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Krāšņi aizvadīti XXVI Vispārējie
latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki
Simtgades XXVI Vispārējie
latviešu Dziesmu un XVI Deju
svētki pieskandināja Rīgu
no 30. jūnija līdz 8. jūlijam,
vienkopus pulcējot vairāk nekā
43 000 dalībnieku no 118
Latvijas pašvaldībām, kā arī citām
pasaules valstīm, kur latvieši
uztur un attīsta Dziesmu un deju
svētku tradīciju.

Babītes novada pašvaldības radošie kolektīvi.
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Biruta Grīnfelde,
Babītes novada pašvaldības
Kultūrizglītības centra vadītāja

Kultūrizglītības centra koklētāju ansamblis „Balti” un Mūzikas skolas
koklētāju ansamblis „Dzītariņi”.

FOTO: AIGARS BĒRZIŅŠ

Babītes novada pašvaldības radošie kolektīvi Svētku gājienā.
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Svētku dalībnieki septiņās dienās
piedalījās vairāk nekā 65 pasākumos: koru, deju, pūtēju orķestru,
kokļu, tautas mūzikas, vokālo ansambļu, folkloras kopu un citās
koncertprogrammās, latviešu tautas
tērpu skatē, tautas lietišķās mākslas
izstādē un amatierteātru izrādēs.
Šim notikumam gan klātienē, gan radio, gan televīzijas pārraidēs sekoja
līdzi skatītāji un klausītāji visā valstī
un arī pasaulē.
Babītes novadu krāšņajos Svētkos
pārstāvēja astoņi pašvaldības radošie kolektīvi: Kultūrizglītības centra
bērnu un jauniešu tautas deju kolektīvs „Kaspīne” (bērni un C grupa),
vadītāja Dace Veide; Kultūrizglītības
centra vidējās paaudzes deju kolektīvs „Dārta” (D, E grupa), vadītājs
Lauris Siliņš; Kultūrizglītības centra
koklētāju ansamblis „Balti”, vadītāja
Valda Bagāta; Mūzikas skolas koklētāju ansamblis „Dzītariņi”, vadītāja
Valda Bagāta; Kultūrizglītības centra jauktais koris „Maska”, diriģents

Jānis Ozols; Kultūrizglītības centra
jauktais koris „Atskaņa”, diriģente
Ginta Pētersone; kopā – 254 dalībnieki.
XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki ir viens no
lielākajiem Latvijas valsts simtgades
notikumiem. Ikviens, kas iesaistīts
Svētku veidošanā – gan dalībnieks,
gan vecāks, pavārs, šuvējs un svētku
viesi – turpina latvisko tradīciju, veidojot savas valsts kultūru un Latvijas
valsti.
Paldies visiem kolektīvu vadītājiem un dalībniekiem par skaistajām
un pozitīvajām emocijām, Svētkus
radot un tajos piedaloties!

Babītes novada pašvaldības radošie kolektīvi.

Kultūrizglītības centra bērnu un jauniešu tautas deju kolektīvs „Kaspīne”.
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Babītes novada jauniešu koris
„Maska” „Dziesmu karos” 30. jūnijā Latvijas Universitātes Lielajā
Aulā izcīnīja 1. vietu, piekāpjoties
vien Grand Prix ieguvējiem –
jauniešu korim „Kamēr…”.
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Jaukto koru grupā „Dziesmu karos”
cīnījās 20 kori: „Sōla”, „Kamēr…”,
„Balsis”, „Maska”, „Vēja balss”, „Juventus”, „Rīga”, „Ventspils”, „Pa saulei”, „Jasmīnas koris”, „Cēsu pils
koris”, „Assumpta”, „Laiks”, „Vivere”,
„Daugava”, Emīla Dārziņa jauktais
koris, „Austrums”, „Aura”, „Atvars”,
„Anima”.
Finālā korus vērtēja starptautis-

ka žūrija – diriģenti Mārtiņš Ozoliņš un Sigvards Kļava, komponisti
Selga Mence un Uģis Prauliņš, kā
arī komponists un diriģents Vaclovs
Augstins (Lietuva), diriģents Kari
Turunens (Somija).
Koris „Maska”: „Esam neizsakāmi
gandarīti par žūrijas novērtējumu
un skatītāju neviltoto atbalstu šajos „Dziesmu karos”. Esam ieguvuši
godpilno 1. vietu, piekāpjoties vien
Grand Prix ieguvējiem Jauniešu korim „Kamēr…”. No sirds pateicamies
savam diriģentam Jānim Ozolam,
mūsu vokālajai pedagoģei un izcilajai komponistei Laurai Jēkabsonei, kā arī vokālajam pedagogam

„Dziesmu kari” apbalvošana (no kreisās): Latvijas Republikas Kultūras
ministre Dace Melbārde, Valsts prezidents Raimonds Vējonis, Babītes novada
jauniešu kora „Maska” diriģents Jānis Ozols, Latvijas Nacionālās operas
galvenais diriģents Mārtiņš Ozoliņš.

FOTO: NO KORA „MASKA” PERSONĪGĀ ARHĪVA

Koris „Maska” „Dziesmu karos” izcīna 1. vietu

 duardam Vācietim. Kā arī izsakām
E
vislielāko pateicību mūsu ģimenēm
un draugiem, kas atbalstījuši mūs
šajā piecu gadu ceļā uz šodienu.”
Jauniešu koris „Maska” ir viens
no labākajiem amatieru jauktajiem koriem Latvijā, kas popularizē
Babītes novada un Latvijas vārdu


pasaulē, piedaloties starptautiskos
koru konkursos un rīkojot koncertus, kuros koris sadarbojas ar labākajiem 
Latvi
jas mūziķiem. Ikreiz
programmās tiek iekļauti latviešu
komponistu skaņdarbi, kas ļauj veicināt latviešu koru mūzikas atpazīstamību Latvijas un pasaules mērogā.

26. jūnijā Rīgā pie ēkas Torņu
ielā 4 svinīgi tika atklāta
dekoratīvā siena „Latvijas pilsētas
un novadi valsts simtgadei”. Siena
ir Latvijas pašvaldību dāvinājums
valstij nozīmīgajā jubilejā.

Panno (apgleznotā siena) ar Latvijas
pilsētu un novadu ģerboņiem tapis
pēc Rīgas domes un Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) iniciatīvas, un
to gleznojis starptautiski pazīstamais
latviešu mākslinieks Leonards Laganovskis. Siena pirmo reizi tika apgleznota 2005. gadā, taču pa šo laiku
ir notikusi administratīvi teritoriālā
reforma un daudzas pilsētas un novadi mainījuši savas administratīvās
aprises, tāpēc Latvijas simtgadē tapa
ideja sienas gleznojumu atjaunot ar
pašreizējiem ģerboņiem.
Kompozīciju vainago valsts ģerbonis, zem tā novietots valsts galvaspilsētas Rīgas ģerbonis un savulaik
starptautiski atzītās Kurzemes hercogistes galvaspilsētas Jelgavas ģerbonis. Nākamajā rindā izkārtoti repub-

likas pilsētu ģerboņi, un tiem seko
novadu ģerboņi alfabētiskā secībā.
Gleznojuma atrašanās vieta nav
izvēlēta nejauši, tā cieši saistīta ar
1991. gada barikāžu notikumiem.
Atceroties šo laiku, Vecrīgas laukumam Zigfrīda Annas Meierovica
bulvāra, Smilšu ielas un Torņa ielas
krustojumā tika piešķirts 1991. gada
barikāžu laukuma nosaukums, ko
apliecina skaidrojuma plāksne „Laukums nosaukts par godu 1991. gada
13.–27. janvāra notikumiem, kad
iedzīvotāji apsargāja Latvijas Republikas valdības, sakaru un plašsaziņas
iestādes, lai nepieļautu pret valsts
neatkarības atjaunošanu vērstu bruņotu apvērsumu”.
Laukums atrodas Vecrīgas ārējā
malā, pie Bastejkalna, un tā redzamākā fasāde ir Jēkaba kazarmu ēkas
Torņa ielā 4 pretugunsmūris. Gan
laukuma nosaukums, gan sienas
gleznojums ir kā vēstījums par laiku,
kad cilvēki no visas Latvijas ieradās
Rīgā, lai sargātu savu dzimteni.
„Šis gleznojums ir nopietns sim-

bols Latvijas pašvaldību un tautas
saliedētībai, jo nu jau otro reizi tapis
par piemiņu vēstures notikumam,
kurš saules mūžu paliks ierakstīts
mūsu dzimtenes atmiņu ārēs. Tas ir
dziļš vēstījums Latvijas simtgadē.
Paldies Rīgas pašvaldībai par iniciatīvu un visām pašvaldībām par atbalstu šīs idejas realizēšanā,” pauž LPS
priekšsēdis Gints Kaminskis.
Katra Latvijas pašvaldība Ģerboņu sienas atjaunošanā piedalījās ar
līdzfinansējumu. Par šo notikumu
pilsētām un novadiem atgādinās
dāvana – fotogrāfija rāmītī ar paskaidrojumrakstiņu un mākslinieka
parakstu. Sienas gleznojums un labiekārtotā teritorija ir LPS un vairāku Rīgas domes struktūrvienību
(SIA „Rīgas nami”, Rīgas Austrumu
izpilddirekcija, SIA „Rīgas meži”, Satiksmes departaments) kopprojekts.
Jana Bunkus,
Latvijas Pašvaldību savienības
Komunikācijas nodaļas vadītāja,
padomniece sabiedrisko attiecību
jautājumos

FOTO: gunta klismeta, lps

Atklāta pašvaldību dāvinātā īpaši apgleznotā
ģerboņu siena par godu Latvijas simtgadei

Jauniešu koris „Maska” un diriģents
Jānis Ozols ir radoša apvienība ar
savu šarmu un stilu, kurai raksturīga
muzikalitāte, virzība uz mērķi un uzdrīkstēšanās būt atšķirīgiem.
Māra Mičule,
Babītes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
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babītes novada pašvaldības domes pieņemtie lēmumi jūnijā
Babītes novada pašvaldības domes sēdē 2018. gada 27. jūnijā izskatīti 50 lēmumprojekti. Sēdē piedalījās 14 deputāti.
Domes lēmumi īsumā:
1. piešķirt nekustamā īpašuma
„Aronijas” zemes vienībai un uz
tās esošajai tehniskās apkopes
stacijai, apsardzes punktam, garāžai-angāram un biroja ēkai adresi „Aronijas”, Mežāres, Babītes
pagasts, Babītes novads;
2. atļaut apvienot nekustamā
īpašuma „Lingas” zemes vienību 0,1752 ha platībā un nekustamā īpašuma „Meža Dzelmes” zemes vienību 0,1862 ha
platībā. Apvienotajai zemes
vienībai noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi –
individuālo dzīvojamo māju
apbūve (0601); apvienotajai
zemes vienībai piešķirt nosaukumu un adresi „Lingas”,
Babīte, Babītes pagasts, Babītes
novads. Likvidēt nekustamā
īpašuma nosaukumu un adresi
„Meža Dzelmes”, Babīte, Babītes pagasts, Babītes novads;
3. atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma Jūrmalas ielā 13A un reģistrēt jaunā nekustamajā īpašumā
zemes vienību 1,2701 ha platībā, visā platībā saglabājot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
– lauksaimnieciska rakstura
uzņēmumu apbūve (1003).
Piešķirt zemes vienībai adresi
Priedaines iela 4, Piņķi, Babītes
pagasts, Babītes novads;
4. noteikt zemes vienībai 0,01 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu
8048 010 0537 nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve
(NĪLMK- 0601);
5. mainīt nekustamajā īpašumā
„Teikmaņi”, Babītes pagastā,
Babītes novadā, ietilpstošajai zemes vienībai noteikto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
(NĪLM- 0101), 0,4355 ha platībā, un individuālo dzīvojamo
māju apbūve (NĪLM-0601),
0,250 ha platībā, uz zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM0601) 0,6855 ha platībā;
6. apstiprināt izstrādāto zemes
ierīcības projektu nekustamajā
īpašumā „Irbes” ietilpstošajai
zemes vienībai Piņķos, Babītes
pagastā, Babītes novadā, sadalīšanai.
Plānoto zemes vienību Nr. 1,
platība – 0,285 ha, saglabāt esošā
nekustamā īpašuma sastāvā, saglabāt esošo adresi „Irbes”, Piņķi,
Babītes pagasts, Babītes novads
un visā platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –

individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM kods 0601).
Plānoto zemes vienību Nr. 2,
platība 0,215 ha, veidot kā jaunu
nekustamo īpašumu, piešķirt adresi „Tilbītes”, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads un visā platībā noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi – individuālo
dzīvojamo māju apbūves zeme
(NĪLM kods 0601);
7. apstiprināt izstrādāto zemes
ierīcības projektu nekustamajā
īpašumā „Rūpnieki” ietilpstošās
zemes vienības ar adresi Bērzu
iela 1B, Babīte, Babītes pagasts,
Babītes novads, sadalīšanai. Plānotai zemes vienībai 0,2346 ha
platībā un uz tās esošajai dzīvojamai mājai un ar to funkcionāli
saistītajām būvēm saglabāt adresi Bērzu iela 1B, Babīte, Babītes
pagasts, Babītes novads, un zemes vienībai visā platībā noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi – individuālo dzīvojamo
māju apbūves zeme (0601). Plānotai zemes vienībai 0,12 ha platībā ar pirmsreģistrēto kadastra
apzīmējumu 8048 004 1402 piešķirt adresi Bērzu iela 1C, Babīte,
Babītes pagasts, Babītes novads
un noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi – individuālo
dzīvojamo māju apbūves zeme
(0601). Likvidēt nekustamā īpašuma nosaukumu „Rūpnieki”;
8. apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašumā Sebru iela 5 ietilpstošajai
zemes vienībai Sēbruciemā, Babītes pagastā, Babītes novadā.
Projektētajai zemes vienībai Nr.
1, platība – 0,1461 ha, piešķirt
adresi un nosaukumu Sebru
iela 5B, Sēbruciems, Babītes
pagasts, Babītes novads un visā
platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM kods 0601).
Plānotajai zemes vienībai Nr.
2, platība – 0,1629 ha, saglabāt
esošo adresi un nosaukumu Sebru iela 5, Sēbruciems, Babītes
pagasts, Babītes novads un visā
platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM kods 0601).
Plānotajai zemes vienībai Nr.
3, platība – 0,2296 ha, piešķirt
adresi un nosaukumu Sebru
iela 5A, Sēbruciems, Babītes
pagasts, Babītes novads un visā
platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves
zeme (NĪLM kods 0601);

9. nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai izstrādāto detālplānojuma projektu nekustamā īpašuma „Melbas”
zemes vienībai Sēbruciemā,
Babītes pagastā, Babītes novadā
(publiskās apspriešanas termiņš
noteikts līdz 06.08.2018.);
10. atcelt Babītes novada pašvaldības domes 28.03.2018. lēmumu „Par pašvaldībai piederošu
neapbūvētu zemes vienību
daļu iekļaušanu Iznomājamo
neapbūvēto zemes gabalu sarakstā” (protokols Nr. 3, 23.§)
un 23.05.2018. lēmumu „Par
nekustamā īpašuma „Ābeles
2”, Piņķi, Babītes pagasts,
Babītes novads, zemes vienības,
kadastra apzīmējums 8048
003 0162, daļas nomas līgumu
slēgšanu” (protokols Nr. 5, 8.§);
11. iekļaut Babītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā
īpašuma „Ābeles 2”, Piņķos,
Babītes pagastā, Babītes novadā,
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0162, daļu
0,63 ha platībā Iznomājamo neapbūvēto zemes gabalu sarakstā.
Noteikt, ka zeme izmantojama
bez apbūves tiesībām, teritorijas sakopšanai, atpūtas zonas
ierīkošanai un uzturēšanai ar iespēju novietot tajā īslaicīgas lietošanas būves un nožogot to ar
vieglas konstrukcijas vienkārši
noņemamu žogu. Nomas līguma termiņš – 31.12.2024;
12. noslēgt zemes nomas līgumu ar
trim personām par pašvaldības
īpašuma „Dārzi” zemes vienības
ar nosacīto nosaukumu „Piņķi”
daļas iznomāšanu bez apbūves
tiesībām personīgās palīgsaimniecības vajadzībām – ģimenes
dārza ierīkošanai un uzturēšanai. Nomas maksu gadā noteikt
5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, papildus nomas
maksai maksājami visi ar normatīvajiem aktiem noteiktie
nodokļi. Zemes nomas termiņš
no 16.07.2018.līdz 31.12.2019;
13. slēgt vienošanos ar 1 personu par
grozījumiem 31.03.2016. noslēgtajā „Zemes nomas līgumā” par
nekustamā īpašuma „Dzilnupes”,
Babītes pagastā, Babītes novadā,
zemes vienības nomu sūkņu stacijas „Dzilnupe” ēku (būvju) uzturēšanai, nepieciešamības gadījumā – atjaunošanai un pārbūvei,
izsakot Līguma 1.1. apakšpunktu
jaunā redakcijā;
14. slēgt zemes nomas līgumu ar
1 personu par apbūvētas zemes vienības Cidonijas ielā 15,
Babītē, Babītes pagastā, Babītes
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novadā, 1/3 domājamo daļu, viņam īpašumā esošo ēku uzturēšanai. Noteikt, ka zemes nomas
termiņš ir no 16.07.2018. līdz
31.12.2027. Noteikt, ka zemes
nomas maksa ir 1,5 % apmērā
no zemes kadastrālās vērtības;
izsniegt izziņu sešām personām par piekrišanu iegūt īpašumā nekustamos īpašumus
Babītes novadā;
piešķirt pabalstu 290,00 eiro
apmērā 1 personai sociālās
rehabilitācijas mērķu sasniegšanai;
piešķirt pabalstus divām personām 120,00 eiro un 120,00
eiro apmērā sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai;
piešķirt pabalstu divām personām 800,00 eiro un 400,00 eiro
apmērā sociālās rehabilitācijas
mērķu sasniegšanai;
piešķirt sociālā dzīvokļa statusu pašvaldības īpašumā esošam
dzīvoklim Nr. 2, Centra ielā 3,
Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā. Ar sociālā dzīvokļa
īres līguma parakstīšanu izbeigt
24.08.1998. noslēgto dzīvojamās telpas īres līgumu;
apstiprināt atsavināmā nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.
8048 009 0341 zemes vienībai
0,0137 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8048 009 0309 nosacīto cenu 1070,00 eiro apmērā;
apstiprināt atsavināmā ne
kustamā īpašuma „Starpgabals
Nr. 23” nosacīto cenu 1810,00
eiro apmērā;
apstiprināt atsavināmā nekustamā īpašuma „Jaunlieknas”
nosacīto cenu 2400,00 eiro apmērā;
apstiprināt atsavināmā nekustamā īpašuma „Ezīši” nosacīto
cenu 3120,00 eiro apmērā;
apstiprināt atsavināmā nekustamā īpašuma „Starpgabals Nr.
13” nosacīto cenu 2450,00 eiro
apmērā;
apstiprināt atsavināmā nekustamā īpašuma Liepu aleja 21–6,
Babīte, Babītes pagasts, Babītes
novads, kadastra Nr. 8048 900
0698, sastāvošu no nedzīvojamas telpas Nr. 6 ar kopējo
platību 70,9 m², kopīpašuma
709/ 3011 domājamās daļas no
būves ar kadastra apzīmējumu
8048 004 0415 001, 709/ 3011
domājamās daļas no būves ar
kadastra apzīmējumu 8048
004 0415 002 un 709/ 3011
domājamās daļas no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
8048 004 0415, nosacīto cenu
18470,00 eiro apmērā;

26. apstiprināt izsoles noteikumus
„Babītes novada pašvaldībai
piederoša nekustamā īpašuma
Liepu aleja 21–6 Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā atsavināšanas izsoles noteikumi”;
27. papildināt 25.04.2018. lēmuma „Par nekustamā īpašuma
Liepu aleja 21–6, Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā,
atsavināšanu” (protokols Nr.
4, 18. §) lemjošo daļu ar trim
nosacījumiem;
28. apstiprināt izsoles noteikumus
„Babītes novada pašvaldībai
piederoša nekustamā īpašuma
„Starpgabals Nr. 13”, kadastra
Nr. 8048 002 0034, Babītes pagastā, Babītes novadā, sastāvā
esošas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
8048 002 0071, 306 m2 platībā
izsoles ar pretendentu atlasi noteikumi”;
29. apstiprināt Babītes novada
pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Liepu aleja 21–5,
Babītē, Babītes pagastā, Babītes
novadā, kadastra Nr. 8048 900
0699, nedzīvojamās telpas Nr. 5,
16,9 m2 platībā izsoles rezultātus;
30. Babītes novada pašvaldības
26.04.2018. izdoto Būvatļauju
Nr. 067-18 atstāt spēkā negrozītu un personas iesniegto sūdzību noraidīt kā nepamatotu;
31. administratīvo lēmumu –
07.06.2018.
administratīvā
pārkāpuma protokolu-lēmumu
Nr. 120025910 par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu
atstāt negrozītu un personas
sūdzību noraidīt;
32. vērsties Latvijas Republikas
Uzņēmumu reģistrā ar pieteikumu masu informācijas
līdzekļa – Babītes novada pašvaldības avīze „Babītes Ziņas”–
izslēgšanai no Masu informācijas līdzekļu reģistra;
33. apstiprināt Koku ciršanas saskaņošanas komisijas nolikumu;
34. veikt izmaiņas Koku ciršanas
saskaņošanas komisijā, nosakot
šādu tās sastāvu:
komisijas priekšsēdētājs: inženierkomunikāciju piesaistes inženieris Arnis Balinskis; komisijas locekļi: ceļu būvinženiere
Antra Parisa, projektu vadītāja
Jolanta Ivanova, nekustamā īpašuma speciāliste Sintija Bērziņa;
35. atlikt lēmuma pieņemšanu par
Babītes novada pašvaldības
domes 28.03.2018. saistošo
noteikumu Nr. 4 „Teritoriju
kopšanas un būvju uzturēšaTurpinājumu lasiet 7. lpp.
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Jūnijā 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 jūnijā:
• Sabiedriskās kārtības uzraudzībā
veikti 73 izbraukumi;
• Valsts policijā nogādātas 9 personas:
• par administratīvo pārkāpumu
izdarīšanu – 7;
• aizdomās par noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu – 2;
• saņemti un izskatīti 29 iedzīvotāju
iesniegumi un sūdzības;
• 4 gadījumos personas nogādātas
dzīvesvietā;
• ar 41 personu veiktas preventīvas
pārrunas un pieņemti paskaidrojumi;
• par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu sastādīti
8 protokoli – paziņojumi;
• par alkoholisko dzērienu vai citu
apreibinošo vielu lietošanu sabiedriskās vietās, izņemot vietas,
kur alkoholisko dzērienu lietošanu atļāvusi pašvaldība, vai par
atrašanos sabiedriskās vietās tādā
reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu, sastādīti 5 administratīvo pārkāpumu protokoli;

• par maznozīmīgu miesas bojājumu nodarīšanu konflikta laikā
sastādīts 1 administratīvo pārkāpumu protokols.
Babītes novadā veikti 2 reidi, kuru
laikā pārbaudītas automašīnas un
automašīnu vadītāji ar mērķi novērst
likumpārkāpumus un noziedzīgus
nodarījumus, kā arī veikta preventīva
patrulēšana pa Babītes novadu, pārbaudītas tirdzniecības vietas, autoservisi un personas, kuras veic tirdzniecību pie autoceļiem (neatļautās vietās).
! Par konstatētiem sabiedriskās
kārtības un citiem likumpārkāpumiem lūgums ziņot Sabiedriskās
kārtības daļai, zvanot uz diennakts
tālruņa numuru 29466001.
! Babītes novada pašvaldības Administrācijas Sabiedriskās kārtības
daļa vēlas vērst uzmanību un Babītes novada iedzīvotājiem atgādina
par savu īpašumu kopšanu, proti,
atbilstoši Babītes novada pašvaldības
saistošajiem noteikumiem „Par nekustamo īpašumu un tiem piegulošo
teritoriju uzturēšanu Babītes novadā”
(apstiprināti Babītes novada pašvaldības domes 2010. gada 30. jūnija sēdē)
nekustamo īpašumu īpašniekiem un
tiesiskajiem valdītājiem (lietotājiem)
jānodrošina: regulāra teritorijas sakopšana un zāles nopļaušana nekustamajā īpašumā; regulāra piegulošo

teritoriju līdz ietvei vai brauktuvei
un grāvju, līdz grāvja vidum, sakopšana, kā arī zāles nopļaušana; regulāra piebrauktuvju sakopšana, zāles
nopļaušana gar tām; regulāra caurteku tīrīšana zem piebrauktuvēm, ja
piebrauktuve šķērso grāvi (ceļa grāvi); savlaicīga atkritumu izvešana;
sīkajiem atkritumiem un izsmēķiem
paredzētu nedegoša materiāla urnu
novietošana pie ieejām veikalos,
sabiedriskās iestādēs, sabiedriskā
transporta pieturvietās un atkritumu
urnu iztukšošana (katru dienu), kā
arī atkritumu urnu savlaicīga krāsošana; īpašuma adreses numura zīmju
pēc pašvaldības apstiprināta parauga
izvietošana pie katra īpašuma, ievērojot šādas prasības: pie namiem no
piegulošā ceļa redzamās vietās 2–3 m
augstumā, ja ēka atrodas ne tālāk kā
20 m no ceļa; uz žogiem vai stabiem
no piegulošā ceļa redzamās vietās
1,5–2 m augstumā, ja ēka atrodas tālāk par 20 m no ceļa; neapbūvētajiem
vai ar ceļu nenorobežotajiem īpašumiem īpašuma adreses numura zīmju
piestiprināšanai jāierīko stabi īpašuma robežas sākumā. Tieši šo noteikumu neievērošanas dēļ Babītes novada
teritorijā administratīvā pārkāpuma
protokoli sastādīti visvairāk.

Individuālās konsultācijas
par ģimenes sociālās
funkcionēšanas pilnveidošanu
3. augustā Spuņciemā

Sociālais dienests aicina
3. augustā no plkst. 10.00 –
14.00 piedalīties individuālās
konsultācijās*
par ģimenes sociālās funkcionēšanas
pilnveidošanu:
• Ģimenes budžeta plānošana,
• Ieteikumi ģimenei par pilnvērtīga
brīvā laika pavadīšanu,
• Droša vide bērna attīstībai un augšanai.

Ainārs Skudris,
sabiedriskās kārtības sargs

Nodarbība notiks „Pīlādzīšos”,
Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes
novadā.
Interesenti aicināti pieteikties
līdz š. g. 1. augustam, zvanot pa tālr.
67147161 vai 25422127.
Inguna Upmane,
Babītes novada pašvaldības
Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu
centra sociālā darbiniece

* Nodarbība tiek finansēta
ar Eiropas atbalsta fonda
vistrūcīgākām personām
un Latvijas valsts finansētu atbalstu.

Saimnieciskie darbi jūnijā
Nekustamais īpašums
• Turpinās labiekārtošanas darbi
nekustamajā īpašumā „Mildas”,
tiek novērsti konstatētie defekti
un uzsākta dokumentācijas kārtošana objekta nodošanai ekspluatācijā.
• Turpinās Babītes vidusskolas
piebūves būvdarbi, līguma termiņš pagarināts līdz 2019. gada
15. februārim.
• Saskaņā ar domes lēmumiem par
nekustamo īpašumu atsavināšanu
veikta sešu nekustamo īpašumu
novērtēšana.
Ceļi, meliorācija
un apgaismojums
• Uzsākta auto ceļa C-12, Vārpu
ceļš, Dzilnuciemā pārbūve, noslēgti līgumi par Meža ielas posma Babītē un Skolas ielas Piņķos
pārbūvi.
• Noslēgts līgums par pašvaldības
auto ceļa C-13, Annas-Vīkuļi

•

•

•

•

posma, pārbūves būvprojekta iz
strādi.
Atkārtoti izsludinātajā iepirkumā par Alstu ielas Spilvē, Augļu ielas posma un Ziedu ielas
posma Priežciemā atjaunošanas būvdarbiem iesniegts viens
piedāvājums, notiek tā vērtēšana.
Izsludināts iepirkums par pašvaldības auto ceļa C-108, Straupes
ceļa posma pārbūvi Gātciemā,
piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2018. gada 16. jūlijs.
Turpinās Dzilnupes sūkņu stacijas pārbūves un dambju pļaušanas darbi, uzstādītas barjeras pie
Dzilnupes poldera dambja uzbrauktuvēm.
Pabeigta četru ielas apgaismojuma pārbūves/izbūves būvprojektu izstrāde un ierosināti iepirkumi
par būvprojektu realizāciju, tiek
gatavota iepirkumu dokumentācija.

Pašvaldības iestādes
• Babītes sporta kompleksa lielajā zālē notiek grīdas remonts,
uzsākti sagatavošanās darbi pie
apgaismojuma izbūves Babītes
sporta kompleksa āra futbola laukumā Piņķos un veikts skeitparka
remonts.
• Atkārtoti izsludināts iepirkums
par transporta pakalpojumiem
neregulārajiem pasažieru pārvadājumiem Babītes novada pašvaldības iestāžu vajadzībām, piedāvājumu iesniegšanas termiņš
– 2018. gada 23. jūlijs.
• Tiek gatavoti divi līgumi ar SIA
„VR Projekts” par transporta pakalpojumiem regulārajiem skolēnu pārvadājumiem Babītes novada pašvaldības izglītības iestāžu
vajadzībām.
• Pirmsskolas izglītības iestādē
„Saimīte” trim grupām apsekotas nojumes, konstatēti defekti.
Tiek meklēts risinājums defektu

Uzstādītas divas pārģērbšanās kabīnes pludmalē pie Piņķu ūdenskrātuves.

novēršanai, lai nodrošinātu visu
nojumju drošu ekspluatāciju.
• Pirmsskolas izglītības iestādē
„Saimīte” noslēgti līgumi par bērnu gultiņu izgatavošanu, piegādi
un uzstādīšanu, kā arī par centrālo, saimniecības un gājēju vārtu
izgatavošanu un piegādi.
• Babītes pirmsskolas izglītības
iestā
dē tiek pārbūvēta automā-

tiskā ugunsgrēka atklāšanas un
trauksmes signalizācijas sistēma
un veikts ēkas fasādes remonts.
• Salas sākumskolā uzstādīti vārti.
• Uzstādītas divas   pārģērbšanās
kabīnes pludmalē pie Piņķu
ūdenskrātuves.
Elfa Sloceniece,
Babītes novada pašvaldības
izpilddirektore

2018. gada 24. jūlijs, Nr. 99

www.babite.lv

Šmēdiņš/Samoilovs
triumfē Pasaules kausa
posmā Portugālē

jaunākie sporta sacensību rezultāti

Teicami pasaules tūres
četru zvaigžņu sacensībās
Espinju (Portugāle) 8. jūlijā
startējuši Babītes novada
iedzīvotājs Jānis Šmēdiņš
un jūrmalnieks Aleksandrs
Samoilovs.

Latvijas valsts simtgades
un pašvaldību sporta
veterānu-senioru savienības
55. sporta spēlēs Babītes
novadam 55 medaļas
Latvijas Sporta veterānu-senioru savienības (LSVS) rīkotās
55. sporta spēles, kas šoreiz tika
aizvadītas Latvijas simtgades
zīmē, notika no 21. līdz 24. jūnijam, veterāniem (30+) sacenšoties 24 dažādos sporta veidos
vairākās vietās Latvijā. Babītes
novads piedalījās 11 sporta veidos, kopumā izcīnot 55 medaļas, tai skaitā 22 zelta, 23 sudraba un 10 bronzas medaļas.

FOTO: NO WWW.VOLEJBOLS.LV ARHĪVA

Pusfinālā viņiem pievienojās
talantīgie vācieši Juliuss Tole un
Klemenss Viklers (19.), kuri latviešiem atņēma setu – 2:1 (-15,
16, 8), bet finālā aizraujošā trillerī

FOTO: WWW.VOLEJBOLS.LV

Portugāles pilsētiņa Espinju bijusi
šīs vasaras līdz šim veiksmīgākais
pasaules tūres posms Latvijas pludmales volejbolistiem. Pie pirmās
uzvaras pasaules tūrē pēc gandrīz
divu gadu pārtraukuma tikuši mūsu
novadnieks Jānis Šmēdiņš un jūrmalnieks Aleksandrs Samoilovs, neatstājot cerības uz uzvaru slovēņiem
Janam Pokeršnikam un Nejcam
Zemljakam (29.) – 2:0 (15, 17) un
brazīliešiem – Hikardam Santosam
un Gustavam „Gutu” Karvaljaesam
(20.) – 2:1 (15, -15, 15). Arī izslēgšanas spēļu turnīru latvieši pabeidza
bez zaudējumiem. 2. kārtā ar 2:0
(16, 15) tika pieveikti turki Murats
Giginoglu un Volkans Gogtepe
(28.), bet cīņā par iekļūšanu pusfinālā – otrs Latvijas duets Mārtiņš
Pļaviņš un Edgars Točs (10.) – 2:0
(18, 14).

Babītes novada sportistu
labākie sasniegumi
Vieglatlētika: Māris Grēniņš
(K35+) izcīnīja četras zelta medaļas, Ilona Kojaloviča (D50+)
– divas zelta un vienu sudraba
medaļu, Gundars Ošmucnieks
(K55+) – vienu zelta un vienu
sudraba medaļu, Jolanta Ivanova
(D30+) – divas sudraba medaļas,
Andris Rukmanis (K50+) – vienu
zelta un vienu bronzas medaļu.
Peldēšana: Babītes novads komandu kopvērtējumā ierindojās
4. vietā. Ļubova Asajeva (D75+)
izcīnīja trīs zelta medaļas, Vera
Varša (D60+) – divas zelta un
vienu bronzas medaļu, Zane Treigute (D45+) – vienu zelta, vienu
sudraba un vienu bronzas medaļu, Reinis Eisaks (K35+) – četras
sudraba medaļas, Ināra Dūšele
(D65+) – divas sudraba un vienu
bronzas medaļu, Viktors Liepnieks
(K60+) – vienu sudraba un divas
bronzas medaļas, Ilze Ķiploka
(D40+) – vienu sudraba un vienu
bronzas medaļu, Ģirts Treiguts
(K35+) – vienu sudraba un vienu bronzas medaļu, Jānis Šteins
(K60+) – divas bronzas medaļas.

ar 2:1 (13, -19, 20) vēlreiz tika pieveikti brazīlieši Santoss un Karvaljaess, garantējot uzvaru pasaules
tūres posmā, 800 pasaules ranga
punktus un 20 000 ASV dolāru
prēmiju, apliecinot, ka vadošā volejbola pāra sportiskā forma arvien
uzlabojas. Pēdējo reizi uzvara gūta
2016. gada jūlija beigās Klāgenfurtē (Austrija).
1. jūnijā Šmēdiņš un Samoilovs
izcīnīja bronzu Polijas galvaspilsētā Varšavā notikušajā četru zvaigžņu posmā, ar rezultātu 2:1 (21:18,
18:21, 17:15) uzvarot nīderlandiešus Aleksandru Brūveru un Robertu
Mēuvsenu.
Vēl martā talantīgais duets ieguva
bronzu ASV notikušajā Fortloderdeilas piecu zvaigžņu turnīrā, kamēr
maijā Latvijas duets bija ceturtais
citā ASV notikušajā turnīrā Hantingtonbīčā, kam savukārt bija piešķirtas četras zvaigznes.

1. jūlijā Jūrmalā norisinājās
Latvijas pludmales volejbola
čempionāta posms „ERGO
Open 2018”, bet fināla spēles
vējaino apstākļu dēļ tika
pārceltas uz Rīgu.

Par uzvarētājām, izcīnot zelta medaļas, kļuva mūsu novadnieces Agnese
Caica un Marta Ozoliņa.
Šosezon Latvijas čempionātā
„ERGO Open 2018” pludmales volejbolisti sacenšas sešos posmos un

finālā. Latvijas čempionāta posmu
vīriešu un sieviešu duetiem vēl varēs
vērot čempionāta finālā no 3. līdz 5.
augustam Jūrmalas pludmales centrā.
Latvijas Volejbola federācija

FOTO: NO WWW.VOLEJBOLS.LV ARHĪVA

Latvijas Volejbola federācija

Par Latvijas čempionāta volejbolā posma
uzvarētājām kļūs Caica un Ozoliņa
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Novuss: Babītes novadu pārstāvēja divas komandas, 43 komandu
konkurencē ierindojoties 3. un 22.
vietā. Individuāli zelta medaļu izcīnīja Aiva Oša (D40+).
Svaru bumbu celšana: Komandu
vērtējumā Babītes novads ierindojās 3. vietā, individuāli izcīnot
piecas zelta, septiņas sudraba un
divas bronzas medaļas.
Loku šaušana: Eduards Lapsiņš
ierindojās 2. vietā, iegūstot sudraba medaļu.
Orientēšanās sports: Bronzas
medaļu un vietu uz pjedestāla ieguva Skaidrīte Kibare (D70+).
Riteņbraukšana: Divas sudraba medaļas Rolandam Rozenfeldam (K45+), sudraba medaļa
Vjačeslavam Aņisimovam (K70+)
un bronza – Eduardam Kupčam(K65+).
Pludmales volejbols: Babītes novada sportisti komandu kopvērtējumā ( K40+) ierindojās 2. vietā.
Volejbols: Babītes novada komanda izcīnīja 4. vietu grupā (K50+).
Šautriņu mešana: Babītes novadam 8. vieta komandas vērtējumā.
Vērienīgo sporta spēļu finālsacensības norisinājās Jelgavas, Bauskas,
Baložu, Aizkraukles, Salaspils, Dobeles un Valmieras sporta bāzēs.
Babītes novada sportistu dalību
sporta spēlēs organizēja Babītes
sporta komplekss.
Babītes novada sporta spēles
30. jūnijā pie Piņķu ūdenskrātuves notika pludmales volejbola
sacensību 1. posms.
Par uzvarētājiem kļuva Kristaps
un Jānis Dūšeļi, otrajā vietā –
Kristaps Lapsiņš un Toms Klāvs,
bet trešo vietu izcīnīja Filips Fiļs
un Niklāvs Kotovičs.
Sergejs Varša,
Babītes sporta kompleksa metodiķis
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Aicinām piedalīties Babītes novada vasaras sporta spēlēs 2018
Lai noskaidrotu novada aktīvākos un labākos sportistus, kā arī veicinātu saikni ar sportu un popularizētu fizisko kultūru un sporta veidus,
2018. gada 11. augustā pie Piņķu ūdenskrātuves norisināsies gada
lielākais sporta notikums Babītes novadā – Babītes novada vasaras
sporta spēles.

Šogad vasaras sporta spēlēs plānotas
četrpadsmit dažādas sportiskas aktivitātes. Būs iespēja pārbaudīt spēkus
gan komandu spēlēs, gan individuālās disciplīnās.

Sacensībās aicināti piedalīties Babītes novada iedzīvotāji un novada viesi
– ikviens, kam sportiskas aktivitātes
svaigā gaisā sagādā prieku un labsajūtu.
Komandu sporta spēlēm – volej

bolam, futbolam un strītbolam –
pieteikšanās no plkst. 10.00 līdz
10.40, pārējos sporta veidos – sacensību norises vietās no plkst. 11.00.
Plkst. 11.10 tiks dots starts Latvi
jas simtajai gadadienai veltītajam
100 kilometru stafetes skrējienam
ap Piņķu ūdenskrātuvi. Stafetes posma garums katram stafetes skrējiena
dalībniekam aptuveni 1,5 km.
Iepriekšēja pieteikšanās simtgades
stafetes skrējienam elektroniski pašvaldības mājaslapā: www.babite.lv,
sadaļā: sports/sporta-svetki-2018.
PROGRAMMĀ:
Plkst. 10.50 pasākuma atklāšana un
japāņu skolas „Katori” grupas „Samuraju parks” paraugdemonstrējumi,
no plkst. 11.00 – komandu sacensības: volejbols (4x4), futbols (6x6),
strītbols (3x3),
no plkst. 11.00 līdz 15.00:
• stafetes skrējiens apkārt Piņķu
ūdenskrātuvei – starts plkst. 11.10;
• sprinta skrējiens;
• tāllēkšana no vietas;
• lodes grūšana;
• komandu „biatlona” stafete;
• svaru bumbu celšana;
• svaru stieņa spiešana guļus;
• ģimeņu sacensības – šķēršļu joslas
stafete;
• šķēršļu josla bērniem;
• sporta konkursi bērniem (āra
boulings, mešana mērķī, samuraju
konkurss un citi);
• no plkst. 12.00 duatlons (riteņbraukšana un skriešana);
plkst. 15.00 apbalvošana.
Pasākumu organizē Babītes sporta
komplekss, kas, vērtējot dalībnieku
sniegumu konkrētajās disciplīnās un
noteiktajās vecuma grupās, 1.–3. vietu
ieguvējiem piešķirs medaļas. Dalībniekiem līdz 12 gadu vecumam, kuri piedalīsies vismaz 5 konkursos vai sporta
veidos, tiks pasniegtas piemiņas medaļas. Dalībnieki, kuri piedalīsies 100 km
stafetes skrējienā, tiks apbalvoti ar
Babītes novada piemiņas nozīmītēm.
Ģimeņu sacensībās 1. vietu ieguvējiem katrā grupā tiks pasniegti kausi.
Pārsteiguma balvas dalībniekiem
no sporta spēļu atbalstītāja picērijas
„HotBox”.
Ar sporta spēļu nolikumu var
iepazīties Babītes novada pašvaldības mājaslapā www.babite.lv sadaļā:
sports/sporta-svetki-2018.
Māra Mičule,
Babītes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
Kļūdas labojums
Pašvaldības informatīvā izdevuma „Babītes Ziņas” (Nr. 97, izdots 22.05.2018.)
2. lappusē rakstā „Babītes novada „Cālis
2018” atklāj jaunus talantus” uzvārda
kļūdas labojums:
„(abu laureātu vokālā pedagoģe Vineta
Vītola)”.
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Babītes vidusskola – 5. labākā
Latvijas mazo skolu reitingā
Publicēts skolu reitings, ko ik
gadu izstrādā Ata Kronvalda
fonds, balstoties uz katras skolas
skolēnu rezultātiem attiecīgā
mācību gadā mācību priekšmetu valsts mēroga olimpiādēs,
atklātajās olimpiādēs, zinātniski
pētnieciskajos konkursos un citos
valsts mēroga konkursos.

„Saimītes” bērni
iepazīst lidostas darbu
19. jūnijā pirmsskolas izglītības
iestādē (PII) „Saimīte” sadarbībā
ar VAS „Starptautiskā lidosta
Rīga” notika izzinošs, atraktīvs,
interesants pasākums vecāko un
sagatavošanas grupu bērniem.

Lidostas darbinieki organizēja trīs
darbnīcas-stacijas, kurās bērni krāsoja, dekorēja lidmašīnu modelīšus,
uzzināja, kādus priekšmetus drīkst

FOTO: aigars Hibneris

Skolu kolektīvi atkarībā no 10.–12.
klašu skolēnu skaita tiek grupēti
mazo un lielo skolu grupās. Lielo
skolu grupā ietilpst skolas, kur skolēnu skaits 10.–12. klasēs ir vismaz
100, mazo skolu grupā – kur skolēnu
skaits 10.–12. klasēs ir līdz 100.
Mazo skolu reitingā ir iekļautas
137 izglītības iestādes, tai skaitā arī
Babītes vidusskola.
Ata Kronvalda fonda mājaslapā
publicētajā reitingā Babītes vidusskola ierindojas 5. vietā, aiz sevis atstājot 132 citas Latvijas mazo skolu
grupā iekļautās izglītības iestādes.
Babītes vidusskolu apsteidz vien
RTU Inženierzinātņu vidusskola,
ieņemot 1. vietu, PIKC NMV Rīgas
Doma kora skola, ieņemot 2. vietu,
Zemgales vidusskola un Daugavpils
Saskaņas pamatskola, mazo skolu
reitingā ieņemot attiecīgi 3. un 4.
vietu.
Pilnu mazo skolu reitingu var ap-
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pārvadāt rokas bagāžā un kādus un
kāpēc nedrīkst, kā arī izzināja, kā
darbojas metāla detektors.
Tāpat bērni tika iepazīstināti ar lidojumu koordinatoru žestiem un atribūtiku – zižļiem, kas palīdz nosēdināt
lidmašīnas lidostās. Rotaļā bērni varēja
vingrināties „lidmašīnas” nosēdināšanā. Pasākums raisīja bērnos pozitīvas
emocijas un interesi par darbu lidostā.
PII „Saimīte”

Izglītojamo papildu uzņemšana
Salas sākumskolā 1. klasē

skatīt Ata Kronvalda fonda mājas
lapā: www.skolureitings.lv.
Latvijas skolu reitings 2017./
2018. mācību gadā izveidots,
balstoties uz skolēnu rezultātiem
šādos konkursos: Olimpiāžu rezultāti 2017./2018. mācību gadā,
Latvijas 42. skolēnu zinātniskās
konferences rezultāti. Skolas, kuru
skolēni konkrētajā gadā nav guvuši
apbalvojumus mācību priekšmetu valsts, atklātajās olimpiādēs un
skolēnu zinātnisko darbu konferencē, reitinga veidošanā netiek
iekļautas.
Skolu reitinga ceļojošās balvas
„Lielā Pūce” pasniegšanas ceremoni-

ja notiks šī gada 29. augustā vienlaikus ar labāko skolotāju godināšanu.
Ata Kronvalda balvas pasniegs Valsts
prezidents Raimonds Vējonis un Ata
Kronvalda fonda prezidents Henriks
Danusēvičs.
Ata Kronvalda fonds ir sabiedriska organizācija, kuras uzdevums ir
Latvijas talantīgāko skolēnu apzināšana un viņu izglītības sekmēšana.
Ar savu darbību fonds vēlas palīdzēt
valstij un sabiedrībai izaudzināt talantīgus skolēnus, kas nākotnē būs
valsts intelektuālais balsts.
Māra Mičule,
Babītes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Babītes novada pašvaldības
Salas sākumskola izsludina
izglītojamo papildu uzņemšanu
2018./2019. mācību gada
1. klasē līdz 19. augustam.

Iepazīties ar skolu un tās darbu klātienē aicināts ikviens interesents,
iepriekš piesakot vizīti pa tālruņiem:
20395011, 67934165 vai e-pastu:
salasskola@babite.lv.
Skola piedāvā un īsteno:
• pirmsskolas izglītības programmu,
• pamatizglītības pirmā posma (1.–
6. klasei) programmu,
• speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar garīgās
attīstības traucējumiem,

• speciālās pamatizglītības
p r og r a m m u
izglītojamiem
ar mācīšanās
traucējumiem,
• vides izglītības
programmu
(kā interešu
izglītības programmu).
Pieteikumu reģistrējot, nepieciešami dokumenti: iesniegums
un dzimšanas apliecības kopija.
Dokumentus var iesniegt personīgi, kā arī sūtot ieskenētus uz
e-pasta adresi: salasskola@babite.
lv, oriģinālo iesniegumu un apliecības kopiju iesniedzot vēlāk klātienē.

babītes novada pašvaldības domes pieņemtie lēmumi jūnijā
Turpinājums no 3. lpp.
nas noteikumi Babītes novadā”
precizēšanu informācijas precizēšanai;
36. apstiprināt Babītes novada
pašvaldības noteikumus Nr. 5
„Par dokumentu aprites kārtību Babītes novada pašvaldības
Finanšu un grāmatvedības daļā”;
37. apstiprināt Babītes novada
pašvaldības noteikumus Nr. 6
„Nomas maksas cenrādis Babītes novada pašvaldības Babītes
mūzikas skolas mūzikas instrumentiem”. Atcelt Babītes novada pašvaldības domes 2014.
gada 23. jūlija lēmumu par
Babītes novada pašvaldības domes noteikumu Nr. 15 „Nomas
maksas cenrādis Babītes novada pašvaldības Babītes mūzikas
skolas mūzikas instrumentiem”
(prot. Nr. 8, 34.§);
38. noteikt, ka 31.07.2014. Zemesgabala nomas līguma 4.7.
punkta izpilde aprobežojama
ar vienreizēju soda naudas samaksu Iesniedzēja samaksātās

līgumsoda summas 70,00 eiro
apmērā. Atbrīvot SIA „ADREMS” no aprēķinātā līgumsoda atlikuma 7480,00 eiro
apmērā samaksas;
39. atļaut Nensijai Priedītei savienot Babītes novada pašvaldības
Salas sākumskolas direktores
amatu ar pienākumu veikšanu biedrībā „Izaugsmes grupa
„Uzdrīksties””;
40. atļaut pārdot Babītes novada
pašvaldības
grāmatvedības
bilancē atrodošos Kustamo
mantu – 21 divstāvu gultu par
brīvu cenu. Izveidot Kustamās
mantas novērtēšanas komisiju
sekojošā sastāvā: Babītes novada pašvaldības galvenā grāmatvede Ineta Urbanoviča; Babītes
novada pirmsskolas izglītības
iestādes „Saimīte” saimniecības
vadītāja Ingrīda Segliņa; Babītes novada pirmsskolas izglītības iestādes „Saimīte” lietvede
Renata Benderska;
41. apstiprināt Pamatlīdzekļu norakstīšanas sarakstu; Finanšu un
grāmatvedības daļai izslēgt no

pašvaldības bilances uzskaites
minēto pamatlīdzekļu vērtības;
42. pagarināt atskaites iesniegšanas termiņu līdz 31.08.2018.
par saņemtās dotācijas 70%
apmērā izlietojumu. Babītes
novada pašvaldības domes
28.02.2018. lēmuma „Par finansējuma piešķiršanu Piņķu
sv. Jāņa evaņģēliski-luteriskai
draudzei Piņķu sv. Jāņa baznīcas teritorijas labiekārtojuma
būvprojekta izstrādei” (protokols Nr. 2, 42.§), 2.4. punktu
izteikt jaunā redakcijā: „2.4.
atskaiti par saņemtās dotācijas
70% apmērā no Dotācijas kopējās summas (skat. 2.3. punktā) izlietojumu 2018. gadā
iesniegt līdz 31.08.2018.”;
43. piešķirt atbalsta biedrībai
„Dārta” 2018. gadā dotāciju
70,00 eiro apmērā interaktīvā
digitālā stenda darbībai nepieciešamo izdevumu apmaksai
par patērēto elektroenerģiju;
44. piešķirt dotāciju 2275,00 eiro
apmērā nodibinājumam „Tautas deju kolektīvs „Kaspīne””

45.

46.

47.
48.

dalībai XXVI Vispārējo latviešu
Dziesmu un XVI Deju svētkos;
atļaut amatieru futbola komandai bez samaksas izmantot
futbola laukumu ar mākslīgo
segumu („Loki”, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads),
pirmdienās un ceturdienās
plkst. 20.00 – amatieru sporta
atbalstam un veselīga dzīvesveida popularizēšanai Piņķos,
brīvā laika pavadīšanai jauniešiem, kā arī citiem aktīvās atpūtas piekritējiem. 225,00 eiro
biedrībai „Latvijas Triatlona federācija” sportista-triatlonista
dalībai ETU Eiropas čempionātā Triatlonā 21. jūlijā, Tartu,
Igaunijā (dalības maksas un
dzīvošanas izmaksu segšanai);
noslēgt patapinājuma līgumu ar
VAS „Latvijas dzelzceļš” par daļu
no zemes vienības ar kopējo platību 15500 m2 veloceliņa uzturēšanai un apsaimniekošanai;
apstiprināt Babītes novada
pašvaldības 2017. gada publisko pārskatu;
apstiprināt Babītes novada

pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 6 „Par grozījumiem
Babītes novada pašvaldības
2018. gada budžetā”;
49. piešķirt pašvaldības finansējumu projektu konkursa „Ģimenei. Videi. Izaugsmei Babītes
novadā” 2. kārtā šādu projektu
realizācijai: 4000,00 eiro – Pūpes
parka teritorijas labiekārtošana
parka aizsardzībai (finansējuma
saņēmējs – biedrība „Pūpe”);
3750,71 eiro – basketbola groza
iegāde un uzstādīšana, āra apstākļiem piemērota tenisa galda
iegāde un smilšu kastes iegāde,
un uzstādīšana Laimdotas ielā
(finansējuma saņēmējs – privātpersona);
50. piešķirt Babītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājam
Andrejam Encem apmaksātu
papildatvaļinājumu laikā no
02.07. līdz 06.07.2018. un ikgadējo atvaļinājumu no 10.07.
līdz 22.07.2018.
Andrejs Ence,
Babītes novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs
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Augustā svinēsim pirmos Sīpolu svētkus!
Kultūrizglītības centra filiāles
Salas pagastā „Vietvalži” skvērā,
26. augustā plkst.12.00 notiks
Salas pagasta Sīpolu svētki!

Vietu un tradīcijas kādreiz saista arī
pavisam ikdienišķas lietas. Salas pagastā šis ikdienišķais brīnums ir sīpols.
Sīpolciems un Sīpolkalns ir atgādinājumi, kas iezīmējuši sīpola palikšanu
šajā vietā uz ilgiem laikiem, kaut arī
Sīpolkalna dabā vairs nemaz nav.
Kultūrizglītības centra filiāles „Vietvalži” kultūras pasākumu organizatore Sabīne Upeniece: „Ceru, ka „Sīpolu
svētki” būs jauna Babītes novada iedzīvotāju tradīcija, kurā ar teātra izrādēm,
koncertiem, sīpolu gadatirgu, bērnu
stūrīti, sīpolu kapāšanas čempionātu,
kopīgu zupas vārīšanu uz ugunskura,
jauno pavāru konkursu un vēl daudz
citām aktivitātēm atvadīsimies no vasaras un sagaidīsim rudeni kopā!”
Ja Tu proti gatavot, tavuprāt, gardāko sīpolu ēdienu Latvijā, tad piesaki savu dalību konkursam „Gardākais sīpols”, līdz 20. augustam

FOTO: JŪRMALAS PILSĒTAS MUZEJA ARHĪVS

Aicinām mājražotājus, amatniekus un citus tirgotājus pieteikties Sīpolu gadatirgum!

atsūtot izpildītu pieteikuma anketu
uz e-pastu: sabine.upeniece@babite.lv!
Pieteikuma anketa pieejama lejupielādei Babītes novada pašvaldības
mājaslapā: www.babite.lv vai rakstot
uz e-pastu: sabine.upeniece@babite.lv.
Konkursā var pieteikties dalībnieki
bez vecuma un pieredzes ierobežojuma! Konkursa uzvarētājam – lieliskas
balvas no Babītes pašvaldības! Sīkāka
informācija, zvanot pa tālr. 67914920!
Bet, ja uzskati sevi par sīpolu kapāšanas čempionu, tad piesaki dalī-

bu sīpolu kapāšanas
sacensībām!
Zvani pa tālr.
67914920 vai piesakies personīgi pie administrācijas pasākuma dienā līdz plkst.
13.00.
Pasākuma laikā
notiks amatnieku,
stādaudzētāju, mājražotāju tirdziņš „Sīpolu gadatirgus”.
Aicinām „Sīpolu gadatirgum” pieteikties amatniekus, stādu audzētājus,
mājražotājus un citus tirgotājus no visas Latvijas! Visus interesentus, jo īpaši Babītes novada iedzīvotājus, lūdzam
pieteikt savu dalību līdz 20. augustam,
sūtot pieteikuma anketu uz e-pastu:
sabine.upeniece@babite.lv. Pieteikuma
anketa pieejama lejupielādei Babītes
novada pašvaldības mājaslapā: www.
babite.lv vai rakstot uz e-pastu: sabine.
upeniece@babite.lv.
Tirgošanās notiks no plkst.
12.00–18.00. Dalība gadatirgū –
bez maksas. Vietu skaits ierobežots. Tālrunis sīkākai informācijai:
67914920; 20387272.
Sabīne Upeniece,
Kultūrizglītības centra filiāles „Vietvalži”
kultūras pasākumu organizatore
Dace Ulpe,
Kultūrizglītības centra filiāles „Vietvalži”
izstāžu zāles vadītāja

Salas sākumskola aicina savai
komandai pievienoties
• Sākumskolas skolotājus (pilnas slodzes darbs);
• Mūzikas skolotāju gan skolā,
gan pirmsskolā, interešu izglītībā (pilnas slodzes darbs);
• Direktores vietnieci audzināšanas darbā (uz 1,5 gadu);
• Speciālo pedagogu (0,5 slodze).
Novērtēsim Jūsu vēlmi attīstīties
kā personīgi, tā arī profesionāli,
vēlmi sadarboties un iesaistīties
Salas sākumskolas nākotnes veidošanā. Mūsu pamats ir zinātkārs
un dzīvespriecīgs bērns! Ja esi
radošs, jaunām idejām atvērts pedagogs, iespējams, meklējam tieši
Tevi – ieskaties skolas mājaslapā:
www.salassakumskola.lv. Vairāk
informācijas pa tālr. 29109271,
67934172, 67934165 vai rakstot
uz e-pastu: salasskola@babite.lv.

pasākumi babītes novadā
Bibliotēkā:
( Jūrmalas iela 14a, Piņķi)
Tematiskās izstādes jūlijā:
• Babītes vidusskolas keramikas
pulciņu darbu izstāde „Putnu
dienas”;
• Novadpētniecības izstāde „Dziedāšanas tradīcijas Babītes novadā. Koris „Atskaņa” laiku lokos”;
• „Iepazīsim Latviju! Mūsu spēka
zīmes”.
Ievērojamu kultūras darbinieku
jubilejas izstādes:
Jūlija jubilāri:
• rakstnieks Aivars Kļavis,
• aktieris Jānis Kubilis,
• aktrisei Lilitai Bērziņai – 115,
• poļu rakstniekam, pedagogam,
ārstam Janušam Korčakam –
140,
• angļu rakstniecei Emīlijai Brontē – 200,
• zviedru režisoram Ingmaram
Bergmanam – 100.
Jaunieguvumu izstāde – bērnu
grāmatas, nozaru literatūra, daiļliteratūra.
No 10. jūlija Babītes novada pašvaldības bibliotēkā ( Jūrmalas iela
14 A, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads) apskatāma Talsu tautas nama pašdarbības mākslinieku
grupas „CMMK” izstāde „Laiks
kafijai!”. Izstādē redzamie darbi
gleznoti ar kafiju.
Aicinām iepazīt
Babītes novada dabu
29. jūlijā notiks ūdens putnu vērošanas ekskursija pa Babītes ezera
polderiem Salas pagasta pusē putnu vērotāja Ruslana Matroža vadībā. Sākums plkst. 8.00. Plānots
apmeklēt divas vietas pie Babītes
ezera, starp tām plānots pārvietoties ar auto. Ekskursijas laikā būs
iespējams uzzināt par ūdens putniem, kas sastopami Babītes ezerā,
dzirdēt lielā dumpja balsi, redzēt,

kā medī niedru lija, kā arī plānota viktorīna par dabu un Babītes
novadu. Obligāta pieteikšanās,
rakstot uz: riga@lob.lv. Satikšanās
vieta tiks precizēta pēc pieteikšanās. Aicinām ģērbties atbilstoši
laikapstākļiem un ņemt līdzi dzeramo ūdeni!
Simtgades zaļumballe Piņķos!
11. augustā plkst. 21.00–02.00
simt dienas pirms Latvijas simtās
jubilejas – Piņķos Simtgades zaļumballe. Spēlēs leģendārā grupa
„Credo”, darbosies kafejnīcas. Ieeja bez maksas. Pasākumu organizē Babītes novada pašvaldības
Kultūrizglītības centrs.
Babītes novada vasaras
sporta spēles 2018
11. augustā plkst. 10.50 Babītes novada vasaras sporta spēles
2018. Sacensībās aicināti piedalīties visi Babītes novada iedzīvotāji
un viesi.
Plkst. 11.10 tiks dots starts Latvi
jas simtajai gadadienai veltītajam
100 kilometru stafetes skrējienam. Skrējiens notiks apkārt Piņķu ūdenskrātuvei. Viena etapa
garums aptuveni 1,5 km. Pasākumu organizē Babītes sporta komplekss.
Pirmie Salas pagasta
Sīpolu svētki
26. augustā plkst. 12.00 Kultūrizglītības centra filiāles Salas
pagastā „Vietvalži” skvērā notiks pirmie Salas pagasta Sīpolu
svētki! Būs konkursi, atrakcijas,
sacensības, muzikāli priekšnesumi un gadatirgus. Nenokavē!
Pieteikšanās gadatirgum līdz
20. augustam.
Kapsētu svētki
Babītes novadā
Kapu svētku dievkalpojums Salas
kapos notiks svētdien, 5. augustā
plkst. 13.00.

2018. gada jūnijā
Babītes novadā
piedzimuši 5 bērni:
2 meitenes un 3 zēni.
Iedzīvotāju skaits uz
2018. gada 1. jūliju: 11 138.

nākamais „babītes ziņas” izdevums 21. augustā
Reģistrācijas numurs: 000703364
Dibinātājs: Babītes novada pašvaldība
Adrese: Centra iela 4, Piņķi,
Babītes pagasts,
Babītes novads, LV–2107

Par informatīvā izdevuma sagatavošanu atbild
sabiedrisko attiecību speciāliste Māra Mičule
Tālrunis: 67914379. Fakss: 67914435. E-pasta adrese: mara.micule@babite.lv
Informatīvais izdevums internetā: www.babite.lv.
www.facebook.com/Babitesnovads
Iznāk vienu reizi mēnesī. Tirāža: 3450 eksemplāru
Izdevējs: SIA „Rīgas Apriņķa Avīze”

