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Ar dziesmām, karstu sirdi
un atbildību par Latviju
diena, kad tika pasniegts apbalvojums – Lāčplēša Kara ordenis.
Lai arī tradicionāli 11. novembri
saistām ar Latvijas brīvības cīņām
un Bermonta padzīšanu no Rīgas,
jau sākotnēji Lāčplēša diena bija ar Nodrošināt sirsnīgu un mīļu atmosfēru palīdzēja pasākuma
daudz plašāku redzējumu gan uz apmeklētāji, kuri bija ņēmuši vērā uzaicinājumu atnest līdzi savu
vēsturiskajiem notikumiem, gan malkas pagalīti.
to dalībniekiem, jo līdz ar Pirmā
pasaules kara un Latvijas brīvības
cīņu karavīriem šajā dienā tika godināta arī Latvijas armija un tajā
dienošie. Kārlis Skalbe, dodot šai
dienai Lāčplēša vārdu, piešķīris
simbolisku nozīmi karavīra tēlam,
dodot mums iespēju un uzdevumu domāt ne vien par kritušajiem
vai apbalvotajiem varoņiem, bet
arī par tiem, kuri sirdī nes apziņu
par savu brīvo valsti, jūt prieku un
atbildību par to.

Dace Ulpe,
Babītes novada pašvaldības
Kultūrizglītības centra filiāles
Salas pagastā „Vietvalži” Jau ar pirmajām dziesmām pie ugunskura dziesminieks
izstāžu zāles vadītāja Marko Ojala visus iesaistīja skanīgā līdzi dziedāšanā.

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS

ADMINISTRĀCIJAS,
BĀRIŅTIESAS
UN SOCIĀLĀ DIENESTA

darba laiks valsts svētku laikā:

piektdien, 17. novembrī,
plkst. 8.15–12.15

pirmdien, 20. novembrī,
brīvdiena

foto: reinis ulps

Lāčplēša dienas pasākuma ievadā dziedāšanā, pieskandinot un sasildot
svinīgumu radīja „Sprediķis Piņ- drēgno novembra vakaru ar dziesķu baznīcā”, ko ierunājis Eduards mām, kas skanējušas karavīru rindās
Pāvuls. Pēc video noskatīšanās, ņe- dažādos laikos vai kuras dziedājuši
mot līdzi karstas zāļu tējas tasi, de- tie, kas gaidīja karavīrus pārnākam.
vāmies ārā uz pasākuma muzikālo
Latviešu karavīrs, par kādu lasām
daļu pie ugunskura. Ugunskuru ie- atmiņu stāstos un daiļliteratūrā, lai
dedzām, saliekot to no līdzi atnestām kādas kara takas ietas, vienmēr ir
pagalēm, tā apliecinot, ka runājam bijis ar možu garu, drosmīgs un varpar to, kas mums visiem svarīgs: vie- būt pat mazliet pārgalvīgs – kā raksta, kur dzīvojam, cilvēki, kas mums tījis Čaks: „Kas pat saulei nesabaidās
apkārt, valsts, kas esam mēs paši. Ja iespļaut tieši acīs, ja tā kļūst par liesu.”
rūpīgi pameklēsim katrs savā dzimtā Ir brīži, kad skumji skan dziesma par
un tās saknēs, tur noteikti būs kāds div’ dūjiņām vai māsu, kas, karā aizkaravīrs – vai tas bijis pirms 100 un ejot, jāatstāj šūpulī, bet ir brīži, kad
70 gadiem vai šodien. Lieliski karavī- jāatstumj baltām puķēm pušķotā
ru tēli mums ir arī mākslā – gan lite- cepure pakausī un jāuzdzied par
ratūrā, gan kino. Arī aktieris Eduards Anniņu Ķemermiestiņā vai to meiPāvuls mums atstājis mantojumā teni, kurai mati kā saulstaru riets.
jestro Janku Piparu filmā „Latviešu Ziemeļu tautu valodās esot vārds ar
strēlnieka stāsts”, kurš noteikti būtu nozīmi ‘cilvēks, ar kuru kopā dziedu’,
varējis uzdziedāt kopā ar mums to- un tas esot pamatīgāks nekā vārds
vakar vai ieslīgt nopietnās pārdomās, „draugs”. Lāčplēša dienā „Vietvalžos”
klausoties Čaka „Mūžības skartos”.
mēs par tādiem arī kļuvām – par cilJau ar pirmajām dziesmām pie vēkiem, kas kopā dzied.
ugunskura dziesminieks Marko
Pirmsākumos Lāčplēša diena
Ojala visus iesaistīja skanīgā līdzi nav bijusi atceres diena, bet gan

foto: reinis ulps

11. novembra pēcpusdienā lielus un mazus apmeklētājus „Vietvalžos” pulcēja
Lāčplēša dienai veltītais pasākums, kurā bija iespēja noskatīties tematisku video un,
sildoties pie ugunskura, dziedāt karavīru dziesmas.
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Babītes novada iedzīvotāju saimei
piepulcējies vienpadsmittūkstošais iedzīvotājs
Ceturtdien, 26. oktobrī Babītes novada pašvaldības
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēt savu jaundzimušo bērnu
bija atnācis Atis Ozoliņš.
Kā liecina Iedzīvotāju reģistra
dati, A. Ozoliņa dēls Gustavs ir
vienpadsmittūkstošais
Babītes
novada iedzīvotājs! Par godu šim
notikumam Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Daina Pedece Babītes
novada jaunākajam iedzīvotājam
uzdāvināja suvenīrmonētu ar Ba-

bītes novada ģerboni. Sveicam
jaunos vecākus un mazulīti!
Dzimtsarakstu nodaļa oktobra pēdējās dienās pievērsa īpašu
uzmanību Iedzīvotāju reģistrā
pieejamajai informācijai, lai nenokavētu mirkli, kad kopējais
Babītes novada iedzīvotāju skaits

sasniedz 11 000, jo iedzīvotāju
skaits, lai arī katru mēnesi pieaug, var mainīties katru dienu:
kāds deklarējas no jauna, kāds izdeklarējas u.tml. Mums ir patiess
prieks, ka izdevās noķert šo mirkli, lai sveiktu iedzīvotāju, kurš
aizsāk jaunu tūkstoti mūsu saimē.

Lelde Drozdova-Auzāne,
Babītes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Babītes novadam savs zīmols!
Jau vēstījām, ka šogad Babītes novada pašvaldība izstrādāja
vizuālās identitātes rokasgrāmatu, kurā kā galvenais
vadmotīvs ir Babītes novada logo un sauklis, kas Babītes
novada pašvaldības domē apstiprināti 2017. gada 24. maijā.
Līdz ar to par Babītes novada un tā pašvaldības atpazīstamību
rūpējas divi grafiskie elementi:

Ģimenei.
Asociācijas – mīlestība, rūpes,
siltums, krāšņums.
Līnijas forma – mierīga plūdlīnija,
kas vēsta par harmoniju savstarpējās attiecībās.

Videi.
• ģerbonis, kas ir viens no Babītes jumi, piemēram, kādām precēm
Asociācijas – daba, teritorija,
novada simbolikas elementiem un pakalpojumiem ļauts izmantot
stabilitāte, dzīvība, tagadne,
(kopā ar novada karogu), un Babītes novada logo un kas jādara,
turpmāk tā lietošana būs saistīta lai varētu saņemt logo izmanto- cilvēku ideju īstenošanās.
tieši ar Babītes novada pašvaldī- šanas atļauju gadījumos, kad tā ir Līnijas forma – tieša, iezīmē konnepieciešama.
krētu virzienu.
bas institūciju darbu;
• logo un sauklis, kas ir Babītes
Izaugsmei.
novada zīmols, ko var lietot arī fi- Logo skaidrojums
Asociācijas – attīstība, inovāziskas un juridiskas personas pašcija, radošums, nākotne.
valdības izdoto normatīvo aktu
Līnijas forma – vērsta uz augšu, vēsnoteiktajā kārtībā.
ta par pārmaiņām, uz ko novads
Babītes novada vizuālās identitiecas, ievērojot pārējās novada vērtātes rokasgrāmata ir dokuments,
tības.
kas ietver informāciju par novada
grafiskās identitātes elementu pie2017. gada 15. novembrī stājas
lietojumu, atspoguļo logo vēstījumu,
spēkā jauni normatīvie akti: Babīkrāsu versijas, logo pielietošanas
nosacījumus un aizliegumus, burtu Babītes novada logo ir attēlots sti- tes novada pašvaldības 27.09.2017.
fontus, ko izmantot un kā pielietot lizēts B burts (atbilstoši pirmajam saistošie noteikumi Nr. 11 „Par
dažādos materiālos, tāpat arī rokas- novada nosaukuma burtam), kas Babītes novada zīmola izmantošagrāmatā var iepazīties ar dažādiem sastāv no trim dažādās burta formās nu” un saistošie noteikumi Nr. 10
no logo atvasinātiem elementiem veidotām līnijām zaļā, sarkanā un „Par grozījumiem Babītes novada
un simboliem, ko turpmāk varēs pelēkā krāsā (tās ir Babītes novada pašvaldības 24.10.2012. saistošajos
izmantot dizaina darbos – iespied- ģerboņa krāsas), kā arī no vārdiem noteikumos Nr. 21 „Par Babītes
darbos un digitālajā vidē. Vizuālās „Babītes novads”. Grafiskā zīme iezī- novada simboliku””. Tā kā turpmāk
identitātes rokasgrāmata nosaka arī mē novada saukļa „Ģimenei. Videi. ģerboņa izmantošana ārpus Babītes
gadījumus, kad un kā pareizi lietot Izaugsmei” vēstījumu – katrs burts, novada pašvaldības institūciju darlogo krāsaino un vienkrāsaino ver- tā forma un krāsa, atbilst vienam no ba nav paredzēta, Babītes novada
siju, uz kādiem foniem logo ietei- saukļa vārdiem. Logo var lietot gan Simbolikas komisija tiek likvidēta.
Babītes novada vizuālās identitācams lietot un uz kādiem foniem to ar saukli, gan bez tā. Arī logo izkārdarīt ir aizliegts. Parādīti arī izman- tojums var būt vai nu vertikāls, vai tes rokasgrāmatas izmantošana jau
ir uzsākta, un tajā iekļautie norādītošanas piemēri.
horizontāls.
Ikvienam, kurš vēlas izmantot
Babītes novada grafiskās zīmes jumi turpinās īstenoties dzīvē.
Visa nepieciešamā informācija
novada logo, ir jāievēro vizuā- pamatā stilizēto B burtu izkārtolās identitātes rokasgrāmatā no- jums (sakļaušanās vienā punktā par Babītes novada zīmolu ir apkoteiktās vadlīnijas, kā arī Babītes kā kodolā – Babītes novadā, iz- pota interneta vietnē www.babite.lv,
novada pašvaldības 27.09.2017. plešanās trīs dažādās dimensijās), sadaļas „Novads” apakšlapā „Novasaistošie noteikumi Nr. 11. „Par krāsas un iekļautās vērtības saskan da zīmols”.
Babītes novada zīmola izman- ar Babītes novada attīstības progtošanu” (pielikumā). Minētajā rammas 2014.–2020. gadam vīziju
Ilze Aizsila,
dokumentā ir norādītas logo iz- „Babītes novads kā vienota ģimene
Babītes novada pašvaldības
mantošanas iespējas un ierobežo- draudzīgā vidē”.
sabiedrisko attiecību speciāliste

2017. GADA oktobrī BABĪTES NOVADĀ
PIEDZIMUŠI desmit BĒRNI –
PIECAS MEITENES UN pieci ZĒNI

IEDZĪVOTĀJU SKAITS 1. novembri:
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babītes novada pašvaldības domes pieņemtie lēmumi oktobrī
Babītes novada pašvaldības domes sēdē 25. oktobrī
izskatīti 42 lēmumprojekti.
Sēdē piedalījās 14 domes deputāti.
Domes lēmumi īsumā:
1) apstiprināt Babītes novada pašvaldības piedalīšanos Latvijas
Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākumā „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” lauku attīstības programmas pasākumā „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai”
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošanai noteiktā teritorijā ar projektu „Lielupes atveseļošanas pasākumi –
pakalpojumu un infrastruktūras izveide ūdens tūristiem”;
2) piešķirt adresi Zaru iela 42, Spilve, Babītes pagasts, divu ģimeņu
dzīvojamās mājas jaunbūvei ar kadastra apz. 80480041195001;
3) noteikt nekustamā īpašuma „Vēja ziedi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80480030609 nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: 2,6 ha platībā – neapgūta komercdarbības objektu
apbūves zeme; 0,013 ha platībā – ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju
apbūve; 27,217 ha platībā – dabas pamatnes, parki, zaļās zonas
un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā
saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā
noradītā lietošanas mērķa;
4) atļaut no nekustamā īpašuma „Kūdra-7”, kadastra numurs
80880010018, atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
80880010019 un reģistrēt kā atsevišķu nekustamo īpašumu.
Likvidēt nekustamā īpašuma nosaukumu „Kūdra-7”;
5) atļaut no nekustamā īpašuma „Birznieki” atdalīt un reģistrēt
jaunā nekustamajā īpašumā zemes vienību 4,52 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 80880030113, visā platībā saglabājot
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, piešķirot tai nosaukumu „Ati”. Atļaut no nekustamā īpašuma „Birznieki” atdalīt un
reģistrēt jaunā nekustamajā īpašumā zemes vienību 3,26 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 80880030114, visā platībā saglabājot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, piešķirot tai
nosaukumu „Jēkabi”;
6) atļaut no nekustamā īpašuma „Mucenieki”, kadastra numurs
80880030025, atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
80880030143, piešķirt nosaukumu „Upesrozes” un reģistrēt
kā atsevišķu nekustamo īpašumu;
7) apstiprināt zemes ierīcības projektu zemes vienību ar kadastra
apzīmējumiem 80480010184 Ošu ielā 21 Mežārēs, Babītes pagastā, un 80480010185 Ošu ielā 22 Mežārēs, Babītes pagastā,
robežu pārkārtošanai;
8) apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajā īpašumā Spilves ielā 69, Spilvē, Babītes pagastā, kadastra numurs
80480040140, ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80480040140 sadalīšanai;
9) apstiprināt zemes ierīcības projektu zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 80880070048 „Lociki” Varkaļos, Salas pagastā,
sadalīšanai divās daļās. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
80880070048 „Lociki” sadalīšanas rezultātā izveidoti divi nekustamie īpašumi: „Carevi” un „Dūjas” Varkaļos, Salas pagastā;
10) apstiprināt zemes ierīcības projekta grozījumus nekustamajā
īpašumā „Beberi” Priežciemā, Babītes pagastā, kadastra numurs 80480100087, ietilpstošās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 80480100501 sadalīšanai;
11) atļaut uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamā īpašuma „Rītausmas” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80880050156
Spuņciemā, Salas pagastā;
12) nodot atkārtotai publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai izstrādāto detālplānojuma projektu nekustamā īpašuma
„Ziediņi”, kadastra nr. 80880070027, zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 80880070027 Varkaļos, Salas pagastā;
13) precizēt Babītes novada pašvaldības domes 27.09.2017. lēmumu „Par Babītes novada pašvaldībai piederoša neapbūvēta
nekustamā īpašuma atsavināšanu”, prot. nr. 13, 20. §., izsakot
lēmuma lemjošo daļu jaunā redakcijā, uzdodot pašvaldības īpašumu novērtēšanas komisijai līdz 27.12.2017. iesniegt Babītes
novada pašvaldības domē apstiprināšanai nekustamā īpašuma „Starpgabali”, kadastra nr. 80480040803, zemes vienības
0,0298 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 80480040804 nosacīto cenu;

14) atsavināt Babītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma, kadastra nr. 80880090002, sastāvā esošu
neapbūvētu zemes vienību 0,0403 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 80880070101. Uzdot pašvaldības īpašumu
novērtēšanas komisijai līdz 20.12.2017. iesniegt Babītes novada pašvaldības domē apstiprināšanai nekustamā īpašuma
nosacīto cenu. Uzdot pašvaldības īpašumu izsoles komisijai
izstrādāt izsoles noteikumus un līdz 20.12.2017. iesniegt tos
Babītes novada pašvaldības domē apstiprināšanai;
15) atsavināt vienai personai dzīvojamās ēkas dzīvoklim piekrītošās apbūvētās zemes vienības 646/ 67152 domājamās
daļas, kas sastāda 108 m² no zemes vienības Rīgas ielā 2A
Piņķos, Babītes pagastā, par nosacīto cenu 731,16 eiro;
16) nodot SIA „TeleTower” nomas lietošanā nekustamā īpašuma
„Vēja ziedi” Babītes pagastā neapbūvētu zemes vienības daļu
0,013 ha platībā, kadastra apzīmējums 804800 0609, ar apbūves tiesībām telekomunikācijas sakaru masta būvniecībai;
17) noslēgt zemes vienības nomas līgumu ar vienu personu par
pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Starpgabals”
Babītes pagastā zemes vienības 0,0105 ha platībā, kadastra
apzīmējums 80480030265, iznomāšanu bez apbūves tiesībām teritorijas sakopšanai un uzturēšanai;
18) noslēgt zemes nomas līgumu ar vienu personu par dzīvoklim piekrītošām apbūvētas zemes vienības 877/67152 domājamām daļām, kas sastāda 146 m² no 1,1191 ha zemes
Rīgas ielā 2A Piņķos, Babītes pagastā;
19) ar 01.01.2018. slēgt vienošanos ar 23 personām par grozījumiem noslēgtajā zemes nomas līgumā par nekustamā īpašuma Rīgas iela 2B Piņķos, Babītes pagastā, zemes vienības
domājamo daļu nomu garāžu uzturēšanai;
20) iekļaut Babītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā
īpašuma „Priežuparks” zemes vienību 0,5707 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu kadastra Nr.80480031001 iznomājamo neapbūvēto zemes gabalu sarakstā. Noteikt zemes
izmantošanu ar apbūves tiesībām rūpnieciskās ražošanas
objektu apbūvei;
21) izsniegt izziņu sešām personām par piekrišanu iegūt īpašumā nekustamos īpašumus „Saules iela 3, k.5, 145” Piņķos,
Babītes pagastā; „Kūdra-36” Kūdrā, Salas pagastā; „Ābeļu
iela 7” Mežārēs, Babītes pagastā; 1333/13573 domājamās
daļas no nekustamā īpašuma „Dzelmes” Babītē, Babītes pagastā; pusi domājamās daļas no nekustamā īpašuma „Priežu
malas iela 13” Spuņciemā, Salas pagastā; „Brūklenāju iela 7”
Piņķos, Babītes pagastā;
22) apstiprināt Babītes novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 15 „Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Babītes novadā”;
23) apstiprināt Babītes novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 16 „Par Babītes novada pašvaldības pabalstiem ar
materiālā stāvokļa izvērtēšanu”;
24) apstiprināt Babītes novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 17 „Par Babītes novada pašvaldības pabalstiem iedzīvotājiem bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas”;
25) apstiprināt Babītes novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 18 „Babītes novada pašvaldības sociālie pakalpojumi”;
26) turpmāk nenoteikt pienākuma izpildes vērtību Babītes novadā;
27) piešķirt vienai personai vienreizēju pabalstu 410 eiro apmērā mājokļa pieslēgšanai pie pašvaldībai piederošiem maģistrālajiem inženiertīkliem;
28) no 01.10.2017. pagarināt sociālā dzīvokļa īres līgumu ar vienu personu;
29) apstiprināt Babītes novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 14 „Par grozījumiem Babītes novada domes
26.05.2010. saistošajos noteikumos Nr. 17 „Par augstas
detalizācijas topogrāfiskās informācijas apriti, aktualizāciju
un vienotā digitālā topogrāfiskā plāna uzturēšanas kārtību
Babītes novadā””;
30) precizēt Babītes novada pašvaldības 27.09.2017. saistošos
noteikumus Nr. 11 „Par Babītes novada zīmola izmantošanu”
(pielikumā);
31) izteikt Babītes novada pašvaldības 22.01.2014. noteikumu Nr. 1 „Nomas maksas cenrādis Babītes novada pašvaldības Babītes sporta kompleksā” 1.1. apakšpunktu jaunā
redakcijā:
„1.1. Sporta zāle un stadions:

Nr.p.k. Nosaukums

1.1.1.

1.1.2.

Lielā
sporta zāle,
t.sk. dušas
un viena
ģērbtuve
Mazā
sporta zāle,
t.sk. dušas
un viena
ģērbtuve

Nomas maksa nodarbībām
Nomas maksa nodarbībām
Babītes novadā deklarētajiem
fiziskām (arī saimnieciskā dariedzīvotājiem (izņemot
ba veikšanai) un juridiskajām
saimnieciskā darba veikšanai),
personām, eiro (t.sk. PVN)
eiro (t.sk. PVN)
1h
1,5 h
2h
1h
1,5 h
2h

11

14

17

28

40

50

7

10

13

10

14

18

1.1.3.

Individuālās
nodarbības
mazajās
sporta zālēs

2

1.1.4.

Papildu
ģērbtuve
un dušas

6

6

1.1.5.

Stadions

10

40

32) veikt grozījumus Babītes novada pašvaldības domes 22.02.2012.
lēmumā „Par Babītes novada pašvaldības īpašumā vai lietojumā
esošo automašīnu degvielas limitiem” (protokols Nr. 4, 23.§), izsakot 1. punktu jaunā redakcijā;
33) ar 25.10.2017. izslēgt Babītes novada pašvaldības juriskonsultu
Jāni Šņori no Babītes novada pašvaldības Iepirkumu komisijas locekļu sastāva. Ar 26.10.2017. apstiprināt Babītes novada pašvaldības Būvniecības kontroles daļas vadītāju Ievu Orbidāni par Babītes
novada pašvaldības Iepirkumu komisijas locekli;
34) ar 25.10.2017. izslēgt Babītes novada pašvaldības juriskonsultu
Jāni Šņori no Babītes novada Pašvaldības īpašuma novērtēšanas
komisijas sastāva. Ar 26.10.2017. apstiprināt Babītes novada pašvaldības juriskonsultu Dāvidu Valteru par Babītes novada Pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisijas locekli;
35) ar 25.10.2017. izslēgt Babītes novada pašvaldības juriskonsultu
Jāni Šņori no Babītes novada pašvaldības Materiālo vērtību ekspluatācijā pieņemšanas (nodošanas), novērtēšanas, lietderīgās
lietošanas laika noteikšanas, norakstīšanas un vērtības maiņas komisijas sastāva;
36) ar 26.10.2017. apstiprināt Babītes novada pašvaldības juriskonsultu Dāvidu Valteru par Babītes novada pašvaldības Materiālo
vērtību ekspluatācijā pieņemšanas (nodošanas), novērtēšanas,
lietderīgās lietošanas laika noteikšanas, norakstīšanas un vērtības
maiņas komisijas locekli;
37) slēgt sadarbības līgumu ar Mālpils novada pašvaldību par līdzfinansējumu mācību procesa nodrošināšanai Mālpils internātpamatskolā 2017./2018. mācību gada 1. semestrī pieciem Babītes
novadā deklarētajiem izglītojamajiem, paredzot līdzfinansējumu
342 eiro apmērā;
38) no 10. novembra piekrist pārtraukt ar VAS „Latvijas Pasts” noslēgto
nedzīvojamo telpu nomas līgumu par nedzīvojamām telpām ar kopējo platību 28,60 m² ēkā „Doktorāts” Spuņciemā, Salas pagastā;
39) piešķirt nodibinājumam „Labo iniciatīvu fonds” dotāciju
2148,32 eiro apmērā Piņķu Svētā Jāņa baznīcas teritoriju ieskaujošo liepu vainagojuma ikgadējai apkopei un baznīcas fasādes izgaismošanas – elektroenerģijas izdevumu finansēšanai;
40) noteikt, ka Babītes novada administratīvajā teritorijā, atkritumu
savākšanas zonā Nr. 2 „Babītes pagastā valsts autoceļa A10 Rīga–
Ventspils kreisā puse virzienā uz Ventspili” un atkritumu savākšanas zonā Nr. 3 „Babītes pagastā valsts autoceļa A10 Rīga–Ventspils
labā puse virzienā uz Ventspili”, viena kubikmetra sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa 2018. gadā ir 7,71 eiro/m³ bez PVN;
41) iedalīt 250 eiro biedrībai „Latvijas Vieglatlētikas savienība” sportistes dalībai izbraukuma treniņos Usmā. Atļaut biedrības „Sporta
klubs „Babīte”” sieviešu volejbola komandai bez maksas izmantot
sporta zāles, sporta laukumus un citus objektus Latvijas Nacionālās līgas sieviešu volejbola čempionāta, Latvijas kausa mājas spēļu
(atbilstoši spēļu kalnedāram) un treniņprocesa nodrošināšanai.
Atteikt finansiāla atbalsta piešķiršanu viena sportista dalībai mācību treniņnimetnē, jo šogad sportistam jau ir ticis piešķirts finansiāls atbalsts;
42) piešķirt Babītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājam
Andrejam Encem apmaksātu ikgadējo atvaļinājumu – vienu kalendāro nedēļu laikā no 2017. gada 6. līdz 12. novembrim.
Andrejs Ence,
Babītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
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paziņojumi
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
nekustamā īpašuma „Rītausmas” zemes vienībai Spuņciemā,
Salas pagastā, Babītes novadā
Ar Babītes novada pašvaldības domes
25.10.2017. lēmumu „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašumā „Rītausmas” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80880050156 Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads”
(prot. nr. 14, 11. §) ir uzsākta detālplānojuma izstrāde minētajā teritorijā ar mērķi
precizēt teritorijas funkcionālo zonējumu
atbilstoši mēroga precizitātei M 1:500,
veicot zemesgabalu sadalīšanu, nosakot
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi,
atļauto izmantošanu un izmantošanas
aprobežojumus atbilstoši Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008.–2020. gadam un Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005.–2017. gadam funkcionālā
zonējumā noteikto atļauto izmantošanu,
saskaņā ar teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem, vides un ekoloģiskajiem
apstākļiem.
Par detālplānojuma izstrādes vadītāju
apstiprināta Babītes novada pašvaldības
Administrācijas Plānošanas un būvnie-

cības daļas vadītāja. Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus līdz 12. decembrim 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.
Veldze Liepa,
Babītes novada pašvaldības
Plānošanas un būvniecības daļas
vadītāja

Paziņojums par nekustamā īpašuma „Ziediņi” zemes vienības Varkaļos,
Salas pagastā, Babītes novadā, detālplānojuma projekta nodošanu
atkārtotai publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Saimnieciskie darbi oktobrī
matūras un attiecīgās IT inbūvi, tiek veikta elektroapgāNekustamais īpašums
frastruktūras nepārtrauktas
des kabeļu pārcelšana un pie• Turpinās būvdarbi ēkā Liepu
darbības un tehniskā atbalsta
slēguma jaudas palielināšana.
alejā 17 un nekustamajā īpanodrošināšanu.
• Izsludināts iepirkums par dzīvšumā „Mildas” Babītē.
žoga ierīkošanu Salas sākum• Uz trim gadiem noslēgts lī- • Noslēgts līgums par Ziemassvētku dekoru uzstādīšanu un
skolas teritorijai. Iesniegti divi
gums ar SIA „Hagberg” par
nomu Babītes novadā.
piedāvājumi. Notiek vērtēšana.
Babītes novada pašvaldības
• Atjaunotas trīs caurtekas: uz • Izsludināts iepirkums par vieteritoriju apsaimniekošanu.
Jūrmalas ielas, starp Rīgas un
notās pašvaldību informācijas
Laimdotas ielu Piņķos un uz
sistēmas uzturēšanas pakalCeļi, meliorācija
Strupu ceļa Mežārēs; otro reizi
pojumu sniegšanu. Iesniegts
un apgaismojums
veikta polderu aizsargdambju
viens piedāvājums. Notiek
• Tiek pārbūvēts ielu apgaismozāles pļaušana.
vērtēšana.
jums Skolas un Atpūtas ielā
Piņķos.
• Uz trim gadiem noslēgts lī- Pašvaldības iestādes
Elfa Sloceniece,
gums par ielu apgaismojuma • Turpinās priekšdarbi, lai uzBabītes novada pašvaldības
vadības sistēmas programsāktu Babītes vidusskolas pārizpilddirektore

Oktobrī 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 oktobrī.

Ar Babītes novada pašvaldības domes 25.10.2017. lēmumu, protokols
nr. 14, 12. §, atkārtotai publiskai
apspriešanai un atzinumu saņemšanai nodots detālplānojuma projekts
nekustamā īpašuma „Ziediņi” zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu
80880070027, Varkaļos, Salas pagastā, Babītes novadā.
Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 14.11.2017. līdz 12.12.2017.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 30.11.2017. plkst. 17.00 Babītes novada pašvaldības Administrācijas ēkā
Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā.
Publiskās apspriešanas laikā detālplānojuma projekts būs pieejams Babītes novada pašvaldības Plānošanas
un būvniecības daļā Centra ielā 4,
Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā. Tāpat ar detālplānojuma materiāliem ir iespējams iepazīties ģeoportālā www.geolatvija.lv un 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 Administrācijā – pirmdienās
un ceturtdienās plkst. 8.15–12.15 un
13.00–18.00.
Inga Griezne,
Babītes novada pašvaldības
Plānošanas un būvniecības daļas
teritorijas plānotāja

vēka cieņu, sastādīti seši admi• Sabiedriskās kārtības uzraudzīnistratīvā pārkāpuma protokoli;
bā veikti 43 izbraukumi;
• Valsts policijā nogādātas septi- • par nesakoptiem īpašumiem
Babītes novada teritorijā noforņas personas:
l par administratīvā pārkāpuma
mēti astoņi administratīvā pārkāpuma protokoli;
izdarīšanu – trīs;
l aizdomās par noziedzīga no• Babītes novadā veikti divi reidi,
kuru laikā pārbaudītas autodarījuma izdarīšanu – četras;
mašīnas un to vadītāji ar mērķi
• saņemti un izskatīti 39 iedzīvonovērst likumpārkāpumus un
tāju iesniegumi un sūdzības;
noziedzīgus nodarījumus, kā
• vienā gadījumā persona nogāarī preventīva rakstura patrudāta dzīvesvietā;
lēšana, pārbaudītas agrāk tiesā• ar 37 personām veiktas preventas personas un mājas numuru
tīva rakstura pārrunas un pieesamība uz ēkām un celtnēm
ņemti paskaidrojumi;
un to atbilstība Babītes nova• par apstāšanās un stāvēšanas
da pašvaldības saistošajiem
noteikumu neievērošanu sastānoteikumiem. Pārbaudītas arī
dīti 11 protokoli – paziņojumi;
tirdzniecības vietas un auto• par alkoholisko dzērienu vai
servisi. Uzmanība pievērsta
citu apreibinošo vielu lietošanu
arī gājējiem, kuri diennakts
sabiedriskā vietā vai par atrašatumšajā laikā pārvietojas bez
nos sabiedriskā vietā tādā reiatstarotājiem.
buma stāvoklī, kas aizskar cil-

Sākoties rudens tumšajam laikam, arvien biežāk tiek apzagtas
mājas. Lai potenciālie zagļi no
ielas pa logu neredzētu, kas atrodas jūsu dzīvesvietā, ieslēdzot
telpās apgaismojumu, aizveriet
aizkarus. Vienmēr aizslēdziet
durvis. Ja jums ir suns, ļaujiet tam
brīvi skraidīt pa māju vai mājas
pagalma teritoriju, lai nobiedētu
zagļus. Ejot prom, vienmēr ieslēdziet signalizāciju. Neļaujiet mazpazīstamiem vai nepazīstamiem
cilvēkiem ieiet jūsu mājā, kā arī
pabrīdiniet bērnus nestāstīt svešiniekiem, kas vērtīgs ir jūsu mājā
un kad jūs parasti neesat mājās.
Gadījumā, ja mājas tuvumā redzat
aizdomīgu automašīnu vai cilvēku, uzreiz ziņojiet policijai!
Par sabiedriskās kārtības u.c. likumpārkāpumiem lūgums ziņot
Sabiedriskās kārtības daļai, zvanot uz diennakts tālruņa numuru
29466001.

Ainārs Skudris,
sabiedriskās kārtības sargs

paziņojums
DAUDZFUNKCIONĀLAJĀ
Babītes novada pašvaldības
SOCIĀLO PAKALPOJUMU CENTRĀ
Sociālais dienests
Centra iela 3, Piņķi, Babītes pagasts
organizē Zupas virtuvi:
• novada iedzīvotājiem, kuriem trūkst • otrdienās no plkst. 11.30 līdz 12.30;
• piektdienās no plkst. 11.30 līdz 12.30.
iztikas līdzekļu,
• kuri nonākuši dzīves grūtībās un ku- „PĪLĀDZĪŠOS” SPUŅCIEMĀ
riem kādu apstākļu dēļ nav iespēju pa- „Pīlādzīši”, Spuņciems,
Salas pagasts (ieeja no virtuves puses)
gatavot siltu ēdienu.
Zupas virtuve uzsāk darbību no 3. no- • otrdienās no plkst. 12.15 līdz 13.00;
• piektdienās no plkst. 12.15 līdz 13.00.
vembra.

Līdzi jāņem trauks zupas saņemšanai
(vienai personai – viens litrs, personai
klāt esot). Babītes novada pašvaldības
Sociālais dienests ir veicis organizatoriskus pasākumus Zupas virtuves tapšanā.
Ceram, ka varēsim palīdzēt, atbalstīt un
iepriecināt tos, kuriem neklājas viegli!
Babītes novada pašvaldības
Sociālā dienesta darbinieki
Tālr. nr. informācijai 67914550
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SPKC informē par projektu
sabiedrības veselības veicināšanai
un slimību profilaksei

jaunākie sporta sacensību rezultāti

ZOLĪTE
15. oktobrī Babītes sporta kompleksa
telpās notika ceturtais posms kāršu spēlē „Zolīte”. Sacensībās piedalījās 18 dalībnieku. Labākie rezultāti 4. posmā: sieviešu konkurencē 1. vieta Dzintrai Sviklei,
2. vieta Initai Reikai, 3. vieta Valentīnai
Baumanei; vīriešu konkurencē 1. vieta
Uldim Lagzdiņam, 2. vieta Valdim Mincānam, 3. vieta Aigaram Bērziņam.
NOVUSS
29. oktobrī Babītes sporta kompleksā notika atklātās sacensības novusā individuālajā
vērtējumā. Sacensības piedalījās 27 dalībnieki, tajā skaitā arī viesi no Jelgavas, Rīgas
un Ozolniekiem. Absolūtajā kopvērtējumā
pirmās divas vietas izcīnīja Babītes novada
sportisti Ainārs Grosens (1. vieta) un Gaidis
Čoders (2. vieta), 3. vieta Gunāram Balodim
no Ozolniekiem. Jauniešu konkurencē Babītes novada sportists Andrejs Sizovs ieguva 1. vietu, savukārt Dmitrijs Sizovs – 2. vietu. „Sporta” grupā Aināram Grosenam
1. vieta, Gaidim Čoderam – 2. vieta.

PIERĪGAS NOVADU
SPORTA SPĒLES

ŠAUTRIŅU MEŠANA
14. oktobrī Saulkrastu sporta kompleksā
notika sacensības šautriņu mešanā, kur
Babītes novada komanda izcīnīja 2. vietu
sešu komandu konkurencē. Komandā
spēlēja: Elīna Ose, Kaspars Eglītis, Raivis
Jansons un Jānis Driksne.
VOLEJBOLS
15. oktobrī Mārupes novada Tīraines sporta kompleksā notika sacensības volejbolā
sievietēm. Sacensībās piedalījās Mārupes,
Krimuldas, Ropažu un Babītes novada
komandas, kuras savstarpēji sacentās līdz
divu setu uzvarai. Pēc šīm spēlēm trijām
komandām bija pa divām uzvaram un vienam zaudējumam. Atbilstoši nolikuma papildu nosacījumiem par uzvarētāju kļuva
Mārupes novada komanda, 2. vietā ierindojās Krimuldas novada komanda, bet Babītes novada komandai godpilnā 3. vieta.

BABĪTES NOVADA
UN PIERĪGAS NOVADU
SPORTA SPĒLES

PELDĒŠANA
28. oktobrī Babītes sporta kompleksa
peldbaseinā notika novada sacensības
peldēšanā pieaugušajiem. Tā kā vietējo
peldētāju nebija daudz, sacensības notika
reizē ar Pierīgas novadu komandu sacensībām. Sacensības, kurās kopumā piedalījās 95 dalībnieki no 10 novadiem, notika
sešās vecuma grupās.
Babītes novada vērtējumā
labākie rezultāti:
1. grupa (16–29 gadi) – 1. vietā Jevgenijs
Šalkovskis, 2. vietā Georgijs Vagalis, 3. vietā Roberts Vimba;
2. grupa (30–39 gadi) – 1. vietā Reinis
Eisāks, 2. vietā Ģirts Treiguts;
3. grupa (40–49 gadi) – 1. vietā Ilze
Ķiploka un Atis Brikovskis, 2. vietā Viktors
Kušta, 3. vietā Igors Gucanovičs;
4. grupa (50–59 gadi) – 1. vietā Ilona
Kojaloviča;

5. grupa (60–69 gadi) – 1. vietā Vera
Varša un Jānis Šteins, 2. vietā Ināra
Dūšele un Viesturs Gargurnis, 3. vietā
Valērija Zaiceva;
6. grupa (70 gadi un vecāki) – 1. vietā
Ļubova Asajeva.
Pierīgas novadu komandu vērtējumā Babītes novada komanda ar 130 punktiem
izcīnīja 2. vietu, par 10 punktiem piekāpjoties uzvarētājiem Stopiņu novada komandai. 3. vietā ar 126 punktiem ierindojās Mārupes novada komanda.
Labākie Babītes novada peldētāju
sasniegumi Pierīgas novadu vērtējumā:
1. vietā – Vera Varša (S60), Ļubova Asajeva (S70), Jānis Šteins (V60);
2. vietā – Ināra Dūšele (S-60), Atis Brikovskis (V40), Reinis Eisāks (V30);
3. vietā – Valērija Zaiceva (S-60), Ilona
Kojaloviča (S-50),Viktors Kušta (V-40),
stafetes komanda: Ilze Ķiploka, Ilona
Kojaloviča, Ģirts Treiguts un Reinis Eisāks.

LATVIJAS
ČEMPIONĀTA 1. LĪGA

FLORBOLS
14. oktobrī Babīte/RSU – FBK Rīga Rockets 1:7;
15. oktobrī Babīte/RSU – JeNo 4:7;
21. oktobrī Babīte/RSU – FK Roja Rauda
Print 5:7;
29. oktobrī Babīte/RSU – FK Kuldīga/
KNSS 7:8;
4. novembrī Babīte/RSU – Ķekavas Bulldogs 11:6.

LATVIJAS NACIONĀLĀS
LĪGAS ČEMPIONĀTS

VOLEJBOLS
Sporta kluba „Babīte” sieviešu komanda
aizvadījusi trīs Latvijas Nacionālās līgas
čempionāta spēles.
21. oktobrī SK „Babīte” – LU 1:3;
4. novembrī SK „Babīte” – Līvāni 3:0;
SK „Babīte” – VK „Gulbene” 3:1.

LATVIJAS ČEMPIONĀTS

NOVUSS
Latvijas čempionāta finālsacensībās, kas
18. novembrī notiks Tukumā, 16 labāko
spēlētāju vidū sacentīsies arī viens Babītes sporta kluba pārstāvis – Juris Grosens,
kurš 4. novembrī Ķekavā pusfināla sacensībās ierindojās 3. vietā.

PASAULES OLIMPIĀDE

SVARU BUMBU CELŠANA
No 14. līdz 17. septembrim Baltkrievijas
pilsētā Vitebskā notika Pasaules Olimpiāde svaru bumbu celšanā nestandarta

Ir uzsākta Eiropas Sociālā fonda 9.2.4.2. pasākuma
projekta „Slimību profilakses un kontroles centra
organizēti vietēja mēroga pasākumi sabiedrības veselības
veicināšanai un slimību profilaksei 14 pašvaldībās”
(identifikācijas nr. 9.2.4.2/16/I/106) īstenošana.

Sparta Photography Club publicitātes foto

BABĪTES NOVADA
SPORTA SPĒLES

vingrinājumos. Sacensībās piedalīties
varēja visu vecuma grupu sportisti. Teicamus rezultātus vecuma grupā 60–69 gadi
guva Babītes novada pārstāvis Viesturs
Gargurnis, kurš izcīnīja astoņas augstākā
kaluma godalgas.

Babītē –
Latvijas spēcīgākais
ultramaratonists

No 29. līdz 30. septembrim jau 35. reizi
Grieķijā notika ultramaratons „Spartatlons” (aptuveni 250 km garš ultramaratons no Atēnām līdz Spartai), kurā
piedalījās un labus panākumus – 42. vietu gandrīz 400 dalībnieku konkurencē –
guva Babītes novada ultramaratonists
Laimonis Skadiņš. Sportists šajā ultramaratonā startēja jau trešo reizi, un šogad
ar sasniegto rezultātu 29 stundas un
45 minūtes Laimonis par nepilnām divām
stundām laboja savu līdz šim labāko –
2014. gada – rezultātu. Šajā ultramaratonā startēja vēl trīs ultramaratonisti no
Latvijas, kas finišēja pēc Laimoņa.
Pats sportists stāsta, ka Latvijā ir tikai
daži ultramaratonisti, kuri pieveikuši šo
vēsturisko skrējienu, un, izrādās, Laimonis ir vienīgais Latvijas sportists, kurš to
ir izdarījis jau trīs reizes. Laimonis atzīst,
ka pēdējā kilometra, kas ved pa Spartas centru, dēļ vien ir vērts skriet visu
250 kilometru garo distanci: „Visa pilsētas centrā sanākusī publika sveic katru
finišētāju ar aplausiem, stāvot kājās. Un
finišā, līdzīgi kā antīkajās olimpiskajās
spēlēs, katrs saņem piemiņas medaļu,
malku ūdens un olīvkoka zaru vainagu –
tādu pašu kā antīko olimpisko spēļu uzvarētājiem Senajā Grieķijā.”
Sergejs Varša,
Babītes sporta kompleksa metodiķis
Lelde Drozdova-Auzāne,
sabiedrisko atiecību speciāliste

novembra sporta sacensību plāns

kāršu spēle „Zolīte”
(5. posms)

Babītes novada sporta spēles
26. novembrī plkst. 10.00
Babītes sporta kompleksā.
Dalībnieki – Babītes novada iedzīvotāji
un strādājošie.

|5

boulings

Babītes novada sporta spēles
29. novembrī plkst. 19.00
„Bowlero” boulinga centrā Rīgā.
Dalībnieki – Babītes novada iedzīvotāji
un strādājošie. Vietu skaits ierobežots,
obligāta iepriekšēja pieteikšanās –
Sergejs Varša, Babītes sporta kompleksa
metodiķis, tālrunis 29680882.

Projektu īsteno Slimību profilakses
un kontroles centrs 14 novadu – Babītes, Durbes, Ērgļu, Garkalnes, Ikšķiles, Inčukalna, Līgatnes, Lubānas,
Mērsraga, Pārgaujas, Priekuļu, Tērvetes, Vaiņodes un Viļānu – pašvaldībās.
Projekta mērķis ir:
1) nodrošināt veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu pieejamību pašvaldību iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālas atstumtības riskam
pakļautajiem;
2) organizējot un īstenojot pasākumus veselīga uztura, fizisko
aktivitāšu, atkarību mazināšanas,
garīgās veselības, seksuālas un reproduktīvās veselības jomā, sekmēt
iedzīvotāju veselības saglabāšanu un
uzlabošanu.
Saskaņā ar Sabiedrības veselības
pamatnostādnēm 2014.–2020. gadam galvenās sabiedrības veselības
problēmas Latvijā ir augstie saslimstības un mirstības rādītāji sirds un
asinsvadu, onkoloģijas, kā arī garīgās veselības jomās. Arī reproduktīvā veselība tiek uzsvērta kā viens
no būtiskiem sabiedrības veselību
raksturojošajiem indikatīvajiem rādītājiem, kuram būtu jāvērš īpaša
uzmanība, paaugstinot informētību.
Sabiedrības informētības uzlabošana, personīgo iemaņu attīstīšana
un uzvedības maiņas veicināšana ir
vienkārši un efektīvi pasākumi, kas
veicina sabiedrības veselības uzlabošanos un ļauj samazināt saslimstības un mirstības rādītājus.
Pašvaldībās, iespējami tuvu iedzīvotāju dzīves vietai, projekta ietvaros paredzēts īstenot izglītojošus
sabiedrības veselības veicināšanas
un slimību profilakses pasākumus
katrā no prioritārajām jomām, kuri

vērsti uz zināšanu par savu veselību
un to ietekmējošiem faktoriem uzlabošanu, kā arī skaidrotu iespējas
novērst veselības riskus. Lai sekmētu sociāli ekonomisko atšķirību
izlīdzināšanu, projekta ietvaros īpaši tiks uzrunāti novadu iedzīvotāji,
kuri dzīvo teritorijā ārpus pilsētām
ar iedzīvotāju blīvumu mazāk par
50 iedzīvotājiem uz kvadrātkilometru, trūcīgie un maznodrošinātie,
bezdarbnieki, personas ar invaliditāti, iedzīvotāji, kas vecāki par 54 gadiem, kā arī bērni.
Projekta
īstenošanas
laiks:
2017. gada aprīlis – 2019. gada decembris.
Projekta kopējais finansējums –
429 757 EUR, t.sk.:
• Eiropas Sociālā fonda finansējums – 365 293,45 EUR;
• valsts budžeta finansējums –
64 463,55 EUR.
Plašāka informācija par projekta saturu un aktualitātēm
pieejama Slimību profilakses un
kontroles centra interneta vietnē
www.spkc.gov.lv.
Viena no projekta aktivitātēm
„Vingrošana senioriem 54+” norisināsies trīs ciklos (katrā astoņas
nodarbības) – 2018. gada aprīlī un
jūnijā, un 2019. gadā.
Tuvojoties konkrētam pasākumam Babītes novadā, plašāka
informācija par to būs pieejama pašvaldības interneta vietnē
www.babite.lv.

Jolanta Ivanova,
Babītes novada pašvaldības
projektu vadītāja

Iespēja slidot bez maksas
ledus hallē Piņķos

Aicinām Babītes novadā
deklarētos iedzīvotājus
apmeklēt Babītes novada
pašvaldības apmaksātu
masu slidotavu „Inbox”
ledus hallē Piņķos sestdienās.
Tuvākie datumi: 18. novembrī
plkst. 20.30–21.30 un 25. novembrī
plkst. 20.45–21.45.

Bezmaksas ieeja slidotavā – ar
Babītes sporta kompleksa atlaižu
karti peldbaseina apmeklējumam.
Pirms došanās uz masu slidotavu
noteikti pārliecinieties par masu slidotavas apmeklējuma laikiem interneta vietnes www.inboxledushalle.lv
sadaļā „Ledus noslodze” – „Babītes
novads”.
Babītes sporta komplekss
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Par apkures
sezonas sākšanu
Šogad apkures sezona
sākās 1. novembrī. Katru
gadu gandrīz desmitā
daļa ugunsgrēku izceļas
tieši apkures problēmu dēļ.

Kā liecina Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta (VUGD) apkopotā informācija, 2016. gadā kopumā
bija izcēlušies 9288 ugunsgrēki, no
kuriem 9,91% jeb 921 ugunsgrēks
izcēlās bojātas apkures sistēmas vai
tās nepareizes ekspluatācijas dēļ. Ar
apkures lietošanu saistītos ugunsgrēkos gājuši bojā astoņi, bet cietuši 52
cilvēki. Šogad ugunsdzēsēji glābēji
jau 520 reizes devušies uz ugunsgrēkiem, kuru iemesls bija dūmvados deguši sodrēji. Katru gadu tiek reģistrēts
vairāk nekā 500 šādu ugunsgrēku.
Ugunsgrēkus, kuros cieš cilvēki un
tiek bojāts īpašums, var novērst, regulāri veicot dūmvadu tīrīšanu un apsekojot apkures ierīču tehnisko stāvokli.
Netīrīts skurstenis ir ugunsbīstams!
VUGD atgādina, ka pirms apkures
sezonas sākuma ir jātīra sodrēji no
dūmeņiem un krāšņu un pavardu
dūmkanāliem, ko vislabāk izdarīs
atbilstoši apmācīts sertificēts skursteņslauķis, taču, ja privātmāju (viendzīvokļa objekts) saimnieki zina, kā
veikt skursteņu tīrīšanu, viņi to var
veikt arī paši. Sodrējus no dūmeņiem,
krāšņu un pavardu dūmkanāliem iztīra pirms apkures sezonas sākuma
(līdz 1. novembrim), bet ilgdedzes
cietā kurināmā ierīces un iekārtas
dūmvadus jātīra vēl vismaz vienu
reizi apkures sezonas laikā (no 1. novembra līdz nākamā gada 1. martam).

Līdztekus reizi piecos gados jāveic arī
visas apkures sistēmas tehniskā stāvokļa novērtējums, ko var veikt sertificēts speciālists.
Aicinām neatlikt rūpes par savu
drošību uz nākamo apkures sezonu un iztīrīt skursteni, kā arī pie-

aicināt sertificētu speciālistu pārbaudīt apkures ierīču un iekārtu
tehnisko stāvokli.

Valsts ugunsdzēsības
un glābšanas dienesta
Rīgas reģiona pārvalde

Izstrādāts NVO
atbalsta punkta
rīcības plāns Babītes,
Mārupes un Olaines
novadam
Kādas ir nevalstiskās
organizācijas mūsu
teritorijā? Kāds atbalsts tām
nepieciešams? Babītes,
Mārupes un Olaines novadā
izstrādāts rīcības plāns,
kas ietver esošās situācijas
analīzi un turpmākās
attīstības iespējas.
Rīcības plāna autors Āris Adlers
secina: „Prioritāri atbalsts ir nepieciešams finansējuma nodrošinājumam organizāciju darbam
un materiāli tehniskajai bāzei,
nepieciešami arī uzlabojumi komunikācijā un informācijas izplatīšanā, sadarbības veicināšana ar pašvaldību un starptautiskā līmenī, nepieciešams atbalsts
laika resursu un cilvēkresursu
piesaistē un vadībā, iedzīvotāju
izpratnes un informētības veicināšana, kā arī atbalsts stratēģiskās vadības jautājumos.” Biedrības „Pierīgas partnerība” īstenotajā projektā „NVO atbalsta
nodrošināšana Babītes, Mārupes
un Olaines novadā” izstrādāts
NVO atbalsta punkta rīcības
plāns ar mērķi identificēt mērķa orientētas rīcības, kas veicamas, lai sniegtu atbalstu novados
gan reģistrētajām organizācijām
savu mērķu sasniegšanai, gan arī
iedzīvotāju grupām, kas plāno
reģistrēt jaunu NVO. Tajā aprak-

stīta esošā situācija, organizāciju
darbības jomas, nepieciešamais
atbalsts, aptaujas rezultāti, secinājumi no intervijām ar speciālistiem. Rīcības plānā izvirzīti
ieteikumi turpmākajai darbībai,
tādēļ aicinām dalīties savās idejās un vajadzībās!
NVO atbalsta punkta izveides
mērķis ir veicināt organizētās
pilsoniskās sabiedrības attīstību Babītes, Mārupes un Olaines
novadā, kas var pozitīvi ietekmēt
biedrības „Pierīgas partnerības”
darbības teritorijas attīstību. Ar
rīcības plānā iekļauto punktu
izpildi plānots veicināt iedzīvotāju skaitu, kas iesaistījušies kādā
NVO. Rīcības plāna noslēgumā
pieejams arī NVO saraksts – izvēlies savējo un iesaisties! Ar rīcības plānu iespējams iepazīties
interneta vietnēs www.babite.lv
un www.pierigaspartneriba.lv.
Seko līdzi citām projekta aktivitātēm – „Pierīgas partnerības”
„Youtube” vietnē noskaties video
par nevalstisko sektoru Babītes,
Mārupes un Olaines novadā! Projektu „NVO atbalsta nodrošināšana Babītes, Mārupes un Olaines
novadā” īsteno biedrība „Pierīgas
partnerība” ar Sabiedrības integrācijas fonda atbalstu no valsts
budžeta līdzekļiem.
Biedrība
„Pierīgas partnerība”

Latvijas kino vērtības Babītes novada skolās Par Bāriņtiesas pieejamību
10 min.), „Lupatiņi” – „Kā
Lai veidotu mācību procesu aizraujošāku un iepazīstinātu
lupatiņi slēpās” (2015. gads,
skolēnus ar Latvijas kino vērtībām, Latvijas Kinematogrāfistu
savienība (LKS) īsteno projektu „Kino visiem un visur Latvijā”. 5 min.), „Kā lupatiņi veseļojās”
(2014. gads, 5 min.), „Caurā māja”
Atbilstoši līgumam ar Babītes novada pašvaldību,
(1999. gads, 5 min.), cikls „Zvēri”,
Babītes vidusskolā un Salas sākumskolā šajā mācību gadā
„Munks un Lemijs” (1993. gads,
tiks organizēti vairāki latviešu filmu seansi.
5 min.), cikls „Aste”.
Babītes vidusskolā būs pieejaLai veicinātu latviešu kultūras animācijas filmu vēsturi, iepazīt
tradīcijas un vērtības, kuras dažādas uzņemšanas tehnikas un mas arī divas spēlfilmas: „Mammu, es tevi mīlu” (iesakāms skomūsdienās aizēno ārzemju filmas, materiālus.
Salas sākumskolā (tostarp – lēniem, sākot no 5. klases) un „Es
LKS piedāvā 2017./2018. mācību gadā iekļaut konkrētas filmu pirmsskolā) un Babītes vidus- esmu šeit” (iesakāms 8.–12. klašu
programmas bezmaksas seansos skolā (1.–4. klasei) būs pie- skolēniem).
skolās mācību stundu laikā. Tā- ejamas astoņas animācijas fildējādi skolēni tiks iepazīstināti mas: „Sēd uz sliekšņa pasaciņa”
Ilze Aizsila,
un pieradināti pie latviešu fil- (1987. gads, 10 min.), „Sisidra”
sabiedrisko attiecību speciāliste
mām, bet skolotājiem būs atvieg- (1977. gads, 9 min.), „Kabata”
lots mācību materiālu atlases un (1984. gads, 10 min.), „Eža kažo(Pēc LKS projekta
sagatavošanas process. Godinot ciņš” (2005. gads, 13 min.), „Ra„Kino visiem un visur Latvijā”
Latvijas valsts simtgadi, skolu ganas poga” (2006. gads, 7 min.),
vadītājas Ievas Pitrukas
izglītojamie varēs apgūt latviešu „Man vienai māsiņai” (1984. gads,
sniegtās informācijas)

Vairākos mūsu valsts
tiesību aktos ir noteikts
pienākums iedzīvotajiem
nekavējoties ziņot Bāriņtiesai par noteiktām situācijām
vai darbībām, kas būtiski
ietekmē vai var ietekmēt
bērna tiesību nodrošināšanu
un drošību.
Atgādinām, ka Babītes novada
Bāriņtiesa darba laikā ir sasniedzama, zvanot uz šādiem tālruņa
numuriem:
• priekšsēdētāja – 67914647,
26513837;
• priekšsēdētājas
vietniece
–
67914824 (Piņķos), 28676338,
67147158 (Spuņciemā) (pirmdienās un ceturtdienās);
• sekretāre – 67914824.

Bāriņtiesas darba laiks:
• pirmdien,
ceturtdien
no
plkst. 8.30 līdz 12.15 un no
plkst. 13.00 līdz 18.00;
• otrdien, trešdien no plkst. 8.30 līdz
12.15 un no plkst. 13.00 līdz 17.00;
• piektdien no plkst. 8.30 līdz 12.15
un no plkst. 13.00 līdz 15.00.
Gadījumos, kad konstatēti bērnu
tiesību pārkāpumi, ir apdraudēta
bērna drošība un dzīvība vai pret
bērnu vērsta vardarbība un tas notiek ārpus Bāriņtiesas noteiktā darba laika, iedzīvotajiem lūgums vērsties Valsts policijas Rīgas reģiona
pārvaldes Olaines iecirkņa dežūrdaļā, zvanot uz diennakts tālruņa
numuru 67950255 (arī brīvdienās).
Ilze Barisa,
Babītes novada Bāriņtiesas
priekšsēdētāja
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Valsts svētku mēnesis Babītes vidusskolā Rudens rosība

Babītes pirmsskoliņā
Rudens ir ietērpis mūsu mazo Latviju visā savā krāšņumā,
kas tai ļoti piestāv. Mēs savā mazajā pirmsskoliņā esam
priecīgi par tik spilgtu un skaistu gadalaiku, kas rosina
uz dažādām interesantām un neparastām lietām.

Visu oktobri darbojāmies savos āra
laukumos, arī rīta nodarbības organizējām ārā – svaigā gaisā. Skolotāja
Dagmāra Bindere ar savu vecāko
Rīcības dienas dalībnieki ar izglītojošiem plakātiem devās gājienā grupu vadīja aizraujošu nodarbību
pa Piņķiem, lai pievērstu sabiedrības uzmanību jautājumiem par mūsu tuvākajā mežmaliņā. Tas bija
tā vērts! Bērni gāja ciemos pie meža
videi draudzīgu dzīvesveidu.
Ķēniņa, kuram atstāja dāvaniņas –
Labo darbu nedēļā 2.d klase vei- mas, veidot dažādus dekorus un uz zemes ar zariņu, ar koku lapu
doja puķu dobi par godu Latvijas piedalīties fotokonkursā „Mana palīdzību veidotus rakstus. Meža
valsts simtgadei. Ideja par dobes Latvija”. Aktu zālē muzicēs vīru Ķēniņš, būdams priecīgs par bērnu
izveidi bija 2.d klases izglītojamās kopa „Vilki”, izglītojamie dosies pieklājību un ieinteresētību, ļāva
tētim Vilnim Onkelim, kurš sagā- lāpu gājienā uz Piņķu kapiem, un paciemoties savā mežmaliņā, iedāja arī tulpju sīpolus dobes vei- 17. novembrī būs valsts svētku klausīties meža skaņās, pamēģināt
došanai. Izglītības iestādes iekš- koncerts.
atminēt koku nosaukumus un iepaVairāk par notikumiem Babītes zīt tos tuvāk. Mazākās grupiņas darpagalmā tapa dobe Latvijas valsts
karoga krāsās. Ar nepacietību gai- vidusskolā var uzzināt izglītības bojās bērnudārza teritorijā: dziedāja
dīsim pavasari, kad dobē uzziedēs iestādes interneta vietnē un sociā- dziesmas mūsu eglei un ozolam,
sarkanie un baltie ziedi. Valsts lajā tīklā „Facebook”.
skaitīja čiekurus un zīles. Vismazāsvētku mēnesī Babītes vidusskolā
kie meklēja eža migu, lai palīdzētu
izglītojamajiem būs iespēja veidot
Sanita Baginska, tam saklāt un kārtīgi iekārtot koku
sarkanbaltsarkanas piespraudes,
Babītes vidusskolas lapu sedziņu. Ir tapuši vairāki skaisti
skatīties tematiskus video un filsabiedrisko attiecību speciāliste lapu raksti, kurus veidoja mūsu bēr-

babītes mūzikas skolas aktualitātes

foto: ilze aizsila

• 19. oktobrī 2. kora klases audzēkne Marta Kravale (skolotāja Lāsma Pommere) piedalījās
IV Latvijas mūzikas skolu kora
klašu solistu, duetu un trio konkursā „Jūras zvaigzne” Ventspilī,
ierindojoties uzreiz aiz godalgotajām vietām.
• 20. oktobrī notika mūsu skolotājas Laumas Matules koncerts,
kurā skanēja viņas oriģinālkompozīcijas, bet stīgu instrumentu
audzēkņi piedalījās festivālā „Rudens krāsas mūzikā” Tukumā.
• Kamēr audzēkņi baudīja rudens
brīvlaiku, skolas solā „sēdās”
paši pedagogi: 23. un 25. oktobrī pedagogiem bija iespēja gūt
pamatiemaņas nošu rakstīšanas
programmas „Sibelius” lietošanā. Stefans Šraibers ir gandarīts, ka viņa dāvātie čelli lieti noderēs Babītes
Ar šīm zināšanām dalījās kompo- mūzikas skolas audzēkņu muzicēšanas prasmju pilnveidošanai.
nists Andris Dzenītis.
• No 25. līdz 27. oktobrim skolas • 26. oktobrī konkursā „Sudraba flauBabītes mūzikas skolas, pianisti. Pata” 5. flautas klases audzēkne Agnevadība viesojās Beļskas I līmeņa
sākums ir atvērts, visi laipni aicināti
se Ose (skolotāja Zīle Ūdre, koncertValsts mūzikas skolā Polijā, lai
klausīties.
meistare Kristīne Geidmane) ieguva • Decembrī notiks vairāki koncerti
gūtu ieskatu Polijas mūzikas iz2. vietu.
glītības sistēmas pamatnostādvecākiem: 14. decembrī – skolotānēs un īpatnībās, kā arī dibinātu • 3. novembrī skolā viesojās Stefans
jas Zīles Ūdres audzēkņu koncerts,
Šraibers (Stefan Schreiber) – mūzikontaktus turpmākai skolu sa15. decembrī – kora klases, kā arī
kas mīļotājs no Lībekas (Vācija), kurš
darbībai.
akordeona un kokles klases koncerBabītes mūzikas skolai šoruden uz• Trīs skolas audzēkņi brīvlaikā devās
ti, 18. decembrī – skolotājas Ilzes
dāvināja astoņus čellus. Vairāk par
uz Praulienu, kur visu nedēļu notika
Rusovas klavierspēles audzēkņu
šo notikumu var lasīt www.babite.lv.
nometne „Ģitāristu sesija 2017”. Jau
koncerts, 19. decembrī – skolotājas
21. reizi pasākums uz pieredzes ap- • Kokļu ansamblis „Dzītariņi” 4. noIlzes Poķes audzēkņu koncerts, bet
vembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēmaiņu pulcināja zinātkārus mūziķus
21. decembrī muzicēs skolotājas
kā piedalījās koncertā „Rakstu taka”.
no visas Latvijas – ģitāristus, koklēInāras Lepikas audzēkņi
tājus, bundziniekus un dziedātājus. • 9. decembrī plkst. 12.00 uz atlasi
klavierspēles festivālam „Lietuvai
Jaunajiem mūziķiem te bija iespēja
Česlavs Grods,
un Igaunijai – 100” pulcēsies Jūrmagan mācīties, gan iepazīties, gan
Babītes mūzikas skolas
las reģiona mūzikas skolu, tostarp
dzirdēt jaunus izpildītājus.
direktores vietnieks izglītības darbā

ni zālājā. Grābeklīši un lapu savākšana – lietas un darbi, kas tik ļoti patīk maziem un arī lieliem bērniem.
Atbalstot ekoskolu kustību un Rīcības dienas Latvijā, esam devušies
sakopt tuvāko teritoriju – bērniem
patika būt kārtīgiem un čakliem.
Mūsu labie darbi ieaudzina kārtību
pašos, un arī zemei vieglāk kļūst,
kad kāds ar savu mīļu roku paglāsta
un ievieš kārtību. Mēs – par sakārtotu un tīru vidi!
12. oktobrī piedalījāmies arī
Pasaules āra izglītības dienas pasākumos.
Rudens vēl turpinās, tāpat kā
mūsu rudens darbi, kuri aizved mūs
līdz pasaules gudrībām un labām
zināšanām.
Karīna Gajevska,
Babītes pirmsskolas
izglītības iestādes
vadītājas vietniece izglītības jomā

Novada jaunie talanti pieskandina
Kultūrizglītības centra telpas
20. un 21. oktobris Kultūrizglītības centram noritēja
zem jauniešu zvaigznāja.

foto: rūdolfs bērziņš

foto: babītes vidusskolas arhīvs

Valsts svētku mēnesis Babītes vidusskolā iesākās ar Lāčplēša dienai veltītu pasākumu 1.-12. klašu izglītojamajiem. Pasākumu
vadīja Latvijas Kara muzeja Izglītības un informācijas nodaļas vadītājs Mārtiņš Mitenbergs.
Nodarbībās M. Mitenbergs
stāstīja par Lāčplēša dienas un
18. novembra svinību vēsturi, par bērniem un jauniešiem
Latvijas neatkarības kara laikā
un par Latvijas neatkarības kara
norisi Babītes novadā.
Ekoskolas padome 3. novembrī organizēja Rīcības dienu. Šā
gada tēma ir „Dzīvība uz Zemes”.
Pasākumā piedalījās arī dalībnieki no Vecumnieku, Kalnciema, Aglonas un Aizkraukles
vidusskolām, lai kopā veiktu
dažādas aktivitātes – piedalītos
AS „Latvijas valsts meži” organizētajā lekcijā un radošajās
darbnīcās, prezentētu ekoskolu darbu, apmeklētu vietējo
kokapstrādes uzņēmumu SIA
„Mazās priedes” un sacenstos zināšanās ar vides izglītību saistītos uzdevumos.

No kreisās: Liene Dzilna, Anna Matule, Lauma Matule un Elīza Sestule.

21. oktobrī Kultūrizglītības centra Sandras Straupes vadībā piedāvāja
zāli Piņķos pieskandināja jaunā jaunākās paaudzes izrādi – emonovada mūziķe Lauma Matule. cionālu latviešu dramaturģes Aivas
Koncertā dzirdējām Laumas ori- Birbeles stāstu par jauniešu attieģināldziesmas, kurās emocionāli cību gammu 21. gadsimtā, par paizskanēja stāsti par cilvēkiem, par audžu sapratnes meklējumiem, par
mājam – par vietu, ko mēs par tā- kaislībām virtuālajā vidē un sajūtām,
dām saucam. Lauma ar savu skais- kuras negribas atklāt. Lomās iejutās
to balsi un ģitāras spēli emocionāli mūsu novada jaunieši Marta Pitlane,
uzrunāja ikvienu klausītāju. Kon- Elīna Līva Pozņakova, Einārs Janucertā piedalījās Laumas māsa Anna kovičs, Adrians Resars, Ivars JanuMatule, čellu spēlēja Elīza Sestule, kovičš, Patrīcija Šalma un Agnese
pie kahona – Liene Dzilna. Koncer- Matuļenko.
Paldies novada jauniešiem par ratu papildināja arī Laumas tētis Indulis Skrebelis, kura dziesmas Lauma došu darbu un aktīvu iesaistīšanos
novada kultūras dzīves veidošanā!
ir iekļāvusi savā repertuārā.
21. oktobrī Kultūrizglītības centra
Biruta Grīnfelde,
filiālē Salas pagastā „Vietvalži” amaBabītes novada pašvaldības
tierteātris „Kalambūrs” režisores
Kultūrizglītības centra vadītāja
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KULTŪRIZGLĪTĪBAS CENTRĀ
LIELAJĀ ZĀLĒ
(Jūrmalas iela 14A, Piņķi)
l 16. novembrī plkst. 19.00 Ilonas Brūveres filmas par Kārli Zāli „Ievainotais
jātnieks” pirmizrāde. Ieeja ar bezmaksas
ieejas biļetēm.
l 17. novembrī plkst. 19.00 Latvijas Republikas proklamēšanas 99. gadadienai
veltīts koncerts. Koncertā piedalās Babītes novada amatiermākslas kolektīvi.
Ieeja ar bezmaksas ieejas biļetēm.
l 21. novembrī plkst. 17.00 seminārs par
latviešu tautastērpiem – Kurzemes tērpi
(Lia Mona Ģibiete). Ieeja bez maksas.
l 7. decembrī plkst. 19.00 grupas „Galaktika” Ziemassvētku koncerts „Es piederu Tev – Tu man”. Biļetes cena – 10 eiro.
l 9. decembrī plkst. 12.00, gatavojoties
klavierspēles festivālam „Lietuvai un
Igaunijai – 100”, iespēja vērot atlases
koncertu, kurā uzstāsies Jūrmalas reģiona mūzikas skolu, tostarp Babītes mūzikas skolas, pianisti. Ieeja bez maksas.
l 21. decembrī plkst. 18.00 Ziemassvētku pasākums ģimenēm. Plkst. 20.00 plānoti arī Ziemassvētku danči ar Edgaru Liporu un „Trejdeviņiem”. Ieeja bez maksas.
Biļetes uz pasākumiem Kultūrizglītības
centrā pie dežuranta var iegādāties katru darbdienu no plkst. 8.00 līdz 20.00,
sestdienās no plkst. 10.00 līdz 16.00.
KULTŪRIZGLĪTĪBAS CENTRĀ
SALAS PAGASTĀ „VIETVALŽI”
(„Vietvalži”, Spuņciems, Salas pagasts)
l Līdz 30. decembrim aplūkojama tautastērpu izstāde „Pa tautastērpu pēdām”.
Ieeja bez maksas.
l 17. novembrī plkst. 21.30 svētku balle.
Spēlēs grupa „Mīlas svētku orķestris”.
Galdiņu rezervācija pa tālruni 20001958.
Ieeja ar bezmaksas ieejas biļetēm.
l 30. novembrī plkst. 19.00 amatierteātra „Kalambūrs” vidējās paaudzes aktieru
grupas iestudējums „Jaunajā rajonā” (dramaturgs Eduards Bobrovs). Ar bezmaksas
ieejas biļetēm.
l 22. decembrī plkst. 18.00 Ziemassvētku pasākums ģimenēm. Ieeja bez maksas.

Biļetes uz pasākumiem Kultūrizglītības
centrā „Vietvalži” pie dežuranta var iegādāties no otrdienas līdz piektdienai
no plkst. 10.00 līdz 18.00, sestdienās no
plkst. 11.00 līdz 17.00.
BIBLIOTĒKĀ
(Jūrmalas iela 14A, Piņķi)
Grāmatu izstādes novembrī:
l Zviedru rakstniecei A. Lindgrēnei – 110
l Dzejniekam,
literatūrzinātniekam
I. Auziņam – 80
l Gleznotājai, rakstniecei H. Vīkai – 120
l Dramaturgam P. Putniņam – 80
l Kinooperatoram M. Zvirbulim – 80
l Aktrisei L. Ozoliņai – 70
l Indijas politiskajai darbiniecei I. Gandijai – 100
l Novembra grāmata – A. Brigadere
„Dievs. Daba. Darbs”
l Reformācijas kustībai – 500
l Latvijai – 99
l Atceroties mūsu prezidentus
l 15. novembrī plkst. 15.00 ar priekšlasījumu „Mūsu vēstures cildenās lappuses. Jauni, līdz šim noklusēti fakti
par Latvijas izcilākajiem valstsvīriem –
K. Ulmani, Z. A. Meierovicu u.c.” viesosies rakstnieks un vēsturisko romānu
autors Jānis Ūdris.
l Līdz 18. novembrim gleznotāja un karikatūrista Daiņa Breikša personālizstāde.
l 23. novembrī plkst. 14.00 radošā darbnīca „Puzuri” Ivetas Budes vadībā.
l 2. decembrī plkst. 12.00 otrās „Dekoratīvās mākslas un dizaina izstādes” atklāšana, kas veltīta Latvijas simtgadei.   
l Līdz 30. novembrim apskatāma izstāde
„Babītes novads kādreiz un tagad”, kur apkopotas Latvijas valsts simtgadei veltītās
akcijas „Pāršķirstot fotoalbumus” novada iedzīvotāju iesniegtās fotogrāfijas un
citas vēstures liecības.
SOCIĀLAJĀ DIENESTĀ
(Centra iela 3, Piņķi)
Daudzfunkcionālajā
sociālo pakalpojumu centrā
l Līdz 20. novembrim speciālā ziedojumu kastē var ziedot mantas „Pusaudžu

narkoloģiskās motivācijas programmai”
slimnīcā „Ģintermuiža”: galda spēles,
sporta inventāru, grāmatas, kancelejas
un saimniecības preces, rokdarbu materiālus, ar ko pusaudži varētu pavadīt
brīvo laiku ārpus vai starp terapijas nodarbībām.
l Līdz 29. novembrim iespējams piedalīties zīmējumu konkursā „Mana Latvija”.
Konkursam iesniegto zīmējumu izstādes atklāšanas pasākums 30. novembrī
plkst. 14.30.
l Līdz 30. novembrim iespējams aplūkot zīmējumu izstādi „Vasaras darbi un
nedarbi”. Izstādē skatāmi visu mākslas
studijas dalībnieku – skolēnu, jauniešu un
pieaugušo – lielformāta darbi.
CITVIET NOVADĀ
26. novembrī – Mūžības svētdiena jeb
svecīšu vakars kapsētās.

l

PIŅĶU SV. JĀŅA BAZNĪCĀ
(Skolas iela 17, Piņķi)
l 26. novembrī plkst. 11.00 Piņķu evaņģēliski luteriskā draudze aicina visus uz
Mūžības svētdienas dievkalpojumu Piņķu
Sv. Jāņa baznīcā – muzikālu, visām kristīgajām konfesijām kopīgu ekumēnisko
dievkalpojumu.
l 3. decembrī – 1. Adventei veltīts muzikāls dievkalpojums.
Ziemassvētku vakarā, kā ierasts, būs
divi dievkalpojumi: plkst. 16.00 bērnu
un ģimeņu dievkalpojums, plkst. 19.00
Svētvakara dievkalpojums, kurā dziedās
Babītes novada jauktais koris „Atskaņa”.
Uzmanību!
Biļešu skaits ir ierobežots!
Aktuālākā informācija par biļešu
pieejamību – pašvaldības interneta
vietnē www.babite.lv
un www.facebook.com/Babitesnovads
pie attiecīgā pasākuma.
Plašāka informācija par pasākumiem
pašvaldības interneta vietnē
www.babite.lv un „Facebook” profilā
www.facebook.com/Babitesnovads

Aicinām apmeklēt Daiņa Breikša
karikatūru un gleznu izstādi

Daiņa Breikša glezna “Brīnums”.
2017. gada 1. novembrī gleznotājam, grafiķim un karikatūristam Dainim Breikšam
apritēja 75 gadi. Tuvojoties mākslinieka
apaļajai jubilejai, 14. oktobrī bibliotēkā Piņķos notika mākslinieka personālizstādes
atklāšana. Pasākumā mākslinieku un viņa
viesus ar muzikāliem klavieru, ģitāras un
kokles skaņdarbiem priecēja Babītes mūzikas skolas audzēknes. D. Breikšs klātesošajiem stāstīja par saviem gleznotāja piedzīvojumiem dienesta laikā armijā, par laiku no
2005. līdz 2007. gadam, kad viņš bija žurnāla „Dadzis” mākslinieciskais redaktors.
Uz izstādes atklāšanu bija ieradušies
mākslinieka ģimenes locekļi, radi, draugi un citi interesenti. D. Breikšs atbildēja
uz jautājumiem, rādīja savas skices, pastāstīja par savu diplomdarbu „Pļaviņu
HES”, 1966. gadā beidzot Latvijas Valsts
mākslas akadēmiju. Tolaik dominējusi industriālā glezniecība, kas arī bija jāparāda
diplomdarbā.

Patlaban D. Breikšs ir galvenais mākslinieks Latvijas Ģeodēziskās informācijas
aģentūrā. Brīvajā laikā mākslinieks turpina
gleznot un zīmēt karikatūras. Izstāde bibliotēkā apskatāma līdz 18. novembrim.
Aicinām apmeklēt izstādi
„Babītes novads kādreiz un tagad”
Bibliotēkā veiksmīgi noslēgusies akcija
„Pāršķirstot fotoalbumus”. Laika posmā līdz
1. oktobrim jebkurš interesents varēja nest
uz bibliotēku senas fotogrāfijas vai atmiņu
stāstus. Cilvēki bija ieinteresēti – nesa fotogrāfijas ar aprakstiem, senus albumus,
sūtīja skenētus materiālus. Saņēmām ļoti
interesantus materiālus un fotogrāfijas
no Lolitas Lemešonokas-Amolas par savu
vecāku – tēva Antona Lemešonoka un
mātes Annas Lemešonokas – laikiem, kad
viņi dzīvoja un strādāja Piņķu muižā, par
Pētera Grūbes pienotavu. Daudz interesantu materiālu ir par Piņķu ev. lut. draudzi,
Babītes pamatskolas skolēniem un skolotājiem 30.–40. gados, par mežniecību un
mednieku kolektīvu, ceļu remontu pārvaldi. Daudz fotogrāfiju ir par Babītes kora
vēsturi, sākot no 20. gadsimta 30. gadiem
līdz pat mūsdienām. Interesants materiāls
ir Veltas Senkānes (Māsēnas) dzimtas koks,
plašais radu pulks, kas ir stipras ģimenes
pamats. Visi materiāli būs apkopoti planšetēs. Izstāde „Babītes novads kādreiz un
tagad” bibliotēkas telpās ir apskatāma līdz
30. novembrim.
Informāciju sagatavoja
Ināra Pētersone,
Piņķu bibliotēkas bibliotekāre

Lepojamies
4. novembrī Tolosā (Spānija) Babītes novada jauniešu koris „Maska”, piedaloties
starptautiskajā koru konkursā „Tolosako Abesbatza Lehiaketa”, ir ieguvis 1. vietu
folkloras programmā un 2. vietu polifonijas programmā! Apsveicam!

Nosauc konkursa „Ģimenei draudzīga pašvaldība” deviņas finālistes
Zināmas konkursa „Ģimenei draudzīga
pašvaldība” deviņas finālistes – pašvaldības, kas tika noteiktas, vērtējot pašvaldību iesniegto informāciju un iedzīvotāju oktobrī sniegto vērtējumu vietnē
www.vietagimenei.lv.

Konkursa finālistes:
• republikas nozīmes pilsētu grupā: Daugavpils, Jelgavas un Ventspils pilsētu
pašvaldības;
• reģionālas nozīmes attīstības centru
grupā: Gulbenes, Siguldas un Tukuma
novadu pašvaldības;
• novadu pašvaldību grupā: Babītes, Olaines un Ozolnieku novadu pašvaldības.
(Pašvaldības nosauktas alfabēta secībā.)

Lai noteiktu pašvaldības, kas nodrošina
lielāko atbalstu, daudzveidīgākos un
pieejamākos pakalpojumus ģimenēm
ar bērniem par 2016. gadu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) šogad pirmo reizi rīkoja
konkursu „Ģimenei draudzīga pašval-

dība”. Konkursā piedalījās 55 pašvaldības,
kas tika vērtētas
trīs pašvaldību
grupās: republikas nozīmes
pilsētas, reģionālas nozīmes
attīstības centri
un novadu pašvaldības. Informāciju par
sniegtajiem pakalpojumiem pašvaldības iesniedza vasaras sākumā, oktobrī
norisinājās iedzīvotāju balsojums, bet
novembra otrajā pusē konkursa žūrija
apmeklēs deviņas pašvaldības – konkursa finālistes (trīs katrā grupā), kas
tika izvēlētas, balstoties gan uz iesniegtajiem datiem, gan iedzīvotāju balsojumu. Vērtējot pašvaldības, tika izmantoti detalizēti vērtēšanas kritēriji. Visi
izmantotie rādītāji definēti tā, lai dotu
iespēju salīdzināt pašvaldības, neskatoties uz to iedzīvotāju skaitu vai pašvaldības budžeta apmēru. Piemēram, tika

aprēķināts pašvaldības
sniegtais materiālais
atbalsts ģimenēm,
ņemot vērā tā
īpatsvaru pašvaldības budžetā, pašvaldības
izdevumu
izglītībai īpatsvaru
pašvaldības budžetā, izdevumu ģimenes
pasākumiem īpatsvaru pašvaldības budžetā, jaundzimušo skaitu pašvaldībā.
Tāpēc, piemēram, atsevišķos gadījumos
tās pašvaldības, kas absolūtos skaitļos
varbūt sniedz lielāku atbalstu ģimenēm,
ne vienmēr ieņem augstu vietu, jo to
sniegtajam atbalstam ģimenēm pašvaldības budžetā nav liels īpatsvars.
Konkursa uzvarētājas tiks paziņotas decembra sākumā svinīga pasākuma laikā.

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

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

Gunta Misāne,
konkursa „Ģimenei draudzīga pašvaldība”
komunikācijas konsultante

Abos pasākumos notiks Babītes novada pašvaldības
veidotās filmas „Babītes novads Latvijas 100. dzimšanas dienas gaidās” pirmizrāde.

numura pielikumi
Saistošie noteikumi Nr. 10
„Par grozījumiem Babītes novada pašvaldības
24.10.2012. saistošajos noteikumos
Nr. 21 „Par Babītes novada simboliku””
Saistošie noteikumi Nr. 11
„Par Babītes novada zīmola izmantošanu”

