu un kritušo
pīšļu savākšanu. Pirmajā pasaules karā pieredzētais un pārdzīvotais atstāja dziļus nospiedumus

arī Babītes pagasta ļaužu sirdīs,
jo gandrīz ikviena pagasta saimniecību bija skāris karš, daudzas
mājas kara gados bija kļuvušas
par štābu, karavīru mitekļiem vai
lauku pārsienamajiem punktiem.
Tieši Babītes novada ļaudis bija
tie, kuri pēc kara no Ziemassvētku kaujas laukiem lasīja karavīru
trūdus un izveidoja lielākos Brāļu kapus ārpus Rīgas.”
Ar labām domām par tiem, kuri
mūsu labā krita kaujās, novēlam arī
katram no mums izprast, iedziļināties un novērtēt to, kas mums ir dots,
un to, ko mēs paši spējam radīt un
dot viens otram un mūsu zemei.
Teksts un foto: Ilze Aizsila,
Babītes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
Vairāk skatiet: www.babite.lv

SIA „Rīgas meži” informē, ka Ziemassvētku kauju norises vietas un atjaunotie apskates objekti būs pieejami apskatei arī turpmāk. Gida pakalpojumi
objektos netiek nodrošināti, bet interesenti ir laipni aicināti doties uz apskates vietu patstāvīgi vai kopā ar savu gidu, izstaigāt ierakumus, aplūkot
iekārtoto medicīnas noliktavu, kā arī zemnīcas. Apmeklējums jāpiesaka
iepriekš, saskaņojot to ar Tīreļu mežniecību.
Iedzīvotāju un apmeklētāju ievērībai: šajās mežu teritorijās nedrīkst braukt
ar automašīnu, nedrīkst kurināt ugunskurus, kā arī aizliegts noiet nost no
takām, jo šīs ir bijušās karadarbības teritorijas, kur var būt saglabājusies
nesprāgusi munīcija. Visus aicinām ievērot ugunsdrošības noteikumus un
nepiesārņot mežu.

Noslēdzot mācību semestri, Babītes mūzikas skolas audzēkņi sniedz koncertu Rundāles pilī.
Foto: Babītes mūzikas skolas arhīvs.

Ir sācies jauns mācību
semestris – Babītes mūzikas skolas audzēkņi cītīgi
iemanto jaunas prasmes un
zināšanas, kā arī gatavojas
jauniem konkursiem.
Kā jau katru gadu, arī 2017. gadā
Latvijas profesionālās ievirzes un
profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu audzēkņiem Latvijas Nacionālais kultūras centrs
rīko valsts konkursus mūzikā.
Šogad valsts konkursā piedalās
Latvijas klavierspēles un kora
klases audzēkņi. Pirmā atlases
kārta bērniem notiek savā skolā,
pēc kuras labākie katrā vecuma
grupā tiek virzīti dalībai 2. kārtā
reģionā, kas Babītes mūzikas skolas gadījumā ir Jūrmalas Mūzikas
vidusskola. Ja arī 2. kārtā izdodas
pierādīt savu varēšanu, dalīb-

nieks iegūst ceļazīmi uz finālu.
Babītes mūzikas skolā jau ir notikušas 1. kārtas gan vokālistiem,
gan klavierspēles audzēkņiem.
Par 2. kārtas rezultātiem Jūrmalas Mūzikas skolā informēsim
nākamajā izdevumā.
Kamēr rit gatavošanās jauniem startiem konkursos, atskatīsimies uz audzēkņu sasniegto
aizvadītā
mācību
semestra noslēgumā. 3. Mazajā Augusta Dombrovska konkursā, kas norisinājās no 25. līdz
26. novembrim, čella spēles
audzēknis Maksims Skibickis
ieguva pirmo vietu, bet Paula
Lasmanoviča – otro vietu (skolotāja Anita Roze, koncertmeistare
Ļubova Markulāne). 26. novembrī V mūzikas skolu audzēkņu
akordeonu ansambļu un kameransambļu konkursā Madlienā

trešo vietu ieguva mūsu skolas duets Marks Bergmanis un
Zane Fatjanova (skolotāja Anda
Bikauniece). 3. decembrī Koknesē notika XII Starptautiskais
P. Čaikovska klaviermūzikas izpildītāju solistu un klavierduetu konkurss, kurā Nikola Elīna
Sauja (skolotāja Svetlana Timerkana) ieguva trešo vietu. Kokles
spēles skolotājas Valdas Bagātas
audzēknes piedalījās IV Kokļu
mūzikas festivālā, kas 4. decembrī noslēdzās ar koncertu Lielajā
Ģildē.
Turēsim īkšķus par mūsu audzēkņu panākumiem jaunos
konkursos! Lai laimīgs jaunais
gads!
Česlavs Grods,
Babītes mūzikas
skolas direktores vietnieks
izglītības jautājumos

Aktualitātes Babītes vidusskolā janvārī
Babītes vidusskolā janvārī
sākusies pieteikumu pieņemšana uzņemšanai 1. klasē.
Izglītojamie gūst plašāku
priekšstatu par 1991. gada
vēsturiskajiem notikumiem
Latvijā.

Izglītojamo uzņemšana 1. klasē
2017./2018. mācību gadam
Pieteikumu reģistrācija Babītes vidusskolas kancelejā
katru darbdienu
no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 15.00
līdz 2017. gada 31. martam plkst. 15.00.
Informācija: www.babitesvidusskola.lv
Tālrunis uzziņām: 67914834

Janvārī karjeras izglītības ietvaros vidusskolēni tikās ar projekta
„Prakse.lv” darbiniekiem un uzzināja par darba tirgus perspektīvām nākotnē, ieguva informāciju
par studiju iespējām augstskolā
„Turība”, iepazinās ar profesiju
daudzveidību un darba intervijas
procesu.
Aizraujoša un izzinoša 1.–4.
klašu izglītojamajiem bija tikša-

nās ar bērnu grāmatu autori Eviju Gulbi, kura pastāstīja par savas
grāmatiņas „Koko un Riko” tapšanas gaitu.
Projekta „Panākumu universitāte” ietvaros 10.b un 11. klases
izglītojamie apmeklēja semināru
„Mārketings”, kur savā pieredzē
dalījās reklāmas aģentūras „Infinitum 8” darbinieki.
Pieminot 1991. gada janvāra barikādes, Babītes vidusskolā viesojās Latvijas Kara muzeja speciālists,
kurš 9. klašu izglītojamiem novadīja tematisku nodarbību par barikāžu laiku. Mācību iestādes vestibilā tika demonstrētas dokumentālās
filmas par 1991. gada notikumiem,
un 8.–12. klašu izglītojamie aktu

zālē skatījās Z. Vidiņa dokumentālo filmu „Tēvu barikādes”. Mācību
iestādes bibliotēkā tika izveidota
grāmatu un dažādu materiālu izstāde, kas veltīta Barikāžu aizstāvju
atceres dienai.
Noslēdzot Latvijas Nacionālās
bibliotēkas lasīšanas veicināšanas
pasākumu „Bērnu, jauniešu un
vecāku žūrija”, kurā piedalījās arī
Babītes vidusskolas izglītojamie,
pedagogi un vecāki, mūsu mācību
iestādes bibliotēkā 2. februārī notiks svinīgs pasākums, kura ietvaros tiks apbalvoti tie projekta dalībnieki, kuri ir aizpildījuši anketas.
Sanita Baginska,
Babītes vidusskolas
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Decembrī pieņemtie lēmumi
Babītes novada pašvaldības
domes sēdē 2016. gada
21. decembrī tika izskatīti
40 darba kārtībā iekļautie
punkti. Sēdē piedalījās
12 domes deputāti.
Domes lēmumi īsumā:
• savrupmājai, kas atrodas uz zemes
vienības ar kad. apz. 80480080194,
piešķirt adesi Lūku iela 11, Vīkuļi,
Babītes pagasts, Babītes novads;
• ielai, kas atrodas Babītē, atzarojas
no Liepu alejas un iet līdz Ceriņu
ielai, piešķirt nosaukumu Dzelmes
iela. Precizēt Meža ielas novietojumu;
• apbūvei paredzētai zemes vienībai
ar kad. apz. 0880050155 piešķirt
adresi un nosaukumu „Medulejas”,
Spuņciems, Salas pagasts, Babītes
novads;
• apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajā īpašumā
„Skabārži” ietilpstošajai zemes vienībai Babītē;
• konceptuāli atbalstīt iespēju nekustamajā īpašumā Jūrmalas ielā 12A,
Piņķos, veikt plastmasas izstrādājumu uzglabāšanu un pārstrādi gatavās
produkcijas ražošanai, ievērojot, ka
darbība tiek organizēta telpās, kā arī
tās rezultātā netiek radīts kaitējums
videi un iedzīvotājiem;
• atteikt izsniegt nosacījumus zemes
ierīcības projekta izstrādei robežu
pārkārtošanai starp nekustamo īpašumu zemes vienībām Bezdelīgu
iela 1A, Cīruļu iela 1A, Bezdelīgu iela 19,
Bezdelīgu iela 20, Cīruļu iela 20 un
Cīruļu iela 22 un zemes vienības
Bezdelīgu iela 1A sadalīšanai Piņķos;
• atļaut no nekustamā īpašuma
„Bērzmārtiņi” atdalīt divus zemes
gabalus un reģistrēt tos kā atsevišķus kadastra objektus: piešķirt zemes vienībai 1,22 ha platībā adresi
„Čiekuri”, Straupciems, Salas pagasts,
Babītes novads, un zemes vienībai
0,0542 ha platībā, kā arī uz tās esošai ēkai mainīt adresi, nosakot to
„Kļaviņas”, Spuņciems, Salas pagasts,

Babītes novads. Nekustamā īpašuma sastāvā saglabāt zemes vienību
0,2 ha platībā ar adresi „Bērzmārtiņi”, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes
novads. Katrai zemes vienībai noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi;
• nodot publiskajai apspriešanai un
atzinumu saņemšanai izstrādāto detālplānojuma projektu nekustamā
īpašuma „Krūkļi” zemes vienībai Vīkuļos, Babītes pagastā;
• apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajā īpašumā
„Ārņu Beltes” ietilpstošajai zemes
vienībai Gātciemā, Salas pagastā. Plānotajai zemes vienībai Nr. 1
(4,7021 ha platībā) noteikt adresi
„Lauku Āres”, Gātciems, Salas pagasts, Babītes novads; plānotajai zemes vienībai Nr. 2 4,3952 ha platībā
noteikt adresi „Lāni”, Gātciems, Salas pagasts, Babītes novads; plānotajai zemes vienībai Nr. 3 (1,4276 ha
platībā) un uz tās esošajai dzīvojamajai ēkai noteikt adresi „Dižniedras”, Gātciems, Salas pagasts, Babītes
novads; plānotajai zemes vienībai
Nr. 4 (0,7739 ha platībā) un uz tās
esošajai ēkai noteikt adresi „Laumas”, Gātciems, Salas pagasts, Babītes novads; plānotajai zemes vienībai Nr. 5 (0,6436 ha platībā) un uz
tās esošajai ēkai noteikt adresi „Egles”, Gātciems, Salas pagasts, Babītes
novads. Katrai zemes vienībai noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi;
• ar septiņām personām noslēgt
zemes nomas līgumus par 71. dzīvoklim, 6. dzīvoklim, 23. dzīvoklim,
41. dzīvoklim, 66. dzīvoklim, 72. dzīvoklim un 83. dzīvoklim piekrītošām
apbūvētās zemes vienības domājamām daļām Rīgas ielā 2A, Piņķos;
• ar vienu personu un ar SIA „Komandor” noslēgt zemes nomas līgumu par „Sekcijai H” piekrītošām apbūvētas zemes vienības domājamām
daļām Rīgas ielā 2A, Piņķos;
• atsavināt dzīvojamās ēkas Rīgas
ielā 2A, Piņķos, 7. dzīvoklim piekrītošās domājamās daļas no pašvaldības īpašumā esošas zemes vienības

domājamām daļām. Uzdot pašvaldības īpašumu novērtēšanas komisijai
iesniegt pašvaldības domē apstiprināšanai nekustamā īpašuma zemes
1 m2 nosacīto cenu;
• slēgt zemes nomas līgumu ar nekustamā īpašuma „Gaismas”, Spuņciemā, īpašnieku par zemes vienības
daļas 0,065 ha platībā nomu Babītes
novada pašvaldībai piederošās atdzelžošanas stacijas un ar to saistīto
ūdensvadu uzturēšanai;
• izbeigt zemes nomas līgumu ar vienu personu. Atzīt par spēku zaudējušu Babītes novada pašvaldības domes
26.10.2016. lēmumu „Par zemes nomas līguma noslēgšanu par apbūvētu
zemes vienību Kļavu ielā 18, Piņķos,
Babītes pagastā”. Slēgt lauku apvidus
zemes nomas līgumu ar vienu personu par apbūvētas zemes vienības
(platība 0,1406 ha) Kļavu ielā 18,
Piņķos, iznomāšanu mājīpašuma uzturēšanai;
• atsavināt pašvaldībai piederošus
nekustamos īpašumus ar nosaukumu
„Starpgabals Nr. 6”, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 0,0369 ha
platībā, un ar nosaukumu „Starpgabals Nr. 8”, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 0,0308 ha platībā.
Uzdot pašvaldības īpašumu novērtēšanas komisijai iesniegt pašvaldības
domē apstiprināšanai nekustamā
īpašuma nosacīto cenu un izsoles
noteikumus;
• izsniegt izziņu diviem Latvijas
Republikas nepilsoņiem, pieciem
ārvalstu pilsoņiem un SIA „Saliena
Infrastructure” par piekrišanu iegūt
īpašumā zemi nekustamajos īpašumos Babītes pagastā: „Lāču iela 16”
Lapsās; „Lielpauguri” Spilvē; „Ezera
iela 17” Dzilnuciemā; „Lielpriedes
iela 27” Piņķos; „Liepu aleja 15, k-6”
Babītē; „Lielpriedes iela 7” Piņķos;
„Māras iela 1” Mežārēs; „Liedaga
iela”, „Turaidas iela” un „Lakstīgalu
iela” Piņķos;
• vienai personai piešķirt pabalstu
150 EUR apmērā sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai;
• vienai personai piešķirt pakalpojuma apmaksu par 2017. gadu dienas
aprūpes centrā „Cerību ligzda”;
• divām personām piešķirt finansiālu atbalstu Portridžas mācībsistēmas
apmaksai par 2017. gadu;

Decembrī veiktie darbi sabiedriskās kārtības uzraudzībā Babītes novadā
Babītes novada pašvaldības
administrācijas Sabiedriskās
kārtības daļas sargu darbības rezultāti sadarbībā ar
Olaines iecirkņa policijas
darbiniekiem, veicot sabiedriskās kārtības uzraudzību
Babītes novadā 2016. gada
decembrī:

• sabiedriskās kārtības uzraudzībā
veikti 39 izbraukumi;
• Valsts policijā nogādātas astoņas
personas:
o par administratīvā pārkāpuma
izdarīšanu – septiņas;
o aizdomās par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu – viena;
• saņemti un izskatīti 28 iedzīvotāju
iesniegumi un sūdzības;
• četros gadījumos personas nogādātas dzīvesvietā;
• ar 27 personām veiktas preventīva

rakstura pārrunas un pieņemti paskaidrojumi;
• par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu sastādīti astoņi
protokoli – paziņojumi;
• par alkoholisko dzērienu vai citu
apreibinošo vielu lietošanu sabiedriskā vietā vai par atrašanos sabiedriskā vietā tādā reibuma stāvoklī,
kas aizskar cilvēka cieņu, sastādīti
pieci administratīvā pārkāpuma
protokoli;
• Babītes novadā veikti trīs 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 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.
Aicinām pievērst uzmanību mainītajai ceļa zīmei autostāvlaukumā
Piņķos.
Pie veikala „Elvi” automašīnu
stāvēšanai var novietot līdz vienai
stundai, uz automašīnas priekšējā
stikla no ārpuses redzamā vietā novietojot norādi par laiku, kad automašīna novietota autostāvvietā. Ja
nav norādes par novietošanas laiku
un/vai netiek ievērotas zīmes un norādījumi, sabiedriskās kārtības sargi
ir tiesīgi par pārkāpumu piemērot
naudas sodu.
Par sabiedriskās kārtības u.c. likumpārkāpumiem lūgums ziņot Sabiedriskās kārtības daļai, zvanot uz
diennakts mob. tālr. 29466001.
Ainārs Skudris,
sabiedriskās kārtības
sargs
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• nodrošināt pakalpojuma „Zupas uz Ventspili” 1 m3 sadzīves atkrituvirtuve” darbību 2017. gadā;
mu apsaimniekošanas izmaksas ir
• noteikt pienākumu izpildes vērtību 7,20 EUR bez PVN (apsaimnieko
Babītes novadā 2017. gadā 291,42 EUR SIA „Eco Baltia vide”);
mēnesī;
• veikt izmaiņas pašvaldības
• sniegt atbildes vēstuli uz Babītes 27.01.2016. noteikumu Nr. 1 „Par
novada iedzīvotāja iesniegumu par amatiem, to klasificēšanu un mēvalsts svētku noformējumu Piņķos;
nešalgām
pašvaldības
iestādēs
• atcelt Babītes novada pašvaldības 2016. gadā” (protokols Nr. 1, 38.§)
domes 23.11.2016. lēmumu „Par pielikumos Nr. 1, Nr. 6, Nr. 7 un
pašvaldības nedzīvojamo telpu no- Nr. 9, izsakot tos jaunā redakcijā;
došanu nomas tiesību izsolei”. Valsts • piešķirt nodibinājumam „Labo inipolicijas funkciju nodrošināšanai ciatīvu fonds” dotāciju 2148,32 EUR
nodot Nodrošinājuma valsts aģen- apmērā projektu „Dievnamu ieskautūrai bezatlīdzības lietošanā (uz pie- jošo liepu vainagojuma ikgadējās apciem gadiem) pašvaldībai piederošu kopes projekta realizācija” un „Piņķu
mantu – nekustamā īpašuma daļu Sv. Jāņa baznīcas fasādes izgaismoCentra ielā 4. Slēgt patapinājuma šanas – elektroenerģijas izdevumu
līgumu, paredzot maksājumus par finansēšana” īstenošanai;
telpām piegādāto siltumenerģiju, pa- • piešķirt 2017. gadā Babītes novatērēto elektroenerģiju, kā arī auksto da pašvaldības finansējumu šādu
ūdeni un notekūdeņu savākšanu no projektu realizēšanai: radošo plenēkopējā patēriņa;
ru sērija „Novadu zīmē” (1619,96
• atcelt Babītes novada pašvaldības EUR; biedrība „Radošais laiks”);
domes 26.10.2016. lēmumu „Par „Gada danči” (1600 EUR; SIA „KILIBabītes novada pašvaldībai piede- KILI”); „Katram savu tautas tērpu”
rošā nekustamā īpašuma Celtnieku (1758 EUR; biedrība „Vides Vārds”);
iela 1–8, Babīte, Babītes pagasts, Ba- „Pa tautastērpa pēdām” (2000 EUR;
bītes novads, atsavināšanu”;
deju kolektīva „Dārta” atbalsta bied• atcelt Babītes novada pašvaldības rība); „Mūsu novadnieki Latvijai”
domes 24.02.2016. lēmumu „Par (2000 EUR; pašnodarbinātā persoviendzīvokļa dzīvojamās mājas „Ce- na Kristīne Paņko), „Mana dziesma
nas” Kalnciema masīvā, Babītes pa- Latvijai” (2000 EUR; pašnodarbinātā
gastā, Babītes novadā, atsavināšanu persona Uģis Pētersons);
un nekustamā īpašuma novērtēšanas • atteikties izmantot pirmpirkuma
komisijas izveidi”;
tiesības uz 7000 kapitāla daļām (par
• apstiprināt pašvaldībai piederoša cenu EUR 28 000), kas veido 16,16%
nekustamā īpašuma „Starpgabals SIA „Rīgas Apriņķa Avīze” pamatkaNr. 3”, Ābolu ielā 2, Kūdrā, Salas pa- pitāla;
gastā, atsavināšanas izsoles ar preten- • izslēgt no grāmatvedības uzskaites
dentu atlasi rezultātus un nekustamā šaubīgā debitora SIA „V DEMPERS”
īpašuma ieguvēju – izsoles uzvarētā- parādu 1711,99 EUR apmērā, atzīstot izdevumus un samazinot izveiju. Pirkuma maksa – 1812 EUR;
• noteikt, ka no 01.01. līdz 27.11.2017. dotos uzkrājumus šaubīgiem debiBabītes novada administratīvajā te- toriem;
ritorijā atkritumu savākšanas zonā • apstiprināt pamatlīdzekļu norakNr. 1 „Salas pagasta teritorija” 1 m3 stīšanas sarakstu;
sadzīves atkritumu apsaimniekoša- • piešķirt Babītes novada pašvaldīnas izmaksas ir 7,90 EUR bez PVN bas iestāžu darbiniekiem un vadītā(apsaimnieko SIA „Daugavpils jiem vienreizēju prēmiju par iegulspecializētais autotransporta uzņē- dījumu 2016. gada Babītes novada
mums”); noteikt, ka no 01.01. līdz pašvaldības budžeta sekmīgā izpildē
30.11.2017. atkritumu savākšanas un labiem 2016. gada darba izpildes
zonā Nr. 2 „Babītes pagastā valsts rādītājiem.
autoceļa A10 Rīga–Ventspils kreisā
Andrejs Ence,
puse virzienā uz Ventspili” un Nr. 3
Babītes
novada
pašvaldības
„Babītes pagastā valsts autoceļa A10
Rīga–Ventspils labā puse virzienā
domes priekšsēdētājs
Paziņojums par nekustamā īpašuma „Krūkļi” zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0032, Vīkuļos, Babītes pagastā,
Babītes novadā, detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai
apspriešanai un atzinumu saņemšanai
Ar Babītes novada pašvaldības domes 21.12.2016. lēmumu (prot. Nr. 17,
8.§), detālplānojuma projekts nekustamā īpašuma „Krūkļi” zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu 8084 008 0032, Vīkuļos, Babītes pagastā, Babītes
novadā, ir nodots publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 24.01.2017. līdz 21.02.2017.
Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 13.02.2017. plkst. 17.00 Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes
pagastā, Babītes novadā.
Publiskās apspriešanas laikā detālplānojuma projekts būs apskatāms Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes
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 –
pirmdienās un ceturtdienās plkst. 8.15–12.15 un 13.00–18.00.
Sintija Bērziņa,
Babītes novada pašvaldības
Plānošanas un būvniecības daļas
teritorijas plānotāja

4 | www.babite.lv

2017. gada 24. janvāris, nr. 81

Paaugstināta sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas maksa
Saskaņā ar grozījumiem Dabas resursu nodokļa likumā, kas
stājās spēkā 2017. gada 1. janvārī, ir paaugstināta dabas resursu nodokļa likme no 12 EUR uz 25 EUR par vienas tonnas
sadzīves atkritumu apglabāšanu.

Aicinām sakārtot dokumentus
Informācija nekustamo īpašumu īpašniekiem

Salīdzinot ar iepriekšējiem
gadiem, 2016. gadā Babītes novadā bija vērojams
Līdz ar dabas resursu nodokļa likmes izmaiņām Babītes novada paš- būvniecības un ar to saistīto
valdības dome 2016. gada 21. decembrī apstiprināja grozījumus at- aktivitāšu pieaugums.
kritumu apsaimniekošanas maksā (protokols Nr. 17, 33.§), kas stājās
spēkā ar 2017. gada 1. janvāri.
Kopumā Babītes novada pašvaldības Plānošanas un būvniecības
daļa 2016. gadā ir izdevusi 224
Atkritumu apsaimniekošanas maksa ar 01.01.2017.
būvatļaujas un veikusi 185 atzīsaskaņā ar noslēgtajiem līgumiem
mes paskaidrojuma rakstos vai
par atkritumu apsaimniekošanu Babītes novada
apliecinājuma kartēs par būvadministratīvajā teritorijā
Viena kubikmetra
niecības ieceres akceptu. SavuLīguma
sadzīves atkritumu
kārt Babītes novada pašvaldības
Atkritumu savākšanas
Uzņēmums
darbības apsaimniekošanas
zona
Būvju
ekspluatācijā pieņemšanas
termiņš
izmaksas,
EUR bez PVN
komisija ir pieņēmusi ekspluatāSIA „Daugavpils
cijā 170 būves un būvinspektori
Nr. 1
specializētais
Līdz
7,90
veikuši
92 atzīmes apliecinājumu
Salas pagasta teritorija
autotransporta 27.11.2017.
uzņēmums”
kartēs vai paskaidrojumu rakstos
Nr. 2
par būvdarbu pabeigšanu.
Babītes pagastā, valsts autoSIA
Līdz
7,20
Babītes novada pašvaldības Būvceļa A10 Rīga–Ventspils krei- „Eco Baltia vide” 30.11.2017.
sā puse virzienā uz Ventspili
niecības administratīvā komisija,
Nr. 3
apkopojot datus par 2016. gadā
Babītes pagastā, valsts autoSIA
Līdz
7,20
veikto
būvniecības kontroli, noceļa A10 Rīga–Ventspils labā „Eco Baltia vide” 30.11.2017.
puse virzienā uz Ventspili
rāda uz tendencēm, kas novadā
Elfa Sloceniece, Babītes novada pašvaldības izpilddirektore ir aktuālas, personām neievērojot
normatīvajos aktos noteikto.
Atgādinām, ka sešu mēnešu laikā pēc būvatļaujas derīguma termiņa izbeigšanās ir jāierosina kaNoslēdzoties Babītes novada
alizēta reizi mēnesī, kā arī laika dastra objekta reģistrācija KadasBeberbeķu un Piņķu kapsētu
gaitā var tikt papildināta ar plašā- tra informācijas sistēmā (Valsts
digitalizācijai, interneta vietnē ku informāciju par apbedītajiem zemes dienestā jāveic objekta
www.cemety.lv iedzīvotāji var
(dzīvesstāsti, piemiņas ieraksti kadastrālā uzmērīšana), ja uzatrast informāciju par apbedī- u.tml.) un informāciju par pasā- būvēta vai nojaukta būve, veikta
tajiem un apskatīt to kapviekumiem kapsētās (kapusvētki u.c. būves, būves daļas vai telpu grupas renovācija vai rekonstrukcija.
tas atrašanās vietu kartē.
notikumi).
Lelde Drozdova-Auzāne, Būve pēc būvdarbu pabeigšanas
Informācija par apbedījumiem
Babītes novada pašvaldības ir nododama ekspluatācijā. Otrās
šajā interneta vietnē tiks aktusabiedrisko attiecību speciāliste

Digitalizētas Beberbeķu un Piņķu kapsētas

Saimnieciskie darbi
2016. gada decembrī
• Veikti ielu un ceļu asfalta seguma bedrīšu labošanas darbi,
ziemas sezonas ielu un ceļu,
meliorācijas sistēmu uzturēšanas darbi, kā arī ielu un ceļu
apgaismojuma remonti.
• Turpinās ēkas nekustamajā
īpašumā „Vietvalži” Spuņciemā
pārbūves darbi.
• Veikti demontāžas darbi un
teritorijas sakopšana nekustamajā īpašumā „Priednieki”.
• Uzsākta ēkas pārbūve nekustamajā īpašumā Liepu alejā 17,
Babītē.
• Izsludināts iepirkums par būvprojekta „„ATC ēkas” pārbūve
par daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju, „Administratīvā ēkapasts” pārbūve par divu dzīvokļu dzīvojamo māju un „Garāža”

pārbūve par palīgēku (saimniecības ēka) nekustamajā īpašumā „Mildas”” realizāciju.
• Saskaņā ar domes lēmumiem
noslēgti zemes nomas līgumi,
pārtraukts nedzīvojamo telpu
nomas līgums ar likvidējamo
SIA „Komunālie pakalpojumi”,
kā arī veikts no tās pārņemto
pamatlīdzekļu novērtējums.
• Tiek kārtota dokumentācija,
lai ekspluatācijā nodotu pārbūvēto administrācijas ēku Centra
ielā 4, Piņķos.
• Veikti Babītes vidusskolas pārbūves un teritorijas labiekārtojuma būvprojekta labojumi,
saņemts pozitīvs ekspertīzes
atzinums.
Elfa Sloceniece,
pašvaldības izpilddirektore

grupas viena vai divu dzīvokļu
dzīvojamo ēku var nodot ekspluatācijā, ja ir pilnībā pabeigti
vispārējie būvdarbi un inženiertīklu izbūve, veikta fasādes apdare un labiekārtota teritorija ielas
pusē, kā arī ir iekārtota vismaz
viena dzīvojamā telpa, virtuve un
sanitārais mezgls (sanitārajām
iekārtām ir jābūt pievienotām
inženiertīkliem). Būvi aizliegts
izmantot līdz tās pieņemšanai
ekspluatācijā.
Neskatoties uz to, ka jau
divus gadus Būvniecības likums („Latvijas Vēstnesis”, 146
(4952), 30.07.2013., stājās spēkā 01.10.2014.) un ar to saistītie
būvnoteikumi nosaka jaunu būvniecības kārtību, 2016. gadā vēl
aizvien tika konstatēti patvaļīgas
būvniecības gadījumi, kas saistīti
ar būvatļaujas nepareizu izpratni.
Saskaņā ar normatīvo aktu regulējumu atkarībā no būves veida un grupas būvniecības iecere
var tikt akceptēta, izdodot būvatļauju, izdarot atzīmi apliecinājuma kartē vai paskaidrojuma
rakstā. Saņemot būvatļauju, personai nav tiesību veikt būvdarbus,
pirms nav izpildīti būvatļaujā norādītie nosacījumi un saņemtas
atzīmes par to izpildi.
Ņemot vērā minēto, atgādinām
svarīgāko, pirms vēlaties uzsākt
būvdarbus:
• būvdarbus drīkst uzsākt pēc
tam, kad ir izdarīta atzīme būvat-

ļaujā par visu tajā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi, būvdarbu uzsākšanas nosacījumu
izpildi un būvatļauja kļuvusi neapstrīdama (Būvniecības likuma
17. panta pirmā daļa);
• būvdarbus, kuru veikšanai
nepieciešama
apliecinājuma
karte vai paskaidrojuma raksts,
drīkst uzsākt pēc tam, kad minētajos dokumentos ir izdarīta
atzīme par nosacījumu izpildi un
speciālajos noteikumos paredzētajos gadījumos ir reģistrēti būvdarbu uzsākšanai nepieciešamie
dokumenti (Būvniecības likuma
17. panta ceturtā daļa);
• būvdarbi, kas uzsākti vai tiek
veikti bez būvatļaujas vai pirms
tam, kad būvatļaujā, apliecinājuma kartē vai paskaidrojuma rakstā izdarīta atzīme par attiecīgo
nosacījumu izpildi, gadījumos,
kad attiecīgie lēmumi saskaņā ar
normatīvajiem aktiem ir nepieciešami, kā arī būvdarbi, kas neatbilst būvprojektam un normatīvo aktu prasībām, ir kvalificējami
kā patvaļīga būvniecība (Būvniecības likuma 18. panta otrā daļa).
Aicinām pārliecināties par jūsu
rīcībā esošo būvniecības dokumentāciju. Neskaidrību gadījumā
sniegsim jums nepieciešamo informāciju dokumentu sakārtošanai.
Ieva Orbidāne,
Babītes novada pašvaldības
Būvniecības administratīvās
komisijas vadītāja

IESAISTIES!
TOP JAUNS TERITORIJAS PLĀNOJUMS
Vēl līdz 2017. gada 1. martam var sūtīt pa pastu, iesniegt personīgi vai sūtīt
elektroniski priekšlikumus Babītes novada teritorijas
plānojuma izstrādei.
Iesniegumi un priekšlikumi var būt dažādi. Sagaidāmie iesniegumi no nekustamo īpašumu īpašniekiem ir
par konkrētām zemes vienībām noteikto 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 laukuma nepieciešamību kādā no ciemiem. Nepieciešamā funkcija –
basketbola laukums, veikals un tamlīdzīgi – var tikt iekļauta kādā no funkcionālajām zonām, un tam būs
paredzēta vieta funkcijas īstenošanai. Šeit gan jāpiebilst, 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.
Kontakti priekšlikumiem un iesniegumiem:
Babītes novada pašvaldības administrācija Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pag., Babītes nov., LV-2107; e-pasta
adrese dome@babite.lv. Ja uz e-pastu tiek sūtīts iesniegums, tas jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu.
Priekšlikumi var tikt sūtīti brīvā formā.
Vairāk informācijas par Babītes novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu lasiet 2016. gada 13. decembra
pašvaldības informatīvajā izdevumā „Babītes Ziņas” un pašvaldības interneta vietnē www.babite.lv.
Inga Griezne,
Babītes novada pašvaldības
Plānošanas un būvniecības daļas teritorijas plānotāja
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Iespējas savu ideju un
teritorijas attīstīšanai
Jaunajā gadā jaunas domas
un darbi arī biedrībai „Pierīgas partnerība”, kas sadarbībā ar dažādiem partneriem
organizē daudzveidīgus
pasākumus un aicina uzzināt
par iespējām savu ideju un
teritorijas attīstībai.
• Ir izsludināta 2. un 3. kārta projektu īstenošanai – piesakies un iegūsti
atbalstu savu ideju īstenošanai! Uzņēmējdarbības projekti iesniedzami
līdz 16. februārim, sabiedriskā labuma projekti – līdz 1. martam.
• Biedrība ir arī „Eurodesk” informācijas punkts, kas nozīmē iespēju
un interesi veicināt informētību,
organizēt kopīgus pasākumus ar
izglītības iestādēm, jauniešu organizācijām un citiem, kuri vēlas
uzzināt vairāk par Eiropas Savienības sniegtajām neformālās
izglītības iespējām programmā
„Erasmus+! Sazinies – brigita.medne@
pierigaspartneriba.lv.
• Viena no nozīmīgākajām mūsu
prioritātēm ir atbalstīt mājražotājus – pavasarī organizēsim apmācību ciklu par tādām tēmām
kā iepakojums, fotografēšana,
komunikācija u.c. Jau tagad mājražotājiem un amatniekiem ir ie-

spēja pievienoties jaunizveidotajai
grupai „Facebook”, kurā biedrība
ziņos par iespējām, arī paši mājražotāji aicināti dalīties pieredzē
un apspriest būtisko. Vēl joprojām aktuāls ir Mārupes, Babītes
un Olaines novada mājražotāju
stends, ko var apskatīt Jaunmārupes sabiedriskajā ēkā Mazcenu
alejā 33/3.
• Kopā ar finanšu institūciju „Altum”, Jūrmalas reģionālo biznesa
inkubatoru un Latvijas Lauku izglītības un konsultāciju centru novados janvārī organizējām semināru „Atbalsta iespējas uzņēmējiem”.
• Februāra sākumā sadarbībā ar
Latvijas valsts simtgades biroju un
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru organizēsim tikšanās
nevalstiskajām organizācijām un
aktīvajiem iedzīvotājiem par iespējām un idejām; Babītes novadā tas
notiks 7. februārī plkst. 18.00 pašvaldības Kultūrizglītības centrā.
Aicinām turpināt sekot līdzi aktuālajai informācijai biedrības mājaslapā www.pierigaspartneriba.lv
un facebook.com/pierigaspartneriba
un attīstīt teritoriju kopā!
Brigita Medne,
biedrības „Pierīgas partnerība”
projektu vadītāja
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Aicinām uz tikšanos
par sadarbības iespējām tūrismā

Mums ir tik daudz ko rādīt, ko piedzīvot, ko attīstīt! Kā to parādīt citiem? Biedrības „Pierīgas partnerība”, „Partnerība „Daugavkrasts”” un „Lauku partnerība „Lielupe”” sadarbībā ar lauku tūrisma asociāciju „Lauku ceļotājs”
un novadu pašvaldībām organizē tikšanos tūrisma pakalpojumu sniedzējiem un interesentiem par sadarbības un
attīstības iespējām, domājot par kopīga projekta īstenošanu.
Tikšanās norisināsies 9. februārī plkst. 10.00 Olaines 1. vidusskolas konferenču zālē (Zeiferta iela 4, Olaine).
Interaktīvā veidā strādāsim grupās, apzinoties pašreizējo situāciju, nākotnes iespējas, izaicinājumus, meklējot risinājumus.
Aicinām pieteikties: www.ej.uz/sadarbiba_turisms.
Brigita Medne, biedrības „Pierīgas partnerība” projektu vadītāja

Babītes novadā papildina noteikumus līdzfinansējuma
saņemšanai mācībām privātās pirmsskolas izglītības iestādēs
2016. gada 14. decembrī
stājās spēkā 07.02.2012.
Babītes novada pašvaldības
saistošo noteikumu Nr.3 „Par
pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas pakalpojumu apmaksu no Babītes
novada pašvaldības budžeta pirmsskolas izglītības
ieguvei privātās pirmsskolas
izglītības iestādēs” grozījumi, kas papildina un precizē
normatīvo aktu, lai Babītes
novada iedzīvotājiem būtu
skaidri saprotamas viņu
iespējas pieteikties līdzfinansējuma (pašvaldības atbalsta) saņemšanai un izmantot
viņiem piešķirtās priekšrocības, dzīvojot Babītes novadā.
2016. gada 26. oktobrī Babītes
novada pašvaldības dome apstiprināja 07.02.2012. saistošo noteikumu Nr. 3 grozījumus, precizējot kritērijus, pēc kādiem piešķirams pašvaldības atbalsts, kā arī
nosakot gadījumus, kuros pašvaldība var atteikt vai pārtraukt

atbalsta sniegšanu pirmsskolas
izglītības ieguvei privātās pirmsskolas izglītības iestādēs.
Pagājušā gada 14. decembrī
grozījumi stājās spēkā un akcentē
vairākus līdzfinansējuma saņemšanai būtiskus nosacījumus:
• pašvaldības atbalsts piešķirams tikai tādos gadījumos, kad
bērna un vismaz viena no viņa
vecākiem vai bērna likumīgā
pārstāvja deklarētā dzīvesvieta ir
Babītes novada administratīvajā
teritorijā;
• pašvaldības atbalsts netiek
sniegts vai tiek pārtraukts gadījumos, ja atbalsta pieprasītājs
neatbilst saistošajos noteikumos
minētajiem priekšnoteikumiem
vai ir sniedzis nepatiesas ziņas;
• pašvaldības amatpersonas
pārbauda līdzfinansējuma pieprasītāja sniegto ziņu par personu deklarēto dzīvesvietu patiesumu, kā arī to, vai personām ir
likumīgs pamats būt deklarētām
konkrētajā dzīvesvietā. Pretējā
gadījumā normatīvo aktu noteiktajā kārtībā pašvaldība ir tiesīga

anulēt personas dzīvesvietas deklarāciju;
• deklarētās dzīvesvietas maiņas gadījumā (pārceļoties uz
dzīvesvietu ārpus Babītes novada
administratīvās teritorijas) pašvaldības atbalsts tiek pārtraukts,
sākot ar adreses maiņas datumu.
Savukārt gadījumos, kad personām nav bijis tiesisks pamats
būt deklarētām norādītajā adresē
Babītes novadā, personām ir pienākums atmaksāt visu saņemto
finansiālo atbalstu bērna izglītošanai privātajā pirmsskolas izglītības iestādē.
Babītes novada pašvaldības
dome līdz ar minētā normatīvā
akta grozījumiem sekmē sava novada iedzīvotāju dzīves kvalitātes
uzlabošanu un līdzekļu izlietošanu vietējo iedzīvotāju labklājībai
un vides sakārtošanai.
Saistošo noteikumu pilno versiju iespējams aplūkot Babītes
novada pašvaldības interneta
vietnē www.babite.lv.
Ilze Aizsila,
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Latvijas simtgades projekti Babītes novadā

Apstiprināti Latvijas simtgadei veltīto pasākumu
konkursa rezultāti Babītes novadā
Gatavojoties Latvijas
valsts simtgadei, Babītes
novada pašvaldības dome
2016. gadā izsludināja
Latvijas simtgadei veltīto
pasākumu projektu konkursu „Es esmu Latvija” ar
iespēju saņemt finansējumu
līdz 2000 eiro savu ideju –
pasākumu – īstenošanai
novadā 2017. gadā.
Konkurss 2016. gada oktobrī
noslēdzās. Pēc iesūtīto projektu
apkopojuma pašvaldības Izglītības kultūras un sporta komi-

teja izvērtēja iesniegtos desmit
projektu pieteikumus, finansējuma saņemšanai izvirzot sešus
projektus, kuri atbilda konkursa
nolikumā noteiktajām prasībām.
2016. gada 20. decembrī pašvaldības dome apstiprināja konkursa rezultātus, piešķirot Babītes
novada pašvaldības finansējumu
10 977,96 eiro apmērā šādu projektu īstenošanai:
• biedrības „Radošais laiks”
radošo plenēru sērijai „Novadu
zīmē” (1619,96 EUR);
• SIA „KILI-KILI” projektam
„Gada danči” (1600 EUR);

• biedrības „Vides Vārds” projektam „Katram savu tautastērpu” (1758 EUR);
• deju kolektīva „Dārta” atbalsta biedrības projektam „Pa tautastērpa pēdām” (2000 EUR);
• pašnodarbinātās personas Kristīnes Paņko projektam „Mūsu novadnieki Latvijai”
(2000 EUR);
• pašnodarbinātās personas
Uģa Pētersona projektam „Mana
dziesma Latvijai” (2000 EUR).
Jau informējām, ka konkursā
varēja piedalīties nevalstiskās
organizācijas, komercsabiedrī-

bas un fiziskas personas, kuras
reģistrētas kā saimnieciskās
darbības veicējas, kas darbojas
kvalitatīvu, ekonomiski efektīvu
dažādu pasākumu organizēšanā
Babītes novadā. Konkursa pasākumu kopējais finansēšanas
fonds bija 20 000 EUR, vienam
pasākumam maksimāli piešķiramais finansējuma apjoms – līdz
2000 EUR.
Gatavošanās pasākumu īstenošanai jau ir sākusies. Līdztekus projektu konkursam tiek
plānoti arī citi simtgadei veltīti
pasākumi. Aicinām iedzīvotājus

ar savām idejām un ieteikumiem
iesaistīties pasākumu programmas veidošanā Babītes novadā,
sazinoties ar valsts simtgades
svinību koordinatori Babītes novadā Kultūrizglītības centra vadītāju Birutu Grīnfeldi (e-pasta
adrese biruta.grinfelde@babite.lv,
tālr. nr. 67914447).
Plašāk par Latvijas valsts simtgades mērķiem lasiet interneta
vietnē www.lv100.lv.
Par projektu norisi Babītes novadā informēsim arī turpmāk.
Ilze Aizsila
sabiedrisko attiecību speciāliste

apģērbu, apavus un rotas valkāja
dažādos gadsimtos mūsu teritorijā: būs lekcijas un praktiskas nodarbības par krekliem, brunčiem,
villainēm un jakām, galvassegām,
rotām, adījumiem, apaviem, jostām. Uzskatu, ka ikviens cilvēks
var atmodināt sevī seno amatu
prasmes un izšūt vienkāršu kreklu,
noadīt rakstainus cimdus, noaust
jostu. Šīs nodarbības dos labāku izpratni, kādu tērpu vēlies un
ko iegādāties no profesionāliem
amatniekiem, lai lieki netērētos.
Sadarbībā ar Babītes novada

pašvaldības Kultūrizglītības centru 27. janvārī plkst. 18.00 Kultūrizglītības centra Lielajā zālē
(Jūrmalas ielā 14A, Piņķos) aicinām ikvienu interesentu – arī
tos, kuri nedomā nodoties izšūšanai, – uz nodarbību cikla „Ceļā
uz savu tautastērpu” pirmo ievadlekciju „Latviešu tautastērpa
vēsture laikmetu griežos. Kādu
apģērbu valkāja Babītes novadā?”. Mākslas zinātņu doktore
Ieva Pīgozne stāstīs par tūkstoš
gadu seno latviešu tautastērpu
vēsturi, demonstrēs attēlus no

izrakumiem, senus zīmējumus
un citas liecības, kas ļaus apjaust,
cik plašas izvēles iespējas atkāpties laikā mums ir. Ceļā uz savu
tautastērpu pats svarīgākais ir
saprast, kā īsti vēlies saposties.
Tos, kuri vēlas apgūt arī praktiskas tautastērpa gatavošanas pamatiemaņas, lūdzu pieteikties, rakstot
uz e-pasta adresi anitra@vak.lv.
Anitra Tooma,
Babītes novada iedzīvotāja,
Latvijas simtgades projekta
„Katram savu
tautastērpu” autore

„Vides Vārds” – projekts „Katram savu tautastērpu”

Ceļā uz savu tautastērpu

Latvijas simtgades tuvošasarkana jaka ar spalvu pušķīšiem?
Ko valkāja vīrieši? Ko – bērni?
nās rosina ikvienu vairāk
Lai veicinātu sabiedrības izpiedomāt par mūsu tautas
vēsturi, un viens no veidiem, pratni par tautastērpiem, biedrība
„Vides Vārds” ar projektu „Katram
kā to izdarīt, ir kaut nesavu tautastērpu” piedalījās Badaudz, bet atgriezties laikā,
uzvelkot tērpu, kādu valkāja bītes novada pašvaldības Latvijas
cilvēki, kas dzīvoja šajā tesimtgadei veltīto pasākumu projektu konkursā „Es esmu Latvija”,
ritorijā pirms 1000, 500 vai
iegūstot pašvaldības līdzfinansē200 gadiem.
jumu tā īstenošanai. Projekta noKāds bija šis tērps? Mēlenēs krā- darbību ciklā „Ceļā uz savu tautassots tumši zils vamzis un bronzas tērpu” ikvienam interesentam
rotas? Aitu pelēks bruncis un būs iespēja klausīties vēsturnieku
balta seģene? Strīpaini brunči un un etnogrāfu lekcijas par to, kādu

Darba iespējas
SALAS SĀKUMSKOLĀ
Mēs, Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas
kolektīvs, meklējam zinošus savas jomas
profesionāļus – kolēģus, lai kopīgi veidotu un
attīstītu izglītības iestādi visaugstākajā kvalitātē!
Aktuālās vakances:
• SPECIĀLAIS PEDAGOGS;
• VISPĀRĒJĀS PAMATIZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJS
1.–6. klašu grupā.
CV un motivācijas vēstuli lūgums
līdz 3. martam sūtīt
uz e-pasta adresi nensija.priedite@babite.lv.
Jautājumu gadījumā zvanīt uz tālruni 20395011.

Atskats uz Sociālā dienesta organizētajiem svētku
pasākumiem Babītes novadā
Babītes novada pašvaldības
Sociālais dienests pagājušā
gada izskaņu aizvadīja čaklā
svētku rosībā, organizējot
vairākus Ziemassvētku pasākumus.
20. decembrī Kultūrizglītības
centrā sadarbībā ar ilggadējo
atbalstītāju, sadarbības partneri
SIA „Saliena” tika organizēts Ziemassvētku pasākums bērniem ar
invaliditāti un bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm.
21. decembrī Babītes novada
pašvaldības daudzfunkcionālajā
sociālo pakalpojumu centrā Ba-

Ingrīdas Martinsones vadībā) iepriecināja novada iedzīvotājus ar
Ziemassvētku dziesmām un dzejoļiem. Koncerta nobeigumā svinību viesi vienojās kopīgā dziesmā „Klusa nakts, svēta nakts”.
Ar jaunām idejām un darba
sparu uzsākam jauno 2017. gadu.
Lai izdodas iecerētais un realizējas vēl nebijušais!
Paldies visiem, kuri bija ar
mums, un gaidīsim arī turpmāk
Sociālā dienesta organizētais
Ziemassvētku pasākums
ar gaišām domām, iecerēm un
Kultūrizglītības centrā.
veiksmi! Lai jaunais gads nes
prieku, laimi un izdošanos it visā!
Foto: Ilze Aizsila
Kristīne Kalote,
bītes vidusskolas ansamblis „MāBabītes novada pašvaldības
rīte” un „Pūpoliņi” (skolotājas
Sociālā dienesta vadītāja
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Babītes novada ģimenes satiekas svētku fotosesijās
Jau trešos Ziemassvētkus pēc
kārtas Babītes novada daudzbērnu ģimeņu biedrība „Babītes
ģimenes” organizēja fotosesijas,
dodot iespēju Babītes novada
ģimenēm iegūt skaistas svētku
fotogrāfijas tepat, novada centrā.
Fotografēšanās Kultūrizglītības
centra telpās notika pirms Ziemassvētkiem, piedāvājot katrai
ģimenei 30 minūšu garu fotosesiju. Lielās atsaucības dēļ bija pat
jānoorganizē atkārtota fotografēšanās diena. Ģimenes fotografēt
aicinājām profesionālu fotogrāfu
ar 15 gadu darba stāžu nozarē –
Māri Zalānu.
Biedrība „Babītes ģimenes” aicina
pievienoties jaunus biedrus – ģimenes, kurās aug trīs un vairāk bērnu, –
un aicina izteikt priekšlikumus jaunām nepieciešamām aktivitātēm
daudzbērnu ģimenēm, kā arī ierosinājumus Babītes novada ģimeņu
dzīves kvalitātes uzlabošanai.
Ierosinājumus gaidīsim biedrības „Babītes ģimenes” „Facebook”
profilā.
Kristīne Brasliņa, biedrības
„Babītes ģimenes” valdes locekle

Bronza starptautiskajās vieglatlētu sacensībās

Sporta ziņas

Babītes novada vieglatlēts Māris Grēniņš ieguvis trešo vietu starptautiskajās vieglatlētu sacensībās „Zie15.01. SK „Babīte” – VK „miLATss” massvētku starti”, kas no 20. līdz 21. decembrim notika Baltkrievijas galvaspilstētā Minskā. Latviju sa7. janvārī sākās Latvijas koman- (Daugavpils) 3:1.
censībās pārstāvēja septiņi sportisti, bet kopumā tajās piedalījās vairāk nekā 200 dažādu valstu sportistu.
du čempionāts novusā visās līgās.
M. Grēniņš tāllēkšanā ar rezultātu 6,72 metri izcīnīja trešo vietu, un trešā vieta sportistam arī barjerskrieČempionātā virslīgā un otrajā līgā BABĪTES NOVADA SPORTA
šanā, kur viņa rezultāts bija 8,56 sekundes.
Ziņa sagatavota pēc M. Grēniņa sniegtās informācijas
šogad piedalās divas SK „Babīte” SPĒLES
komandas. Virslīgas pirmās trīs KĀRŠU SPĒLE „ZOLĪTE”
spēles notika Piņķos, kur SK „Babī- 15. janvārī Babītes sporta komte” izcīnīja divas uzvaras. Rezultāts pleksā norisinājās 1. posms novaspēlē ar komandu „Cesvaine” (Ces- da sacensībās kāršu spēlē „Zolīte”,
vaines novads) – 29:21, ar „Vidzem- kurā piedalījās 18 dalībnieki.
nieki” (Smiltenes novads) – 26:14. Labākie 1. posmā: sieviešu kon- 7. janvārī Garkalnē Latvijas
Ar 23:27 piedzīvots zaudējums Kul- kurencē 1. vieta Ievai Ķelpei, Jātnieku federācijas (LJF)
dīgas „Elvi” komandai. Savukārt ot- 2. vieta Dainai Pedecei un 3. vie- prezidents Agris Blaus un
rās līgas komanda viesojās Ozolnie- ta Dzintrai Sviklei; vīriešu kon- ģenerālsekretāre Kristīne
kos, kur uzvarēja Olaines komandu, kurencē 1. vieta Vladislavam Ri- Lisovska svinīgā pasākumā
bet zaudēja Ozolnieku un Baldones bulim, 2. vieta Uldim Lagzdiņam pasniedza Gada balvas
komandām.
un 3. vieta Aigaram Bērziņam.
jāšanas sportā.

NOVUSS

Latvijas Jātnieku federācijas
Gada balvas saņem Babītes novada sportisti

FLORBOLS

2016. gada Pierīgas
novadu sporta sacensību
kopvērtējums

Konkursā „Latvijas Republikas
labākais jātnieks” kopvērtējumā
Gada balvas tika pasniegtas šķērAizvadītā gada decembrī Pierīgas šļu pārvarēšanā, iejādē, poniju
novadus par panākumiem 2016. ga- jāšanā, paralimpiskajā iejādē, pada novadu kompleksajās sporta jūgu braukšanā, tautas klasē un
spēlēs sveica Pierīgas Izglītības, amatieru jāšanā visās vecuma
kultūras un sporta pārvalde.
grupās.
Kopvērtējumā šķēršļu pārvarēApkopojot 2016. gada spēļu rezulVOLEJBOLS
tātus, par novadu komplekso sporta šanā konkursā „Latvijas labākais
Turpinās Baltijas līgas čempionāts spēļu uzvarētājiem kļuva Mārupes jātnieks” Babītes novada iedzīvosievietēm. Divas pēdējās spēles SK novads (195 punkti), 2. vieta Babī- tājs Ģirts Bricis (RJSK „Sport De
„Babīte” sieviešu volejbola koman- tes novadam (194 punkti), 3. vieta Lux”) ieguva 3. vietu.
Iejādē pieaugušo konkurenda aizvadīja Piņķos. Spēļu rezultāti: Ropažu novadam (176 punkti). .
Sergejs Varša, Babītes sporta cē 3. vieta Agnesei Kukainei
14.01. SK „Babīte” – „Achema”
kompleksa metodiķis (JSK „Temperaments”), bērKKSC (Jonava) 1:3;
Turpinās Latvijas pirmās līgas
čempionāts florbolā. SK „Babīte/
RSU” spēļu rezultāti:
7. janvārī SK „Babīte/RSU” –
„Lekrings-1” 6:5;
13. janvārī SK „Babīte/RSU” –
„Saulkalne” 7:4.

2016. gada kopvērtējumā Babītes novada sportistei Sintijai Ģīlei
3. vieta iejādē bērnu konkurencē. Foto: Dace Teibe

nu konkurencē 3. vieta Sintijai
Ģīlei (JSK „Temperaments”).
1. vietas ieguvēja amatieru
konkurencē iejādē ir Līga Ģīle

(JSK „Temperaments”).
Ziņa sagatavota pēc
Latvijas Jātnieku federācijas
sniegtās informācijas
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TUVĀKIE PASĀKUMI BABĪTES NOVADĀ
KULTŪRIZGLĪTĪBAS CENTRĀ

LIELAJĀ ZĀLĒ (Jūrmalas iela 14A, Piņķi)
27. janvārī plkst. 18.00 Latvijas simtgades projekta „Katram savu tautastērpu” nodarbību cikla „Ceļā uz savu tautastērpu” pirmā ievadlekcija „Latviešu
tautastērpa vēsture laikmetu griežos. Kādu apģērbu valkāja Babītes novadā?”. Mākslas zinātņu doktore Ieva Pīgozne stāstīs par tūkstošgadīgo latviešu
tautastērpu vēsturi, demonstrēs attēlus no izrakumiem, senus zīmējumus
un citas liecības. Tiek aicināts ikviens interesents! Ieeja bez maksas.
28. janvārī plkst 13.00 humora izrāde „Made in Latvija”. Izrādē savīti
asprātīgi dzīves situāciju tēlojumi, smieklīgi stāsti par mums pašiem –
Latvijā radītiem – un par to, ko esam te radījuši un… savārījuši. Izrādē
būs dzirdamas dažādas dziesmu parodijas. Žoržs Siksna mēģinās savas
dziesmas dziedāt dažādās valodās, lai izsistos pasaulē. Būs skatāms
Dzintara Čīčas dzīves gājums uz skatuves, kas sākās ar bērnu „Eirovīziju”, līdz nonāca pie mums ar „Liktenslīnijām”. Būs dažādi muzikāli brāļi –
Kokari, Laivenieki, Ziemeļi un Ilmāri, kā arī daudz kas cits. Režisors – Mārtiņš Egliens. Lomās: I. Kļavinskis, M. Brūveris, M. Eglinskis,
K. Kareļins, A. Dzērve, M. Egliens vai I. Puga.
Biļetes cena – 15 un 20 eiro. Biļetes iepriekšpārdošanā Kultūrizglītības
centrā, kā arī www.bilesuparadize.lv.
2. februārī plkst. 19.00 radošās apvienības „Teātris un ES” izrāde bērniem „Burunduka TV šovs”. Biļetes cena 4 eiro.
Biļetes uz pasākumiem var iegādāties Kultūrizglītības centrā pie dežuranta 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.

BIBLIOTĒKĀ (Jūrmalas iela 14A, Piņķi)
Grāmatu izstādes janvārī:
• itāliešu rakstniekam, filozofam Umberto Eko – 85
• rakstniekam Egilam Lukjanskim – 80
• rakstniekam Olafam Gūtmanim – 90
• tēlniekam amatierim, koraļļu pils (Maiami, Florida, ASV)
autoram Edvardam Liedskalniņam – 130
• rakstniecei Andrai Neiburgai – 60
• angļu rakstniekam Alanam Aleksandram Milnam – 135 (bērnu nodaļa)
• dzejniekam Vitautam Ļūdēnam – 80
• dzejniekam Jānim Sirmbārdim – 80
• tematiskā izstāde „2017 – Ugunīgā Gaiļa gads”
• tematiskā izstāde „Ziemassvētku kaujām – 100”
Pasākumi un citas izstādes:

• līdz 28. februārim apskatāma mākslinieka Jāņa Puriņa gleznu izstāde;
• 8. februārī no plkst. 14.00 līdz 19.00 sveču darbnīca;
• 23. februārī plkst. 14.00 Bērnu žūrijas ekspertu noslēguma pasākums.
Plašāka informācija par pasākumiem pašvaldības interneta vietnē
www.babite.lv un „Facebook” profilā www.facebook.com/Babitesnovads

Novada koriem panākumi garīgās mūzikas festivālā
No 13. līdz 15. janvārim Dau- riģents Jānis Ozols) ieguva godpilgavpilī notika XII Starptauno trešo vietu. Savukārt kategorijā
tiskais Daugavpils garīgās
„Jauktie kori” „Maska” kļuva par
mūzikas festivāls „Sudraba
uzvarētājiem, iegūstot I pakāpi,
zvani”, kur piedalījās arī
bet „Atskaņai” (diriģente Ginta
Babītes novada pašvaldības
Pētersone) konkursā II pakāpe.
Kultūrizglītības centra jaukKā vēsta festivāla organizatori,
tie kori „Maska” un „Atskaņa”. šogad konkursā piedalījās 2000
dažādu vecumu dziedātāji no
Festivāla „Grand Prix” konkur- septiņām valstīm: Baltkrievijas,
sā, kur sacentās gan jauktie, gan Igaunijas, Krievijas, Latvijas, Liebērnu, gan jauniešu, gan kamer- tuvas, Somijas un Ukrainas.
Lelde Drozdova-Auzāne,
kori, gan dažādas vokālās grupas,
sabiedrisko attiecību speciāliste
Babītes novada koris „Maska” (di-

Numura pielikumi

Saistošie noteikumi Nr. 20 „Grozījumi
Babītes novada domes 27.04.2011.
saistošajos noteikumos Nr.10 „Sadzīves
atkritumu apsaimniekošanas noteikumi””

Babītes novadā pieaug
dzimstība un iedzīvotāju skaits

2016. gada demogrāfiskie
rādītāji Babītes novadā liecina par kārtējiem rekordiem
jaundzimušo un iedzīvotāju
kopējā skaita ziņā. Turklāt
dzimstības rādītāji novadā
ir divas reizes augstāki par
mirstības rādītājiem. Palielinājies arī noslēgto laulību
skaits.

kam seko 40 un 20 gadus vecie
un bērni līdz septiņu gadu vecumam. Salīdzinot ar 2015. gadu,
minētās vecuma grupas turpina
saglabāt līderpozīcijas. Novada
vecākajam iedzīvotājam šogad
aprit 100 gadu.
Iedzīvotāju nacionālais sadalījums 2016. gadā ir identisks
2015. gada rādītājiem – pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas dati
2016. gada nogalē Babītes novadā liecina, ka 68 % novada iedzīvobija 10 711 iedzīvotāji. Salīdzinot tāju ir latvieši, 21 % krievi, bet
ar 2015. gada nogales rādītājiem, atlikušie 11 % ir dažādu tautību
iedzīvotāju skaits ir palielinājies pārstāvji, piemēram, ukraiņi, poļi,
par 372. Šāds pieaugums gadā ir baltkrievi, lietuvieši, igauņi u.c.
lielākais kopš 2010. gada. Katru
2016. gadā Babītes novadā nogadu turpina pieaug jaundzimu- slēgtas 90 laulības, no kurām 54
šo skaits, arī 2016. gadā sasnie- dzimtsarakstu nodaļā (divas no
dzot rekordu – pērn piedzimuši
152 bērni (2015. gadā – 138).
Aizvadītajā gadā Babītes novadā
reģistrēta 71 meitene un 81 zēns,
to skaitā arī trīs dvīņu pāri.
Salīdzinot ar dzimstības rādītājiem, 2016. gadā bijis gandrīz
divreiz mazāk mirušo. Aizvadītajā gadā novadā miruši 77 iedzīvotāji, kas ir arī par pieciem mazāk
nekā 2015. gadā.
Visvairāk iedzīvotāju Babītes
novadā ir vecuma grupā 31–40,

Reģistrācijas numurs: 000703364
Dibinātājs: Babītes novada pašvaldība
Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts,
Babītes novads, LV–2107

tām – Annas koku skolā un LU
Rododendru selekcijas un izmēģinājumu audzētavā „Babīte”), kā
arī 36 baznīcā. Salīdzinājumā ar
2015. gadu, laulību skaits ir pieaudzis par sešām. Populārākie
mēneši laulībām ir jūlijs, augusts
un septembris, vismazāk laulāties pāri izvēlējušies novembrī.
Plašāka informācija pašvaldības
interneta vietnes www.babite.lv
sadaļas „Novads” apakšsadaļā
„Apraksts”.
Informāciju sagatavoja
Lelde Drozdova-Auzāne,
sabiedrisko attiecību speciāliste
Dati: Babītes novada pašvaldības
Dzimtsarakstu nodaļa
(2017. gada janvāra sākums)

Par avīzes sagatavošanu atbild sabiedrisko
Avīze internetā: www.babite.lv
attiecību speciāliste Lelde Drozdova-Auzāne.
www.facebook.com/Babitesnovads
Tālrunis: 67914379, fakss: 67914435
Iznāk vienu reizi mēnesī. Tirāža: 3450 eksemplāru
e-pasta adrese: lelde.drozdova-auzane@babite.lv
Izdevējs: SIA „Rīgas Apriņķa Avīze”

