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Babītes novada pašvaldība
ievieš energopārvaldības sistēmu
2012. gadā Eiropas Komisija pieņēma Eiropas Parlamenta
un Padomes direktīvu 2012/27/ES par energoefektivitāti,
lai veicinātu energoefektīvas ekonomikas attīstību,
dalībvalstu atkarības no enerģijas importa mazināšanu,
kā arī ierobežotu klimata pārmaiņas. Vispārējais
energoefektivitātes mērķis ir līdz 2020. gadam sasniegt
20% ietaupījumu no Eiropas Savienības primārās enerģijas
patēriņa. Minētā direktīva izvirza prasības arī dalībvalstu
pašvaldībām un citām publiskām struktūrām īstenot
energoefektivitātes pasākumus.
Atbilstoši 2016. gada martā Saeimā
pieņemtajam Energoefektivitātes likumam novadu pašvaldībām, kuru
teritorijas attīstības līmeņa indekss
ir 0,5 vai lielāks un iedzīvotāju skaits
ir 10 000 vai lielāks, līdz 2017. gada
1. novembrim ir jāievieš energopārvaldības sistēma (EPS).
Babītes novada pašvaldības dome
2017. gada februārī pieņēma lēmumu par energoefektivitātes sistēmas
ieviešanu, kā rezultātā pēc pieciem
darba mēnešiem, šā gada septembrī,
domē ir apstiprināta „Rokasgrāmata
energopārvaldības sistēmas izveidei
un ieviešanai Babītes novada pašvaldībā”. EPS ieviešanu Babītes novada
pašvaldībā ir apstiprinājusi arī Ekonomikas ministrija, tādējādi pašvaldība ir otrā Latvijas novadu pašvaldība, kas uzsākusi energopārvaldības
principu ieviešanu dzīvē.

Jēdziens „energopārvaldība” ir
skaidrojams kā centieni efektīvi un
iedarbīgi panākt enerģijas lietderīgu
izmantošanu, izmantojot pieejamos
resursus. Pārzinot enerģijas patēriņu,
ir iespējams to samazināt, rodot tehniski un ekonomiski efektīvākos risinājumus pašvaldības īpašumā esošo
objektu apsaimniekošanā. Līdz ar to
energoefektivitātes līmenis tiek uzlabots, ilgtermiņā samazinot gan finanšu izdevumus, gan emisijas. Energopārvaldības sistēma iekļauj dažādus
rīkus, vadlīnijas un procedūras, kas
ļauj pašvaldībai optimizēt enerģijas
resursu izmantošanu, plānojot un
ieviešot energotaupības pasākumus,
turklāt darot to ar minimālu ietekmi
uz vidi.
Babītes novada pašvaldība energopārvaldības principus sāka ieviest jau
šā gada vasarā, sakārtojot ventilācijas
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sistēmas darbu pašvaldības Administrācijas ēkā un pakāpeniski arī citās
pašvaldības iestāžu ēkās. Turpinājumā noritēs apgaismojuma sistēmas
iekšējā audita ieviešana, atbilstoši
sakārtojot elektroenerģijas padeves
režīmus, kā arī uzlabojumu veikšana
meliorācijas sistēmu sūkņu stacijās,
nodrošinot sūkņu darbību atbilstoši
elektroenerģijas cenām, proti, vairāk
izmantojot nakts un brīvdienu režī-

mus. Līdz nākamā gada novembrim
pašvaldības mērķis ir sasniegt elektroenerģijas ietaupījumu 95 MWh
pašvaldības objektos.
Lai to varētu īstenot, pašvaldības
darbiniekiem atbilstoši savai kompetencei turpmāk būs jāpiedalās EPS
ieviešanā un uzturēšanā konkrētajā
iestādē vai pašvaldības autonomās
funkcijas nodrošināšanā. Mainot
paradumus un domāšanas veidu, ik-

viens varēs sniegt ieguldījumu energopārvaldības mērķu sasniegšanā.
„Rokasgrāmata energopārvaldības
sistēmas izveidei un ieviešanai Babītes
novada pašvaldībā” ir pieejama pašvaldības interneta vietnē www.babite.lv.

Informāciju apkopoja
Ilze Aizsila,
Babītes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Babītes novada Salas pagastā maina pasta nodaļas darbības modeli un atrašanās vietu
Zemā pasta pakalpojumu pieprasījuma dēļ Babītes novada
Salas pagastā no 2017. gada 10. novembra tiek mainīts
Spuņciema pasta nodaļas darbības modelis, adrese
un darbalaiks, pielāgojot to iedzīvotāju reālajām vajadzībām.
Turpmāk Spuņciemā pasta pakalpojumi katru darbdienu tiks nodrošināti jaunā pasta pakalpojumu
sniegšanas vietā – Spuņciema sporta
halles telpās – ēkā „Pīlādzīši” katru
darbdienu no plkst. 14.00 līdz 15.00.
Iedzīvotāji saņems visus pasta pakalpojumus, kas bija pieejami līdzšinējā
nodaļā, vai arī varēs izvēlēties tos saņemt pie pastnieka savā dzīvesvietā.
Ņemot vērā pasta pakalpojumu
niecīgo pieprasījumu Salas pasta
nodaļā, kas „Latvijas Pastam” rada
ikgadējos zaudējumus aptuveni

6500 eiro apmērā, tiek mainīts pasta
nodaļas darbības modelis, atrašanās
vieta un darbalaiks, bet iedzīvotājiem arī turpmāk būs pieejami visi
nepieciešamie pasta pakalpojumi.
Tāpat kā līdz šim Salas pasta pakalpojumu sniegšanas vietā iedzīvotājiem būs pieejami visi pasta pakalpojumi un arī citi pakalpojumi, kurus
nodrošina „Latvijas Pasts”: vienkāršu
un ierakstītu iekšzemes un pārrobežu vēstuļu korespondences saņemšana un nosūtīšana, iekšzemes un
pārrobežu pasta paku saņemšana un

nosūtīšana, pastmarku un aplokšņu
Ar pastnieka starpniecību Salas apmeklējot Kauguru pasta nodaļu,
iegāde, preses izdevumu abonēšana, pagasta iedzīvotājiem iespējams sa- sūtījumus var saņemt katru darbiemaksas Pasta norēķinu sistēmas ņemt arī skaidras naudas izmaksu dienu bez iepriekšēja pieteikuma no
(PNS) kontā, naudas pārvedumu no PNS konta. Šo pakalpojumu ie- plkst. 8.00 līdz 19.00 un sestdienās
izmaksa, komunālo maksājumu un spējams pieteikt, zvanot uz tālruņa no plkst. 10.00 līdz 15.00.
citu rēķinu apmaksa un komercpre- numuru 27892759, 67608486 vai
Pasta pakalpojumu sniegšanas
ču iegāde mazumtirdzniecībā.
67608488. Pārējos pastnieka pakal- vietu skaitu un izvietojumu nosaka
Jebkuram reģionu iedzīvotājam pojumus savā dzīvesvietā Salas pa- Sabiedrisko pakalpojumu regulējau patlaban ir plašas iespējas saņemt gasta iedzīvotāji var pieteikt, zvanot šanas komisijas padomes lēmums
nepieciešamos pasta pakalpojumus uz tālruņa numuru 25701965.
„Par universālā pasta pakalpojuma
arī pie pastnieka tieši savā dzīvesvieSaņemot aicinājumu par reģistrē- saistībām”, kas paredz, ka „Latvijas
tā. Pastnieks klienta dzīvesvietā no- ta sūtījuma izņemšanu, iedzīvotāji Pastam” katra novada teritoriālajā
drošina pastkaršu un vēstuļu nosūtī- var pieteikt sūtījuma bezmaksas vienībā ir vismaz viena pasta pakalšanu, pastmarku un aplokšņu iegādi, saņemšanu Salas pagasta pasta pojumu sniegšanas vieta.
sūtījumu piegādes pieteikšanu mājās, pakalpojumu sniegšanas vietā, iepreses izdevumu abonēšanu, naudas priekš zvanot uz tālruņa numuru
Gundega Vārpa,
pārvedumu un pensijas saņemšanu, 67734567, 67737391 vai 25701965
„Latvijas Pasta”
komunālo un citu rēķinu apmaksu, un norādot datumu, kurā klients vēārējo komunikāciju vadības
iemaksas PNS kontā u.c.
las pasta sūtījumu saņemt. Savukārt,
daļas vadītāja
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Seniori tiekas
sadziedāšanās pēcpusdienā

FOTO: NO DAUDZFUNKCIONĀLĀ SOCIĀLO PAKALPOJUMU CENTRA ARHĪVA

6. oktobrī Daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā,
atzīmējot Starptautisko senioru dienu, notika sirsnīgs
sadziedāšanās pasākums kopā ar Babītes vidusskolas
mūzikas skolotāju Sandru Sestuli.

Babītes novadā atklāta
trešā starptautiskā skola
28. septembrī Piņķos notika
oficiālā „King’s College”
Britu skolas Latvijā atklāšanas ceremonija, kurā piedalījās skolas vadība un pedagogi, „King’s Group” vadība,
Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes
ārkārtējais un pilnvarotais
vēstnieks Latvijas Republikā, skolas audzēkņi un viņu
vecāki, mediju pārstāvji, Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāve, kā arī Babītes
novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs Andrejs Ence.

Andrejs Ence savā uzrunā pauda sadarbība gan izglītojamo, gan
gandarījumu, „ka ir īstenojies kār- skolotāju starpā.”
tējais attīstības projekts Babītes
Mācības Britu skolā sākās jau
novadā, šoreiz – izglītības jomā. 21. augustā, un patlaban mācību
Šī ir jau ceturtā privātā skola, kas iestādē zinības gūst 72 izglītojauzsākusi darbību mūsu novadā. mie vecumā no trīs līdz desmit
Un šodien mēs varam lepoties gadiem.
jau ar sešām skolām, kas piedāvā
2016. gadā Piņķos durvis vēra
četras dažādas izglītības sistēmas, bērnudārzs un skola „Exupéry Insniedzot vecākiem izvēles iespē- ternational School”, savukārt Latjas. Mēs esam priecīgi, ka līdz ar vijas Starptautiskā skola Piņķos
katras jaunas skolas atklāšanu aug darbojas jau kopš 2011. gada.
Babītes novada atpazīstamība ne
tikai Latvijā, bet arī ārpus tās. Es
Lelde Drozdova-Auzāne,
ceru, ka ar laiku Babītes vidusskoBabītes novada pašvaldības
lai un Britu skolai izveidosies laba
sabiedrisko attiecību speciāliste

Rudens svētki „Saimītē”

Straujiem soļiem pirmsskoInguna Upmane, las izglītības iestādē
Daudzfunkcionālā „Saimīte” pagājis pirmais
sociālo pakalpojumu centra mācību mēnesis. Kā jau
pārstāve katru gadu, rudens sākās
ar Miķeļdienas svētkiem.
Arī šogad bērni kopā ar
pieaugušajiem radīja un
piedzīvoja rudens svētkus.

FOTO: NO PII „SAIMĪTE” ARHĪVA

Sadziedāšanās noslēdzās ar sarunām un domu apmaiņu pie kafijas
galda. Krājam dziesmas nākamajam gadam!

Vēl līdz 31. oktobrim var nobalsot
par ģimenēm draudzīgāko pašvaldību!
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
(VARAM) šogad pirmo reizi organizē konkursu
„Ģimenēm draudzīga pašvaldība”. Arī Babītes novada
pašvaldība pretendē uz šo titulu un aicina visus
iedzīvotājus iesaistīties ar savu balsojumu un pašvaldības
novērtējumu vietnē www.vietagimenei.lv.

Mazajiem bērniem tika rādīta brīv- katrai grupai bija mājasdarbs – iemādabas izrāde pēc pasakas „Rācenis” cīties skaitāmpantu par kādu dārzeni.
motīviem. Pasaku tēlos iejutās skoSvētku izskaņā pie „Saimītes”
lotājas. Izrādi veidojām maksimāli centrālās ieejas tika veidotas dapietuvinātu reālajai dzīvei – tā, lai žādas rudens velšu kompozīcijas.
bērniem radītu priekšstatu par to, Priecāties par rudens veltēm varēja
kā rudenī novāc dārzeņus no lauka. gan bērni, gan pieaugušie! Bērni
Lielākajiem bērniem notika Miķeļ- kopā ar skolotājām katrs veidoja
dienas pasākums ar kopīgām dzies- savas grupas kompozīciju, ļaujot
mām un sportiskām rotaļām. Lai brīvu vaļu fantāzijai. Mūsdienu
svētku norise būtu daudzveidīgāka, bērniem ir jāiemācās dzīvot pasaulē,

kas nepārtraukti mainās, tāpēc mēs
cenšamies „Saimītē” visas prasmes,
zināšanas un vērtības bērniem dot
tādas, kuras mainīgajā dzīvē palīdzēs īstenot savas ieceres dažādos
dzīves apstākļos.
Paldies vecākiem par atbalstu rudens velšu sarūpēšanai!

Inga Erdmane-Hermane,
PII „Saimīte” vadītāja

„Saimītes” talantīgie mākslinieki
Jau otro gadu pēc kārtas PII notiek Japānā. Šogad ar bronzas
„Saimīte” audzēkņi ar labiem pa- godalgu sumināta PII „Saimīnākumiem startē starptautiskā te” grupas „Rūķīši” audzēkne
zīmējumu konkursā „Internatio- Madara Pāle. Apsveicam jauno
nal Children’s Art Exibition”, kas mākslinieci! Pērn divas „Saimītes”

audzēknes šajā konkursā ieguva
zelta un sudraba godalgas.
Ziņa sagatavota pēc
Rutas Bārzdaines
sniegtās informācijas

Lidosta „Rīga” Babītes novada seniorus iepriecina ar koncertu
4. oktobrī Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības
centra filiālē Salas pagastā „Vietvalži” (Spuņciemā) starptautiskā lidosta „Rīga” sadarbībā ar pašvaldības Sociālo
dienestu, Kultūrizglītības centru un Babītes pagasta pensionāru un politiski represēto personu labdarības biedrību par
godu Starptautiskajai senioru dienai rīkoja koncertu Babītes
novada sirmgalvjiem.
Koncertā ar muzikāliem priekšnesumiem priecēja lidostas „Rīga” darbinieki: aviācijas drošības inspektore Anita Levša (solo), pasažieru ar
ierobežotām pārvietošanās spējām
apkalpošanas aģents Jānis Jakovļevs
(akordeons) un valdes priekšsēdētājas palīdze Līga Kaģe (klarnete) ar

draugiem no Latvijas Universitātes
pūtēju orķestra.
Pēc sirsnīgajiem priekšnesumiem
seniori vēl brīdi uzkavējās, lai apskatītu
to pēc rekonstrukcijas, kā arī iepazītos
ar nupat izveidoto izstādi par Eduardu
Pāvulu. Pēc ekspozīcijas apskates un
muzikālajiem priekšnesumiem sirm-

galvji pie kafijas tases dalījās savos iespaidos par koncertu. Šis bija pirmais
pasākums, kurā lidosta „Rīga” īstenoja
jaunu korporatīvi sociālās atbildības
praksi – darbinieku brīvprātīgā darba
vai prasmju ziedošanu labdarības mērķiem, sniedzot koncertu senioriem.
Saskaņā ar Korporatīvās ilgtspējas un
atbildības institūta datiem, šī ir viena
no izplatītākajām sociālās atbildības
praksēm Latvijas uzņēmumos, kurai,
sadarbojoties ar Babītes novada pašvaldību, pievienojusies arī lidosta „Rīga”.

Ilze Aizsila,
sabiedrisko attiecību speciāliste
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BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES PIEŅEMTIE LĒMUMI SEPTEMBRĪ
Babītes novada pašvaldības domes sēdē 27. septembrī izskatīti 44 darba kārtībā iekļautie punkti.
Sēdē piedalījās 13 domes deputāti.
Domes lēmumi īsumā:
1) apstiprināt Babītes novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 10 „Par grozījumiem
Babītes novada pašvaldības 24.10.2012. saistošajos noteikumos Nr. 21 „Par Babītes novada
simboliku””;
2) apstiprināt Babītes novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 11 „Par Babītes novada
zīmola izmantošanu”;
3) pārbūvei Eiropas Savienības projekta ietvaros
izvirzīt grants ceļu C13, Annas–Vīkuļi, posms
0–1,10. km, kas atbilstoši apstiprinātajiem kritērijiem saņēmis visvairāk punktu;
4) apstiprināt Babītes novada pašvaldības noteikumus Nr. 4 „Maksas pakalpojumu cenrādis par Babītes novada pašvaldības Administrācijas Plānošanas un būvniecības daļas
pakalpojumiem lokālplānojumu un detālplānojumu izstrādei”;
5) piešķirt adresi Dravnieku iela 21, Spilve, Babītes pagasts, divu ģimeņu dzīvojamajai mājai ar
kadastra apzīmējumu 80480040854001;
6) piešķirt adresi Lauku iela 6A, Sēbruciems, Babītes pagasts, divu ģimeņu dzīvojamajai mājai
ar kadastra apzīmējumu 80480090296002;
7) piešķirt adresi Stīgu iela 29, Mežāres, Babītes
pagasts, nekustamā īpašuma Stīgu iela 29, kadastra apzīmējums 80480010145, zemes vienībā uzceltajai viendzīvokļa dzīvojamai mājai;
8) noteikt zemes vienībai 0,019 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 80880010267 Kūdrā,
Salas pagastā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – neapgūta individuālo dzīvojamo
māju apbūve;
9) apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Jaunoši”, kadastra
Nr. 80880030070, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 80880030227 Gātciemā, Salas
pagastā, sadalīšanai. Piešķirt nosaukumus un
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķus 12 zemes vienībām;
10) apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Strautmaļu iela 2, kadastra
Nr. 80480070825, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 80480070825 Dzilnuciemā, Babītes pagastā, sadalīšanai. Piešķirt adreses un
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķus trīs zemes vienībām;
11) apstiprināt zemes ierīcības projektu zemes
vienību robežu pārkārtošanai starp nekustamajiem īpašumiem Zvanu iela 1, kadastra
apzīmējums 80480040520, Zvanu iela 2,
kadastra apzīmējums 80480040521, Zvanu
iela 3, kadastra apzīmējums 80480040522,
un Zvanu iela 4, kadastra apzīmējums
80480040523. Robežu pārkārtošanas un zemes vienību apvienošanas rezultātā izveidoti
divi nekustamie īpašumi;
12) apstiprināt sertificēta zemes ierīkotāja izstrādāto zemes ierīcības projektu zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80880100094
„Gāršas”, Salas pagastā, sadalīšanai četrās daļās. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
80880100094 sadalīšanas rezultātā izveidoti
četri nekustamie īpašumi;
13) apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajā īpašumā „Sēbri”, Mežāres, Babītes
pagastā, kadastra Nr. 80480010022, ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80480010022 sadalīšanai divās zemes
vienībās;
14) nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu
saņemšanai izstrādāto detālplānojuma gro-

zījumu projektu nekustamā īpašuma „Smilgu
pļava”, kadastra Nr. 80480010788, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80480010033
Mežārēs, Babītes pagastā;
15) apstiprināt detālplānojumu nekustamā īpašuma „Jaunalstes”, kadastra Nr. 80480040264,
zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem
80480040264, Spilvē, Babītes pagastā, un
80480040265 Mežārēs, Babītes pagastā;
16) apstiprināt nekustamā īpašuma „Jaunzemes”
detālplānojuma grozījumus nekustamā īpašuma Salienas iela 12 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80480030751, nekustamā
īpašuma Salienas iela 14 zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 80480030728, nekustamā īpašuma Lielupes iela 3 zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 80480030686, nekustamā īpašuma Lielupes iela 4 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80480030688,
nekustamā īpašuma Lielupes iela sešas
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
80480030687, nekustamā īpašuma Lielupes
iela zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
80480030757, nekustamā īpašuma Bulduru
iela 10 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80480030685 un nekustamā īpašuma
Vaivaru iela zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80480030756 teritorijā;
17) apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 12 „Par
Babītes novada pašvaldības 23.09.2009. saistošo noteikumu Nr. 75 „Par detālplānojuma
nekustamajam īpašumam „Kaķīši”, kadastra
Nr. 80480070129 apstiprināšanu” atzīšanu
par spēku zaudējušiem nekustamā īpašuma Kaķīšu iela 5, kadastra Nr. 80480070067
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
80480070019, nekustamā īpašuma Kaķīšu
iela 3, kadastra Nr. 80480070001, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80480070139,
nekustamā īpašuma Kaķīšu iela 1, kadastra
Nr. 80480070015, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80480070180 un nekustamā īpašuma Kaķīšu iela 7, kadastra
Nr. 80480070045, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 80480070187 daļā”;
18) apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 13 „Babītes novada pašvaldības 28.07.2010. saistošo
noteikumu Nr. 29 „Par Babītes novada Babītes
pagasta nekustamo īpašumu „Pūķi” zemes
vienības, kadastra apzīmējums 80480130092,
„Meteņi” zemes vienības, kadastra apzīmējums
80480130091, un „Ūsiņi” zemes vienības, kadastra apzīmējums 80480130090, sadali un
apbūvi” atzīšana par spēku zaudējušiem”;
19) atcelt Babītes novada pašvaldības domes
2017. gada 22. februāra lēmumu „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma „Baltalstes”, kadastra Nr. 80480040244,
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
80480040244 Spilvē, Babītes pagastā, Babītes novadā”, protokols Nr. 2,13.§;
20) atsavināt Babītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Starpgabali”, kadastra
Nr. 80480040803, sastāvā esošu neapbūvētu
zemes vienību 0,0298 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 80480040804. Uzdot pašvaldības īpašumu novērtēšanas komisijai līdz
25.10.2017. iesniegt Babītes novada pašvaldības domē apstiprināšanai nekustamā īpašuma
nosacīto cenu. Uzdot pašvaldības īpašumu
izsoles komisijai izstrādāt izsoles noteikumus
un līdz 25.10.2017. iesniegt tos Babītes novada
pašvaldības domē apstiprināšanai;
21) atsavināt 76. dzīvoklim piekrītošās apbūvētās
zemes vienības, kadastra Nr. 80489000038,
1605/67152 domājamās daļas, kas sastāda
267 m2 no zemes vienības Rīgas ielā 2A, Piņķos,

Babītes pagastā, kadastra Nr. 80480030131,
par nosacīto cenu 1807,59 eiro;
22) iekļaut iznomājamo neapbūvēto zemes gabalu sarakstā Babītes novada pašvaldībai
piederošā nekustamā īpašuma „Vēja ziedi”
Babītes pagastā zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 80480030609 daļu 0,013 ha
platībā;
23) izsniegt izziņas divām personām par piekrišanu iegūt īpašumā nekustamos īpašumus „Zīļu
iela 22” Mežārēs un „Sniegu iela 16” Dzilnuciemā, Babītes pagastā;
24) apstiprināt nosacīto cenu 588 eiro nekustamā
īpašuma, kadastra Nr. 80480040587, sastāvā
esošās 74. garāžas Liepu alejā 15, k. 2, Babītes
pagastā, piekrītošajām Babītes novada pašvaldībai piederošajām zemes vienības domājamām 164/7326 daļām;
25) apstiprināt nosacīto cenu 812 eiro atsavināmajam nekustamajam īpašumam, kadastra
Nr. 80485070004, „Ļutas 5” Skārduciemā,
Babītes pagastā;
26) apstiprināt nosacīto cenu 1118 eiro atsavināmajam nekustamajam īpašumam „Starpgabals Nr. 4”, kadastra Nr. 80480170071.
Apstiprināt nosacīto cenu 510 eiro atsavināmajam nekustamajam īpašumam – neapbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
80880070206;
27) apstiprināt izsoles noteikumus „Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma
ar kadastra Nr. 80880010201 Salas pagastā,
Babītes novadā, neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 808800102011
318 m2 platībā – Starpgabala Nr. 4 izsoles ar
pretendentu atlasi noteikumi”;
28) apstiprināt izsoles noteikumus „Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma
ar kadastra Nr. 80880090002 Salas pagastā,
Babītes novadā, neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80880070206
635 m2 platībā izsoles ar pretendentu atlasi
noteikumi”;
29) apstiprināt izsoles noteikumus „Babītes novada pašvaldības valdījumā esoša objekta – garāžas Nr. 7 Rīgas ielā 2B, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, kadastra apzīmējums
80480030132001005, nomas tiesību mutiskas izsoles noteikumi”;
30) atzīt vienu personu par tiesīgu saņemt pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā
un reģistrēt dzīvokļa jautājumu risināšanā
sniedzamās palīdzības reģistrā;
31) deklarēt vienu personu Babītes novada pašvaldībai piederošā dzīvoklī;
32) izslēgt vienu personu no dzīvokļu jautājuma
risināšanas reģistra;
33) pagarināt sociālā dzīvokļa īres līgumu ar vienu
personu;
34) piešķirt pabalstu 500 eiro apmērā divām personām, 200 eiro apmērā divām personām,
100 eiro apmērā vienai personai sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai. Piešķirt pabalstu 290 eiro apmērā vienai personai sociālās
rehabilitācijas mērķu sasniegšanai un sociālo
pakalpojumu aprūpe mājās (3. aprūpes līmenis). Piešķirt pabalstu 100 eiro apmērā vienai
personai sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai un aprūpes mājās pabalstu (3. aprūpes līmenis). Piešķirt vienai personai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu. Atlikt lēmuma pieņemšanu
informācijas precizēšanai par vienas personas iesnieguma izskatīšanu ar lūgumu piešķirt
vienreizēju pabalstu mājokļa pieslēgšanai pie
pašvaldībai piederošiem maģistrālajiem inženiertīkliem;

35) slēgt vienošanos ar SIA „Babītes projekts”
par SIA „Vestman Latvija” tiesību un saistību,
kuras SIA „Vestman Latvija” uzņēmusies ar
06.05.2016. vienošanos, pārņemšanu;
36) apstiprināt pastāvīgi darbojošos komisiju
interešu izglītības programmu izvērtēšanai
un mērķdotāciju sadalei interešu izglītības
finansēšanai Babītes novada pašvaldības vispārizglītojošās skolās šādā sastāvā: komisijas
priekšsēdētājs – domes deputāts Kristaps
Vilciņš; komisijas locekļi – deputāte Evita
Vinceviča un izglītības darba speciāliste Ginta
Kaire-Kūlupa;
37) apstiprināt Babītes novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 9 „Par grozījumiem Babītes novada pašvaldības 2017. gada budžetā”
(pielikumā);
38) ar 01.10.2017. veikt izmaiņas pašvaldības
25.01.2017. noteikumos Nr. 1 „Par amatiem,
to klasificēšanu un mēnešalgām pašvaldības iestādēs 2017. gadā” (protokols Nr. 1,
44. §), izsakot pielikumus Nr. 2 un Nr. 9 jaunā
redakcijā;
39) lai veiktu savstarpējos norēķinus ar citām pašvaldībām, apstiprināt Babītes novada pašvaldības izglītības iestāžu 2017. gada izdevumu
tāmi vienam audzēknim atbilstoši iepriekšējā
gada naudas plūsmas izdevumiem;
40) piešķirt naudas balvu 500 eiro apmērā Babītes mūzikas skolas skolotājai Anitai Rozei par
ilggadēju ieguldījumu izglītības iestādes mērķu sasniegšanā un nozīmīgā dzīves jubilejā;
41) piešķirt dotāciju 3138,56 eiro apmērā deju
kolektīva „Dārta” atbalsta biedrībai projekta
„Tautastērpu stāsti” īstenošanai;
42) iedalīt 500 eiro vienas personas dalībai pasaules čempionātā vindserfingā jauniešiem,
kas notiks Barselonā. Iedalīt 300 eiro vienas
personas dalībai RD IKSD sporta skolas „Arkādija” sporta nometnē „Sporta ritmi” un
šķēpa iegādei. Iedalīt 335 eiro vienas personas dalībai starptautiskajās ūdensslēpošanas
slaloma sacensībās „Ukraine Open 2017”.
Iedalīt 300 eiro vienas personas dalībai
Baltijas jūras valstu kausā junioriem „Baltic
CUP” Baltkrievijā. Iedalīt 1005 eiro biedrības „Sporta klubs „Babīte”” vīriešu florbola
komandas dalībai Latvijas 25. čempionāta
florbolā 1. līgas spēlēs. Atļaut vīriešu florbola komandai bez maksas izmantot Babītes
sporta kompleksa Spuņciemā sporta halli
Latvijas 25. čempionāta florbolā 1. līgas vīriešu mājas spēļu organizēšanai atbilstoši
spēļu kalendāram. Iedalīt 310 eiro Babītes
novada veterānu komandas dalībai Latvijas
čempionātā basketbolā veterāniem. Atteikt
finansiāla atbalsta piešķiršanu „OZO” daiļslidošanas klubam jaunajai 2017./2018. gada
sezonai abonentu izmaksu daļējai segšanai,
jo neviens „OZO” daiļslidošanas kluba biedrs
nav Babītes novada iedzīvotājs;
43) apmaksāt vienai personai sabiedriskā transporta biļetes, pavadot aizbilstamo uz/no Rīgas
pirmsskolas izglītības iestādi;
44) no 2017. gada 1. oktobra noteikt šādu maksu
par SIA „Art Tehno” sniegtajiem sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem
Spilves ciema Avotu, Gravu un Strautu ielā
esošajiem ūdenssaimniecības pakalpojumu
saņēmējiem: ūdensapgāde – 1,789 eiro bez
PVN par 1 m3 ūdens piegādi; kanalizācijas notekūdeņu savākšana – 2,687 eiro bez PVN par
1 m3 notekūdeņu.
Andrejs Ence,
Babītes novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs
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PAZIŅOJUMI
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes pārtraukšanu nekus- pagastā, Babītes novadā, LV-2107, vai elektroniski, sūtot uz etamā īpašuma „Baltalstes” zemes vienībai Spilvē, Babītes pa- pasta adresi dome@babite.lv. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas
gastā, Babītes novadā
saņemt rakstisku atbildi, fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām –
Ar Babītes novada pašvaldības domes 27.09.2017. lēmumu, pro- nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese. Apmeklētāju pieņemtokols Nr. 13, 19.§, ir pārtraukta detālplānojuma izstrāde nekus- šanas laiks Babītes novada pašvaldības Administrācijā – pirmdietamā īpašuma „Baltalstes” zemes vienībai ar kadastra apzīmēju- nās un ceturtdienās plkst. 8.15–12.15 un 13.00–18.00.
mu 80480040244 Spilvē, Babītes pagastā, Babītes novadā.
Inga Griezne,
Inga Griezne,
Babītes novada pašvaldības
Babītes novada pašvaldības
Plānošanas un būvniecības daļas teritorijas plānotāja
Plānošanas un būvniecības daļas teritorijas plānotāja
Paziņojums par nekustamā īpašuma „Jaunzemes” detālplānojuPaziņojums par nekustamā īpašuma „Kaķīši” Skārduciemā, Ba- ma grozījumu apstiprināšanu teritorijas daļā
bītes pagastā, Babītes novadā, detālplānojuma atcelšanu teritorijas daļai
Ar Babītes novada pašvaldības domes 27.10.2017. lēmumu „Par
nekustamā īpašuma „Jaunzemes”, detālplānojuma grozījumu
Ar Babītes novada pašvaldības domes 27.09.2017. lēmumu, pro- projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma Salienas iela 12 zetokols Nr. 13, 17. §, ir apstiprināti saistošie noteikumi Nr. 12 „Par mes vienības ar kadastra apzīmējumu 80480030751, nekustamā
Babītes novada pašvaldības 23.09.2009. saistošo noteikumu īpašuma Salienas iela 14 zemes vienības ar kadastra apzīmējuNr. 75 „Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam „Kaķī- mu 80480030728, nekustamā īpašuma Lielupes iela 3 zemes
ši”, kad. Nr. 80480070129 apstiprināšanu” atzīšanu par spē- vienības ar kadastra apzīmējumu 80480030686, nekustamā
ku zaudējušiem nekustamā īpašuma Kaķīšu iela 5, kadastra īpašuma Lielupes iela 4 zemes vienības ar kadastra apzīmējuNr. 80480070067, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu mu 80480030688, nekustamā īpašuma Lielupes iela 6 zemes
80480070019, nekustamā īpašuma Kaķīšu iela 3, kadastra vienības ar kadastra apzīmējumu 80480030687, nekustamā
Nr. 80480070001, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu īpašuma Lielupes iela zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
80480070139, nekustamā īpašuma Kaķīšu iela 1, kadastra 80480030757, nekustamā īpašuma Bulduru iela 10 zemes vieNr. 80480070015, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu nības ar kadastra apzīmējumu 80480030685 un nekustamā
80480070180 un nekustamā īpašuma Kaķīšu iela 7, kadastra īpašuma Vaivaru iela zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
Nr. 80480070045, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80480030756 teritorijā”, protokols Nr. 13,16.§, ir apstiprināts
80480070187 daļā”. Līdz ar to būvniecība zemes vienībās ar nekustamā īpašuma „Jaunzemes” detālplānojuma grozījumu
adresēm Kaķīšu iela 1, Kaķīšu iela 3, Kaķīšu iela 5 un Kaķīšu iela 7, projekts iepriekš minēto zemes vienību teritoriju daļā.
Skārduciems, Babītes pagasts, Babītes novads, ir īstenojama sa- Ar detālplānojuma dokumentāciju var iepazīties Babītes novada
skaņā ar Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008.–2020. ga- pašvaldības Administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes
dam un Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005.–2017. gadam pagastā, Babītes novadā, Babītes novada pašvaldības interneta
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu prasībām.
vietnē www.babite.lv, kā arī ģeoportālā www.geolatvija.lv.
Inga Griezne,
Inga Griezne,
Babītes novada pašvaldības
Babītes novada pašvaldības
Plānošanas un būvniecības daļas teritorijas plānotāja
Plānošanas un būvniecības daļas teritorijas plānotāja
Paziņojums par nekustamā īpašuma „Smilgu pļava” zemes vienības Mežārēs, Babītes pagastā, Babītes novadā, detālplānojuma grozījuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un
atzinumu saņemšanai
Ar Babītes novada pašvaldības domes 27.09.2017. lēmumu, protokols Nr. 13, 14. §, publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai nodots detālplānojuma grozījumu projekts nekustamā
īpašuma „Smilgu pļava” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
80480010033 Mežārēs, Babītes pagastā, Babītes novadā.
Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 17.10.2017. līdz
14.11.2017.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 06.11.2017.
plkst. 17.00 Babītes novada pašvaldības Administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā.
Publiskās apspriešanas laikā detālplānojuma grozījumu projekts
būs pieejams Babītes novada pašvaldības Administrācijas Plānošanas un būvniecības daļā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā,
Babītes novadā. Tāpat ar detālplānojuma grozījumu materiāliem
būs iespējams iepazīties ģeoportālā www.geolatvija.lv un Babītes
novada pašvaldības mājaslapā www.babite.lv.
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Babītes
novada pašvaldības Administrācijai Centra ielā 4, Piņķos, Babītes

Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamā
īpašuma „Jaunalstes” zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 8048 004 0264, Spilvē, Babītes pagastā, Babītes
novadā, un 80480040265, Mežārēs, Babītes pagastā, Babītes novadā
Ar Babītes novada pašvaldības domes 27.09.2017. lēmumu „Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamā īpašuma
„Jaunalstes”, kadastra Nr. 8048 004 0264, zemes vienībām ar
kadastra apzīmējumu 8048 004 0264 Spilvē, Babītes pagastā,
Babītes novadā, un kadastra apzīmējumu 80480040265 Mežārēs, Babītes pagastā, Babītes novadā” (protokols Nr. 13, 15.§)
ir apstiprināts detālplānojums nekustamā īpašuma „Jaunalstes”
zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0264 Spilvē, Babītes pagastā, Babītes novadā, un kadastra apzīmējumu
80480040265 Mežārēs, Babītes pagastā, Babītes novadā.
Ar detālplānojuma dokumentāciju var iepazīties Babītes novada
pašvaldības Administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes
pagastā, Babītes novadā, kā arī Babītes novada pašvaldības interneta vietnē www.babite.lv un ģeoportālā www.geolatvija.lv.
Sintija Bērziņa,
Babītes novada pašvaldības
Plānošanas un būvniecības daļas teritorijas plānotāja

Aicinājums iedzīvotājiem informēt par klaiņojošām ielas kaķu kolonijām
Turpinot iesākto praksi,
Babītes novada pašvaldība
aicina iedzīvotājus sadarboties ielas kaķu dzīves apstākļu uzlabošanā un apkārtējās vides sakārtošanā.
Ar Babītes novada pašvaldības finansiālu atbalstu Piņķos jau ir ierīkotas divas kaķu mājas. Taču nepieciešamības gadījumā, ja ir iedzīvotā-

ji, kuri būtu gatavi uzņemties jaunas janis.ozolins@babite.lv. Iedzīvotāji,
kaķu mājas apsaimniekošanu un kuri ir gatavi uzņemties atbildību
rūpes par ielas kaķiem (barošana, par jaunas kaķu mājas uzturēšanu,
tīrīšana, kopšana), novadā ir iespē- aicināti pieteikties, iesniedzot Babījams ierīkot vairāk kaķu māju.
tes novada pašvaldībai adresētu ieŅemot vērā ielu kaķu skaita pie- sniegumu klātienē vai sūtot pa pastu.
augumu Piņķos, aicinām iedzīvotā- Adrese: Centra iela 4, Piņķi, Babītes
jus informēt par kaķu koloniju vie- pagasts, Babītes novads, LV-2107.
tām un nesterilizētiem kaķiem, zvanot uz tālruņa numuru 27089211
Babītes novada
vai elektroniski uz e-pasta adresi
pašvaldības Administrācija

Saimnieciskie darbi septembrī

NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS
• Turpinās būvdarbi ēkā Liepu alejā 17, Babītē, un atbilstoši izmaiņām
būvprojektā noslēgta vienošanās
par izmaiņām būvdarbu apjomos,
līgumcenā un termiņos.
• Turpinās būvdarbi nekustamajā īpašumā „Mildas” Babītē un līdztekus tiek
gatavotas izmaiņas projektā.
• Izvērtēti septiņi piedāvājumi iepirkumam par Babītes novada pašvaldības
teritoriju apsaimniekošanu. Noslēgts
līgums ar SIA „Hagberg” uz trim gadiem par līgumcenu līdz 749 117 eiro.
• Sakopti koku vainagi nekustamajā
īpašumā „Vietvalži” Spuņciemā, Salas pagastā.
• Izsludināts zemsliekšņa iepirkums
par Salas kapsētas teritorijas paplašināšanas projekta izstrādi.
Iesniegts viens piedāvājums.
• Novērtēti atsavināšanai nodotie nekustamie īpašumi: „Ļutas 5” Skārduciemā, Babītes pagastā; 74. garāžai
piekrītošā zemes vienības domājamā
daļa Liepu alejā 15, k.2, Babītē, Babītes pagastā.
CEĻI, MELIORĀCIJA
UN APGAISMOJUMS
• Ekspluatācijā pieņemts apgaismojums Kleistu ielas posmā no Kalēju
ielas līdz Strupu ielai Liepezerā un
Vārpu ceļa (C12) posmā no vecā Liepājas ceļa līdz Ozolu ielai Dzilnuciemā, Babītes pagastā.
• Uzsākta ielu apgaismojuma pārbūve
Skolas un Atpūtas ielā Piņķos.
• Atkārtoti izsludināts iepirkums par ielu
apgaismojuma vadības sistēmas programmatūras un attiecīgās IT infra-

•

•

•
•

•

•

struktūras nepārtrauktas darbības un
tehniskā atbalsta nodrošināšanu Babītes novada pašvaldības vajadzībām.
Izsludināts iepirkums par Ziemassvētku dekoru uzstādīšanu publiskajās vietās. Notiek iesniegtā piedāvājuma vērtēšana.
Pabeigta Meža ielas (1. posma) Babītē
un piebraucamās ielas posma nekustamajā īpašumā „Piņķu ciems 2” un
Jūrmalas iela 17 Piņķos pārbūve, uzsākta Bērzu ielas Babītē pārbūve.
Turpinās grants ceļu uzturēšanas darbi un ceļu nomaļu sakopšana.
Uzsākta trīs caurteku atjaunošana: uz
Jūrmalas ielas, starp Rīgas un Laimdotas ielu Piņķos un uz Strupu ceļa
Mežārēs.
Noslēgts līgums ar VAS „Latvenergo”
uz trim gadiem par elektroenerģijas iegādi Babītes novada pašvaldības vajadzībām par līgumcenu līdz
208 171 eiro.
Noslēgts līgums ar SIA „Latkons”
par luksofora uzturēšanas darbiem
nākamajā gadā.

PAŠVALDĪBAS IESTĀDES
• Tiek kārtota dokumentācija un veikti
sagatavošanas darbi, lai uzsāktu Babītes vidusskolas pārbūvi.
• Izvērtēti divi piedāvājumi iepirkumam
par ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu PII „Saimīte”. Pieņemts lēmums
slēgt līgumu ar SIA „IRG”.
• Izsludināts zemsliekšņa iepirkums par
strītbola laukuma izveidi nekustamajā
īpašumā „Loki” Piņķos.
Elfa Sloceniece,
Babītes novada pašvaldības
izpilddirektore

Septembrī veiktie darbi
sabiedriskās kārtības uzraudzībā
Babītes novada pašvaldības
Administrācijas Sabiedriskās kārtības daļas sargu
darbības rezultāti sadarbībā
ar Olaines iecirkņa policijas
darbiniekiem, veicot sabiedriskās kārtības uzraudzību
Babītes novadā septembrī.
• Sabiedriskās kārtības uzraudzībā
veikts 71 izbraukums;
• Valsts policijā nogādātas sešas personas:
• par administratīvā pārkāpuma
izdarīšanu – četras;
• aizdomās par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu – divas;
• saņemti un izskatīti 52 iedzīvotāju
iesniegumi un sūdzības;
• ar 57 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;
• par nesakoptiem īpašumiem Babītes novada teritorijā noformēti
11 administratīvā pārkāpuma protokoli;
• Babītes novadā veikti divi reidi,
kuru laikā pārbaudītas automašīnas un to vadītāji ar mērķi novērst
likumpārkāpumus un noziedzīgus
nodarījumus, kā arī preventīva
rakstura patrulēšana, pārbaudītas
agrāk tiesātas personas un mājas
numuru esamība uz ēkām un celtnēm un to atbilstība Babītes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem. Pārbaudītas arī tirdzniecības vietas un autoservisi, kā arī
personas, kuras veic tirdzniecību
autoceļu malās (neatļautās vietās).
Visas konstatētās personas ir brīdinātas, divas personas par atkārtota
pārkāpuma izdarīšanas sauktas pie
administratīvās atbildības.
Par sabiedriskās kārtības u.c. likumpārkāpumiem lūgums ziņot Sabiedriskās kārtības daļai, zvanot uz
diennakts tālruņa numuru 29466001.
Ainārs Skudris,
sabiedriskās kārtības sargs
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Piņķu un Annas kapsētu administrācijas informācija
Piņķu un Annas kapsētu
administrācija turpina klientu
pieņemšanu Piņķu Sv. Jāņa
baznīcas telpās līdz šā gada
30. novembrim.
Aicinām Piņķu kapu aprūpētājus
(apbedīto tuviniekus) noslēgt līgumu ar kapsētas īpašnieku – Piņķu Sv. Jāņa evaņģēliski luterisko
draudzi – un pārreģistrēt vecos,
līdz 2016. gadam slēgtos līgumus
par savu tuvinieku kapavietām.
Piņķu un Annas kapsētu kapavietu apsaimniekotāji (apbedīto
tuvinieki) tiek aicināti savlaicīgi
samaksāt ziedojumu kapsētu uztu-

rēšanai – 10 eiro par kapavietu gadā
(neatkarīgi no apbedījumu skaita
kapavietā). Ikgadējo ziedojumu par
kapavietu var samaksāt skaidrā naudā, kā arī Piņķu Sv. Jāņa evaņģēliski
luteriskās draudzes norēķinu kontā
LV39UNLA0003000701117, norādot kapavietas numuru vai apbedītā vārdu un uzvārdu un gadu, par
kuru maksāts ziedojums.
Piņķu kapsētā tiks veikta ilgi
nekoptu kapavietu aktēšana un
to kapavietu iezīmēšana, kuru
apsaimniekotāji ignorē kapsētas administrācijas informatīvos
aicinājumus par ikgadējo maksājumu un līguma slēgšanu. Kapsē-

tas īpašnieks ir tiesīgs noteiktajā
ikgadējo ziedojumu jautājumi, Piņķu Sv. Jāņa evaņģēliski luteriskā
kārtībā pieņemt lēmumu par neziņas par apbedītajiem);
draudze un kapsētu administrācija
koptas bezsaimnieka kapavietas • kapsētas pārzinis Andris Vis- sirsnīgi pateicas kapsētu apsaimnienodošanu jaunam nomniekam.
manis, tālr. nr. 28336033 (apbe- kotājiem par sadarbību un par jūsu
Apmeklētāju pieņemšana kadīšana, jaunas kapavietas iegā- ziedojumiem!
pavietas ikgadējā ziedojuma un
de, kapsētu apsaimniekošanas
Mūžības svētdiena jeb svecīšu
kapavietas nomas līguma jautājujautājumi);
vakars kapsētās šogad notiks svētmos notiek šādos laikos:
• kapsētu administrācijas e-pasta dien, 26. novembrī. Piņķu ev.-lut.
• otrdienās plkst. 12.00–16.00;
adrese: pinkukapi@gmail.com.
draudze aicina visus uz Mūžības
• trešdienās, ceturtdienās un piektInformāciju par Piņķu kapsētā svētdienas muzikālu dievkalpojudienās plkst. 10.00–14.00;
apbedītajiem var meklēt arī inter- mu Piņķu Sv. Jāņa baznīcā 26. no• sestdienās plkst. 10.00–16.00;
neta vietnē www.cemety.lv.
vembrī plkst. 11.00.
• svētdiena, pirmdiena – brīvdiena.
Kapavietu apsaimniekotāji un
apbedīto tuvinieki ir laipni aicināti
Jānis Amols,
Kontaktinformācija:
kontaktēties ar kapsētu administraPiņķu draudzes
• administrators Jānis Amols, toru Jāni Amolu un sniegt ziņas par
kapu administrācijas
tālr. nr. 29642583 (līgumu un saviem apbedītajiem tuviniekiem.
kapsētas administrators

Pārbūvei izvirzīts grants ceļš Annas–Vīkuļi Sportojam svaigā gaisā,

Pirms kāda laika Eiropas Savienības projekta ietvaros aicinājām iedzīvotājus iesaistīties priekšlikumu
sniegšanā par to, kuru pašvaldības grants ceļu būtu nepieciešams
pārbūvēt. Iedzīvotājiem tika dota
iespēja iesniegt priekšlikumus gan
elektroniski, gan piedalīties diskusijā klātienē.
Atbilstoši 2017. gada 22. marta
Babītes novada pašvaldības domes
sēdē apstiprinātajiem kritērijiem
„Par atlases kritēriju apstiprināšanu
pārbūvējamā grants ceļa atlasei lauku teritorijā” vērtēšanas kritērijiem
pieteiktie, bet neatbilstošie ceļi ir:
• posms no autoceļa A5 līdz Beberbeķu kapiem (nav paredzēta
asfaltbetona seguma izbūve projekta aktivitātēs);

KOPUMĀ TIKA IZVIRZĪTI SEŠI PRIEKŠLIKUMI
GRANTS CEĻU PĀRBŪVEI
Nr. p. k. Pieteiktais ceļš/ceļa posms
1.
2.
3.
4.
5.
6.

C13, Annas–Vīkuļi, posms 0,00.–1,10. km
Pavasari–Odiņi, posms Līdači–Odiņi
Plečgaļu ceļš
Izbūvēt ar asfaltbetonu posmu no autoceļa A5 līdz Beberbeķu kapiem
Hapaka grāvja ceļš
Pavasari–Odiņi, posms Līdači–Odiņi (iesniegts atkārtoti)

• Pavasari–Odiņi, posms Līdači–
Saskaņā ar Ministru kabineta
Odiņi, četri punkti (ceļš nav caur- 2015. gada 18. augusta noteikumu
braucams).
Nr. 475 „Valsts un Eiropas SavienīPieteiktie, vērtēšanas kritērijiem bas atbalsta piešķiršanas kārtība paatbilstošie ceļi, sarindoti iegūto pun- sākumā „Pamatpakalpojumi un ciektu secībā:
matu atjaunošana lauku apvidos” at• C13, Annas–Vīkuļi, posms 0,00.– klātu projektu iesniegumu konkursu
1,10. km, seši punkti (pašvaldības veidā” 1. pielikumu Babītes novada
īpašums, caurbraucams, ciema pašvaldībai tās grants ceļu bez cietā
teritorijā, atrodas divas saimniecī- seguma pārbūvei pieejams atbalsts
bas un divi citi uzņēmumi);
0,21 miljona eiro apmērā.
• Plečgaļu ceļš, četri punkti (pašvaldīPaldies iedzīvotājiem par priekšlibas īpašums, caurbraucams, ciema kumiem!
teritorijā, atrodas viena saimniecība);
• Hapaka grāvja ceļš, trīs punkti
Jolanta Ivanova,
(pašvaldības īpašums, caurbrauBabītes novada pašvaldības
cams, ciema teritorijā).
projektu vadītāja

20. oktobrī būs iespēja iepazīties
ar vietējām nevalstiskajām organizācijām
Rudens ražas laikā biedrība „Pierīgas partnerība” aicina
Mārupes, Babītes un Olaines novada nevalstiskās organizācijas pieteikties prezentēt sevi pasākumos „NVO gadatirgus”, savukārt iedzīvotāji, kuri vēl neiesaistās organizācijās,
aicināti iepazīt domubiedrus un atrast veidu, kā ikdienā
darboties novadu attīstībai un sevis pilnveidošanai.
Organizācijas aicinātas prezentēt
sevi neformālā formātā, pasākumā piedaloties ar vai bez izdales
materiāliem un stāstot par sevi
vai arī piedāvājot kādu īsu aktivitāti, kurā apmeklētājiem piedalīties. Organizācijas aicinātas
pieteikties interneta vietnē ej.uz/

nvo_gadatirgus, biedrības pārstāvji ar organizācijām sazināsies
un palīdzēs izplānot dalību. Tā ir
lieliska iespēja organizācijām piesaistīt jaunus dalībniekus, kā arī
iepazīt citas organizācijas.
Savukārt iedzīvotājiem, kuri
vēlas iesaistīties un darboties,

atbalstām
nozīmīgus pasākumus

Tāpat kā citās Latvijas skolās, 22. septembrī arī
Babītes pirmsskolas izglītības iestāde ar sportiskām
aktivitātēm iesaistījās Olimpiskajā dienā, kuras sauklis
bija „Vingro svaigā gaisā!”. Olimpiskās dienas kopīgā
rīta vingrošana iedvesmoja un vienoja visus mazos
un lielos sportistus.

FOTO: NO BABĪTES PII ARHĪVA

27. septembra domes
sēdē deputāti nolēma
pārbūvei izvirzīt grants ceļa
C13 Annas–Vīkuļi posmu
0,00.–1,10. km, kas atbilstoši
apstiprinātajiem kritērijiem
saņēma visvairāk punktu.

Babītes PII aktīvi aizvadīta Olimpiskā diena.

Mūsu ikdienā mēdz būt arī kādi Latvijas Nedzirdīgo savienības
„pārgalvīgi” notikumi, protams, kultūras centra „Rītausma” skalabā nozīmē. Pirmo reizi pie- tuves saņēma gan aplausus, gan
dalījāmies ļoti neparastā un atsauksmes.
aizkustinošā pasākumā, kurš Visi bija sajūsmā – gan skatībija veltīts Pasaules nedzirdīgo tāji, gan mūsu mazuļi, kuri tik
dienai. Cilvēkus ar dzirdes trau- drosmīgi spēra savus pirmos
cējumiem Pasaules nedzirdīgo soļus pretim lielai un tik īpaši
dienā iepriecinājām ar priekšne- atbalstāmai sabiedrības daļai!
sumu – melodeklamāciju (dzies- Liels paldies Latvijas Nedzirdīmu dziedāšanu ar zīmju valodā). go savienības administrācijai
Skolotāju ideja par šādu priekš- par sniegto iespēju piedalīties!
nesumu nebūtu īstenojama bez
audzēkņu ģimeņu atbalsta. SkaKarīna Gajevska,
Biedrība tītāji un jaunie mākslinieki par
Babītes PII vadītājas vietniece
„Pierīgas partnerība” Babītes PII bērnu sniegumu uz
izglītības jomā

tā ir iespēja iepazīt esošās organizācijas, atrast sev tuvāko
un uzzināt par iesaistes iespējām. Babītes novadā pasākums
notiks 20. oktobrī plkst. 18.00
Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības centrā, tādējādi
pirms Babītes novada iedzīvotājas Laumas Matules koncerta „Manas mājas ir...” apmeklētāji aicināti iepazīt vietējās organizācijas.
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Pirmslaulību
mācību programma

Saskaņā ar Ģimenes valsts
politikas pamatnostādnēm
2011.–2017. gadam ir
izstrādāta pirmslaulību
mācību programma personām, kuras vēlas reģistrēt
laulību dzimtsarakstu nodaļā, un tās mērķis ir veicināt
ģimeņu stiprināšanu, stabilitāti, labklājību un sekmēt
dzimstību.

Apmācības programma sastāv no
četriem moduļiem – katrs sešas akadēmiskās stundas:
1. modulis „Finanšu pratība” –
sniedz iespēju apgūt zināšanas
un pilnveidot izpratni par naudas
gudru pārvaldību: plānot, krāt,
aizņemties, lai palīdzētu sasniegt
ģimenes nākotnes mērķus.
2. modulis „Laulības tiesiskie aspekti” – sniedz iespēju apgūt zināšanas un pilnveidot izpratni par
laulības tiesiskajiem aspektiem.
3. modulis „Laulības psiholoģiskie
un ētiskie aspekti. Laulāto un
ģimenes attiecību veidošana” –
sniedz iespēju apgūt zināšanas un
pilnveidot izpratni par emocionāli veselīgām, pilnvērtīgām, harmoniskām, uz savstarpējo cieņu
balstītām attiecībām ģimenē.
4. modulis „Vecāku pienākumi un
atbildība” – sniedz iespēju apgūt
zināšanas un pilnveidot izpratni

APMĀCĪBAS REALIZĒS
ŠĀDAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES
Izglītības iestādes
nosaukums
Jelgavas pilsētas pašvaldības
pieaugušo izglītības iestāde
„Zemgales reģiona kompetenču
attīstības centrs”
Biedrība „Svētās Ģimenes Māja”
Rīgas Pedagoģijas un izglītības
vadības akadēmija
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija
Mācību centrs „Fibra”

Plānotās apmācības
sniegšanas vieta
Jelgava

Rīga
Rīga, Bauska, Jēkabpils, Kuldīga, Tukums,
Ventspils, Cēsis, Madona, Alūksne
Rēzekne
Rēzekne, Ludza, Kārsava, Daugavpils,
Krāslava, Viļāni, Preiļi

par bērna attīstību, vecumpos- vai divas reizes gadā (atkarībā no
mus raksturojošām iezīmēm un nokomplektētās grupas lieluma) davecāku lomu bērna attīstības vei- žādās norises vietās Vidzemē, Latcināšanā.
galē, Zemgalē, Kurzemē, kā arī Rīgā.
Moduļa satura izklāsts tiek īstenots
Apmācības personām, kuras vēlas
profesionāla lektora vadībā, kā pama- noslēgt laulību, ir bez maksas un
ta metodi izmantojot abpusējas dis- brīvprātīgas. Plānots, ka apmācīkusijas par konkrētu tēmu, viedokļu bas būs pieejamas līdz pat šā gada
apmaiņu, situāciju analīzi, pieredzes 30. novembrim. Pieteikties apmāstāstus, praktiskus uzdevumus un cībām var jebkurā dzimtsarakstu
refleksijas, respektējot katra pāra in- nodaļā vai Tieslietu ministrijas
dividuālo dzīves pieredzi un izpratni. Dzimtsarakstu departamentā. Ties2017. gadā apmācības program- lietu ministrijas Dzimtsarakstu dema tiek īstenota kā pilotprojekts, partamenta kontaktinformācija: tālr.
šādu iespēju piedāvājot 50 pāriem. nr. 67216032, 67830681, 67226222;
Ņemot vērā to, ka minētais pasā- e-pasta adrese dzimts.dep@tm.gov.lv.
kums nav plānots kā masu pasākums, bet gan ar individuālu pieeju
Daina Pedece,
noteiktam cilvēku skaitam vienā reiDzimtsarakstu nodaļas vadītāja
zē, dalībnieku skaits vienā grupā būs
Babītes novada
5–10 pāri. Apmācības notiks vienu
pašvaldības Administrācijā

Ar īpašu piemiņas dāvanu tiks sveikti
2018. gadā dzimušie bērni
Ikviens 2018. gadā dzimušais bērniņš, kura dzīvesvieta
būs deklarēta Babītes novadā, saņems īpašu, Latvijas valsts
simtgadei veltītu dāvanu komplektu. Babītes novada
pašvaldības dome ir sniegusi atbalstu biedrības „Nigestes
amatniecības nams” projekta „Simtgades bērni” īstenošanai.
Latvijas valsts 100. dzimšanas
dienas gadā ar īpašu dāvanu
komplektu – sudraba monētas
tipa medaļu jeb sudraba vērdiņu
ozolkoka kastītē, kam pievienota apsveikuma vēstule, ko parakstījis Valsts prezidents, tiks

Rosīgs mācību gada sākums
Babītes mūzikas skolā

sveikti visi 2018. gadā pasaulē
nākušie Latvijas bērni. Pēc projekta autoru aplēsēm, nākamgad
varētu būt aptuveni 22 000 jaundzimušo.
Atbalstot projekta ideju, kā arī ņemot vērā dzimstības rādītājus Babī-

Dāvanu komplekts 2018. gadā dzimušajiem bērniem –
sudraba monētas tipa medaļa ozolkoka kastītē ar projekta logo
un vēstule jaundzimušajam. FOTO: NO BIEDRĪBAS „NIGESTES AMATNIECĪBAS NAMS” ARHĪVA

FOTO: LELDE DROZDOVA-AUZĀNE
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Babītes mūzikas skolas skolotāja Anita Roze saņem Kultūras
ministrijas Atzinību.

Šķiet, ka mācību gads
tikko sācies, bet nu jau rit
pirmās ieskaites, un rudens
brīvlaiks degungalā…
25. septembrī Latvijas Starptautiskajā skolā mūsu skolas vijolnieki
kopā ar skolotāju Elitu Kolču
piedalījās Sanktpēterburgas muzikālajā lektorijā „Mūzikas instrumenti Pikkolo pasaku pasaulē”.
Oktobris šogad ir jubileju mēnesis – 7. oktobrī ar autorkoncertu
„Mana dziesma Latvijai” 60 gadu
jubileju nosvinēja Babītes novada
mūziķis un komponists Uģis Pētersons, bet 9. oktobrī tādā pašā
dzīves jubilejā godinājām mūsu
ilggadējo čella spēles skolotāju
Anitu Rozi, kurai par panākumiem
un ieguldījumu kultūrizglītības

jomā tika pasniegts Kultūras ministrijas Atzinības raksts.
Skolēnu brīvlaikā – no 22. līdz
27. oktobrim – Madonas novada
Praulienas skolā tiksies zinātkāri
ģitāristi, bundzinieki, vokālisti un
koklētāji, lai meistarklasēs, koncertos un draudzīgā atmosfērā
pilnveidotos un dalītos savās mūzikas prasmēs. Arī daži mūsu skolas audzēkņi izmantos brīvlaiku,
lai iegrimtu mūzikas skaņās.
4. novembrī koklētāju ansamblis „Dzītariņi” piedalīsies koncertā
„Rakstu taka” Latvijas Nacionālajā
bibliotēkā.

Česlavs Grods,
Babītes mūzikas skolas
direktores vietnieks
izglītības darbā

Jaunākie sporta sacensību rezultāti
PIERĪGAS NOVADU
SPORTA SPĒLES

VOLEJBOLS
30. septembrī un 7. oktobrī Mārupes sporta centrā notika Pierīgas
novadu sacensības volejbolā vīriešiem. Sešu novadu komandu konkurencē Babītes novada komanda
ierindojās ceturtajā vietā.

EIROPAS SPORTA NEDĒĻA

No 23. līdz 30. septembrim Eiropas
Sporta nedēļas laikā Piņķos ikviens
interesents bez maksas varēja izmēģināt spēkus atvērtajās sporta nodarbībās. Iedzīvotāji apmeklēja peldēšanas, aerobikas, āra vingrošanas,
jogas, samuraju cīņu un citas nodarbības. Šogad kopumā Eiropas Sporta
nedēļā piedalījās 104 dalībnieki.
Sergejs Varša,
Babītes sporta kompleksa
metodiķis

tes novadā, 23. augusta domes sēdē
deputāti lēma par līdzdalību pro- FLORBOLS
jekta īstenošanā, atbalstot 200 dāva- Latvijas čempionāta 1. līga 1. oktobnu komplektu finansēšanu.
rī „Babīte”/RSU – „Lekrings-1” 9:4.
Babītes novadā dzimušo bērnu
vecākiem dāvanu komplektus izOKTOBRA SPORTA SACENSĪBU PLĀNS
sniegs Dzimtsarakstu nodaļā.
Dāvanu komplekti tiks izsniegti ar Latvijas novadu un pilsētu
dzimtsarakstu nodaļu starpniecību. Ar projekta „Simtgades bērni”
aktivitātēm tiks pievērsta uzmanīNOVUSS
ba Latvijas ģimenēm un patriotis- PELDĒŠANA
Babītes novada sporta spēles
Babītes novada sporta spēles
ma veicināšanai.
28.10.2017. plkst. 11.00
29.10.2017. plkst. 10.00

Lelde Drozdova-Auzāne,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Babītes sporta kompleksā
Dalībnieki – Babītes novada
iedzīvotāji un strādājošie

Babītes sporta kompleksā
Dalībnieki – Babītes novada
iedzīvotāji un strādājošie
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Oktobra jaunumi
Droši iesoļojam
Salas sākumskolā
jaunajā mācību gadā
Miķeļdiena

mās stundas laikā tikāmies ar mūsu
audzēkņiem skolas zālē, lai padalītos ar savām skolas gaitu atmiņām.
Skolotāji rādīja savas fotogrāfijas no
skolas laikiem un komentēja tās ar
jautriem stāstiem. Bērni ar interesi
minēja, kurš skolotājs fotogrāfijā redzams, bet pēc pasākuma tapa jauka
apsveikumu galerija – skolēni gan
zīmēja savus skolotājus, gan veltīja
sirsnīgus vārdus Skolotāju svētkos.

Arī skolotājas aktīvi piedalījās „Miķeļu Mītavā”.

Babītes vidusskolas pedagoģe Diāna Eglīte saņem Ekselences
balvu nominācijā „Labākais ekonomikas skolotājs”.

28. septembrī Salas sākumskolā atzīmējām Miķeļdienu skolas gadatirdziņā „Miķeļu Mītava”. 1.–6. klašu
skolēni bija čakli gatavojušies – cepuši, dekorējuši un saiņojuši gan cepumus, gan kēksiņus, plātsmaizes,
riekstiņus un citus labumus, lai tirgus
prece būtu ne tikai garda, bet arī acij
tīkama. Šogad gadatirdziņš bija atšķirīgs – skolēni pašu gatavotos našķus
un gardumus nevis pārdeva, bet mija
un ar tiem mijās. Arī skolotājām bija
sagatavoti gardumi lielajai gardumu
mijai: skolotāja Evita mainīties atnesa tikko ceptu maizīti, bet skolotāja
Laima – burkānus un vafeles, citām
skolotājām groziņā bija pašu cepti cepumi. Jāpiebilst, ka svaigā maize un
burkāni tika izķerti ļoti ātri.
Savukārt pirmsskolas izglītības
grupās Miķeļdienā tika svinēti
Maizes svētki – Kāpēcīši, Ķipari un
Ābečnieki visu Miķeļu nedēļu bija
iepazinušies ar Miķeļu tradīcijām,
paražām un tautasdziesmām, bet
piektdienā sarīkoja degustāciju –
ciemojās viens pie otra grupiņās un
nogaršoja audzēkņu ģimenēs pašu
ceptās maizes. Tie tik bija gardi svētki mūsmājās!

mes dalībniece Ērika Kuzmiča no versitātes fondu un Valsts izglī22. līdz 24. septembrim piedalījās tības satura centru. Nominācijas
starptautiskā konferencē, kas vel- „Labākais ekonomikas skolotājs”
tīta projektam „Baltic Care Pro- atbalstītājs ir AS „Swedbank”.
ject”. Konference notika ZviedriGatavojoties Babītes vidusskolas
jas pilsētā Sigtunā, un tajā pieda- piebūves celtniecībai, 1.–12. klašu
lījās ekoskolas no Baltijas valstīm izglītojamiem 5. oktobrī notika
un Zviedrijas.
instruktāža par drošību būvdarbu
Babītes vidusskolas komanda laikā. Instruktāžu vadīja Latvijas
26. septembrī piedalījās Pierīgas Lauksaimniecības
universitātes
novadu skolu sporta sacensī- Meža fakultātes vieslektors Uldis
bās rudens krosā, kurās startēja Karlsons. Instruktāžā lektors ap23 skolu komandas. Sacensības rakstīja būvniecības procesu un
notika Baldones novada slēpoša- iespējamos riskus cilvēka drošībai.
nas trases „Riekstu kalns” apkār- Atgādināja, ka būvlaukumā ienākt
tnē. Mūsu komanda vidusskolu ir kategoriski aizliegts, uzsvēra, ka
konkurencē izcīnīja 2. vietu.
celtniekiem ir speciāls darba apSkolotāju dienā Babītes vidus- ģērbs, lai tie varētu atrasties būvlauskolas pedagoģe Diāna Eglīte kumā. Informēja par riskiem, kas
saņēma Ekselences balvu no- saistīti ar elektrodrošību, celtniecīminācijā „Labākais ekonomikas bas iekārtām un dažādu instrumenskolotājs”. Vērtējot pedagogus, tu darbību. Lektors arī uzsvēra, ka
tika ņemti vērā šādi faktori: spēja izglītojamiem ir ekskluzīva iespēja
ieinteresēt mācīties, mūsdienīgas vērot klātienē, kā tiek uzbūvē- Skolotāju diena
un aizraujošas mācību stundas un ta četrstāvu ēka, lūdza netraucēt „Mīļie pedagogi! Šodien ir Jūsu diena
spēja palīdzēt katram skolēnam strādniekus būvdarbu laikā un šeit skolā. Jūs esat pelnījuši šo dienu,
sasniegt labākos rezultātus. Ek- ievērot drošības noteikumus, kas lai atpūstos un justos labi. Šajā dienā
selences balva tiek pasniegta iz- tika pārrunāti instruktāžas laikā.
mēs Jums sakām paldies par to, ko
ciliem bioloģijas, fizikas, ķīmijas,
Aicinām sekot līdzi aktuālāka- Jūs mums dodat, – zināšanas, gudrīmatemātikas un ekonomikas pe- jiem notikumiem izglītības iestā- bu un uzticību. Mums katram ir iedagogiem. Kandidātus šai balvai des interneta vietnē un sociālajā spēja būt skolotājam – gan jaunam,
izvirza pedagogu esošie un bijušie tīklā „Facebook”.
gan vecam. Un es gribu Jums pateikt,
skolēni, kolēģi, izglītības iestādes
ka es kā skolniece Jūs ļoti cienu. Un
administrācija, kā arī citi inteInformāciju sagatavoja varbūt kļūšu par skolotāju.” Šādu
resenti. Konkursu organizē LU
Sanita Baginska, skaistu runu Skolotāju dienas rītā
Starpnozaru izglītības inovāciju
Babītes vidusskolas saņēmām no mūsu skolas 5. klases
centrs sadarbībā ar Latvijas Unisabiedrisko attiecību speciāliste skolnieces Kristiānas Paegles. Pir-

Salas sākumskolai –
jauna mājaslapa!

EKRĀNŠĀVIŅŠ

FOTO: NO BABĪTES VIDUSSKOLAS ARHĪVA

1. klašu izglītojamie iepazinās ar
Latvijas Valsts policijas tēlu Rūdi
un atkārtoja zināšanas par drošību uz ceļa, 2. un 4. klašu izglītojamie satika AS „Latvijas gāze” tēlu
Gāzēnu un uzzināja par drošību ar
gāzi, 3. klašu izglītojamie iepazina
mācību aktivitāti „Ceļa skola”, bet
6. un 7. klašu izglītojamie iemēģināja spēkus avārijas gadījumā izrāpties no auto mācību aktivitātē
„Lielais apgāžamais stends”. Drošības nedēļas noslēgumā 8. klašu
izglītojamiem tika organizēts preventīvs pasākums „Valsts drošība”.
Jaunajā mācību gadā uzsākam
īstenot starptautisku jauniešu pašaudzināšanas programmu „The
Duke of Edinburgh’s International Award Latvia”. Programma ir
kā izaicinājums ikvienam jaunietim no 14 gadu vecuma izvirzīt
sev mērķus un sasniegt tos šādās
jomās: brīvprātīgais darbs, fiziskā
sagatavotība, prasmes, piedzīvojumu ceļojums. Programmu Latvijā īsteno Valsts izglītības satura
centrs, un tās patronese ir Vaira
Vīķe-Freiberga.
Ar kopīgi rakstītu krāsainu dzejoli Babītes vidusskolā tika atklāts
Dzejas mēnesis. Akcijā „Lielais
dzejolis par mums” piedalījās 1.–
12. klašu izglītojamie. Dzejas mēnesī izglītojamiem tiek organizēts
skatuves runas konkurss, radošo
videoprojektu konkurss, konkurss
literatūrā, projektu konkurss, latviešu valodas un literatūras olimpiāde un lasīšanas semināri kopā
ar rakstnieku Māri Bērziņu.
Babītes vidusskolā 22. septembrī notika Olimpiskā diena. 1. un
2. klašu izglītojamie piedalījās atraktīvās rotaļās un spēlēs, stiprinot
sportisko garu un klases vienotību.
Rudens krosā sacentās 3.–5. klašu
izglītojamie, bet 6.–11. klases mērojās spēkiem Lielajā stafetē, pārbaudot savu klasesbiedru izveicību
un izturību. Izglītojamie Piņķu
futbola laukumā spēlēja arī frisbiju,
pionierbolu un tautas bumbu.
Arī šogad aicinām izglītojamos
un viņu vecākus iesaistīties Latvijas Nacionālās bibliotēkas organizētajā lasīšanas veicināšanas
pasākumā „Bērnu, jauniešu un
vecāku žūrija”.
Babītes vidusskolas direktore
Ilze Rozenberga, ekoskolas vadītāja Diāna Eglīte un Ekopado-

FOTO: NO SALAS SĀKUMSKOLAS ARHĪVA

No 18. līdz 21. septembrim Babītes vidusskolā norisinājās Drošības nedēļa. Pasākumu
kompleksa mērķis bija veicināt izglītojamo izpratnes un prasmju nostiprināšanu ar drošību
saistītos jautājumos un situācijās.

Esam priecīgi paziņot, ka Babītes
novada pašvaldības Salas sākumskolai un pirmsskolas izglītības grupām ir jauna mājaslapa www.salassakumskola.lv.
Mājaslapas organizācijai un apmeklētāju ērtībai gan skolai, gan
pirmsskolai ir sava atsevišķa sadaļa, kurā ievietota noderīga un būtiska informācija par pirmsskolai
un skolai saistošām tēmām. Vecākiem ir iespēja apskatīt gan aktuālo ziņu sadaļu, sekot līdzi Salas
sākumskolas audzēkņu ikdienai,
uzzināt administrācijas informāciju, kas nepieciešama, iestājoties,
mācoties un uzturoties mūsu izglītības iestādē, kā arī – skolas mājaslapas sadaļā ir svarīga informācija
arī mūsu izglītojamajiem: stundu
grafiks, pulciņu plāns, pasākumu
programma mācību gadam, pārbaudes darbu grafiks utt. Vecāku
ievērībai pieejama gan ēdienkarte,
gan autobusu maršrutu apraksts,
visiem apskatāma arī skolas darbinieku kontaktinformācija un
normatīvi, kas regulē izglītības
iestādes darbu. Saziņai izveidota
ērta kontaktforma, un ar jebkuru
mājaslapā ievietoto saturu apmeklētāji var dalīties sociālajā tīklā
„Facebook”, „Draugiem” vai „Twitter”. Mājaslapa izstrādāta saskaņā
ar Babītes novada pašvaldības
publiskā stila vadlīnijām, un mēs
ļoti ceram, ka tā kalpos kā labs komunikācijas instruments skolai ar
mūsu audzēkņiem, viņu ģimenēm
un visiem interesentiem.

Aija Vanaga,
Salas sākumskolas
direktores vietniece
audzināšanas jomā
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PASĀKUMI BABĪTES NOVADĀ
KULTŪRIZGLĪTĪBAS CENTRĀ
grāfe: Zane Vecumniece, izrādes
LIELAJĀ ZĀLĒ
muzikālā vadītāja: Madara Pēterso(Jūrmalas iela 14A, Piņķi)
ne. Lomās: Ivars Janukovičs, Marta
n 20. oktobrī plkst. 18.00 pasākumā
Pitlane, Adrians Resars, Einārs Janu„NVO gadatirgus” būs iespēja iepazīkovičs, Elīna Līva Pozņakova, Patrīties ar novada nevalstisko organizācija Šalma, Mārīte Būmane, Agnese
ciju darbību. Ieeja bez maksas.
Matuļenko. Izrāde nav paredzēta
n 20. oktobrī plkst. 19.00 novadniebērniem vecumā līdz 12 gadiem! Ieces Laumas Matules koncerts „Maeja ar bezmaksas ieejas kartēm. Jau
nas mājas ir...”. Ieeja bez maksas.
novembrī vidējās paaudzes aktieru
n 27. oktobrī plkst. 19.00 koncerts
grupas iestudējums „Jaunajā rajonā”
„Dejas ar stīgām”. Piedalās: Kaspars
(dramaturgs Eduards Bobrovs).
Zemītis (ģitāra), Līva Plociņa (vijole), n 2. novembrī plkst. 18.00 radošās
Madara Gaile (vijole), Ineta Abakuka
apvienības „Teātris un ES” leļļu izrā(alts), Madara Norbūte (čells). Biļede bērniem „Sarkangalvīte un vilks”.
tes cena 8 eiro.
Biļetes cena 4 eiro.
n 7. novembrī no plkst. 17.30 seminārs n 11. novembrī plkst. 16.00 Lāčplēša
par latviešu tautastērpiem – Viddienai veltīts pasākums. Pieminot
zemes tērpi (Ilze Ziņģīte). Ieeja bez
latviešu karavīrus, iedegsim ugunsmaksas. Projekts „Pa tautastērpa
kuru un kopā ar mūziķi Marko Ojalu
pēdām” ir viena no sešām iniciatīsadziedāsimies, atceroties vecākas
vām, kam piešķirts Babītes novada
un jaunākas karavīru dziesmas. Būs
pašvaldības līdzfinansējums, piedakarsta tēja un iespēja pasildīties
loties Latvijas valsts simtgadei vel„Vietvalžu” izstāžu zālē, noskatoties
tīto pasākumu konkursā „Es esmu
video „Sprediķis Piņķu baznīcā”,
Latvija”.
kura veidošanā izmantots Eduarda
n 10. novembrī plkst. 19.00 Ivo FomiPāvula balss ieraksts. Lai pasākums
na koncerts „Nekas jau nebeidzas”.
izdotos, apmeklētāji aicināti ņemt
Biļetes cena 10 eiro. Biļetes pieejalīdzi dziedātprieku un sausas malkas
mas no 27. oktobra.
pagalīti, ko likt kopīgajā ugunskurā.
n 14. novembrī no plkst. 17.30 seInformācija par pasākumu, rakstot uz
minārs par latviešu tautastērpiem –
e-pasta adresi dace.ulpe@babite.lv
Latgales, Augšzemes un Zemgales
vai zvanot uz tālr. nr. 28808215. Ieeja
tērpi (Ilze Ziņģīte). Ieeja bez maksas.
bez maksas.
Projekts „Pa tautastērpa pēdām” ir Uz pasākumu kursēs autobuss:
viena no sešām iniciatīvām, kam pie- plkst. 15.30 izbraukšana no Piņķiem,
šķirts Babītes novada pašvaldības Jūrmalas ielas 17 (Babītes vidusskolas
līdzfinansējums, piedaloties Latvijas auto stāvvietas), līdz Salas sākumskolai
valsts simtgadei veltīto pasākumu „Pīlādzīšos”, tālāk līdz pasākuma vietai
konkursā „Es esmu Latvija”.
„Vietvalžiem”, pēc pasākuma – atpakaļ.
n 17. novembrī plkst. 19.00 Latvijas n 17. novembrī plkst. 21.30 Latvijas
Republikas proklamēšanas 99. gaRepublikas neatkarības proklamēdadienai veltīts koncerts. Koncertā
šanas gadadienai veltīts pasākums.
piedalās Babītes novada amatierSpēlēs grupa „Mīlas svētku orķestris”.
mākslas kolektīvi: vokālais ansambIeeja ar bezmaksas ieejas biļetēm,
lis „Karameles”, koklētāju ansamblis
kuras varēs saņemt no 6. novembra.
„Balti”, jauniešu koris „Maska”, kā
arī mūziķu grupa „Innocent Sound BIBLIOTĒKĀ
Masters”. Ieeja ar bezmaksas ieejas (Jūrmalas iela 14A, Piņķi)
biļetēm, kuras varēs saņemt no n Grāmatu izstādes oktobrī:
6. novembra.
• oktobra grāmata – Jāņa JaunsudBiļetes uz pasākumiem Kultūrizglītības
rabiņa „Aija”;
centrā pie dežuranta var iegādāties • dzejniekam Eduardam Veidenkatru darbdienu no plkst. 8.00 līdz
baumam – 150;
20.00, sestdienās no plkst. 10.00 līdz • komponistam Zigmaram Liepi16.00.
ņam – 65;
Uzmanību! Biļešu skaits ir ierobežots! • vācu rakstniekam Ginteram GraAktuālākā informācija par biļešu piesam – 90;
ejamību – pašvaldības interneta vietnē • grafiķim, bērnu grāmatu ilustrawww.babite.lv un www.facebook.com/
toram, dzejniekam Albertam KroBabitesnovads pie attiecīgā pasākuma.
nenbergam – 130;
• tēlniecei, dzejniecei Vijai Gunei –
KULTŪRIZGLĪTĪBAS CENTRĀ
80;
SALAS PAGASTĀ „VIETVALŽI”
• grafiķim, instalāciju māksliniekam
(„Vietvalži”, Spuņciems, Salas pagasts)
Kristapam Ģelzim – 55;
n 21. oktobrī plkst. 18.00 Babītes • kinorežisoram Ansim Epneram –
novada amatierteātra „Kalambūrs”
80.
jaunākās paaudzes izrāde „Būda n 15. novembrī plkst. 15.00 ar priekšmežā” (dramaturģe Aiva Birbele).
lasījumu „Mūsu vēstures cildenās
Režisore: Sandra Straupe, scenolappuses. Jauni, līdz šim noklusēti

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

fakti par Latvijas izcilākajiem valstsvīriem – K. Ulmani, Z. A. Meierovicu
u.c.” viesosies rakstnieks un vēsturisko romānu autors Jānis Ūdris.
Piedalās pianiste Inguna Grīnberga.
Ieeja bez maksas.
n Līdz 18. novembrim aplūkojama
gleznotāja un karikatūrista Daiņa
Breikša personālizstāde.
SOCIĀLAJĀ DIENESTĀ
(Centra iela 3, Piņķi)
n 19. oktobrī plkst. 11.00 Daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu
centrā notiks informatīvs pasākums
„Lidosta kā darbavieta”. VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga”” Personāla
departamenta projektu vadītāja Sanita Šaitere iepazīstinās ar lidostas
darbu, aktuālajām vakancēm uzņēmumā, iespējām darbu apvienot
ar mācībām un nepieciešamajām
prasmēm darbam starptautiskā vidē.
Interesentiem būs iespēja uzdot
jautājumus un iegūt nepieciešamo
informāciju par lidostu kā darbavietu. Īpaši gaidīti jaunieši un iedzīvotāji,
kuri ir darba meklējumos.
n Līdz 30. novembrim Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs
aicina uz zīmējumu izstādi „Vasaras
darbi un nedarbi”. Izstādē apskatāmi visu mākslas studijas dalībnieku –
skolēnu, jauniešu un pieaugušo –
lielformāta darbi.
CITVIET NOVADĀ
n 21. oktobrī biedrības „Radošais laiks”
plenērs „Annas koku skolā” Klīvēs:
• plkst. 12.00 ekskursija pa parku,
dižkoku iepazīšana un Babītes Sv.
Annas luterāņu baznīcas apkārtnes
apskate;
• no plkst. 13.00 būs iespēja gleznot ar akrila vai guaša krāsām,
zīmēt ar sauso pasteli vai veidot
dekorus, izmantojot dabas materiālus. Īpaši šim pasākumam būs
paredzēta gleznošana uz koka dēlīšiem. Visi mākslas materiāli būs
pieejami uz vietas;
• pēc plkst. 15.00 sildīšanās pie
ugunskura (ja nelīs) un pikniks. Līdzi
jāņem groziņš un piknika lietas.
Pasākums ir bez maksas. Iespējams
nodrošināt transportu no Babītes un
Piņķiem. Pieteikšanās transportam
un cita informācija, zvanot uz tālr.
nr. 26488735 vai rakstot uz e-pasta adresi radosaislaiks@gmail.com.
Projekts „Novadu zīmē” ir viena no
sešām iniciatīvām, kam piešķirts Babītes novada pašvaldības līdzfinansējums, piedaloties Latvijas valsts simtgadei veltīto pasākumu konkursā
„Es esmu Latvija”.
Plašāka informācija par pasākumiem
pieejama pašvaldības interneta vietnē
www.babite.lv un www.facebook.com/
Babitesnovads.

Ar izglītojošiem semināriem
turpināsies Latvijas valsts simtgadei
veltītā projekta „Pa tautastērpa
pēdām” aktivitātes
Informācija par Babītes
novada pašvaldības izsludinātā konkursa „Es esmu
Latvija” atbalstītā biedrības „Deju kolektīva „Dārta”
atbalsta biedrība” projekta „Pa tautastērpa pēdām”
aktivitātēm.
Deju kolektīvs „Dārta” un tā atbalsta biedrība vēlas iepazīstināt
ikvienu interesentu ar tautastērpu
nēsāšanas kultūru un specifiskajām
katra novada tautastērpu iezīmēm.
Lai informāciju apgūtu pilnvērtīgāk,
biedrība pavasarī rīkoja informējošus pasākumus, kā arī veidoja tautastērpu ekspozīciju Piņķu bibliotēkā. Kā ceļojošā izstāde novembrī tā
būs aplūkojuma arī Babītes novada
pašvaldības Kultūrizglītības centra
filiālē Salas pagastā „Vietvalži”.
Novembrī projekts tiks turpināts ar četriem izglītojošiem semināriem, kurus vadīs uzaicinātie
nozares speciālisti. Etnogrāfe Ilze
Ziņģīte, ilggadēja Latvijas Nacionālā
vēstures muzeja Etnogrāfijas nodaļas vadītāja, 7. novembrī ikvienam
interesentam sniegs vispārēju informāciju par latviešu tautastērpiem
un ieskatu etnogrāfiskajā mantojumā, stāstot par Vidzemes novada
tautastērpiem. Savukārt 14. novembra vakarā I. Ziņģīte dalīsies
pieredzē un zināšanās par Latgales,
Augšzemes un Zemgales reģiona
tautastērpiem. Šo semināru mērķis
ir sniegt pārskatu par tautastērpa
formām, atsevišķu tērpu daļu veidu, materiālu, krāsu, piegriezumu,
rakstu kompozīciju, krāsu salikumu,
lai saprastu latviešu estētiskās gaumes izjūtas veidošanos. Novembra
otrajā pusē (datums būs zināms

oktobra beigās) Lia Mona Ģibiete,
Kurzemes tautastērpu informācijas
centra vadītāja, piedāvās stāstījumu
par Kurzemei raksturīgajiem tautastērpiem, lai sniegtu priekšstatu
par tautastērpu bagātību. Kurzemes
tautastērpu eksperte L. M. Ģibiete
nule kā izdevusi grāmatu, kurā gūstams izsmeļošs materiāls par suitu
rakstainajām zeķēm. L. M. Ģibiete,
kura vada vienīgo tautastērpu informācijas centru Latvijā, aktīvi iesaistās dažādos izglītojošos pasākumos,
radošajās darbnīcās, semināros un
sniedz konsultācijas ikvienam, kuru
interesē tautastērps un tā kultūras
mantojuma vērtība.
Līdztekus šim projektam deju
kolektīva „Dārta” atbalsta biedrība
saņēmusi gan Babītes novada pašvaldības domes, gan Lauku atbalsta
dienesta lēmumus par finansējuma
piešķiršanu projektam „Tautastērpu
stāsti”, kas tiks īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā
ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. Plānots, ka
projekts tiks īstenots līdz 2018. gada
maijam. Projekta gaitā tiks izgatavots
Pierīgas apriņķa un Zemgales novada tautastērps, kā arī multimediāls
stends, kurā tiks iekļauta vizuāla un
tekstuāla informācija par deju kolektīva „Dārta” tautastērpu kolekciju.
Informācija par projekta īstenošanas
gaitu tiks sniegta pašvaldības informatīvā izdevuma „Babītes Ziņas”
nākamajos numuros.

Evelīna Vanaga,
deju kolektīva „Dārta”
atbalsta biedrības pārstāve
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