
Ielas
Šogad ir uzbūvēta viena jauna iela – 
Meža ielas posms Babītē. Pa šo ielu 
līdz šim bija sarežģīti pārvietoties, bet 
nu tā ir ieguvusi asfalta segumu. Babī-
tē rekonstruēta arī Bērzu iela. Tā kā pa 
šo ielu kursē sabiedriskais transports, 
ir nodrošināts labvēlīgs risinājums gan 
iedzīvotājiem, kuri pārvietojas kājām, 
gan sabiedriskajam transportam. 

Savukārt Piņķu ciemā ir noasfaltē-
ta viena iela ap dzīvojamo māju Rīgas 
ielā 15. Sadarbībā ar uzņēmumu „Lat-
vijas valsts ceļi” izbūvēts gājēju ceļš un 
autostāvvietas pie rododendru audzē-
tavas Babītē, kas ir vienīgā tāda Baltijā. 
Līdz šim lielākā problēma bija tas, ka 
nebija kur novietot automašīnas, tādēļ 
iedzīvotājiem un viesiem bija sarežģīti 
nokļūt uz šo apskates vietu, kas pava-
sarī un vasaras sākumā ir visskaistākā 
Babītes novadā. 

Apgaismojums
Šogad ir apgaismots Kleistu ielas 
posms Liepezerā no autobusa pietu-
ras līdz apdzīvotajai vietai, kā arī Vār-

pu ceļa posms Dzilnuciemā. Piņķos, 
ņemot vērā „Sadales tīkla” aktivitā-
tes, esam pārbūvējuši apgaismojumu 
Skolas un Atpūtas ielā. Lai iedzīvotāji 
varētu justies droši gada un diennakts 
tumšajā laikā, apgaismojums ir izbū-
vēts arī Babītes pirmsskolas izglītības 
iestādes pagalmā. 

Celtnes
Šogad uzsākti arī lielāki projekti – 
ēku pārbūve. Patlaban Babītē norit 
Liepu alejas 17 ēkas pārbūves pro-
jekts. Šajā ēkā nākamgad būs telpas 
gan Babītes novada pašvaldības So-
ciālajam dienestam, gan bibliotēkas 
filiālei. Babītē tiek īstenots arī cits 
sociālais projekts – vecās „Lattele-
com” ēkas pārbūve par sociālo dzī-
vokļu ēku, kurā būs 11 sociālie dzī-
vokļi. Savukārt Piņķos uzsākts viens 
no pašvaldības vērienīgākajiem 
projektiem – Babītes vidusskolas 
piebūves būvniecība. Salas pagastā 
šogad veiksmīgi noslēdzās Kultūriz-
glītības centra filiāles Salas pagastā 
„Vietvalži” būvniecības process, un 

jau pusgadu iedzīvotājiem ir iespē-
ja apmeklēt dažādus pasākumus un 
izstādes – gan tematiskās, gan pastā-
vīgo ekspozīciju, kas veltīta aktierim 
Eduardam Pāvulam. Salas pagastā 
šogad ir restaurēta Salas kapsētas ie-
ejas arka, un šis vēsturiski nozīmīgais 
objekts ieguvis atjaunotu veidolu. 

Plāni 2018. gadam
2018. gadā turpināsim gan iesākto 
ielu pārbūvi – Meža ielas 2.  posma 
pārbūvi, Vārpu ceļa pārbūvi, Spuņ-
ciema ielas pārbūvi, gan kanalizāci-
jas tīklu rekonstrukciju Spuņciemā, 
gan arī, iespējams, turpināsim ielu 
apgaismojuma projektus, bet galve-
nais nākamā gada uzdevums ir pa-
beigt Babītes vidusskolas piebūvi.

Paldies par sapratni visiem tiem 
iedzīvotājiem, kuri piecieta neērtības 
projektu īstenošanas gaitā, bet ceru, ka 
projekti radīs mūsu novadā labvēlīgāku 
un skaistāku dzīves telpu! 

Andrejs Ence,
Babītes novada pašvaldības 

domes priekšsēdētājs

Īstenotie projekti videoformātā 
aplūkojami pašvaldības 

interneta vietnē www.babite.lv.
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Nozīmīgākie infrastruktūras uzlabojumi 
Babītes novadā 2017. gadā
Gadam noslēdzoties, laiks atskatīties uz šogad 
paveiktajiem un aizsāktajiem darbiem, tostarp — ielu,  
ielu apgaismojuma un citu infrastruktūras objektu 
būvdarbiem Babītes novadā.

Bērzu iela Babītē.

Meža ielas posms Babītē.

Vārpu ceļa posms Dzilnuciemā.
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Bibliotēkā apskatāma 
Latvijas valsts simtgadei veltīta izstāde

Šī bija otrā izstāde no izstāžu cikla 
„Tēvzeme Latvija”, kas veltīta Lat-
vijas valsts simtgadei. Pasākumu 
ar dziesmām par Latviju kuplināja 
sieviešu koris „Daugavas Vanadzes”. 
Ļoti interesants bija jaunrades 
centra „Gaisma” vadītājas tekstil- 
mākslinieces Vijas Jansones stāstījums 
par izstādē redzamajiem darbiem, to 
tapšanu un autoriem. Atklāšanas laikā 
notika dalībnieku apgleznoto apģērbu 
skate ar vadītājas komentāriem. Intere-

sentiem bija iespēja aptaustīt tērpus un 
uzdot jautājumus. 

Vadītāja V.  Jansone demonstrēja 
pašas veidotās rotas no koka un dzin-
tara. Izstādes stendā ir aplūkojamas 
arī jaunrades centra dalībnieču vei-
dotas pērļotas rotas. Izstāde biblio-
tēkā būs aplūkojama līdz 2018. gada 
12. janvārim.

Ināra Pētersone, 
Piņķu bibliotēkas bibliotekāre

Sestdien, 9. decembrī, bibliotēkā Piņķos notika 
biedrības „Daugavas Vanagi Latvijā” jaunrades centra 
„Gaisma” dalībnieku dekoratīvās mākslas un dizaina 
izstādes atklāšana. 
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Radošā 
pirmssvētku 
gaisotnē

DAUDZFUNKCIONĀLAJĀ SOCIĀLO PAKALPOJUMU CENTRĀ

30. novembrī Daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu 
centrā notika svinīga izstādes „Mana Latvija” 
atklāšana ar pašu mākslinieku un viesu piedalīšanos.
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BIBLIOTĒKĀ

Radošo darbnīcu vadīja mākslinie-
ce skolotāja Iveta Bude. Dalībnieki 
tika iepazīstināti ar puzuru veidiem, 
veidošanas tehniku, rotāšanu un no-
formēšanu. Katrs dalībnieks varēja 
izvēlēties atbilstošus dažādu garumu 
niedru gabaliņus, veramās adatas, 
diegus, dziju un spalvas. Kad vēršanas 
tehnika bija apgūta, sākās radošais 
process. Dalībnieki atbilstoši savām 
spējām un pacietībai veidoja un kom-

binēja savu puzuri, nodarbības beigās 
priecājoties par savu veikumu. 

Savukārt, 11. decembrī Ivetas 
Budes vadībā notika radošā darb- 
nīca „Eglīšu rotājumi”. 

Katrs darbnīcas dalībnieks bija 
gandarīts par savu veikumu un vie-
nu rotājumu pagatavoja bibliotēkas 
eglītei.

Ināra Pētersone, 
Piņķu bibliotēkas bibliotekāre

23. novembrī Piņķu bibliotēkā visi interesenti 
bija aicināti uz radošo darbnīcu „Puzuri”. 
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Izzinoša ekskursija Babītes pirmsskoliņas bērniem

Decembra sākumā Babītes pirmsskolas 
izglītības iestādes bērniem piedāvājām 
iespēju aizbraukt uz Rīgu, lai viņi paši 
savām acīm var skatīties, spriest un 
priecāties par vietām un objektiem, tē-
mām, kas nodarbībās pārrunātas. 

Uz Rīgu devāmies ar vilcienu no 
dzelzceļa stacijas „Babīte”. Bērniem ceļa 
posms Babīte–Rīga jau bija lielisks pie-
dzīvojums. Rīgā kā vienu no svarīgāka-
jiem ekskursijas objektiem aplūkojām 
Brīvības pieminekli. Bērni uzzināja, 
kādas un cik skulptūru apvij pašu pie-
minekli, kam par godu tas tika celts. 
Vēl apmeklējām un apskatījām Latvijas 
Nacionālās operas un baleta ēku, Bas-
tejkalnu, Pulvertorni. Bet pašā Rīgas 
sirdī – Vecrīgas Doma laukumā – no-
kļuvām Ziemassvētku tirdziņā, kur gai-
sā virmoja piparkūku smarža un pēkšņi 
sāka snigt pūkainas sniegpārsliņas! 

Arī Rīgas gaiļi bija viens no iemes-
liem, kāpēc bija jāredz Rīga! Un šķita, 

ka Pēterbaznīcas gailis tiešām mūs gai-
dījis, sargājis un spīdējis tieši mums! 
Zem gaiļa spārniem baznīcā eksponē-
tajā fotoizstādē priecājāmies par Lat-
vijas cilvēkiem. Fotogrāfijās raudzījām 
Latvijas bagātību – plašās pļavas, me-
žus, vienkāršos cilvēkus – tādus, kādi 
mums ik dienas ir apkārt. Ekskursija 
rosināja vairākas ģimenes doties jau pa-
šiem savā ekskursijā, lai aplūkotu vēl un 
vēl tās Rīgas vietas, kuras bērniem nu 
jau kļuvušas pazīstamas, kā arī turpināt 
atklāt mūsu galvaspilsētas krāšņumu – 
nu jau Ziemassvētku gaidās.

Liels paldies Babītes PII pirmsskolas 
skolotājām Dagmārai Binderei un Sin-
dijai Ramlavai par lielisko iniciatīvu un 
aizraujošo stāstījumu!

Karīna Gajevska, 
Babītes pirmsskolas 

izglītības iestādes vadītājas vietniece 
izglītības jomā

Kā jau dzīvē parasti notiek, tu vari stāstīt un stāstīt, 
bet, ja parādi un cilvēks redz savām acīm, viņam rodas 
savs viedoklis, savs redzējums, savas pārdomas 
un pieredze. 
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Izstādes tapšanā ar 34 darbiem pie-
dalījās 26 dalībnieki vecumā no trim 
līdz 77 gadiem. 

Izstāde ir noslēgusies, un, sākot ar 
19. decembri, Daudzfunkcionālais 
sociālo pakalpojumu centrs aicina uz 

jaunu zīmējumu izstādi „Veltījums 
Ziemassvētku noskaņai”.

Inguna Upmane,
Daudzfunkcionālā sociālo 

pakalpojumu centra pārstāve

Babītes PII Ziemassvētku noskaņās devās izzinošā ekskursijā uz galvaspilsētu.
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Novembrī veiktie darbi 
sabiedriskās kārtības uzraudzībā

• Sabiedriskās kārtības uzraudzībā 
veikti 55 izbraukumi;

• Valsts policijā nogādātas piecas 
personas:
• par administratīvā pārkāpuma 

izdarīšanu – trīs;
• aizdomās par noziedzīga noda-

rījuma izdarīšanu – divas;
• saņemts un izskatīts 31 iedzīvotā-

ju iesniegums un sūdzība;
• trīs gadījumos personas nogādātas 

savā dzīvesvietā;
• ar 42 personām veiktas preventīva 

rakstura pārrunas un pieņemti pa-
skaidrojumi;

• par apstāšanās un stāvēšanas no-
teikumu neievērošanu sastādīti 
pieci protokoli – paziņojumi;

• par alkoholisko dzērienu vai citu 
apreibinošo vielu lietošanu sa-
biedriskās vietās vai par atrašanos 
sabiedriskā vietā tādā reibuma 
stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu, 
sastādīti astoņi administratīvā pār-
kāpuma protokoli;

• par nesakoptiem īpašumiem Babītes 
novada teritorijā sastādīti seši admi-
nistratīvā pārkāpuma protokoli.
Babītes novadā veikti divi reidi, 

kuru laikā pārbaudītas automašī-
nas un to vadītāji ar mērķi novērst 
likumpārkāpumus un noziedzīgus 
nodarījumus, kā arī veikta preven-
tīva rakstura patrulēšana pa Babītes 
novadu, pārbaudītas agrāk tiesātas 
personas un mājas numuru esamība 
uz ēkām un celtnēm un to atbilstība 
Babītes novada pašvaldības saistoša-
jiem noteikumiem. Pārbaudītas arī 
tirdzniecības vietas un autoservisi. 
Pastiprināta uzmanība tika pievēr-
sta arī gājējiem, kuri pārvietojas bez 
atstarotājiem. Par sabiedriskās kārtī-
bas u.c. likumpārkāpumiem lūgums 
ziņot Sabiedriskās kārtības daļai, 
zvanot uz diennakts tālruņa numuru 
29466001. 

Ainārs Skudris,
sabiedriskās kārtības sargs

Babītes novada pašvaldības Administrācijas 
Sabiedriskās kārtības daļas sargu darbības rezultāti 
sadarbībā ar Olaines iecirkņa policijas darbiniekiem, 
veicot sabiedriskās kārtības uzraudzību Babītes 
novadā novembrī.

            PAZIŅOJUMS
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 

nekustamā īpašuma „Baltalstes” zemes vienībai 
ar kadastra apzīmējumu 80480040244 Spilvē, Babītes pagastā, 

Babītes novadā
Ar Babītes novada pašvaldības do-
mes 22.11.2017. lēmumu „Par de-
tālplānojuma izstrādes uzsākšanu 
nekustamā īpašuma „Baltalstes”, 
kadastra Nr.  80480040244, zemes 
vienībai ar kadastra apzīmēju-
mu  80480040244 Spilvē, Babītes 
pagastā, Babītes novadā” (prot. 
Nr.  16,6.§) ir uzsākta detālplāno-
juma izstrāde nekustamā īpašuma 
„Baltalstes” zemes vienībā ar mērķi 
pamatot zemesgabala sadalīšanu, 
ievērojot piegulošajās teritorijās 
esošajām zemes vienībām izstrā-
dāto detālplānojumu risinājumus, 
kā arī precizēt Babītes pagasta te-
ritorijas plānojuma 2008.–2020. ga-
dam un Salas pagasta teritorijas 
plānojuma 2005.–2017. gadam 
funkcionālajā zonējumā noteikto 

atļauto izmantošanu atbilstoši teri- 
torijas izmantošanas un apbūves 
noteikumiem.
Par detālplānojuma grozījumu izstrā- 
des vadītāju apstiprināta Babītes 
novada pašvaldības teritorijas plā-
notāja.
Rakstiskus priekšlikumus un iero-
sinājumus līdz 2018. gada 19.  jan-
vārim var iesniegt Babītes novada 
pašvaldības Administrācijas ēkā 
Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pa-
gastā, Babītes novadā, LV-2107, vai 
elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi 
dome@babite.lv. 

Inga Griezne,
Babītes novada pašvaldības 

Plānošanas un būvniecības daļas 
teritorijas plānotāja

Mamogrāfija:
ar Nacionālā veselības dienesta uzaicinājuma vēstuli – BEZ MAKSAS,
ar ģimenes ārsta nosūtījumu – 2,85 eiro, bez nosūtījuma – 20 eiro.

Vairāk informācijas www.babite.lv

20. decembrī no plkst. 10.00 līdz 17.00 
Spuņciemā, pie „Pīlādzīšiem”

25. janvārī no plkst. 10.00 līdz 17.00 
Piņķos, pie Babītes vidusskolas

MOBILĀ DIAGNOSTIKA

            BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES PIEŅEMTIE LĒMUMI NOVEMBRĪ

Domes lēmumi īsumā:  
1) piešķirt adresi „Mūrnieki”, 

Babītes pagasts, zemes vie-
nībai ar kadastra apzīmējumu 
80480150006;

2) piešķirt adresi „Ogas”, Spuņ-
ciems, Salas pagasts, zemes 
vienībai ar kadastra apzīmēju-
mu 80880050193; 

3) piešķirt adresi Staru iela 6, 
Mežāres, Babītes pagasts, 
divģimeņu dzīvojamajai mā-
jai ar kadastra apzīmējumu 
80480010138001;

4) piešķirt adresi Staru iela 8, 
Mežāres, Babītes pagasts, 
divģimeņu dzīvojamajai mā-
jai ar kadastra apzīmējumu 
80480010139001;

5) noteikt nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir mežsaimniecība  – 
zemes vienības daļām ar plā-
notajiem kadastra apzīmēju-
miem 80480140048 8001 un 
804801400488002, kas plāno-
tas zemes vienībā ar kadastra 
apzīmējumu 80480140048  
„Tīreļpurva mežs”; 

6) atļaut uzsākt detālplānoju-
ma izstrādi nekustamā īpa-
šuma „Baltalstes”, kadastra 
nr.  80480040244, zemes vie-
nībai ar kadastra apzīmējumu 
80480040244, Spilvē, Babītes 
pagastā;

 7) apvienot zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumiem 
80880050225 „Upeslejas” un 
80880050377 „Ķirši-305”, Spuņ- 
ciemā, Salas pagastā. Apvie-
notajai zemes vienībai noteikt 
adresi „Upeslejas”, Spuņciems, 
Salas pagasts, un nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi –  
neapgūta individuālo dzīvo-
jamo māju apbūve. Likvidēt 
nekustamo īpašumu ar nosau-
kumu „Ķirši-305”; 

8) atcelt Babītes novada pašval-
dības domes 25.10.2017. lēmu-
mu „Par neapbūvētas zemes 
vienības „Vēja ziedi”, kadastra 
apzīmējums 80480030609, 
daļas nodošanu nomas lieto-
šanā”. Ar 01.01.2018. piešķirt 
apbūves tiesības SIA „Tele-
Tower” uz 30 gadiem pašvaldī-
bas īpašuma „Vēja ziedi” zemes 
vienības, kadastra apzīmējums 
80480030609, daļā 0,013 ha 
platībā, piešķirot tiesības tele- 
komunikācijas sakaru masta 
būvniecībai;

9) atcelt Babītes novada paš-
valdības domes 28.06.2017. 
lēmumu „Par neapbūvētas 
zemes vienības Meistaru 
iela 3A, Piņķos, Babītes pa-
gastā, nodošanu nomā”. Ar 
01.12.2017. piešķirt apbūves 
tiesības vienai personai uz  
30 gadiem pašvaldības īpašu-
ma Meistaru ielā 3A, Piņķos, 

Babītes pagastā, kadastra 
numurs 80480030618, ze-
mes vienībā 0,2417 ha platī-
bā, ar kadastra apzīmējumu 
80480030875, piešķirot tiesī-
bas velo un auto servisa būv-
niecībai; 

10) noslēgt zemes nomas līgumu 
ar vienu personu par dzīvoklim 
piekrītošām apbūvētas zemes 
vienības, kadastra apzīmējums 
80480030131, 537/67152 do-
mājamām daļām, kas sastāda 
89 m² no zemes vienības Rīgas 
ielā 2A, Piņķos, Babītes pa-
gastā. Noslēgt zemes nomas 
līgumu ar vienu personu par 
dzīvoklim piekrītošām apbūvē-
tas zemes vienības, kadastra 
apzīmējums 80480030131, 
532/67152 domājamām da-
ļām, kas sastāda 89 m² no 
zemes vienības Rīgas ielā 2A, 
Piņķos, Babītes pagastā; 

11) noslēgt lauku apvidus zemes 
nomas līgumu ar vienu personu 
par garāžai piekrītošām apbū-
vētas zemes vienības, kadastra 
apzīmējums 80480040351, 
162/5362 domājamām daļām, 
kas sastāda 37 m² no zemes 
vienības Liepu alejā 15, k.  1, 
Babītē, Babītes pagastā; 

12) atsavināt Babītes novada paš-
valdībai piederošu nekustamo 
īpašumu „Starpgabals Nr.  8”, 
kadastra nr. 80880050675, 
kas sastāv no neapbūvētas 
zemes vienības 0,0308  ha 
platībā ar kadastra apzīmē-
jumu 80880050367. Līdz 
24.01.2018. uzdot pašval-
dības īpašumu novērtēšanas 
komisijai iesniegt Babītes no-
vada pašvaldības domē apstip-
rināšanai nekustamā īpašuma 
nosacīto cenu un pašvaldības 
īpašumu izsoles komisijai – iz-
strādāt un iesniegt izsoles 
noteikumus; 

13) noslēgt zemes nomas līgumu 
ar vienu personu par pašval-
dībai piederošā nekustamā 
īpašuma „Starpgabals Nr.  13” 
Babītes pagastā, kadastra 
nr. 80480020034, zemes vienī-
bas 0,0306 ha platībā, kadastra 
apzīmējums Nr. 80480020071, 
iznomāšanu bez apbūves tiesī-
bām teritorijas sakopšanai un 
uzturēšanai; 

14) izsniegt izziņu trim personām 
par piekrišanu iegūt īpašumā 
nekustamos īpašumus Babītes 
pagastā; 

15) apstiprināt Babītes novada 
pašvaldībai piederoša nekusta-
mā īpašuma – garāžas Nr. 7 Rī-
gas ielā Nr. 2B, Piņķos, Babītes 
pagastā, kadastra apzīmējums 
80480030132001005, nomas 
tiesību izsoles rezultātus;   

16) apstiprināt nosacīto cenu 
2620  eiro apmērā atsavināmā 
nekustamā īpašuma „Starpga-

bals” zemes vienībai 0,0298 ha 
platībā ar kadastra apzīmēju-
mu 80480040804; 

17) apstiprināt pamatlīdzekļu no-
rakstīšanas sarakstu; 

18) noteikt, ka Babītes novada 
administratīvajā teritorijā at-
kritumu savākšanas zonā Nr. 1 
„Salas pagasta teritorija” viena 
kubikmetra sadzīves atkritu-
mu apsaimniekošanas maksa 
2018. gadā ir 8,44 eiro bez PVN; 

19) izteikt Babītes novada paš-
valdības Iepirkuma komisijas 
nolikuma apakšpunktu jaunā 
redakcijā;

20) izslēgt Babītes novada pašval-
dības arhitektu Gintu Zvejnieku 
no Babītes novada pašvaldības 
Iepirkumu komisijas locekļu sa-
stāva; 

21) apstiprināt saistošos no-
teikumus „Par grozījumiem 
Babītes novada pašvaldības 
23.01.2013. saistošajos no-
teikumos Nr. 3 „Nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumu 
piešķiršanas kārtība atseviš-
ķām nodokļa maksātāju kate-
gorijām Babītes novadā”; 

22) apstiprināt grozījumus Pierī-
gas Izglītības, kultūras un spor-
ta pārvaldes nolikumā;  

23) deleģēt Babītes novada paš-
valdības domes deputātu Jāni 
Kazaku darbam Babītes nova-
da pašvaldības Salas sākum-
skolas padomē; 

24) veikt izmaiņas pašvaldības 
25.01.2017. noteikumos Nr. 1 
„Par amatiem, to klasificēšanu 
un mēnešalgām pašvaldības 
iestādēs 2017. gadā”, izsakot 
3., 5. un 8. pielikumu jaunā re-
dakcijā; 

25) apstiprināt Babītes novada 
pašvaldības saistošos noteiku-
mus Nr. 20 „Par grozījumiem 
Babītes novada pašvaldības 
2017. gada budžetā” (pieli- 
kumā); 

26) atļaut biedrības „Sporta klubs 
„Babīte”” basketbola komandai 
„Čiekurs” bez samaksas izman-
tot Babītes novada pašvaldī-
bas Babītes sporta kompleksa 
lielo sporta zāli piektdienās no 
plkst. 20.30 līdz 22.00 dubult- 
amatieru līgas mājas spēļu rī-
košanai; 

27) atteikt Babītes novada 
pašvaldības Babītes sporta 
kompleksa telpu nodošanu 
bezatlīdzības lietošanā bied-
rībai „Kompetences māksla” 
nometnes „Ziemas sapnis” 
organizēšanai. Atteikt līdzfi-
nansējuma piešķiršanu bied-
rībai „Kompetences māksla” 
nometnes „Ziemas sapnis” 
organizēšanai.

Andrejs Ence,
Babītes novada pašvaldības 

domes priekšsēdētājs

Babītes novada pašvaldības domes sēdē 22. novembrī izskatīti 27 lēmumprojekti. 
Sēdē piedalījās 13 domes deputāti. 

mailto:dome@babite.lv
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Aptauja par līdzfinansējumu auklītēm
Lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par pašvaldības 
līdzfinansējuma piešķiršanas nepieciešamību 
sertificētam bērnu uzraudzības pakalpojuma 
sniedzējam (auklei), kas veic bērnu no pusotra līdz 
četru gadu vecumam pieskatīšanu Babītes novadā, 
tiek veikta aptauja, un tā ir pieejama pašvaldības 
interneta vietnē www.babite.lv. 

Aicinām norādīt savu viedokli, atbil-
dot uz pāris jautājumiem līdz šā gada 
31.  decembrim. Aptaujas rezultātā 
Babītes novada pašvaldības Adminis-
trācija apkopos sertificētu bērnu uzrau-
dzības pakalpojuma sniedzēju kontak-
tus un iedzīvotāju viedokli, lai Babītes 

novada pašvaldības dome varētu lemt 
par to, vai sertificētiem bērnu uzraudzī-
bas pakalpojuma sniedzējiem piešķirt 
pašvaldības līdzfinansējumu.

Ilze Aizsila,
Babītes novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Stājies spēkā vilcienu 
kustības saraksts ziemas sezonai
Plānojot gan ikdienas gaitas, gan atpūtas braucienus 
vilcienā, aicinām ņemt vērā, ka no šā gada 10. decembra 
līdz pat nākamā gada vasaras sezonai spēkā ir jauns 
vilcienu kustības saraksts.

Esam ievērojuši, ka pasažieri labprāt 
izmanto kabatas formāta vilcienu 
kustības sarakstu, tāpēc arī šajā sezo-
nā to bez maksas var paņemt biļešu 
tirdzniecības kasēs lielākajās stacijās 
visos maršrutos.

Līdz 2018.  gada aprīlim darb-
dienās atsevišķu dienas vidus reisu 
biļetes ir iegādājamas ar 25% at- 
laidi. Visas biļetes bez uzcenoju-
ma nopērkamas mobilajā lietot-
nē, kuru bez maksas var lejupielā-

dēt viedtālrunī ar iOS un Android  
operētājsistēmu. Jaunais saraksts 
ir apskatāms arī interneta vietnē  
www.pv.lv un aplikācijā viedierīcēs.

Visas izmaiņas jau ir ietvertas un 
atspoguļotas gan drukātajos, gan 
elektroniskajos mūsu vilcienu kustī-
bas sarakstos.

Aija Bula,
AS „Pasažieru vilciens” 

Mārketinga daļas vadītāja

Izmaiņas atkritumu 
apsaimniekošanas maksā
Saskaņā ar grozījumiem Dabas resursu nodokļa likumā, 
kas stājās spēkā 2017. gada 1. janvārī, ir paaugstināta 
dabas resursu nodokļa likme no 25 eiro par tonnu 
2017. gadā uz 35 eiro par vienas tonnas sadzīves 
atkritumu apglabāšanu 2018. gadā. 

Līdz ar dabas resursu nodokļa likmes 
izmaiņām Babītes novada pašvaldības 
dome 2017. gada 25. oktobrī un 22. no-

vembrī apstiprināja grozījumus atkri-
tumu apsaimniekošanas maksā, un tā 
stāsies spēkā 2018. gada 1. janvārī.

Atkritumu apsaimniekošanas maksa no 2018. gada 1. janvāra 
saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem par atkritumu apsaimniekošanu 

Babītes novada administratīvajā teritorijā

PLAŠĀK – INTERNETA VIETNĒ WWW.BABITE.LV, 
SADAĻAS „IEDZĪVOTĀJIEM” APAKŠSADAĻĀ „ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA” 

Atkritumu  
savākšanas zona Uzņēmums

Līguma 
darbības 
termiņš

Viena m3 sadzīves 
atkritumu 

apsaimniekošanas 
izmaksas, 
€ bez PVN

Nr. 1  
Salas pagasta teritorija

SIA „Daugavpils 
specializētais 

autotransporta 
uzņēmums”

līdz 
27.11.2019. 8,44

Nr. 2 Babītes pagasts,  
valsts autoceļa A10  

Rīga–Ventspils kreisā 
puse virzienā uz Ventspili

SIA  
„Eco Baltia vide”

līdz 
30.11.2019. 7,71

Nr. 3 Babītes pagasts,  
valsts autoceļa A10  

Rīga–Ventspils labā puse  
virzienā uz Ventspili

SIA  
„Eco Baltia vide”

līdz 
30.11.2019. 7,71

Saimnieciskie darbi novembrī 
Nekustamais īpašums
• Turpinās būvdarbi ēkā Liepu ale-

jā  17 un nekustamajā īpašumā 
„Mildas” Babītē; noslēgta vie-
nošanās par nekustamā īpašuma 
„Mildas” pārbūves būvprojekta 
izmaiņām apjomos un līgumcenas 
samazinājumu. 

Ceļi, meliorācija  
un apgaismojums 
• Pārtraukts līgums ar SIA „Mārupes 

ceļinieks” par ielu un autoceļu se-
guma uzturēšanas darbiem vasaras 
sezonā, noslēgts pagaidu līgums 
par aktuālākajiem grants ceļu uz-
turēšanas darbiem vēl šajā sezonā. 

• Tiek vērtēti trīs piedāvājumi  
iepirkumam par Babītes novada 
pašvaldības ielu un autoceļu segu-
mu uzturēšanas darbiem vasaras 
sezonā. 

• Noslēgti līgumi par Meža ielas 
posma (2.  posms) Babītē pārbū-
ves un pašvaldības autoceļa C12 
(Vārpu ceļa) Dzilnuciemā pārbū-
ves būvprojektu izstrādi. 

• Pabeigta Skolas un Atpūtas ielas 
apgaismojuma pārbūve Piņķos.

Pašvaldības iestādes
• Pārtraukts iepirkums par PII 

„Saimīte” ēkas jumta konservā-
cijas darbiem, projekts precizēts, 
un iepirkums tiks izsludināts at-
kārtoti. 

• Tiek vērtēti septiņi piedāvājumi 
iepirkumam par strītbola lauku-
ma izveidi nekustamajā īpašumā 
„Loki” Piņķos.

• Uzsākta Babītes vidusskolas pār-
būve, t.sk. pārcelti elektroapgādes 
kabeļi, sagatavots būvlaukums un 
iebetonēti kontrolpāļi.

• Pārtraukts iepirkums par dzīvžo-
ga ierīkošanu Salas sākumskolas 
teritorijai.

• Atbilstoši atkārtoti izsludinātā  
iepirkuma rezultātiem par vieno-
tās pašvaldību informācijas sis-
tēmas uzturēšanas pakalpojumu 
sniegšanu pieņemts lēmums slēgt 
līgumu ar SIA „ZZDats” uz trīs ga-
diem par līgumcenu 36 030 eiro.

• Noslēdzies iepirkums par pasažie-
ru pārvadājumiem Babītes novada 
pašvaldības Kultūrizglītības cen-
tra vajadzībām XXVI Vispārējo 
latviešu Dziesmu un XVI Deju 
svētku norises laikā. Nolemts slēgt 
līgumu ar SIA „Multilines” par lī-
gumcenu līdz 11 320 eiro. 

Elfa Sloceniece,
 Babītes novada pašvaldības 

izpilddirektore

            JAUNĀKIE SPORTA SACENSĪBU REZULTĀTI
LATVIJAS ČEMPIONĀTS — 
1. LĪGA
FLORBOLS
4. novembrī SK „Babīte”/RSU –  
Ķekavas „Bulldogs” 11:6; 
19. novembrī SK „Babīte”/RSU – 
FBK SĀC 5:6.

LATVIJAS NACIONĀLĀS 
LĪGAS ČEMPIONĀTS
VOLEJBOLS
21. oktobrī SK „Babīte” – LU 1:3; 
4. novembrī SK „Babīte” – Līvāni 3:0;  
SK „Babīte” – VK „Gulbene” 3:1; 
11. novembrī SK „Babīte” – Līvā-
ni 3:0; SK „Babīte” – VK „Gulbene” 
3:1.
2. decembrī SK „Babīte” – OC Lim-
baži/Zeltaleja 2:3; SK „Babīte” – Lie-
pājas SSS 3:1;  
5. decembrī SK „Babīte” – MSĢ 
3:2; 
6. decembrī SK „Babīte” – Mār-
upes SC 3:1; 
12. decembrī SK „Babīte” – RVS 
3:1.
Pēc pirmā apļa 10 spēlēm turnīra 
tabulā Babītes novada spēlētājas 
ierindojās otrajā vietā.

LATVIJAS KAUSS 
VOLEJBOLS 
Ar divām uzvarām (3:0 un 
3:1) pret Rīgas volejbola skolu  
SK „Babīte” sieviešu volejbola 
komanda izcīnīja tiesības aizstā-
vēt uzvarētāju titulu, ko ieguva 
2016. gadā. 

NOVUSS 
9. decembrī Rīgā notika Lat-
vijas kausa izcīņa novusa du-
bultspēlēs jauktajiem pāriem, 
kurās piedalījās 16 pēc Latvi-
ja gada reitinga labākie pāri.  
Šajās sacensībās, izcīnot 5.  vie-
tu, piedalījās arī Babītes novada  
iedzīvotāji Aiva Oša ar Aināru  
Grosenu. Savukārt Jānis Saukit-
ēns ar Daci Balaku zaudēja cīņā 
par bronzas medaļu un ierindojās  
4. vietā.

LATVIJAS ČEMPIONĀTS
NOVUSS
18. novembrī Latvijas čempionāta 
finālsacensībās Tukumā 16  labāko 
spēlētāju vidū iekļuva Babītes spor-
ta kluba pārstāvis Juris Grosens, 
kurš 4. novembrī Ķekavā pusfināla 
sacensībās ierindojās 3. vietā.

PIERĪGAS NOVADU 
SPORTA SPĒLES 
„ZOLĪTE” 
11.  novembrī Mārupes novadā 
notika pēdējās šā gada sacensības 
Pierīgas novadu sporta spēļu ietva-
ros. Kāršu spēlē „Zolīte” piedalījās 
11  novadu komandas. Babītes no-
vada komandai šajās sacensībās 
7.  vieta. Komandā: Ieva Ķelpe,  
Jānis Driksne, Uldis Lagzdiņš un Vla-
dislavs Ribulis. 

BABĪTES NOVADA 
SPORTA SPĒLES
„ZOLĪTE”
26.  novembrī Babītes sporta 
kompleksā notika šā gada piektais 
posms kāršu spēlē „Zolīte”. Notika 
sīva cīņa par pirmajām sešām vie-
tām kopvērtējumā, un tieši pēdējais 
posms izšķīra vietu sadalījumu kop-
vērtējumā.

Labākie rezultāti 5. posmā:
sieviešu konkurencē: 1.  vieta 
Initai Reikai, 2. vieta Ievai Ķelpei, 
3. vieta Dzintrai Sviklei; 
vīriešu konkurencē: 1. vieta Val-
dim Mincānam, 2.  vieta Ritvaram 
Osim, 3. vieta Aināram Grosenam.

Sacensību 
gada kopvērtējums: 
1. vieta Uldim Lagzdiņam, 2. vieta 
Aināram Grosenam, 3. vieta Valdim 
Mincānam, 4.  vieta Vladislavam  
Ribulim, 5. vieta Ievai Ķelpei, 6. vie-
ta Staņislavam Kojalovičam. 

BOULINGS
29. novembrī Rīgā, sporta un at-
pūtas centrā „Bowlero”, notika sa-

censības boulingā. Dalībniekus vēr-
tēja, ņemot vērā gan individuālo, 
gan komandu sniegumu. 

Labākie individuālajā 
vērtējumā: 
sieviešu konkurencē: 1.  vieta 
Lienai Sausiņai, 2.  vieta Alisai Re-
ķei, 3. vieta Karīnai Darbiniecei; 
vīriešu konkurencē: 1. vieta Nau-
rim Zīdam, 2. vieta Mikam Folkma-
nim, 3. vieta Ričardam Ramim.

Komandu vērtējumā 
(12 komandas): 
1. vieta komandai, kuru pārstāvēja 
Miks Folkmanis, Kārlis Folkmanis, 
Jānis Sausiņš, Andris Dombrovskis 
un Māris Ozoliņš; 2. vieta koman-
dai, kuru pārstāvēja Nauris Zīds, 
Mārtiņš Matisāns, Edgars Lase- 
vičs, Ričards Ramis un Ilze Ķip-
loka; 3.  vieta komandai, kuru 
pārstāvēja Gusts un Anastasija 
Linkeviči, Alisa un Krišjānis Reķi 
un Maruta Paudrela. 

ŠAHS
9. decembrī Babītes sporta kom-
pleksā notika novada sacensības 
šahā. Atšķirībā no citiem gadiem, 
kad sacensībās piedalījās galveno-
kārt pieaugušie, šogad pieteicās arī 
18 sākumklašu skolēni, kuri pirms 
dažiem mēnešiem sāka darboties 
Babītes vidusskolas šaha pulciņā, 
kas liek cerēt, ka tuvākajā nākotnē 
tas dos pozitīvu rezultātu, veicinās 
bērnu vispusīgu attīstību un sportis-
kos sasniegumus. 

Turnīra uzvarētāji: 
1. vieta Katrīnai Lauvai, 2. vie-
ta Aleksandram Lauvam, 3. vieta  
Renāram Senkānam. Visi sacen-
sību dalībnieki saņēma piemiņas  
medaļas.

Sergejs Varša, 
Babītes sporta kompleksa 

metodiķis 
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Seši novadi uzsāk projektu „Tūrisms kopā”

Lai sadarbotos un vienotos mārke-
tinga aktivitātēs, popularizētu kopēju 
atpūtas piedāvājumu teritoriju iedzī-
votājiem un viesiem, projektā „Tū-
risms kopā” apvienojušies seši Pierīgas 
novadi – Babītes, Jelgavas, Ozolnieku, 
Ķekavas, Olaines un Mārupes novads. 
Projektu īsteno vietējās rīcības grupas: 
biedrība „Pierīgas partnerība”, „Lauku 
partnerība „Lielupe”” un „Partnerība 
„Daugavkrasts”” kopā ar pārstāvēto 
novadu pašvaldībām. Projekta laikā, 
līdz pat 2019. gada beigām, tiks īsteno-
tas dažādas aktivitātes tūrisma nozares 
attīstīšanai: izstrādāta kopēja tūrisma 
stratēģija un rīcības plāns tālākai tūris-
ma piedāvājuma popularizēšanai, stip-
rināta novadu sadarbība tūrisma jomā, 

izstrādāti dažādi tūrisma maršruti,  
realizētas dažādas mārketinga aktivitā-
tes, organizētas tūrisma pakalpojumu 
sniedzēju un gidu apmācības.

Projekta mērķauditorija ir ne tikai 
šo novadu tūrisma pakalpojumu snie- 
dzēji, bet arī skolēni, citi vietējie iedzī-
votāji, kā arī pašmāju un ārvalstu tūristi.

Projekts 19. oktobrī saņēmis po-
zitīvu vērtējumu no Lauku atbalsta 
dienesta, un ir sākts aktīvs darbs pie tā 
realizācijas. Notikusi partneru tikšanās, 
savukārt janvārī gaidāma svinīga pro-
jekta atklāšana.

Nadīna Millere,
biedrības „Pierīgas partnerība” 

valdes priekšsēdētāja

Šā gada 19. oktobrī Lauku atbalsta dienests ir 
apstiprinājis projektu „Tūrisms kopā”, kas paredz Babītes, 
Jelgavas, Ozolnieku, Ķekavas, Olaines un Mārupes 
novada sadarbību tūrisma jomā. Projekts tiek īstenots 
Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam 
programmas pasākumā „Starpteritoriālā un starpvalstu 
sadarbība” LEADER sadaļā.

„Jauniešu garantijas” ziemas uzņemšanā aicina 
bez maksas apgūt 65 profesijas

Gan nestrādājošiem,  
gan strādājošiem  
jauniešiem
Šā gada vasarā tika apstiprinātas iz-
maiņas „Jauniešu garantijas” uzņem-
šanas noteikumos. Tās paredz, ka 
programmā var pieteikties nestrādā-
joši jaunieši vecumā no 17 īdz 29 ga-
diem. Jaunieši var būt reģistrējušies 
arī Nodarbinātības valsts aģentūrā 
kā darba meklētāji vai bezdarbnieki 
un vienlaikus saņemt bezdarbnieka 
pabalstu. Mācībām var pieteikties arī 
strādājoši vai pašnodarbināti jaunieši, 
taču tikai tad, ja ir vecumā no 17 līdz 
24 gadiem, kā arī var savienot darbu 
ar mācībām. Šie jaunieši var atrasties 
arī bērna kopšanas atvaļinājumā, ja 
bērna kopšanu var savienot ar profe-
sijas apguvi. Sākotnējās profesionā-
lās izglītības programmu īstenošana 

„Jauniešu garantijas” projektā notiek 
kopš 2014.  gada, un šajā laikā pro-
fesiju ieguvuši jau gandrīz 6000  ab-
solventu. Programmā visvairāk 
absolventu ir tādās profesijās kā pa-
vārs, lietvedis, frizieris, grāmatvedis, 
konditors, apdares darbu strādnieks, 
lauku īpašumu apsaimniekotājs, lok-
metinātājs, restorānu pakalpojumu 
speciālists un SPA speciālists.

Mācību sākums –  
2018. janvārī  
vai februārī
Lai pieteiktos apgūt kādu no „Jauniešu 
garantijas” profesijām, jaunietim ne-
pieciešama pamatskolas, vidusskolas 
vai vidējā profesionālā izglītība. Pie-
teikties mācībām var arī vakarskolu 
audzēkņi un ikviens, kurš iegūst vidējo 
izglītību tālmācībā vai studē nepilna 

laika studiju programmā augstskolā. 
Mācības „Jauniešu garantijā” ļauj sa-
ņemt stipendiju no 70  līdz 115  eiro 
mēnesī, ja jaunietis ir sekmīgs, kā arī 
nepieciešamos mācību līdzekļus, bez-
maksas vietu dienesta viesnīcā un kar-
jeras atbalsta pakalpojumus. Savukārt 
kvalifikācijas prakses laikā jauniešiem 
tiek apmaksāti ceļa izdevumi un nakts-
mītne, ja nepieciešams.

Mācības pusotru gadu ilgajās prog-
rammās sāksies 15.  janvārī, savukārt 
gadu ilgajās programmās  – 26.  feb-
ruārī. Ar visām „Jauniešu garantijas” 
profesijām, izglītības iestādēm, uz-
ņemšanas noteikumiem un priekšro-
cībām var iepazīties Valsts izglītības 
attīstības aģentūras (VIAA) interneta 
vietnē www.viaa.gov.lv. Projekta „Jau-
niešu garantijas” aktivitāti „Sākotnējās 
profesionālās izglītības programmu 
īstenošana „Jauniešu garantijas” ietva-
ros” finansē ar Eiropas Savienības Jau-
natnes nodarbinātības iniciatīvas un 
Eiropas Sociālā fonda atbalstu, kā arī 
no Latvijas valsts budžeta.

Kristīne Keiča,
VIAA Komunikācijas un programmu 

publicitātes nodaļas 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Visā Latvijā ir sākusies ziemas uzņemšana Eiropas 
Sociālā fonda projektā „Jauniešu garantijas”, kurā 
jaunieši var pieteikties apgūt profesiju īsā laikā un 
bez maksas. 2018. gada sākumā mācības 65 darba tirgū 
pieprasītās profesijās piedāvā uzsākt 24 profesionālās 
izglītības iestādes visā Latvijā. 39 profesijās mācības 
notiek pusotru gadu, un pieteikties tām var līdz 
12. janvārim, savukārt 26 profesijās mācības ilgst gadu, 
un tajās dokumentus var iesniegt līdz 23. februārim.

Turpinām attīstīt teritoriju 
ar LEADER pieeju
Biedrībā „Pierīgas partnerība” noslēgusies Lauku attīstības programmas 
2014.—2020. gadam 19.2. pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības 
virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 5. kārtas projektu izvērtēšana atbilstoši 
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijai. Projektu iesniegšana norisinājās 
no 2. novembra līdz 1. decembrim.

8. decembrī Lauku atbalsta dienestā 
nodoti sabiedrības virzītas vietē-
jās attīstības stratēģijai atbilstošie  
projekti:

1.1. Atbalsts tūrisma un aktīvās 
atpūtas veicināšanai – deviņi pro-
jekti; kārtā izsludinātais finansējums 
150  000 eiro, apstiprinātais publis-
kais finansējums 249 007,16  eiro 
(Olaines novads – viens, Babītes no-
vads – trīs, Mārupes novads – pieci 
projekti);

1.2. Atbalsts lauksaimniecības 
produktu pārstrādei, mājražoša-
nai un amatniecībai, tai skaitā pašu 
saražotās produkcijas iepakošanai, 
tās realizēšanai tirgū un kvalitatī-
vu darba apstākļu radīšanai – trīs 
projekti; kārtā izsludinātais finansē-
jums 70  000  eiro, apstiprināts pub-
liskais finansējums  – 20  315,52  eiro  
(Olaines novads  – divi, Babītes  
novads  – viens, Mārupes novads – 
neviens projekts);

1.3. Atbalsts uzņēmumu radīša-
nai un attīstībai – astoņi projekti;  

kārtā izsludinātais finansējums 
110 000 eiro, apstiprināts publiskais  
finansējums – 143 920,13   eiro  
(Olaines novads – četri, Babītes no-
vads – trīs, Mārupes novads – viens 
projekts);

3.2.  Vietējās teritorijas, t.sk. 
dabas un kultūras objektu, sakār-
tošana, pakalpojumu pieejamībai, 
kvalitātei un sasniedzamībai – čet-
ri projekti; kārtā izsludinātais finan-
sējums 49 000 eiro, apstiprināts pub-
liskais finansējums – 49 188,03  eiro 
(Olaines novads  – neviens, Babītes 
novads – viens, Mārupes novads – 
viens projekts).

Informējam, ka tie projekti, kuri 
izvērtēšanas rezultātā nav saņē-
muši minimālo punktu skaitu vai 
neatbilst stratēģijai, tuvākajā laikā 
saņems Lauku atbalsta dienesta 
lēmumu par biedrības „Pierīgas 
partnerība” veikto izvērtējumu. 
Neskaidrību un jautājumu gadīju-
mā aicinām vērsties biedrībā  pēc 
lēmuma saņemšanas.

Ar projektu kopsavilkumu ai-
cinām iepazīties biedrības „Pierī-
gas partnerība” interneta vietnē  
www.pierigaspartneriba.lv. 

Ziemassvētku noskaņās aicinām 
iesaistīties pasākumos, kurus kopā 
ar citiem sadarbības partneriem or-
ganizē arī biedrība „Pierīgas partne-
rība”, piemēram, Mārupes novadā 
līdz 22.  decembrim Ziemassvētku 
pop-up veikaliņš SIA „Silja” telpās 
Tīrainē! Iepriecini savējos ar vietē-
jiem brīnumiem!

Turpini sekot līdzi biedrības „Pie-
rīgas partnerība” jaunumiem mājasla-
pā un sociālajos tīklos un uzzini, kādi 
brīnumi paredzēti nākamajā gadā! 
Organizēsim pasākumus jauniešu uz-
ņēmējdarbības veicināšanai un iesaistei 
lēmumu pieņemšanā, veicināsim tūris-
mu, turpināsim aktivizēt nevalstiskās 
organizācijas un attīstīt teritoriju kopā! 

Brigita Medne, 
biedrības „Pierīgas partnerība” 

projektu vadītāja

Kopā palīdzam Slokas dzīvnieku patversmei

Šā gada labdarības akcijas mērķis bija 
sniegt atbalstu novadu apkalpojošajai 
Slokas dzīvnieku patversmei un ieprie-
cināt tās četrkājainos iemītniekus un 
čaklos un pašaizliedzīgos darbiniekus. 

Labdarības akcijā bija trīs uzdevu-
mi. Pirmais: bērni tika aicināti uzzī-
mēt apsveikumu patversmes dzīvnie- 
kiem un darbiniekiem. Otrais: visi 
tika laipni lūgti ziedot siltas segas vai 
pledus, barību, rotaļlietas, suņu un 
kaķu aprūpes piederumus un citas 
noderīgas lietas patversmes darba no-
drošināšanai. Trešais jeb labdarības 
akcijas noslēguma uzdevums: kopīgi 
rīkotais labdarības gadatirgus, kurā 
apmeklētāji un tirgotāji tika aicināti 
ziedot kaut nedaudz līdzekļu profe-
sionālās barības „Josera” iegādei. Tir-
gotāji – mūsu audzēkņi kopā ar savu 
ģimeni – bija izdomas bagāti, tirgo-
jot dažādus interesantus rokdarbus, 

gardumus un aktīvi atsaucoties lab-
darības mērķim. 

Pateicamies visiem tirdziņa dalīb-
niekiem un apmeklētājiem par sazie-
dotajiem līdzekļiem, kā rezultātā uz 
patversmi tika nogādāti 30 kilogrami 
specializētās barības, vairāki maisi 
pledu, kaķu un suņu kopšanas līdzek-
ļu, saimniecības preču un dāvanu pat-
versmes darbiniekiem! Priecājamies 
par mūsu atsaucīgajiem audzēkņiem, 
jo pastkaste ar sirsnīgiem apsveiku-
miem ir pilna, un no visas sirds le-
pojamies ar mūsu skolas audzēkņu 
vecākiem, jo kārtējo reizi pierādījām, 
ka, apvienojot mūsu labo gribu, mēs 
kopīgiem spēkiem sasniedzam cēlus 
mērķus! Paldies! 

Aija Vanaga, 
Salas sākumskolas direktores vietniece 

audzināšanas darbā

FO
TO

: N
O

 S
AL

AS
 S

ĀK
U

M
SK

O
LA

S 
AR

H
ĪV

A

Jau tradicionāli decembrī Babītes novada pašvaldības 
Salas sākumskola rīko Labdarības mēnesi. 

Labdarības tirgus Salas sākumskolā.

http://www.viaa.gov.lv/jauniesugarantija
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Pašvaldības tīmekļa vietnē – jauna sadaļa 
„Sporta un aktīvās atpūtas nodarbības”

Sadaļas „Sports” apakšsadaļā „Spor-
ta un aktīvās atpūtas nodarbības” 
var iepazīties ar aktivitāšu veidiem, 
nodarbību norises vietu, laiku un 
kontaktinformāciju, kas palīdzēs sa-
zināties ar nodarbību vadītājiem, lai 
uzzinātu papildu informāciju par ie-
spējām apmeklēt šīs nodarbības Ba-
bītes sporta kompleksa ēkā vai citā 
norādītā vietā.

Iedzīvotāju zināšanai: nodarbības 
nav saistītas ar Babītes novada pašvaldī-
bas institūciju darbību. To organizētāji 
nomā telpas mājaslapā minētajās iestā-
dēs. Aicinām izmantot iespējas brīvo 
laiku pavadīt tepat Babītes novadā! 

Ilze Aizsila,
Babītes novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Iedzīvotāju ērtībām šā gada novembrī pašvaldības 
tīmekļa vietne www.babite.lv ir papildināta ar vēl 
vienu iekšlapu, kurā apkopota informācija par sporta 
un aktīvās atpūtas nodarbībām novadā, ko bērniem, 
jauniešiem un pieaugušajiem dažādos vecumos 
piedāvā fiziskas un juridiskas personas.  

Aicinām līdzdarboties 
vēstures ekspozīcijas tapšanā „Vietvalžos”

Ekspozīciju telpas, kurās izstādes 
tiek mainītas, plānojam piepildīt ar 
visdažādāko saturu. Jau tagad šeit 
var aplūkot gan novada mākslinie-
ku darbus, gan tematiskas izstādes. 
Savukārt vēstures ekspozīcija nevar 
tapt bez novada iedzīvotāju līdzdalī-
bas – viņu atmiņām, stāstiem un arī 
dažādām materiālām laikmeta liecī-
bām. Tas ir veids, kā „Vietvalži” tuvo-
sies valsts simtajai dzimšanas dienai, 
apkopojot to, kas gadiem krāts māju 
bēniņos, klētīs, cilvēku sirdīs un prā-
tos. Nākamo gadu uzsāksim ar pro-
jektu „Atmiņu klade”, kurā aicināts 
piedalīties ikviens, kam ir ko teikt, ar 
ko dalīties. Veidosim atmiņu stāstu 
ierakstu kolekciju, papildināsim mu-
zeja krājumu ar visdažādākajiem ma-
teriāliem no seniem un ne tik seniem 
laikiem. Bieži aizmirstam, ka arī va-
kardiena jau ir vēsture, bet mūsdienu 
ilūzija par to, ka „visu var atrast inter-
netā”, bieži liek izmest lietas, kurām 
itin drīz var būt nozīme kā sava laika 
liecībām. Padomāsim, ko, piemē-
ram, mums var pastāstīt padomju 
laiku beigu cukura taloni vai pircē-
ja vizītkartes, autobusa biļetes vai 
ielūgums uz Bērnības svētkiem vai 
deju vakaru ciema klubā! Cik daudz 
patiesībā varam ieraudzīt melnbaltā 
fotogrāfijā no kartupeļu talkas kol-
hozā vai skolas izlaiduma, kur visas 
meitenes tērpušās baltās kleitās, bet 
puišiem ir ūsas un gari mati. Tagad 
cauri Spuņciemam izbrauc ikviens, 
kurš dodas no Rīgas Ventspils virzie-
nā, un nu jau daudziem piemirsies, 

ka pirms 30 gadiem tas nemaz nebija 
iespējams – Slokā vēl nebija tilta pār 
Lielupi, bet tagad aizbērtā Spuņupe 
vēl savienoja Babītes ezeru un upi. 
Arī pasta adrese var daudz pastās-
tīt – pat ja dzīvojam vienā un tajā 
pašā vietā daudzus gadus, bieži būs 
tā, ka vēstules katrā desmitgadē nā-
kušas uz citu adresi, tādējādi mums 
atgādinot par dažādām nosaukumu 
maiņām un reģionālajām refor-
mām. Tāpēc topošā Salas pagasta 
vēstures ekspozīciju telpa aicina 
nenoniecināt sīkumus un Latvijas 
simtajā gadā dalīties atmiņās, stās-
tos, attēlos – it visā, kas mums ļautu 
pēc iespējas daudzpusīgi iepazīt un 
parādīt to bagātību, kas veido mūs, 
mūsu pagastu, novadu un valsti.

Viens no lielākajiem nākamā 
gada darbiem būs Salas pagasta vēs-
tures ekspozīcijas centrālā objekta 
„Burvju spogulis” tapšana. Lai arī 
„Vietvalžu” izstāžu zāle ir plaša un 
apmeklētājiem ērta un pieejama, 
jāsaprot, ka piecus tūkstošus gadu 
garu vēsturi ir grūti ietilpināt vienā 
telpā, ja vēlamies izstāstīt kaut vai 
daļu no nozīmīgākajiem stāstiem, 
tāpēc talkā jāņem modernās tehno-
loģijas – „Burvju spogulis” būs digi-
tāla ekspozīcija, kas ļaus izzināt Salas 
pagasta vēsturi no akmens laikmeta 
līdz pat mūsu dienām.

Dace Ulpe,
izstāžu zāles vadītāja 

Kultūrizglītības centra filiālē 
Salas pagastā „Vietvalži”

Šogad maijā apmeklētājiem durvis vēra Babītes 
novada pašvaldības Kultūrizglītības centra filiāle 
Salas pagastā „Vietvalži”, kas radoši darboties aicina 
ne tikai rosīgos amatiermākslas kolektīvu dalībniekus 
un pasākumu apmeklētājus, bet arī tos, kurus interesē 
vēsture un māksla, turklāt, ne tikai apskatot izstādes, 
bet arī līdzdarbojoties to tapšanā. 

Pieteikumu reģistrācija 1. klasei Babītes vidusskolā
Pieteikumu reģistrācija Babītes vidus-
skolas kancelejā, sākot ar 2018. gada 
15. janvāri plkst. 9.00 līdz 29. mar-
tam plkst. 15.00, katru darba dienu  

plkst. 9.00–12.00 un plkst. 13.00–
15.00. Vecāku informatīvā sapulce no-
tiks 2018. gada 9. janvārī plkst. 18.30  
aktu zālē.

Vairāk informācijas: 
www.babitesvidusskola.lv.

Tālrunis uzziņām
679148347.

Pieteikumu reģistrācija 1. klasei Salas sākumskolā
2018. gada 15.  janvārī Babītes no-
vada pašvaldības Salas sākumskola 
uzsāk pieteikumu reģistrāciju mā-
cībām Salas sākumskolas 1.  klasē 
2018./2019. mācību gadā. 

Pieteikumu reģistrācija notiks 
līdz 31. maijam.

Pieteikumu reģistrējot, nepie-
ciešami šādi dokumenti:
• iesniegums (iesnieguma veid-

lapa pieejama interneta vietnes  
www.salassakumskola.lv sadaļā 
„Vecākiem” vai jau izdrukātā vei-

dā skolas administrācijā);
• dzimšanas apliecības kopija.

Aizpildītu iesniegumu var ie-
sniegt personīgi Salas sākumsko-
las lietvedībā, kā arī parakstītu un 
ieskenētu sūtīt uz e-pasta adresi 
salasskola@babite.lv, pievienojot 
ieskenētu dzimšanas apliecību un 
oriģinālo iesniegumu iesniedzot 
vēlāk klātienē.

Izglītības iestāde pēc 31.  maija 
rakstiski vai elektroniski paziņos 
vecākiem (aizbildņiem) par bērna 

uzņemšanu izglītības iestādē vai 
par atteikumu uzņemt bērnu izglī-
tības iestādē. Atvērto durvju dienu 
un iepazīšanos ar izglītības iestādi 
Salas sākumskola rīko 1.  februārī, 
bet ar lielāko prieku tiksimies un 
par skolu pastāstīsim arī jebkurā 
citā dienā, iepriekš telefoniski sa-
skaņojot datumu un laiku. 

Vairāk informācijas: 
e-pasts salasskola@babite.lv.

Tālrunis uzziņām 
67934165, 

Babītes novada pašvaldība – viena no trim 
draudzīgākajām novadu pašvaldībām Latvijā

Pasākums pulcināja konkursa finālis-
tu – deviņu pašvaldību – pārstāvjus: 
pilsētu grupā – Daugavpils, Jelgava 
un Ventspils pilsētu pašvaldības; re-
ģionālās nozīmes attīstības centru 
grupā – Gulbenes, Siguldas un Tuku-
ma novadu pašvaldības; novadu paš-
valdību grupā – Babītes, Olaines un 
Ozolnieku novadu pašvaldības. Par 
ģimenēm visdraudzīgāko tika atzīts 
Ozolnieku novads, iegūstot augstāko 
konkursa komisijas vidējo vērtēju-
mu otrajā kārtā no visām pašvaldību 
grupām. Republikas nozīmes pilsētu 
pašvaldību grupā uzvarēja Daugav-

pils pilsētas pašvaldība. Reģionālas 
nozīmes attīstības centru novadu paš-
valdību grupā – Siguldas novada paš-
valdība. Savukārt pārējo 89 novadu 
pašvaldību grupā pirmo vietu izcīnīja 
Olaines novada pašvaldība. 

Lai gan konkursā neuzvarējām, 
esam gandarīti par iekļūšanu labāko 
trijniekā novadu pašvaldību grupā 
un devītniekā visu 55 konkursa da-
lībnieču vidū. Paldies  Babītes no-
vada daudzbērnu ģimeņu biedrības 
„Babītes ģimenes”  pārstāvjiem  – 
Olekšu  un  Liepu ģimenēm – par 
„Ģimenēm draudzīga pašvaldība” 

konkursa noslēguma ceremonijas 
pasākuma kuplināšanu un ikvie-
nam novada iedzīvotājam par to, ka 
mēs esam atzīti par vienu no ģime-
nei draudzīgākajām pašvaldībām 
Latvijā! Paldies arī par mūsu darba 
novērtējumu un ieteikumiem ko-
mentāros, balsojot par draudzīgāko 
pašvaldību! Turpināsim visi kopā 
veidot Babītes novadu par ģimenēm 
draudzīgu vietu!

Lelde Drozdova-Auzāne, 
Babītes novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste

14. decembrī Rīgas Motormuzejā notika Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas rīkotā konkursa „Ģimenei draudzīga pašvaldība” apbalvošanas 
pasākums, kurā tika noskaidrotas ģimenei draudzīgākās pašvaldības Latvijā.

Noslēguma pasākumu kuplināja arī Babītes novada Liepu un Olekšu ģimenes. 
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Pateicoties panākumiem III Starptau-
tiskajā Baltijas jauno mūziķu konkursā 
Emīla Dārziņa Mūzikas vidusskolā pa-
vasarī, čella klases audzēknim Maksi-
mam Skibickim (skolotāja Anita Roze) 
bija iespēja uzstāties kopā ar Emīla 
Dārziņa Mūzikas vidusskolas simfonis-
ko orķestri, koncertējot Bauskā 2. no-
vembrī, kā arī Rīgas Stradiņa universi-
tātes aulā 7. novembrī. 

15.  novembrī Kultūrizglītības centrā 
Piņķos norisinājās meistarklases vokā-
lajiem pedagogiem, ko organizēja Lat-
vijas Nacionālais kultūras centrs. Tās 
apmeklēja vairāk nekā 60 dalībnieku.

24.  novembrī koncertā Kultūrizglītī-
bas centrā Piņķos tikās kori no Olaines 
Mūzikas un mākslas skolas (diriģente 
Agnese Urka), Ādažu Mākslas un mū-
zikas skolas (diriģente Laura Iesava) un 
Babītes mūzikas skolas (diriģente Lās-
ma Pommere).

30.  novembrī Ulbrokas Mūzikas un 
mākslas skolā jau piecpadsmito reizi no-
risinājās Akordeona mūzikas festivāls, 
kurā uzstājās arī seši mūsu skolas akor-
deonisti (skolotāja Anda Bikauniece). 
Pasākums pulcināja jaunos mūziķus no 
septiņām mūzikas skolām un noslēdzās 
ar apvienotā orķestra skaņdarbu.

3.  decembrī sitaminstrumentu spēles 
klases audzēkņi viesojās Lapmežciema 
Kultūras namā, kur kopā ar citiem mū-
ziķiem un dejotājiem piedalījās Pirmajai 
adventei veltītajā koncertā.

9. decembrī mūsu skolā pulcējās jaunie pi-
anisti, lai piedalītos Jūrmalas Mūzikas vidus-
skolas reģiona skolu klavierspēles festivālā. 
Kopumā pasākumā uzstājās 58 jaunieši 
no 10 mūzikas skolām. Kā jau katru gadu, 
Latvijas Nacionālais kultūras centrs orga-
nizē valsts konkursu mūzikā, šogad – stīgu 
instrumentu specialitātēs. Babītes mūzikas 
skolā 11.  decembrī tika organizēta kon-
kursa I kārta, pēc kuras labākie audzēkņi:  

Emīlija Ekbauma un Elīza Bērziņa (vijole) 
un Maksims Skibickis un Paula Lasmano-
viča (čells) tika izvirzīti II kārtai, kas notiks 
janvārī Jūrmalas Mūzikas vidusskolā.

Šogad mums ir lieliska iespēja rīkot 
Ziemassvētku koncertu Vecrīgā, tādēļ 
aicinām visus skolas draugus, vecākus 
un ikvienu mūzikas mīļotāju uz kon-
certu Rīgas Sv. Jāņa baznīcā 20. decem-
brī plkst. 17.00. Ziemassvētku koncertā 
uzstāsies Babītes mūzikas skolas solisti, 
ansambļi, koris un orķestris.

Gada nogalē vēlamies pateikties visiem, 
kuri šogad mūs atbalstīja: vecākiem un 
vecvecākiem, tiem, kuri līdzēja ar labu 
vārdu vai palīdzīgu roku. Paldies mūsu 

skolotājiem un audzēkņiem par izturī-
bu! Novēlam visiem gaišus un mierīgus 
Ziemassvētkus un laimīgu, panākumiem 
bagātu Jauno gadu!

Česlavs Grods,
Babītes mūzikas skolas 

direktores vietnieks izglītības darbā

Koru sadraudzības koncerts 
Piņķos. No kreisās: Agnese 

Urka (Olaines Mūzikas 
un mākslas skolas kora 

diriģente), Lāsma Pommere 
(Babītes mūzikas skolas kora 

diriģente), Laura Iesava 
(Ādažu Mūzikas skolas 

kora diriģente).
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Babītes mūzikas skolas 
aktualitātes

Apvienotais akordeonistu orķestris Akordeona mūzikas festivālā Ulbrokā.
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Babītes vidusskolā 
noslēdz pirmo mācību semestri
Žurnālistikas pulciņa dalībnieki cie-
mojās Babītes novada pašvaldības 
Administrācijas ēkā, lai uzzinātu, kā 
top pašvaldības informatīvais izde-
vums „Babītes Ziņas”. 

Babītes novada pašvaldības sa-
biedrisko attiecību speciālistes 
Lelde Drozdova-Auzāne un Ilze 
Aizsila izglītojamajiem pastāstīja, 
kā tiek veidots informatīvais izde-
vums, ko ik mēnesi savā pastkastītē 
saņem Babītes novada iedzīvotāji. 
Aplūkojot izdevuma senākos numu-
rus, pulciņa dalībnieki secināja, ka  
„Babītes Ziņas” ir labs novada vēs-
tures liecinieks. Pierīgas novadu 
skolu 2017./2018.  mācību gada 
sporta spēļu turnīrā „Tautas bum-
ba” D vecuma grupas meitenēm  
Babītes vidusskolas komanda iegu-
va  2. vietu. Lepojamies ar meiteņu 
sniegumu un pateicamies sporta pe-
dagogiem par komandas sagatavoša-
nu turnīram!

Projekta „Vecāki un absolventi 
Babītes vidusskolai” mācību stun-
dās novembrī un decembrī izglī-
tojamie uzzināja par brīvprātīgo 
darbu, „Adventure Team Latvia” 
dalībnieka Sandija Hāna mo-
toekspedīciju Rīga–Magadana, 
sākumskolas klasēs tika veidoti  

dažādi dekori un Ziemassvētku 
rotājumi, bet 2.b klase uzzināja 
daudz jauna par mežu ekosistēmu 
un, nostiprinot savas zināšanas, 
devās pārgājienā uz Beberbeķu da-
bas parku. Aicinām ikvienu Babī-
tes vidusskolas izglītojamo vecāku  
vai absolventu iesaistīties projektā 
un novadīt savu mācību stundu kā-
dai klasei.

Sabiedrībā aktualizējoties jautāju-
miem par pārtikas atkritumiem un 
to samazināšanas nepieciešamību, 
Babītes vidusskolas ekoskolas vadī-
tāja Diāna Eglīte radio „NABA” rai-
dījumā „Nezāle” stāstīja par pārtikas 
atkritumu samazināšanu skolās. Rai-
dījuma ieraksts pieejams radiostaci-
jas interneta vietnē.

Projektā „Karjeras atbalsts izglīto-
jamiem vispārējās un profesionālās 
izglītības iestādēs” 7.a un 8.a klases 
izglītojamajiem notika karjeras attīs-
tības atbalsta pasākums „Karjera sā-
kas jau šodien: zaļā uzņēmējdarbība”. 
Pasākuma mērķis bija sniegt izglīto-
jamajiem informāciju par zaļo uzņē-
mējdarbību Latvijā, tās attīstības ten-
dencēm, iepazīstināt ar konkrētiem 
zaļās uzņēmējdarbības piemēriem 
un konsultantu vadībā apzināt savas 

iespējas, izstrādājot konkurētspējīgas 
zaļās uzņēmējdarbības biznesa idejas. 
Pasākuma vieslektori bija uzņēmēj-
darbības pētnieks un grāmatu autors 
Kārlis Ozols, jogas studijas „Savitri-
ji” vadītāja Laura Vanaga-Mickeviča, 
SIA „HS Products” īpašniece Zanda  
Briķe un portāla „Prakse.lv” pārstāvis 
Kristaps Bērziņš. Babītes vidusskolas 

interneta vietnē aktualizēta infor-
mācija par izglītojamo uzņemšanu 
1. klasē 2018./2019. mācību gadam. 
Pieteikumi mācībām tiks pieņemti, 
sākot no 2018. gada 15. janvāra.

19.  decembrī plkst. 18.30 Piņķu  
Sv. Jāņa baznīcā notiks Babītes  
vidusskolas vokālo ansambļu Zie-

massvētku koncerts. Laipni aicināti 
visi interesenti! Ieeja bez maksas.

Lai mierpilns svētku gaidīšanas 
laiks!

Sanita Baginska,
 Babītes vidusskolas 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Babītes vidusskolas žurnālistikas pulciņa dalībnieki uzzināja, kā top „Babītes Ziņas”. 
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KULTŪRIZGLĪTĪBAS CENTRĀ
LIELAJĀ ZĀLĒ
(Jūrmalas iela 14A, Piņķi)
l 21.  decembrī Ziemassvētku pasā-
kumi: plkst. 18.00 Latvijas Leļļu teāt-
ra izrāde „Koko un Riko piedzīvojumi”.  
Biļetes cena 4 eiro; plkst.  19.00–
21.00 radošās darbnīcas  – Ziemas-
svētku dekoru veidošana. Ieeja bez 
maksas; plkst.  20.00 Ziemassvētku 
danči ar Edgaru Liporu un „Trejdevi-
ņiem”. Ieeja bez maksas.
Projekts „Gada danči” ir viena no 
sešām iniciatīvām, kam piešķirts Ba-
bītes novada pašvaldības līdzfinansē-
jums, piedaloties Latvijas valsts simt-
gadei veltīto pasākumu konkursā „Es 
esmu Latvija”.
l 5. janvārī plkst. 19.00 animācijas 
filma „Sniega karaliene 3: Uguns un 
ledus” (2016). Biļetes cena 2 eiro (pie-
ejamas no 27. decembra). 
l 13.  janvārī plkst. 16.00 doku-
mentālās filmas „Astoņas zvaigznes” 
pirmizrāde. Filma par latviešu nāci-
jas pašapzināšanās procesa spilgtā-
ko un traģiskāko parādību – latviešu 
strēlniekiem. Ieeja ar bezmaksas 
ieejas biļetēm, kas pieejamas no  
2. janvāra.
Biļetes uz pasākumiem Kultūrizglī-
tības centrā var iegādāties katru 
darbdienu no plkst. 8.00 līdz 20.00, 
sestdienās no plkst. 10.00 līdz 16.00 
pie dežuranta. 

KULTŪRIZGLĪTĪBAS CENTRĀ 
SALAS PAGASTĀ „VIETVALŽI”
(„Vietvalži”, Spuņciems, Salas pagasts)
l Līdz 30.  decembrim aplūkojama 
tautastērpu izstāde „Pa tautastērpu 
pēdām”. Ieeja bez maksas. 
Projekts „Pa tautastērpa pēdām” ir vie-
na no sešām iniciatīvām, kam piešķirts 
Babītes novada pašvaldības līdzfinan-
sējums, piedaloties Latvijas valsts 
simtgadei veltīto pasākumu konkursā 
„Es esmu Latvija”.
l 22. decembrī plkst. 18.00 Ziemas-
svētku pasākums. Jautrās Ziemassvēt-
ku sniegpārslas un Kašers aicina uz 
„Ziemassvētku sajūtu balli”! Ziemas-
svētku sajūtas izdejos mūsdienu deju 
grupa „Platīns”, izdziedās popgrupa „Pī-
lādzīši” un Salas sākumskolas audzēkņi, 
bet kopā ar sniegpārslām noskaidrosim, 
kas ir Ziemassvētku sajūta, dejosim un 
iesim rotaļās. Ieeja bez maksas. 
l 6. janvārī plkst. 12.00 animācijas 
filma „Sniega karaliene 3: Uguns un 
ledus” (2016). Pēc seansa rotaļas kopā 
ar Elzu no „Ledus sirds”. Biļetes cena 
2 eiro (pieejamas no 27. decembra). 
l No 8.  janvāra līdz 10.  martam 
aplūkojama izstāde par baleta vēsturi. 
Ieeja bez maksas. 
Biļetes uz pasākumiem Kultūrizglītības 
centrā „Vietvalži” var iegādāties no otr-
dienas līdz piektdienai no plkst. 10.00 
līdz 18.00, sestdienās no plkst. 11.00 
līdz 17.00 pie dežuranta.  

BIBLIOTĒKĀ
(Jūrmalas iela 14A, Piņķi)
l Līdz 12.  janvārim aplūkojama bied-
rības „Daugavas Vanagi Latvijā” jaunra-
des centra „Gaisma” dalībnieku mākslas 
un dizaina izstāde, kas ir otrā izstāde 
izstāžu ciklā „Tēvzeme Latvija”. 
l Līdz februārim izstāde „Bērni lasa”.
l No 15.  janvāra aplūkojama izstāde 
„Māls un tekstils” ar Ivetas Budes un 
Dairas Lāces darbiem. 

SOCIĀLAJĀ DIENESTĀ
(Centra iela 3, Piņķi)
l 21. decembrī plkst. 12.00 Ziemas-
svētku koncerts ar Babītes vidusskolas 
skolēnu ansambļu „Pūpoliņi” un „Mārī-
tes” piedalīšanos skolotājas Ingrīdas 
Martinsones vadībā. Biļešu skaits ir 
ierobežots! Plašāka informācija par 
pasākumiem – pašvaldībasinterneta 
vietnē www.babite.lv un www.face-
book.com/Babitesnovads.

PIŅĶU SV. JĀŅA BAZNĪCĀ
(Skolas iela 17, Piņķi)
Kristus piedzimšanas svētku diev-
kalpojumi:
l 24.  decembrī, plkst. 16.00 bērnu 
un ģimeņu dievkalpojums; plkst. 19.00 
dievkalpojums, dzied Babītes novada 
jauktais koris „Atskaņa”; 
l Pirmajos Ziemassvētkos, 25.  de-
cembrī, plkst. 11.00 dievkalpojums ar 
iesvētībām un Svēto Vakarēdienu; 
l Otrajos Ziemassvētkos, 26.  de-
cembrī, plkst. 11.00 bērnu kristību 
dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu;
l 31. decembrī plkst. 11.00 gada pē-
dējais dievkalpojums; 
l 7.  janvārī plkst. 11.00 dievkalpo-
juma vietā – draudzes Ziemassvētku 
sadraudzība mācītājmuižā Dzilnuciemā.

ANTIŅU KAPSĒTĀ
l 13.  janvārī plkst. 13.30 kritu-
šo strēlnieku piemiņas brīdis. Vē-
lāk Kultūrizglītības centrā Piņķos 
būs iespēja noskatīties dokumen-
tālās filmas „Astoņas zvaigznes” 
pirmizrādi. Vairāk informācijas –  
Kultūrizglītības centra pasākumu  
sarakstā. 
 
RĪGĀ, RĪGAS SV. JĀŅA BAZNĪCĀ 
(Jāņa iela 7)
l 20. decembrī plkst. 17.00 Babītes 
mūzikas skolas audzēkņu Ziemassvētku 
koncerts. Aicinām skolas draugus, vecā-
kus, mūzikas mīļotājus uz koncertu, kur 
uzstāsies skolas solisti, ansambļi, koris 
un orķestris. Ieeja bez maksas.

RĪGAS DOMA KATEDRĀLĒ 
(Doma laukums 1)
l 23.  decembrī 19.00 Babītes nova-
da jauktais koris „Maska” koncertprog-
rammā „ZieMASKAsvētki” ar Vestardu 
Šimku. Biļetes cena no 10 līdz 25 eiro. 
Biļetes pieejamas „Biļešu paradīzes” 
tirdzniecības vietās. 

8 |  www.babite.lv 2017. gada 19. decembris, nr. 92

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”

  NUMURA PIELIKUMS
Saistošie noteikumi Nr. 14
Par grozījumu 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

Saistošie noteikumi Nr. 20
Par grozījumiem Babītes novada pašvaldības 
2017. gada budžetā
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 divas meitenes un pieci zēni

Iedzīvotāju skaits 
2017. gada 1. decembrī: 
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            PASĀKUMI BABĪTES NOVADĀ

Babītes novada pašvaldības 
bibliotēkas vadītāja iegūst titulu 

„Gada bibliotekārs 2017”

Svinīgais pasākums notika Ropažu 
novada kultūras un izglītības centrā. 
Klātesošos uzrunāja Ropažu novada 
izpilddirektore, Salaspils novada bib-
liotēkas direktore Daiga Orbidāne un 
galvenā bibliotekāre-metodiķe Evita 
Gleizde.  Pasākumā tika godināti bib-
liotekāri, kuri savā arodā nostrādājuši 
40, 30, 25 un 20 gadus. Pasākumā tika 
sveikti arī jaunie bibliotekāri, kuri dar-
bu bibliotēkās uzsākuši tikai šogad. 

Babītes novada pašvaldības bibliotē-
kas vadītāja Ilze Valpētere saņēma goda 
rakstu „Gada bibliotekārs 2017” par 
mērķtiecīgu darbu novada bibliotēku 
sakārtošanā un par veiksmīgu bibliotē-
kas akreditāciju. Ar muzikāliem sveicie-
niem pasākumu kuplināja un par labu 
omu rūpējās aktieris Kristaps Rasims.

Ināra Pētersone,
Piņķu bibliotēkas bibliotekāre

13. decembrī Ropažos notika gada noslēguma 
pasākums Pierīgas bibliotēku bibliotekāriem. 
Babītes novada pašvaldības bibliotekāres apciemoja 
Ropažu bibliotēku un iepazinās ar tās darbu. 

Babītes novada pašvaldības bibliotēkas vadītāja Ilze Valpētere — 
„Gada bibliotekārs 2017”. 
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