
Mūzikas skolā – sitaminstrumentu klase
6. novembrī Babītes mū-
zikas skolā ir svētki – ar 
muzikāliem priekšnesumiem, 
pateicības vārdiem un laba 
vēlējumiem tika atklāta 
sitaminstrumentu klase. 

Tikai nedēļu pirms atklāšanas 
ir saņemti pēdējie instrumenti, 
un audzēkņi vēl brīvlaika nedēļā 
paspējuši uz tiem iestudēt savus 
skaņdarbus. Ar saviem priekšnesu
miem mūs priecēja Dāvis, Edvards 
un Pēteris, viņiem palīdzēja kla
vieru duets Jēkabs un Jūlija (ped. 
Ilze Poķe), kā arī mazais vokālais 
ansamblis (ped. Inita Pūķe).

Darbs pie sitaminstrumentu 
klases atklāšanas sākās jau šī gada 
sākumā, kad mūzikas skolā tika 
atvērta sitaminstrumentu spēles 
klase, kurā mācības sāka viens 
audzēknis. Jau tad interese par si
taminstrumentu spēli pieauga un 
turpina augt arī šobrīd. Diemžēl 
pašu sitam instrumentu mūzikas 
skolai bija diezgan maz – bungu 
komplekts, bongi, dažādas mazās 
perkusijas, zvaniņi un ksilofons, ko 
mūzikas skola saņēma kā dāvinā
jumu no Kūsfeldes mūzikas skolas, 
kas ir mūsu sadraudzības skola Vā
cijā. Lai papildinātu sitaminstru
mentu klāstu, mūzikas skola plāno
ja iegādāties kongas, kas jau šobrīd 
tiek spēlētas. Taču instrumentu vēl 
joprojām bija diezgan maz. 

Tad radās doma izveidot pro
jektu sitaminstrumentu iegādei un 
pieteikt to “Labajos darbos”. Tika 

apzinātas instrumentu cenas, iz
vērtēts nepieciešamo instrumen
tu saraksts un projekts iesniegts 
“Labajos darbos”. Ar pirmo reizi 
mūsu projekts netika otrajā kār
tā. Taču tas nemazināja vēlmi tikt 
pie jaunajiem instrumentiem, un 

jau nākamajā mēnesī iesniedzām 
projektu atkārtoti – šoreiz veik
smīgi tikām izvirzīti uz balsoša
nu. Jūlijā mūsu projekts piedalījās 
balsošanā, kur pirmās četras vietas 
varēja iegūt finansējumu saviem 
projektiem. Jāsaka, diezgan grūti 

bija sacensties ar lielajiem kolek
tīviem – kori, sporta komandu un 
deju kolektīviem –, kur balsu vā
cēju skaits bija krietni lielāks nekā 
mums. Taču visu mēnesi aktīvi 
aģitējām balsot radus, draugus, 
novada iedzīvotājus, citas mūzikas  

skolas un vēl daudzus citus. Un, 
pateicoties visu atbalstītāju pa
līdzībai, mums izdevās: pirma
jā augustā bija skaidrs, ka esam 
ieguvuši 2000 latu finansēju
mu jaunu instrumentu iegādei.  
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Babītes vidusskolas bibliotēka – svinīgi atklāta
23. oktobrī notika Babītes 
vidusskolas bibliotēkas 
atklāšanas ceremonija.

Sveikt bibliotēkas darbinieces 
bija ieradušies skolotāji, skolas 
administrācijas pārstāvji, atbalsta 
personāls un pašvaldības adminis
trācijas pārstāvji.

Atklāšana sākās ar vidusskol
nieces muzikālu priekšnesumu, 
bet uz svinīgu lentes pārgriešanu 
tika aicināta vidusskolas direktore 
Ilze Rozenberga un novada domes 
priekšsēdētājs Andrejs Ence.

Jaunās bibliotēkas celtniecībā 
esot gājis jautri. “Strīdējāmies, tad 
atkal piekāpāmies cits citam,” – 
tā par celtniecības procesu saka 
vidusskolas direktore.

Babītes vidusskolas darbinieki 
pateicās bibliotekārēm par darbu 
bibliotēkas iepriekšējās telpās un 
sveica ar oriģināliem apsveiku
miem un dāvanām.

Pašu mazāko apmeklētāju 
priekam bibliotēkā ierīkots “Bēr
nu stūrītis“. Babītes PII “Saimī
te” vadītāja Evita Vinceviča ne
slēpa prieku par “Bērnu stūrīti”,  

piebilstot, ka mazie novadnieki 
jau gatavojas ekskursijai uz bib
liotēku, lai to apskatītu un pārlie
cinātos, ka bibliotēkā patiešām ir 
milzīgs skapis ar atvilktnēm, kurās 
slēpjas datori. 

Babītes novada pašvaldība pie
vienojas sveicēju pulkam un novēl 
daudz jaunu, patīkamu emociju 
un neaizmirstamu brīžu jaunajās 
bibliotēkas telpās.

Zane Siliņa,
pašvaldības sabiedrisko 

attiecību speciāliste Babītes vidusskolas bibliotēkas jaunās telpas. Zanes Siliņas foto

No kreisās: jaunās sitaminstrumentu klases skolotāja Maija Švēdenberga, Babītes mūzikas skolas direktore Inita Pūķe un pirmie 
sitaminstrumentu klases skolēni.

4. lpp. 
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Ar dvēselisku koncertu aizvadīts oktobris 
Lai arī ārā kļūst tumšāks un 
dzestrāks, mums nav jākļūst 
drūmākiem. Piekritīsiet taču, 
ka katram gadalaikam ir 
savs šarms. 

Rudens ir īsts pārdomu laiks. 
Laiks, kad apstāties pēc vasaras 
trakulīgā skrējiena. Laiks, kad vē
rot pasauli kā dzīvu košu gleznu. 
Laiks, kad baudīt dabas dāsnumu. 
Laiks, kad pabūt vienatnē un pa
sapņot par dvēseliskām vērtībām. 
Tieši šī iemesla dēļ Babītes novada 
pašvaldība nolēma dāvināt saviem 
iedzīvotājiem skaistu un dvēseliski 
emocionālu koncertu. Sestdienas 
vakarā, 27. oktobrī, Piņķu Jāņa 
baznīcā uzstājās Garkalnes novada 
jauktais koris “Pa Saulei”, priecējot 

Babītes novada iedzīvotājus un vie
sus ar dvēseliskām latviešu autoru 
dziesmām, kuras koncertā “Lat
vieša lūgšanu dziesmas” apvienoja 
diriģenti Jānis un Marta Ozoli.

Koncerts bija kā neliels aicinā
jums uz dialogu katram pašam ar 
sevi, ar savu dvēseli.

Koncertprogramma tika vei
dota, apkopojot skaistākos latviešu 
komponistu darbus, kas simbolizē 
katra latvieša dvēselisko saikni ar 
Dievu, šīs saiknes noturību un at
spoguļojumu latvietim tik neatņe
mamā un svarīgā gara izpausmes 
veidā kā mūzika.

Koncerta laikā kora diriģents 
Jānis Ozols runāja par latviešu 
dvēseliskajām vērtībām. Ar mu
zikālu pavadījumu koncerta gaitā 

tika apdziedāts un runāts par Die
va nozīmi latvieša dzīvē, kā arī par 
mīlestību. Klātesošie tika aicināti 
rast skaidrojumu uz vairākiem, it 
kā pašsaprotamiem pieņēmumiem, 
kuri bieži vien tomēr ir maldīgi.

Skaistais koncerts baznīcā 
izskanēja ar pašreiz populārāko 
Ērika Ešenvalda skaņdarbu “Dvē
seles dziesma”. 

Koncerta “Latvieša lūgšanu 
dziesmas” programmā skanēja 
skaistākie latviešu autoru darbi no 
Imanta Kalniņa, Lūcijas Garūtas, 
Andreja Jurjāna, Pētera Butāna, 
Ērika Ešenvalda, Zigmara Liepiņa 
un citu autoru daiļrades.

Zane Siliņa,
pašvaldības sabiedrisko 

attiecību speciāliste
Diriģens Jānis Ozols aicina klātesošos iedziļināties dziesmu vārdos un 
doties savas dvēseles meklējumos.

Salas sākumskola 
iepazīst dabu 
4. oktobrī sadarbībā ar Babītes 
novada uzņēmumu, “Burkānu 
pārstrādes cehu”, turpinām pro
jektu “Mūsu skolas dārzenis” –  
PI grupu audzēkņu un skolēnu 
nodrošināšana vienreiz nedēļā ar 
svaigiem burkāniem.

Vides pulciņš piedalījās un 
iesniedza projektu Zemkopības 
ministrijas izsludinātajā konkursā 
“Mūsu mazais pārgājiens”, kuru 
šogad organizē sadarbībā ar bied
rību “Zaļās mājas”.

8. oktobrī skolā bija Skolotā
ju diena (skolotāji un PI skolotāji 
samainījās darba vietām). Vienu 
stundu vadīja 3.–4. klases skolēni.

9. oktobrī bērni iepazinās ar 
putniem – Putnu vērošanas die
nā. 10. oktobrī bērnus apciemoja  
Ē. Baloža leļļu teātris ar izrādi 
“Ķiplociņš kosmosā”.

Gatavojoties Latvijas Republi

kas 95. gadadienai, vides intere
šu izglītībā aizsākts projekts “Par 
zaļu pat vēl zaļāks” – sadarbībā 
ar vecākiem iestādīta egle skolas 
pagalmā.

No 8. līdz 27. oktobrim pieda
lāmies Vislatvijas Ozolzīļu talkā, 
lai nopelnītu bezmaksas ekskur
siju uz Dabas muzeju. Turpi
not piedalīties “Mammasdabas” 
konkursā “Iepazīsties – koks!”, 
apmeklēta izstāde Mežparkā.

17. oktobrī skolēni apmeklē
ja koncertcikla “Nāc ieklausies 
orķestrī “Rīga”” 1. koncertu, sa
vukārt 23. oktobrī skolā viesojās 
muzikāli teatrāls uzvedums “Spil
venfejas brīnumi”, māksliniece  
I. Lipska.

31. oktobrī – briļļu ballīte PI 
grupās.

Daina Krūmiņa,
Salas sākumskolas direktore

OktObris babītes nOvada izglītības iestādēs

Vidusskolēniem pusdienās vairāk dārzeņu
Septembrī skolas personāls strā
dāja pie individuālajiem mācību 
plāniem (atbalsta pasākums sko
lēniem). Ar 1. oktobri sākās at
balsta programma “Skolas auglis” 
1.–9. klašu skolēniem – skolēni 
trīsreiz nedēļā bez maksas saņem 
augļus un dārzeņus. 1.–5. oktobrī 
direktores vietniece izglītības jomā 
Anita Kalniņa vēroja nodarbības 
PI grupās. 15.–19. oktobrī direk
tores vietniece izglītības jomā Ilga 
Stašulāne vēroja stundas 10. klasē.

16. oktobrī seši skolēni piedalī
jās skolotājas Ineses Gavares vadībā 
piedalījās JAL seminārā Rīgā. 18. 
oktobrī 6.a un 3.d klases skolēni 
piedalījās Bērnu klīniskās slimnī
cas rīkotajās Atvērto durvju dienās. 

Pasākums tika apmeklēts audzinā
šanas un sociālo zinību stundu ie
tvaros (skolotājas Anita Kalniņa, 
Ruta Jēkabsone un Signe Legzdiņa).

18. oktobrī skolas administrā
cija, metodisko komisiju vadītāji 
un metodiskās padomes pārstāvji 
viesojās Dobeles 1. vidusskolā, lai 
dalītos pieredzē par skolas meto
diskā darba veiksmēm un atbalsta 
sistēmu skolēniem, skolotājiem un 
vecākiem. 23. oktobrī skolā no
tiks Dzejas dienām veltīts skatu
ves runas konkurss 5.–12. klašu 
skolēniem. 24. oktobrī – skolas 
bibliotēkā skolēnu dzejas lasījumi. 

25. oktobrī skolā gadatirgus 
“No Miķeļiem līdz Mārtiņiem”. 
Pasākumu organizē skolotāja Ināra 

Dubra sadarbībā ar klašu audzi
nātājiem, vecākiem, tautisko deju 
kolektīviem, folkloras pulciņu.

26. oktobrī 9. klašu skolēni pie
dalās laikraksta “Diena” konkursā 
“Kas notiek?”. Visā valstī vienlai
kus skolēni atbild uz jautājumiem 
par aktuālo Latvijā un pasaulē.

29. oktobrī skolas direktore 
Ilze Rozenberga, angļu valodas 
skolotāja Ruta Virbule un 9.b 
klases skolēni Anna Sestule, Dai
nis Ivanovs dodas uz Rumāniju 
projekta Comenius ietvaros. Sep
tembrī un oktobrī klases dodas 
izglītojošās mācību ekskursijās.

Gita Sondore,
Babītes vidusskolas direktores 
vietniece audzināšanas jomā

PII “Saimīte” efektīva darba forma – improvizācijas teātris
Pedagoģiskais darbs
7. oktobrī notika pedagoģiskā sa
nāksme. Skolotāji prezentēja pa
gājušā mācību gada personīgos 
projektus, daloties pieredzē, popu
larizējot dažādās darba formas un 
bērnu aktivitātes. Veiksmīgākie sko
lotāju projekti – “Izglābsim koku” 
(makulatūras vākšana visu gadu un 
turpinājums arī šogad), “Pūķis”, im
provizācijas teātris dabā “Rācenis”, 
“Maizes ceļš”, “Zīļuks” u. c.

Darbu sākusi piebūvētā mazo 
bērnu grupa “Spārītes”, kuru ap
meklēs 2010. gada dzimuši bēr
ni – kopskaitā 18. 

Noorganizētas metodiskās sa
nāksmes skolotājām:

• “Organizētās rotaļas un iz
priecas maziem bērniem nojumēs, 
laukumā”;

• “Bērnu nodarbinātība āra 
pastaigās”.

Esam uzņēmušies sešu pirms
skolas izglītības iestāžu koppro
jekta “Zemūdens valstība” organi
zēšanu un vadīšanu visa mācību 
gada garumā.

23. oktobrī pirmā tikšanās ar 
pārstāvjiem no visām pirmsskolas 
izglītības iestādēm kopprojekta 
“Zemūdens valstība” ietvaros.

Sāktas nodarbības futbola pras
mju apgūšanā bērniem no četru 
gadu vecuma sadarbībā ar SK 
“Babīte”. Sācis darboties cīņu klubs 
“Asano”. Kā jauninājums šajā mā
cību gadā interešu izglītības jomā 
tika piedāvāts bērniem mācīt kla
sisko deju (balets) un krievu valo
du (pēc vecāku ierosinājumiem).

Aktivitātes bērniem
Atbalstījām Olimpiskās dienas 
rīta vingrošanu – visu grupu rīta 
vingrošana zālē pie TV tiešraides.

1. oktobrī bērniem tika ra
dīta iespēja vērot mūzikas teātra 
“Riekstu pasakas” muzikālu uz
vedumu.

11. oktobrī sadarbībā ar PII 
“Saimīte” skolotājām tika realizēts 
skolotāju A. Sootee un L. Bernhar
des projekts – improvizācijas teātris 
ar izrādi “Ābols”. Bērniem bija ie
spēja noskatīties izrādi brīvā dabā.

Trīsgadīgo bērnu grupās noor
ganizētas “Rudens ballītes” kopā 
ar viņu vecākiem. 22. oktobrī plā
nota muzikāla izrāde “No astes 
līdz ūsām”.

Plānotas sporta dienas “Kā 
Ruksītis ciemos gāja” pirmsskolas 
un arī Babītes vidusskolas pirms
skolas sešgadīgiem bērniem. Pa
sākuma norise paredzēta Babītes 
sporta kompleksā.

E. Vinceviča,
PII “Saimīte” vadītāja

Babītes PII audzēkņu piedzīvojumi
5. oktobrī pirmsskolā tika atzīmēta 
skolotāju diena, bet 2. un 23. ok
tobrī notika iestādes metodiskās 
sanāksmes.

9. oktobrī grupas “Rūķīši” bēr
ni kopā ar skolotājām un skolo
tāja palīgu devās pastaigā “Zelta 
rudens Babītē”. Bērni ar interesi 
vēroja, cik krāšņi rudens ir pār
vērtis kokus un cik skaista izska
tās mūsu Babīte rudens krāšņajos 
toņos. Savukārt 11. oktobrī pa
staigā “Zelta rudens Babītē” devās 
arī četrgadīgie bērni no grupas 
“Bitītes”. Viņiem tas bija ļoti liels 
notikums!

17. oktobrī iestādē viesojās 
Imants Paura ar savu koncert
programmu “Šurumburums”. 
Bērni labprāt dziedāja, darbojās 
un jokojās kopā ar mākslinieku.

19. oktobrī grupas “Rūķīši” 
skolotāja Zanda Balode un Sanita 
Dance bērnus iepriecināja ar leļļu 
teātra izrādi “Zaķu piedzīvojumi”.

Esam iesaistījušies PII “Saimī
te” organizētajā projektā “Zem
ūdens valstība”.

Marita Aploka,
Babītes pirmsskolas izglītības 

iestādes vadītājas vietniece 
izglītības jomā
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Jā, patiesi, pašā Helovīnu die-
nā, 31. oktobrī, četri Babītes 
vidusskolas pārstāvji – direk-
tore Ilze Rozenberga, angļu 
valodas skolotāja Ruta Virbule 
un 9.b klases audzēkņi Anna 
Sestule un Dainis Ivanovs – 
baudīja Transilvānijas dabu un 
iepazina vampīru leģendām 
apvītās pilis. Ekskursija notika 
Mūžizglītības programmas 
Comenius starptautiskā pro-
jekta “Mana upe, mana dzīve” 
pirmās konferences ietvaros. 

Iepazīšanās tikšanos organizēja vie
na no divām šajā projektā iesais
tītajām Rumānijas skolām Buzau 
Pedagoģiskā vidusskola. Pārējie seši 
mūsu sadarbības partneri ir skolas 
no Palamos (Spānija), Alkanenas 
(Portugāle), Boras (Zviedrija), 
Kauņas (Lietuva), Livorno (Itālija) 
un Kraijovas (Rumānija).

Projekta pieteikumu iesniedzām 
šī gada februārī un jūlijā saņēmām 
apstiprinājumu, ka veiksmīgi iztu
rēts konkurss, kur uz vienu Eiro
pas finansējama vietu pretendēja 
četri projekti. Septembra sākumā 
aicinājām devīto un desmito klašu 
skolēnus (projekta dalībnieku ve
cums ir 15–17 gadi) veikt pirmo 
uzdevumu – veidot prezentācijas 
angļu valodā par tēmu “Mana upe 
ir…”. Mūsu skolas pētāmā upe ir 
Lielupe, par kuru arī tapa skolēnu 
darbi. Diemžēl atsaucība nebija lie
la, tikai desmit jaunieši piedalījās 
konkursā. Ar pāris punktu pār
svaru labākā bija Annas un Daiņa 
kopīgi veidotā prezentācija. Vērojot 
viņu smaidīgās sejas Rumānijā, bija 
skaidrs, ka neviens no viņiem ne
nožēlo ārpusklases darbā ieguldīto 
laiku un patiesi izbauda sadarbību 
ar citu Eiropas skolu audzēkņiem. 

Nākamie veicamie darbi pro
jekta “Mana upe, mana dzīve” 
ietvaros saistās ar Lielupes floras, 
faunas un ģeoloģisko procesu pē
tīšanu. Būs praktiskas nodarbības 
dabā, tiksimies ar Latvijas Uni
versitātes zinātniekiem, kā arī ar 
Procesu analīzes un izpētes centra 
speciālistiem, lai uzzinātu par Liel
upes applūšanu un ūdens ķīmis
ko sastāvu. Skolēniem nākamais 
konkrētais uzdevums būs Lielupes 
vēsturiskā un kultūrmantojuma 
pētīšana. Novembrī angļu valo
das stundās visiem 9. un 10. klašu 
skolēniem būs jāiesaistās projekta 
aktivitātēs un jāveido prezentācijas. 
Tiks izstrādāti vērtēšanas kritēriji, 
un divi labākie skolēni piedalīsies 

nākamajā konferencē, kas notiks 
martā, Zviedrijas pilsētā Boras.

Kādēļ vērts censties veidot 
tādu prezentāciju, lai tiktu uz 
nākamo tikšanos Comenius pro
jekta ietvaros? Katra starptautiskā 
tikšanās ir jauni iespaidi par kādu 
Eiropas valsti, jaunas zināšanas 
par projekta tēmu un noteikti – 
jauni draugi un paziņas. Rumā
nijā pirmajā darba dienā rādījām 
savu prezentāciju un skatījāmies 
pārējo valstu veikumu par viņu 
izvēlētajām upēm. Pirmajā dienā 
notika arī logo konkurss – katra 
dalībvalsts iesniedza savu versiju, 
ko vērtēja objektīva skolotāju un 
skolēnu žūrija. Uzvarēja lietuviešu 
veidotais logo, bet mūsu skolas 

piedāvātais logo ieguva trešo vie
tu. Otrā diena bija brauciens gar 
Buzau upi un zemajiem Karpa
tiem, līdz sasniedzām viduslaiku 
pili Brasovā. Tur savulaik dzīvoju
si Rumānijas karaliene, bet šobrīd 
ap pusnakti pilī dzīrojot vampīri. 
Mēs gan neticējam visam, ko stās
tīja gide… Tomēr Helovīnu baiso 
noskaņu juta arī restorānā, kurā 
ieturējām pusdienas. Trešā diena 
atkal bija darbs – aktivitātes skolā 
un ūdens ieguves un attīrīšanas 
rūpnīcu apmeklējums. Noslēgu
ma dienā skolas zālē baudījām 
svētku koncertu, kurā rumāņu 
jaunieši dejoja gan tautiskās, gan 
modernās dejas, kā arī dziedāja 
solo un kora dziesmas. Vienas  

solistes sniegums aizkustināja tā, 
ka skatītājiem bija grūti valdīt asa
ras, bet pēc itāļu valodā izskanēju
šās dziesmas Livorno skolas direk
tore kāpa uz skatuves, lai sajūsmā 
apskautu samulsušo mākslinieci. 
Par mūsu skolēnu gaitām ārpus 
oficiālās programmas vēsture klu
sē, jo jaunieši dzīvoja viesģimenēs, 
par viņu vakara izklaidēm rūpējās 
rumāņu jaunieši. Pēc noslēpumai
niem smaidiem sapratām, ka bija 
labi. Tomēr, kad atgriezāmies Rīgā 
un ļāvāmies sagaidītāju apskāvie
niem, sapratām, ka ciemos labi, 
bet mājās – vislabāk. 

Ruta Virbule,
Babītes vidusskolas 

angļu valodas skolotāja

Svētku dāvana novadniecēm
Lielisku dāvanu Latvijas 
Republikas proklamēšanas 
gadadienas svētkos saņēma 
Babītes novada Salas pagasta 
dāmas, jo 7. novembrī Sporta 
un kultūras centrā “Pīlādzīši” 
notika radošo prasmju no-
darbība “Padomi, kā uzlabot 
vizuālo tēlu”. Nodarbību 
vadīja tērpu stila un grima 
speciāliste Inga Kurciša.

Zinātnieki savos pētījumos ir no
skaidrojuši, ka pirmais iespaids 
par personu veidojas pirmo  
20 sekunžu laikā. Šajās sekundēs  
93 % informācijas sniedz ārējais 
izskats un tikai 7 % – verbālā  
informācija.

Daudzas sievietes jūtas apju
kušas, jo nesaprot, ko vilkt mu
gurā, lai labi izskatītos un justos 
lieliski. Brīžiem liekas, ka apvienot 
lielisku vizuālo tēlu un komfortu 
ir tik sarežģīti. 

Uz stila konsultācijām bija 
ieradušās vairākas dāmas, kuras 
nodarbības laikā izrādīja patiesu 
interesi par tik sarežģīto tēmu – 
cilvēku tipi. Kopīgiem spēkiem 
klātesošās dāmas mēģināja noteikt 
cilvēka tipu katrai dalībniecei in
dividuāli un mēģināja piemeklēt 
atbilstošos krāsu toņus.

Stiliste Inga Kurciša parādīja 
dažādus praktiskus knifiņus, kā ar 
apģērbu un aksesuāru palīdzību 
iespējams veikt figūras korekcijas, 

kā arī kopā ar klātesošajām dā
mām tika analizētas sejas formas 
un tika sniegti individuāli ietei
kumi sejas korekcijai ar grima un 
frizūru palīdzību. Kopīgiem spē
kiem tika piemeklēts arī atbilstošs 
matu sakārtojums.

Šāda veida nodarbības Spuņ
ciemā plānotas regulāri, un jācer, 
ka šīs radošās aktivitātes sniegs 
iespēju apgūt jaunas prasmes un 
zināšanas, kā arī radoši izpausties 
un atpūsties no ikdienas rutīnas. 
Radošo prasmju nodarbību tema
tika ir daudzveidīga, to norises 
īstenošanai tiek pieaicināti attie
cīgās jomas speciālisti un tā tiek 
popularizētas arī radošo novada 
iedzīvotāju prasmes.

Nodarbības dalībnieces mēģina noteikt toņus, kuri piestāv vislabāk. 
Zanes Siliņas foto

No kreisās: angļu valodas skolotāja Ruta Virbule, 9.b klases audzēkņi Dainis Ivanovs un Anna Sestule, direktore Ilze Rozenberga.
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Babītes novada pašvaldības domes sēdē
2012. gada 24. oktobrī domes sēdes 
darba kārtībā 34 punkti. Babītes no
vada pašvaldības dome lēma:

• pilnveidot Babītes novada 
Babītes pagasta teritorijas plāno-
juma 2008.–2020. gadam un Sa-
las pagasta teritorijas plānojuma 
2005.–2017.gadam grozījumu 3.re-
dakciju atbilstoši institūciju atzi-
numiem un publiskās apspriešanas 
rezultātiem. Noteikt publiskās ap-
spriešanas termiņu no 20.11.2012. 
līdz 11.12.2012;

• noteikt, ka zemes vienības 
daļas, apmēram 2.0 ha platībā, at-
dalīšanai no nek.īp. “Kaziņu–Juri”, 
Salas pagastā, Babītes novadā, 
zemes vienības, kad.apz.8088 003 
0015, ir nepieciešams izstrādāt ze-
mes ierīcības projektu;

• uzsākt detālplānojuma izstrādi 
nek. īp. “Maliņas” zemes vienībai, 
kad. apz. 8088 006 0047, un nek. īp. 
“Jaunmaliņas” zemes vienībai, kad. 
apz. 8088 006 0097, un vienlaikus 
veikt būvprojektēšanu atbilstoši būv
niecību reglamentējošajiem aktiem;

• precizēt Babītes novada 
pašvaldības domes 28.03.2012. 
lēmuma “Par nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķu maiņu nekustamo 
īpašumu “Mēness pļavas”, “Jaunās 
mēness pļavas” un Rīdzenes” de-
tālplānojuma robežās”;

• slēgt zemes nomas līgumu 
par zemes vienības “Kamoliņi”, 
kad. apz. 8048 007 0160, platība 
0,91 ha, nomu bez apbūves tiesī
bām. Noteikt, ka lauku apvidus ze
mes nomas līguma termiņš par ze
mes vienības iznomāšanu ir desmit 
gadi (līgums spēkā līdz 2022. gada 
31.  decembrim). Noteikt zemes 
lietošanas mērķi atbilstoši Babītes 
pagasta teritorijas plānojumam 
2008.–2020. gadam – zeme, uz ku
ras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība (kods 0101);

• apstiprināt sertificētas perso
nas izstrādāto zemes ierīcības pro
jektu nek. īp. “Kalmes” zemes vienī
bai ar kad. apz. 8048 004 0206 un 
noteikt nek. īp. lietošanas mērķi – 
individuālo dzīvojamo māju apbūve;

• apstiprināt sertificētas personas 
izstrādāto zemes ierīcības projektu 
nek. īp. “Kaupu Žigļi” zemes vienībai 
ar kad. apz. 8048 013 0044: plānota
jai zemes vienībai “3”, platība 1,1 ha, 
piešķirt nosaukumu”: “Kaupu mada
ras”, Babītes pagasts, Babītes novads, 
un noteikt nek. īp. lietošanas mērķi – 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība. Plānotajai 
zemes vienībai “2”, platība 1,1 ha, ar 
ēkām un būvēm uz tās piešķirt ad
resi: “Kaupu Žigļi”, Babītes pagasts, 
Babītes novads, un noteikt nek. īp. 
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauk
saimniecība. Plānotajai zemes vienī
bai “1”, platība 3,8 ha, kas paliek nek. 
īp. “Kaupu Žigļi”, kad. apz. 8048 013 
0044, sastāvā, saglabāt nosaukumu 
“Kaupu Žigļi”, Babītes pagasts, un 
noteikt nek. īp. lietošanas mērķi – 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība;

• izbeigt nomas tiesības ar 2 
personām par pašvaldībai piedero
ša nek. īp. “Dārzi” zemes vienības 
daļas (Piņķi 91, Piņķi 37, 38) izno
māšanu ģimenes dārza uzturēšanai. 
Noslēgt zemes nomas līgumu ar 2 
personām par pašvaldībai piedero
ša nek. īp. “Dārzi” zemes vienības 
daļas (Piņķi 91, Piņķi 37, 38) izno
māšanu ģimenes dārza uzturēšanai;

• apstiprināt izstrādāto zemes 
ierīcības projektu nek. īp. “Bērzi” ze
mes vienībai ar kad. apz. 8088 005 
0083 un nek. īp. “Sikspārņi” zemes 
vienībai ar kad. apz. 8088 005 0033;

• apstiprināt izstrādāto zemes 
ierīcības projektu nek. īp. “Ieviņas” 
zemes vienībai ar kad. apz. 8088 
005 0401, nek. īp. “Priežu malas 
transformators” zemes vienībai ar 
kad. apz. 8088 005 0449 un nek. īp. 
“Priežu mala 18” zemes vienībai ar 
kad. apz. 8088 005 0533;

• apstiprināt izstrādāto zemes 
ierīcības projektu nek. īp. “Krēsliņi” 
zemes vienībai ar kad. apz. 8088 
005 0272;

• apstiprināt izstrādāto zemes 
ierīcības projektu nek. īp. “Griķi” 
zemes vienībai ar kad. apz. 8088 

005 0002, nek. īp. Sila iela 27 ze
mes vienībai ar kad. apz. 8088 005 
0133 un nek. īp. Sila iela 29 zemes 
vienībai ar kad. apz. 8088 005 0136;

• apstiprināt izstrādāto zemes 
ierīcības projektu nek. īp. “Lilitas” 
zemes vienībai ar kad. apz. 8088 
003 0189, nek. īp. “Annas” zemes 
vienībai ar kad.apz.8088 004 0096, 
nek. īp. “Ceļmalnieki” zemes vienī
bai ar kad. apz. 8088 004 0065, nek. 
īp.”Kamoliņi” zemes vienībai ar kad. 
apz. 8088 004 0039 nek. īp. “Jānīši” 
zemes vienībai ar kad. apz. 8088 
004 0087 un nek. īp. “Rasas” zemes 
vienībai ar kad. apz. 8088 004 0088;

• apstiprināt izstrādāto zemes 
ierīcības projektu nek. īp.”Vecrūķīši” 
zemes vienībai ar kad. apz. 8088 001 
0090, nek. īp. “Gaišumi” zemes vienī
bai ar kad. apz. 8088 001 0094, nek. 
īp. “Zaļumiņi” zemes vienībai ar kad. 
apz. 8088 001 0194, nek. īp. “Mežbel
tes” zemes vienībai ar kad. apz. 8088 
001 0186 un nek. īp. “Stūrīši” zemes 
vienībai ar kad. apz.8088 001 0192;

• apstiprināt izstrādāto zemes 
ierīcības projektu nek. īp. “Rīgas pil
sētas meža fonds” zemes vienībai ar 
kad. apz. 8088 007 0120. Plānotajai 
zemes vienībai “1”, platība 0,16 ha, 
piešķirt nosaukumu: “Kaktiņi P”, 
Salas pagastā un noteikt nek. īp. 
lietošanas mērķi – zeme, dzelzceļa 
infrastruktūras nodalījuma joslā un 
ceļu zemes nodalījumu joslā;

• apstiprināt izstrādāto zemes 
ierīcības projektu nek. īp. “Zeltbir
zes” zemes vienībai ar kad. apz. 
8088 005 0445;

• apstiprināt izstrādāto zemes 
ierīcības projektu nek. īp. “Jāņbel
tes” zemes vienībai ar kad. apz. 
8088 004 0053;

• apstiprināt izstrādāto zemes 
ierīcības projektu nek. īp. “Muce
nieki–1” zemes vienībai ar kad. 
apz. 8088 003 0069, nek. īp. “Me
žazars” zemes vienībai ar kad. apz. 
8088 003 0072, nek. īp. “Purmaļi” 
zemes vienībai ar kad. apz. 8088 
004 0119, nek. īp. “Samantas” zemes 
vienībai ar kad. apz. 8088 004 0121, 
nek. īp. “Karūsas” zemes vienībai 

ar kad. apz. 8088 004  0116, nek. 
īp. “Priežkalni” zemes vienībai ar 
kad. apz. 8088 004 0115, nek. īp. 
“Elīnas” zemes vienībai ar kad. apz. 
8088 004  0100 un nek. īp. “Zelt
birzes” zemes vienībai ar kad. apz. 
8088 004 0084;

• izsniegt izziņu 2 nepilsoņiem 
un 3 ārvalstu fiziskām personām 
par atļauju iegūt īpašumā zemi;

• piešķirt 2 personām pabal
stu sociālās rehabilitācijas mērķu 
sasniegšanai;

• piešķirt 1 personai sociālo 
pakalpojumu aprūpei mājās 3. ap
rūpes līmeni;

• piešķirt finansiālu atbalstu 
Montesori metodes nodrošinājuma 
apmaksai 1 bērnam, kuram noteikta 
invaliditāte;

• atzīt par spēkā neesošu Ba
bītes novada pašvaldības domes 
2012. gada 25. aprīļa lēmumu “Par 
iespēju turpināt būvniecību nek. īp. 
Upenāju ielā 2, Sēbruciemā, Babītes 
pagastā, Babītes novadā (kad. apz. 
8048 009 0278)” (protokols Nr. 6, 
10. §)un atļaut turpināt būvniecību 
pēc tam, kad būvniecības veicēja ir 
izpildījusi izvirzītos nosacījumus;

• būvniecību reglamentējošo 
normatīvo aktu noteiktā kārtībā 
izstrādāt un būvvaldē akceptēt 
dzīvojamās mājas izmaiņu projek
tu, kurā būtu paredzēta pirts ēkas 
būvniecība būvniecības turpināšanai 
nek. īp. Zaru ielā 3, Spilvē, Babītes 
pagastā, Babītes novadā (kad. apz. 
8048 004 0878);

• pilnvarot Babītes novada paš
valdības Administrācijas Sabiedriskās 
kārtības daļas sabiedriskās kārtības 
sargus: Vladislavu Malančuku, Ai
garu Redzobu, Māri Zariņu, Pāvelu 
Šuriginu, Danu Savicku, Raimondu 
Prikuli, veikt kontroli par transport
līdzekļu apstāšanās un stāvēšanas 
noteikumu ievērošanu Babītes nova
da administratīvajā teritorijā;

• apstiprināt izmaiņas “Babītes 
novada pašvaldības Administrāci
jas, Bāriņtiesas un Sociālā dienesta 
darba kārtības noteikumu” nosakot 
darba laiku. Pašvaldības adminis

trācijas ēkā Salas pagastā, Babītes 
novadā:

 pirmdienās un ceturtdienās: 
no 8.30 līdz 18.00 pieņem  – so
ciālais darbinieks un Bāriņtiesas 
darbinieks;

 trešdienās: no 9.00 līdz 12.00 
pieņem – nodokļu administrators 
un kasieris;

 trešdienās: no 9.00 līdz 12.00 
pieņem – būvvaldes speciālists pēc 
iepriekšējas pieteikšanās pie būvval
des sekretāres pa tālruni 67914150;

 trešdienās: no 9.00 līdz 12.00 
pieņem  – dzimtsarakstu nodaļas 
darbinieks un iedzīvotāju reģistrē
šanas speciālists;

• pārtraukt 31.08.2011. starp 
Babītes novada pašvaldību un per
sonu noslēgto zemes nomas līgumu 
par neapbūvēta zemes gabala – nek. 
īp. “Ābeles 2”, kad. apz. 8047 003 
0162, daļas 0,48 ha platībā, nomu. 
Noslēgt zemes nomas līgumus par 
neapbūvēta pašvaldības zemes ga
bala – nek. īp. “Ābeles 2”, kad. apz. 
8048 003 0162 daļas iznomāšanu 
bez apbūves tiesībām, ar 6 fiziskām 
personām;

• apstiprināt kustamās mantas 
automašīnas nosacīto cenu Ls 285 
(divi simti astoņdesmit pieci lati 00 
santīmi), PVN 21 % Ls 59,85 (piec
desmit deviņi divi lati 85 santīmi), 
kas kopā sastāda Ls 344,85 (trīs sim
ti četrdesmit četri lati 85 santīmi);

• deleģēt Babītes novada paš
valdības teritorijas plānotāju par 
Babītes novada pašvaldības pārstāvi 
Satiksmes ministrijas darba grupā 
rīcības plānu trokšņa mazināšanai 
izstrādei;

• grozīt 26.09.2012. lēmuma 
“Par finanšu piešķiršanu projek
tam “Rotaļas, dziesmas un dejas 
bērniem” (protokols Nr. 12, 38. §) 
otro punktu;

• apstiprināt Babītes novada 
pašvaldības saistošos noteikumus 
Nr. 21 “Par Babītes novada sim
boliku”;

• atteikt “Ārstu privātpraksei 
“Svīre Plus”” finanšu palīdzību me
dicīnisko iekārtu iegādei.

Liels paldies jāsaka Zanei Siliņai 
(Babītes novada sabiedrisko at
tiecību speciāliste), Ilzei Bērziņai 
(www.babitesnovads.lv), Jolantai 
Klišānei (KNMC Kultūras un ra
došās industrijas nodaļa) par infor
mācijas ievietošanu www.babite.lv,  
www.babitesnovads.lv un www.
kriic.lv. Protams, liels paldies vi
siem atbalstītājiem, kas par mums 
balsoja un palīdzēja tikt pie jauna
jiem instrumentiem! Augustā sā
kās jauno instrumentu iegāde, kas 
turpinājās līdz pat oktobra beigām. 

Vēl jo lielāks paldies sakāms 
Babītes vidusskolas direktorei Ilzei 

Rozenbergai, kas atrada iespēju 
piešķirt telpu vidusskolas pag
rabstāvā sitaminstrumentu klases 
ierīkošanai, jo līdz ar jauno ins
trumentu iegādi bija nepieciešama 
arī telpa! Līdz šim mūs laipni sa
vās telpās uzņēma Babītes vidus
skolas mūzikas skolotāja Ingrīda 
Martinsone, par ko izsakām lielu 
pateicību. Šobrīd mums ir pašiem 
sava klase un jauni instrumen
ti – kongas, džamba, divi jauni 
bungu komplekti (viens no tiem 
pašiem mazākajiem bundzinie
kiem), timbāles, tamtama gongs, 
operas gongi, kahons, templbloki, 
basa bunga, mazā bunga, kā arī 

virkne mazo perkusiju (tamburīni, 
trijstūri, guiro, kabasa u. c.). Un 
nemaldoties varu teikt, ka Babītes 
sitaminstrumentu klase ir viena 
no labāk aprīkotajām sitamins
trumentu klasēm Latvijā. 

Skatoties uz situāciju Latvijā, 
jāatzīst, ka sitaminstrumentu klases 
aprīkojums daudzviet ir ļoti knaps. 
Lielākajai daļai mūzikas skolu ir 
marimba vai ksilofons un bungu 
komplekts, varbūt kādas perkusi
jas. Taču sitaminstrumentu klāsts 
ir ļoti plašs. Paši audzēkņi labāka
jā gadījumā var iegādāties bungu 
komplektu, ksilofonu vai marimbu. 
Uzskatu, ka iespēja iepazīt lielāko 

daļu sitaminstrumentu audzēkņiem 
būtu jārod skolā. Un, jo lielāks un 
daudzveidīgāks būs instrumentu 
klāsts, jo lielāka interese būs no 
audzēkņu puses. Varbūt audzēk
nis neapgūs pilnīgi visus instru
mentus, taču viņam būs iespēja tos 
iepazīt, izvēlēties sev tuvāko. Kā 
nesenā intervijā norādījusi Elīna 
Endzele, kura šobrīd ir viena no 
izcilākajām sitaminstrumentālistēm 
Latvijā, – pārvaldīt visus sitamins
trumentus vienlīdz labi mūziķim 
nav iespējams, tomēr gadu gaitā 
ikviens atrod savu instrumentu un 
izkopj tā spēli pēc iespējas labāk. 

Taču jauno instrumentu iegāde 

ir tikai pirmais solis! Joprojām ak
tuāls paliek jautājums par tā sauca
mo lielo sitaminstrumentu iegādi, 
piemēram, marimba, kas ir viens 
no galvenajiem instrumentiem si
taminstrumentu spēles apmācībā. 
Jau tagad tiek veikti priekšdarbi, 
lai ar laiku mūsu skola varētu 
iegādāties šos instrumentus. Un 
mēs ceram, ka pēc laika varēsim 
aicināt savus atbalstītājus uz otro 
sitaminstrumentu klases atklāšanas 
pasākumu, kas varētu notikt jaunās 
Babītes mūzikas skolas telpās.

Maija Švēdenberga,
Babītes mūzikas skolas 

sitaminstrumentu spēles skolotāja

Mūzikas skolā – sitaminstrumentu klase
 1. lpp.
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“Rīgas meži”: malka ir, taču tikt pie tās būs grūtāk
Šogad SIA “Rīgas meži” Rīgas un 
Pierīgas iedzīvotājiem par samērī
gu samaksu pārdevusi vairāk nekā 
10 000 kubikmetru malkas koku, 
kurus pircēji pēc tam nozāģē un 
izved no meža saviem spēkiem. 
Šāda iespēja tikt pie malkas iz
pelnījusies lielu atsaucību, sevišķi 
maznodrošināto vidū. Taču paš
laik “Rīgas meži” sertificē savus 
mežus pēc PEFC sistēmas. Tas 
nozīmē, ka no 1. novembra vi
siem, kas Rīgas mežos zāģēs sev 
malku ar motorzāģi, būs vajadzīgs 
dārgs drošības ekipējums.

“Rīgas meži” nesaistās ar pašu 
Rīgu vien. Gluži otrādi – “Rīgas 
mežu” īpašumi atrodas arī dau
dzu citu pašvaldību teritorijās. 
Tas uzliek SIA “Rīgas meži” lielu 
sociālo atbildību par apkārtējiem 
pagastiem un pilsētām, kuru ie
dzīvotāji mežos atpūšas, sporto, 
lasa sēnes un ogas un piekopj ci
tas aktivitātes. Svarīga šīs sociālās 
atbildības izpausme ir arī sauso 
malkas koku tirdzniecība apkār
tējiem iedzīvotājiem par samērī
gu samaksu – apmēram trīs lati 
par kubikmetru. Malkas gribētāji 
ierodas vienā no piecām SIA “Rī
gas meži” mežniecībām, paņēmuši 
līdzi pašvaldības izziņu, ka viņu 
dzīvesvietā ir malkas apkure. Pēc 
tam SIA “Rīgas meži” mežsargi ie
rāda malkas kokus, kurus malkas 
gribētāji pēc tam nozāģē un izved 
no meža paši. 

Pēc SIA “Rīgas meži” valdes 
locekļa J. Buškevica teiktā, šāda 

iespēja tikt pie malkas guvusi lielu 
atsaucību kā rīdzinieku, tā arī Pie
rīgas pilsētu un pagastu iedzīvo
tāju vidū. Daudzviet Rīgas mežos 
lielā pieprasījuma dēļ malkas koku 
jau sāk pietrūkt. Tāpēc SIA “Rīgas 
meži” noteikusi malkas koku pār
došanas limitu – ne vairāk nekā 
30 kubikmetrus vienai personai. 
Turklāt jāņem vērā, ka meža ap
saimniekošanā jāievēro arī dabas 
aizsardzības prasības, kas piepra
sa zināmu daļu sauso un kritušo 
koku atstāt turpat mežā. 

2011. gadā SIA “Rīgas meži” 
pārdevusi apmēram 10 000 ku
bikmetru malkas koku, un sa
gaidāms, ka šogad šis skaitlis būs 
vismaz par 20 % lielāks. Turklāt 
lielākā daļa malkas tikusi tieši 
Pierīgas novadu iedzīvotājiem. 
Olaines–Tīreļu mežniecība Olai
nes, Ķekavas un Babītes novados 
pavisam izsniegusi 2400 m3 mal
kas.

SIA “Rīgas meži” pašlaik ser
tificē savus mežus saskaņā ar 
“zaļā” PEFC meža apsaimnieko
šanas sertifikāta prasībām. PEFC 
(Programme for the Endorsement 
of Forest Certification jeb Meža 
sertifikācijas shēmu novērtēšanas 
programma) ir viens no populā
rākajiem “zaļajiem” sertifikātiem 
pasaulē. Šāds sertifikāts aplieci
na, ka meži netiek vis bezatbil
dīgi izcirsti. Gluži otrādi, tie tiek 
apsaimniekoti videi draudzīgi, un 
visās cirsmās mežs drīz vien at
kal tiek atjaunots. PEFC sertifikāts 

ir garants tam, ka Rīgas mežus 
visā to krāšņumā redzēs arī mūsu 
mazbērni. 

Diemžēl medaļai ir arī otra 
puse. Meža apsaimniekošanas 
sertifikācija pieprasa ievērot vi
sas likumdošanas prasības, tostarp 
tās, kas attiecas uz darba drošību. 
Līdz ar to no šāgada 1. novembra 
visiem, kuri dosies Rīgas mežos 
pēc malkas ar motorzāģi, ir va
jadzīga motorzāģa vadītāja aplie
cība un atbilstošs spectērps. Tajā 
ietilpst ķivere, aizsargaustiņas, 
aizsargzābaki un kombinezons, 
kas pasargā no savainošanās ar 
motorzāģa ķēdi. SIA “Rīgas meži” 

apzinās, ka lielākajai daļai malkas 
gribētāju prasības pēc dokumen
tiem un spectērpa ir ļoti grūti iz
pildāmas, taču tā diemžēl nosaka 
likums. Tiem, kas malku zāģēs ar 
“fuksīti” vai vectēva divroku zāģi, 
spectērps gan obligāti vajadzīgs 
nebūs. 

Lai nezaudētu PEFC sertifikā
tu, “Rīgas mežu” darbinieki mežos 
pastiprināti kontrolēs, lai malkas 
zāģēšanā tiktu ievērotas likumā 
noteiktās darba drošības prasības. 
Tāpēc būs, no kā uzmanīties arī 
tiem, kuri Rīgas mežos sāks zāģēt 
malku nelegāli.

Šogad SIA “Rīgas meži” sākusi 

strādāt pašiem sava mežizstrādes 
brigāde, tāpēc viens no risināju
miem nākotnē varētu būt malkas 
iegāde cirsmās pie ceļa. Diemžēl 
šādā gadījumā jāpierēķina arī 
malkas sagatavošanas un pieve
šanas izmaksas, tāpēc tās cena 
varētu palielināties līdz apmēram 
septiņiem latiem par kubikmetru. 
Tāpēc, lai uzzinātu kaut ko vairāk 
par malkas vai malkas koku ie
gādi, lūgums vērsties SIA “Rīgas 
meži” mežniecībās.

Inese Lozjuka,
kultūras projektu vadītāja,

tālr. 67012666, 
mob. tālr. 29378216

Lauku atbalsta dienests 
sāk platību maksājumu 
avansu izmaksu
Lauku atbalsta dienests (LAD) 
ir sācis platību maksājumu (to
starp vienotā platību maksāju
ma (VPM) un mazāk labvēlīgo 
apvidu atbalsta (MLA)) avansu 
izmaksu lauksaimniekiem, kuri 
ir izpildījuši atbalsta saņemšanas 
nosacījumus. Novembrī tiks sāk
ta bioloģiskās lauksaimniecības 
atbalsta (BLA) avansu izmaksa.

Lauksaimnieki saņem VPM 
avansu 50 % apjomā, kas ir 29,63 
lati par hektāru.

Savukārt MLA atbalsta avanss 
tiks maksāts 70 % apmērā jeb 
12,24, 19,57 vai 28,40 lati par 
hektāru atkarībā no MLA kate
gorijas.

BLA avanss tiks maksāts 70 % 
apmērā no konkrētās BLA likmes.

Saskaņā ar normatīvajos aktos 
noteikto atbalsta izmaksas kārtību 

avansa maksājumus veic par pie
teikumiem, kuriem ir pabeigtas 
visas administratīvās un fiziskās 
kontroles. Līdz ar to pieteikumu 
apmaksas laiku būtiski ietekmē 
lauksaimnieku precizitāte, dekla
rējot apsaimniekotās platības, un 
gadījumos, kad tiek konstatētas 
neprecizitātes, to atrisināšana.

ES un Latvijas nacionāla
jos normatīvajos aktos noteikts, 
ka gala atbalsts par 2012. gada 
sezonā iesniegtajiem atbalsta 
pieteikumiem jāizmaksā līdz  
2013. gada 30. jūnijam.

Sīkāka informācija, todtarp 
tiešo maksājumu 2012. gada 
atbalsta likmes, pieejama LAD 
vietnē www.lad.gov.lv ES atbalsta 
sadaļā Tiešie maksājumi.

Klientu apkalpošanas daļas 
tālr. 67027693.

Izstrādāta lidostas trokšņu stratēģiskā karte
Atbilstoši likuma “Par piesārņo
jumu” 18.1 panta otrajā daļā no
teiktajam un ievērojot Ministru 
kabineta 2004. gada 13. jūlija 
noteikumu Nr. 597 “Trokšņa no
vērtēšanas un pārvaldības kārtī
ba” (turpmāk – Ministru kabineta 
noteikumi Nr. 597) prasības, ir 
izstrādāta valsts akciju sabiedrības 
“Starptautiskā lidosta “Rīga”” trokš
ņa stratēģiskā karte (turpmāk –  

trokšņa stratēģiskā karte), ko, ņe
mot vērā Valsts aģentūras “Civilās 
aviācijas aģentūra” 2012. gada 16. 
maijā sniegto atzinumu Nr. 0108
1/427, Satiksmes ministrija apstip
rināja 2012. gada 29. maijā.

Atbilstoši Ministru kabineta no
teikumu Nr. 597 29. punktā noteik
tajam trokšņa stratēģiskā karte ir 
iesniegta Valsts SIA “Latvijas Vides, 
ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”. 

Ar trokšņu stratēģisko karti 
iespējams iepazīties VAS “Starp
tautiskā lidosta “Rīga”” vietnē: 
www.riga-airport.com.

Atbilstoši likuma “Par pie
sārņojumu” un Ministru kabine
ta noteikumu Nr. 597 prasībām, 
ņemot vērā trokšņa stratēģiskajā 
kartē ietverto informāciju, tiks 
izstrādāts rīcības plāns trokšņa 
samazināšanai. 

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes sākšanu
Ar Babītes novada pašvaldības do
mes 24.10.2012. lēmumu (proto
kols nr. 13, 4.§) sākta detālplāno
juma izstrāde nekustamā īpašuma 
“Maliņas” Salas pagastā, Babītes 
novadā, zemes vienībai, kadastra 
apzīmējums 8088 006 0047, un 
nekustamā īpašuma “Jaunmaliņas” 
Salas pagastā, Babītes novadā, 
zemes vienībai, kadastra apzī
mējums 8088 006 0097. Saskaņā 
ar Babītes novada Salas pagasta 

teritorijas plānojumu 2005.–2017. 
gadam nekustamiem īpašumiem 
“Maliņas” un “Jaunmaliņas” no
teiktā atļautā izmantošana ir rek
reācijas teritorija. 

Par detālplānojuma izstrādes 
vadītāju apstiprināta pašvaldības 
teritorijas plānotāja Dace Ansena.

Rakstiskus priekšlikumus un 
ierosinājumus var iesniegt Babītes 
novada pašvaldības administrā
cijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, 

Babītes pagastā, Babītes novadā, 
LV2107, vai “Pīlādzīšos”, Spuņcie
mā, Salas pagastā, Babītes novadā, 
LV2105.

Apmeklētāju pieņemšana: 
pirmdienās un ceturtdienās no 
plkst. 8.15 līdz 12.15 un no 13.00 
līdz 18.00 Babītes novada pašval
dības administrācijas ēkā Centra 
ielā 4 Piņķos. 

Dace Ansena,
pašvaldības teritorijas plānotāja

Krišjāņa Grantiņa foto
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Biedrības “Pierīgas partnerība” paziņojums
Biedrība “Pierīgas partnerība” iz
sludina atklāta konkursa projektu 
iesniegumu pieņemšanas IV kār
tu Rīcības programmas Eiropas 
Zivsaimniecības fonda atbalsta 
ieviešanai 2007.–2013.  gadam 
pasākuma “Teritorijas attīstības 
stratēģiju īstenošana” ietvaros 
apstiprinātās Vietējās attīstības 
stratēģijas ieviešanai.

Projektu iesniegumu pieņem
šana notiks no 2012. gada 15. no
vembra līdz 2012.  gada 17.  de
cembrim.

IV kārtā pieejamais publis
kais finansējums ir Ls 128 555,79 
(viens simts divdesmit astoņi tūk
stoši pieci simts piecdesmit pieci 
lati, 79 santīmi).

Projektu iesniegumi jāiesniedz 
Mārupes novadā, Daugavas ielā 
29, 2.  stāvā, 212. kabinetā (tālr. 
26440279, 67149874) vai Olaines 
novadā, Zemgales ielā 31 (tālr. 
67146030).

Projektu iesniegumu pieņem
šana notiks Rīcības programmas 

Eiropas Zivsaimniecības fonda at
balsta ieviešanai 2007.–2013. ga
dam pasākuma “Teritorijas attīs
tības stratēģiju īstenošana” šādām 
aktivitātēm un rīcībām.

Aktivitātes “Ciematu, kuros 
veic zivsaimniecības darbības, 
atjaunošana un attīstība” ietva
ros rīcība1:

1. rīcība. “Teritoriju, kurās 
veic zivsaimniecības darbības, at
jaunošana un attīstība”, pieejamais 
finansējums Ls 12 896,36. 

Mērķis: sakopjot apkārtējo 
vidi, veicināt kultūras un tūris
ma attīstību ciematos, izmantojot 
dažādus pasākumus.

Iespējamie risinājumi (plāno
tās darbības):

1) labiekārtot dzīves vidi mā
jokļa tuvākajā apkārtnē;

2) mūžizglītības, kultūras un 
sporta infrastruktūras attīstības 
veicināšana, nodrošinot kultūras 
un sporta infrastruktūras objek
tu pieejamību visiem partnerības 
teritorijas iedzīvotājiem.

Aktivitātes “Ar zivsaimniecību 
un tūrismu saistītas maza mēroga 
infrastruktūras un pakalpojumu 
attīstība” ietvaros rīcība:

2. rīcība. Ar zivsaimniecību 
un tūrismu saistītas maza mēroga 
infrastruktūras un pakalpojumu 
attīstība, pieejamais finansējums 
Ls 115 659,43.

Mērķis: radīt brīvā laika pa
vadīšanas, kultūras, sporta pasā
kumu un aktīvās atpūtas vietas, 
labiekārtot tās, un nodrošināt pie
eju visām sociālajām iedzīvotāju 
grupām un vecumiem.

Radīt teritorijā esošo kultūr
vēsturisko, ainavisko, intelektuālo 
vērtību sasniedzamību un pieeja
mību, to apkārtējas vides labie
kārtošana, saglabājot un sakopjot 
dabas un kultūras mantojumu.

Iespējamie risinājumi: 
1) izveidot un labiekārtot 

aktīvai atpūtai domātas publiski 
pieejamas vietas pie ūdeņiem, 
nodrošināt ūdeņu piekrastes 
pieejamību;

2) celt iedzīvotāju apziņu par 
dabas un kultūrvēsturisko vērtību 
saglabāšanas nepieciešamību;

3) vietējā līmeņa ceļu tīkla 
uzlabošana;

4) veloceliņu, gājēju celiņus 
izbūve;

5) tūrisma potenciāla popula
rizēšana un attīstības veicināšana.

Ar Vietējās attīstības stratē
ģiju, rīcību mērķiem, plānotajām 
darbībām, projektu vērtēšanas 
kritērijiem un minimālo punktu 
skaitu pozitīva atzinuma saņem
šanai var iepazīties biedrības 
“Pierīgas partnerība” konsultantu 
atrašanās vietā Mārupes novadā, 

Daugavas iela 29, atbildīgā Nadīna 
Millere, tālr. 67149872, 26440279, 
nadina.millere@pierigaspartne-
riba.lv; Gaļina Nicberga, tālr. 
67149874, galina.nicberga@pieri-
gaspartneriba.lv un Olaines nova
dā, Zemgales ielā 31, atbildīgā Ilze 
Mazure, tālr. 67146030, ilze.mazu-
re@olaine.lv, kā arī Lauku atbalsta 
dienesta vietnē www. lad. gov. lv un 
vietnē www. marupe.lv. sadaļā Ei
ropas Savienība un www.  olaine.lv, 
www. babite.lv, www.  pierigaspart-
neriba.lv.

Projekta iesnieguma veidlapa ir 
atrodama vietnēs www.lad.gov.lv un 
www.pierigaspartneriba.lv.

Saimnieciskie darbi 2012. gada oktobrī
1. Procesā esošās iepirkumu 

procedūras:
1.1. noslēdzies iepirkums “Pār

vietojamo telpu (moduļu) noma 
Babītes pirmsskolas izglītības iestā
des telpu nodrošināšanai”, pieņemts 
lēmums slēgt līgumu ar SIA “Cra-
mo”, līgumcena Ls 85 781, termiņš 
no 1.12.2012. līdz 30.06.2014., tiek 
gatavots līgums;

1.2. noslēdzies atkārtots iepir
kums “Ziemassvētku noformēju
ma vizuālās koncepcijas izstrāde 
un realizācija”, iesniegts viens pie
dāvājums, notiek vērtēšana;

1.3. izsludināts atkārtots iepir
kums “Babītes novada pašvaldības 
teritorijā klaiņojošo dzīvnieku iz
ķeršana un uzturēšana patversmē”, 
piedāvājumu iesniegšanas termiņš 
12.11.2012.;

1.4. izsludināts iepirkums 
“Marķētās dīzeļdegvielas piegāde 
Salas pamatskolas un Sporta un 
kultūras centra apkures vajadzī
bām”, piedāvājumu iesniegšanas 
termiņš 21.11.2012.;

1.5. izsludināts iepirkums 
“Degvielas iegāde Babītes nova
da pašvaldības autotransporta 
nodrošināšanai”, piedāvājumu 
iesniegšanas termiņš 21.11.2012.

2. Iepirkuma procedūru re-
zultātā noslēgti līgumi ar:

2.1. SIA “V Service” par gā
jēju ietves Kleistu ielā, Mežārēs, 
Babītes novadā izbūvi, līgumcena 
Ls 27 283, termiņš 7.12.2012.;

2.2. SIA “Ceļu un Tiltu 
Būvuzraugs” par objekta “Gājēju 
ietves Kleistu ielā, Mežārēs, Babī
tes novadā būvniecība” būvuzrau
dzību, līgumcena Ls 605, termiņš 
7.12.2012.;

2.3. SIA “Projekts 3” par ob

jekta “Gājēju ietves Kleistu ielā, 
Mežārēs, Babītes novadā būvnie
cība” autoruzraudzību, līgumcena 
Ls 61, termiņš 07.12.2012.;

2.4. SIA “Vertex projekti” par 
objekta “Mēness ielas posma Ba
bītē, Babītes pagastā, Babītes no

vadā rekonstrukcija (trase apm. 
200 m, krustojuma zona – pie
slēgums pie valsts a/c A5)” teh
niskā projekta izstrādi, līgumcena 
Ls 1198, termiņš 20.12.2012.;

2.5. SIA “Baltline Globe” par 
ielu apgaismojuma izbūves un 

renovācijas Aveņu, Kļavu un 
Lieknas ielās darbu uzraudzī
bu, līgumcena Ls 908, termiņš 
19.11.2012.;

2.6. AS “Ceļu pārvalde” par 
asfaltbetona segas atjaunošanu 
Burkānu ceļa posmam Gātciemā 
Salas pagastā Babītes novadā, 
līgumcena Ls  25  379, termiņš 
23.11.2012.; 

2.7. SIA “Pallisandrs” par 
Mēbeļu piegādi un uzstādīšanu 
Babītes vidusskolas mācību ka
binetiem, līgumcena Ls  2378, 
termiņš – trīs nedēļas no līguma 
noslēgšanas.

3. Noslēgta vienošanās ar 
SIA “IKO” par Viršu ielas, Piņ
ķos rekonstrukcijas līguma izpil
des termiņa pagarināšanu līdz 
26.11.2012.

4. Noslēgta vienošanās ar SIA 
“Livland” par kapsētas kapu kvar
tālu Nr. 1, Nr. 2 un Nr. 3 labie
kārtojuma nekustamajā īpašumā 
“Kapi”, Babītes novadā tehniskā 
projekta izstrādes līguma izpil
des termiņa pagarināšanu līdz 
16.11.2012. 

5. Noslēgts un izpildīts līgums 
ar SIA “V Service” par bruģa se
guma pārlikšanu gājēju ietves 
posmam Meistaru ielā Piņķos 
un gājēju celiņa atjaunošanu n/ī 
Rožu 4 Babītē Babītes novadā, 
līgumcena Ls 4146.

Elfa Sloceniece,
pašvaldības izpilddirektore

Jaunizbūvētais gājēju celiņš Babītes pagasta Mežārēs.
Uzmanību, Mežāru iedzīvotāji! Šajā ceļa posmā darbosies ātruma ierobežojums 30 km/h, un nebūs iezīmē-
ta speciāla gājēju ietve brauktuves šķērsošanai.

1 Tā kā aktivitātes “Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana 
un attīstība” ietvaros pieejamais finansējums ir vietējās attīstības stratēģijas īs
tenošanai sākotnēji piešķirtais atbalsts, tad uz šo aktivitāti neattiecas 2009. gada 
27. janvāra MK noteikumu Nr.78 5.1, 5.2 un 5.3 minētie nosacījumi un aktivitātes 
īstenošanu veic teritorijās, kuras norādītas vietējās rīcības grupas sagatavotajā un 
Lauku atbalsta dienesta apstiprinātajā teritorijas attīstības stratēģijā.
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Lāčplēša dienas noskaņās

Lāčplēša dienu Latvijā atzīmē par 
godu neatkarīgās Latvijas valsts 
armijas uzvarai pār Rietumu 
brīvprātīgo armiju jeb tā saukto 
Bermonta karaspēku 1919. gada  
11. novembrī. Pieminot šo noti
kumu, Lāčplēša dienā tiek godi
nāti Latvijas brīvības cīnītāji.

12. novembrī pie Piņķu kaujas 
pieminekļa pulcējās Babītes vi
dusskolas skolēni, Babītes novada 
pašvaldības pārstāvji un iedzīvo
tāji, lai piedalītos ziedu nolikšanā 
un lāpu gājienā uz Piņķu kapiem, 
godinot Lāčplēša Kara ordeņa ka
valieru piemiņu.

Ik gadu novembris iezīmē
jas ar Latvijas valstij nozīmīgu 
vēstures notikumu atceres pasā
kumiem. Šogad Lāčplēša dienas 
noskaņās Piņķu kaujas pieminekļa 
apkārtni sasildīja svecīšu liesmi
ņas un lāpu ugunis, kas staroja 
drošsirdīgo Babītes vidusskolas 
skolēnu rokās.

Klātesošos uzrunāja Babītes 
vidusskolas novadpētniecības 
muzeja vadītāja A. Kvēpa, Ba
bītes novada pašvaldības domes 
priekšsēdētājs A. Ence un Babītes 
vidusskolas direktore I. Rozenber
ga. Pasākumā piedalījās arī Lāč

plēša Kara ordeņa kavaliera Jāņa 
Klīves mazmeita Gunta Anšmite. 
Svinīgo uzrunu starplaikā Babītes 
vidusskolas audzēkņu ansamblis 
sniedza muzikālus priekšnesu
mus, godinot Latvijas valsti un 
tās varoņus.

Pēc ziedu nolikšanas pie Piņ
ķu kaujas pieminekļa klātesošie 
devās lāpu gājienā uz Piņķu ka
piem, kur notika atceres mirklis 
pie Lāčplēša Kara ordeņa kavalie
ru atdusas vietas.

Zane Siliņa,
pašvaldības sabiedrisko 

attiecību speciāliste

Aizturēti divi iereibuši šoferi
Babītes novada pašvaldības Sa
biedriskās kārtības daļa informē, 
ka sabiedriskās kārtības sargi 
sadarbībā ar Olaines iecirkņa 
policijas darbiniekiem, veicot 
sabiedriskās kārtības uzraudzību 
Babītes novadā oktobrī, devušies 
38 izbraukumos. Mēneša laikā 
valsts policijā nogādātas septiņas 
personas, no kurām piecas par 
administratīvo pārkāpumu izda
rīšanu, bet divas – aizdomās par 
noziedzīgu nodarījumu izdarīša
nu. Oktobrī saņemts un izskatīts 
21 iedzīvotāju iesniegums un sū
dzība, sešos gadījumos personas 

nogādātas uz mājām. Ar 21 per
sonu veiktas preventīva rakstura 
pārrunas un pieņemti paskaidro
jumi. Vienā gadījumā sniegta pa
līdzība ātrās medicīniskās palīdzī
bas darbiniekiem nogādāt personu 
slimnīcā. Sastādīti deviņi proto
koli/paziņojumi par apstāšanās 
un stāvēšanas noteikumu neievē
rošanu, savukārt par alkoholisko 
dzērienu vai citu apreibinošo vielu 
lietošanu sabiedriskās vietās vai 
par atrašanos sabiedriskās vietās 
tādā reibumā, kas aizskar cilvēka 
cieņu, sastādīti trīs administratīvo 
pārkāpumu protokoli.

Atbilstoši Babītes novada 
pašvaldības 2010. gada 30. jū
nija saistošajiem noteikumiem 
Nr. 26 “Par nekustamo īpašu
mu un tiem piegulošo teritori
ju uzturēšanu Babītes novadā” 
par nesakoptajiem īpašumiem 
sastādīti septiņi administratīvo 
pārkāpumu protokoli, kas tiks 
nosūtīti izskatīšanai Babītes no
vada pašvaldības Administratī
vajai komisijai.

Sadarbībā ar valsts policijas 
darbiniekiem aizturētas un no
gādātas administratīvā aresta 
izciešanai divas personas par au

tomašīnas vadīšanu alkoholisko 
dzērienu ietekmē.

Oktobrī tika veikts viens reids, 
kura laikā tika pārbaudītas auto
mašīnas un to vadītāji ar mērķi 
novērst likumpārkāpumus un 
noziedzīgus nodarījumus, kā arī 
tika veikta preventīva rakstura 
patrulēšana novada teritorijā.

Lūgums ziņot sabiedriskās 
kārtības daļai par konstatētiem 
sabiedriskās kārtības u. c. likum
pārkāpumiem pa diennakts tāl
runi 29466001.

Ainārs Skudris,
sabiedriskās kārtības sargs

Transporta līdzekļa 
pārdošana par brīvu cenu
Babītes novada pašvaldība pārdod 
par brīvu cenu transporta līdzekli – 
vieglo automašīnu (kravas furgonu) 
“VW Caddy”, 2001. izlaiduma gada.

Transporta līdzekļa atrašanās 
vieta: Rīgas iela 20, Piņķi, Babītes 
pagasts, Babītes novads.

Transporta līdzekļa apskate 
iespējama no 2012. gada 20. līdz 
26. novembrim darba dienās no 
plkst. 9.00 līdz 15.00, iepriekš 
savu ierašanos saskaņojot ar Ba
bītes novada pašvaldības adminis
trācijas vadītāju Aināru Kravalu 
(tālr. 67913139, 26144699, epasta 
adrese: ainars.kravals@babite.lv).

Transporta līdzekļa “VW Cad-

dy” nosacītā cena Ls 344,85 (trīs 
simti četrdesmit četri lati 85 san
tīmi), tai skaitā pievienotās vērtī
bas nodoklis.

Personas, kuras vēlas iegādā
ties transporta līdzekli “VW Cad-
dy”, iesniedz pieteikumu iegādāties 
transporta līdzekli Babītes nova
da pašvaldības administrācijas 
kancelejā Centra ielā 4, Piņķos, 
Babītes pagastā, Babītes novadā, 
līdz 2012. gada 26. novembrim 
plkst. 18.00.

Ja pieteiksies vairāk nekā vie
na persona, tiks rīkota izsole starp 
šīm personām.

Babītes novada pašvaldība

Paziņojums par Babītes novada Babītes pagasta teritorijas plānojuma 
2008.–2020. gadam un Salas pagasta teritorijas plānojuma 
2005.–2017. gadam grozījumu 4. redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai
Saskaņā ar Babītes novada pašval
dības domes 24.10.2012. lēmumu 
(sēdes protokols Nr. 13, 2. §) tiek 
organizēta Babītes pagasta terito
rijas plānojuma 2008.2020.gadam 
un Salas pagasta teritorijas plānoju
ma 2005.–2017. gadam grozījumu 
4. redakcijas publiskā apspriešana. 

Ar teritorijas plānojumu grozī
jumu 4. redakciju varēs iepazīties 
no 20.11.2012. līdz 11.12.2012.:

• Babītes novada pašvaldības 
administrācijas ēkā Centra ielā 
4, Piņķos, administrācijas darba 
laikā; 

• Babītes novada pašvaldības 

administrācijā “Pīlādzīšos”, Spu
ņciemā, administrācijas darba 
laikā; 

• pašvaldības vietnē www.
babite.lv. 

Rakstiskus priekšlikumus līdz 
11.12.2012. var iesniegt Babītes 
novada pašvaldības adminis

trācijas kancelejā Centra ielā 4, 
Piņķos, Babītes pagastā, Babītes 
novadā, LV2107, vai administrā
cijā “Pīlādzīšos”, Spuņciemā, Salas 
pagastā, Babītes novadā, LV2105, 
vai sūtīt pa pastu.

Dace Ansena,
teritorijas plānotāja

Zupas virtuve
Babītes novada pašvaldības so
ciālais dienests ar Babītes novada 
pašvaldības atbalstu no šā gada  
6. novembra atsāk “Zupas vir
tuves” darbību novada iedzī
votājiem, kuriem trūkst iztikas 
līdzekļu, kuri nonākuši dzīves 
grūtībās un kuriem kaut kādu 
apstākļu dēļ nav iespējas paga
tavot siltu ēdienu.

Siltu ēdienu izsniegs:
• otrdienās 12.15–13.00,
• piektdienās 12.15–13.00
Dienas centrā, Centra ielā 3, 

Babītes pagastā, un Salas pagasta 
“Pīlādzīšos”(no virtuves puses).

Līdzi jāņem trauks zupas sa
ņemšanai (1 personai – 1 litrs, 
personai klāt esot).

Babītes novada pašvaldības 
Sociālais dienests ir veicis orga
nizatoriskus pasākumus “Zupas 
virtuves” tapšanā. Ceram, ka va
rēsim palīdzēt, atbalstīt un ieprie
cināt tos, kuriem neklājas viegli!

Babītes novada pašvaldības 
sociālais dienests,

tālr. 67914550

Babītes novada 
pašvaldības sociālais 

dienests informē!
Lūdzam pieteikties vecākus, kuriem 
ģimenē ir bērni ar noteiktu invalidi-
tāti, lai saņemtu pašvaldības pabal-
stu par 2012. gadu.
Pabalsta saņemšanai nepieciešamie 
dokumenti:
• mātes vai tēva pase;
• bērna, kuram noteikta invaliditāte, 
veselības un darbspēju ekspertīzes 
ārstu valsts komisijas izziņa.
Vairāk informācijas Babītes novada 
pašvaldības sociālajā dienestā pa tālr. 
67914550.

Atceres brīdis pie bijušā Babītes vidusskolas skolēna, Latvijas varoņa, kas gājis bojā Afganistānā, 
Antona Dubras atdusas vietas. Zanes Siliņas foto

kultūras afiša
24. novembrī plkst. 18.00
Koncertciklā “Mūzika 
 Piņķu baznīcā” dziesminieks 
Haralds Sīmanis
koncertprogrammā 
“Par zāli, par sāli un Tevi”
21. decembrī no plkst. 17.00 
Babītes vidusskolas stāv
laukumā notiks ikgadējais
Ziemassvētku tirdziņš.
Savu dalību lūdzam pieteikt 
līdz 19. decembrim pa tālruni 
22020629, 76914034 vai epas
tu biruta.grinfelde@babite.lv
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Reģistrācijas numurs: 000703364
Dibinātājs: Babītes novada pašvaldība
Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, 

Babītes novads, LV–2107

Par avīzes sagatavošanu atbild sabiedrisko 
attiecību speciāliste Zane Siliņa.

Tālrunis: 67914650, fakss: 67914435, 
e-pasta adrese: dome@babite.lv

Avīze internetā: www.babite.lv
Iznāk vienu reizi mēnesī. 
Tirāža: 3000 eksemplāru.

Izdevējs: SIA “Rīgas Apriņķa Avīze”.

2. lpp. – Saistošie noteikumi nr. 18 “Par Babītes novada pašvaldības 
pabalstiem”

8. lpp. – Saistošie noteikumi nr. 19 “Par Babītes novada pašvaldības pabalstiem 
iedzīvotājiem bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas”

Numura 
pielikumi

sPOrta ziŅas
Babītes novada sporta 
spēles
6. oktobrī Babītes sporta komplek
sā norisinājās individuālās sacen
sības novusā. Bērniem 1. vietu iz
cīnīja Vilis Švābe, 2. vietu Tomass 
Zahars un 3. vietu Armands Ošs, 
sievietēm 1. vietu Dace Balaka, 
2. vietu Anastasija Linkeviča un 
3. vietu Aiva Oša, bet vīriešiem 
1. vietu Staņislavs Kojalovičs,  
2. vietu Ainārs Grosens un 3. vie
tu Andris Kapenieks.

20. oktobrī Babītes sporta 
kompleksā norisinājās novada 
sporta spēles šautriņu mešanā. 
Piedalījās vienpadsmit dalībnie
ki. Sieviešu grupā 1. vietu izcīnīja 
Aiva Oša, 2. vietu Ilze Filipsone 
un 3. vietu Iveta Gudkova. Vīrie
šu grupā 1. vietu izcīnīja Guntars 
Reika, 2. vietu Raivis Jansons un 
3. vietu Sergejs Varša.

3. novembrī Babītes sporta 
kompleksā noslēdzās kāršu spēles 
“zolīte” ceturtais noslēguma posms. 
Kopvērtējumā sievietēm 1. vietu 
izcīnīja Inita Reika, 2. vietu Dzintra 
Svikle un 3. vietu Valentīna Bau
mane, bet vīriešiem 1. vietu Māris 
Kurcišs, 2. vietu Valdis Mincāns un 
3. vietu Vladislavs Ribulis. 

4. novembrī Babītes sporta 
kompleksā norisinājās sacensī

bas šahā. 1. vietu izcīnīja Aldis 
Lūkins, 2. vietu Jurija Polozovs un 
3. vietu Māris Priedītis. Sacensī
bās piedalījās arī viena sieviete – 
Skaidrīte Kibare.

Pierīgas novadu sporta 
spēles
13. oktobrī Tīraines sporta kom
pleksā Babītes novada vīriešu 
basketbola komanda aizvadīja 
Pierīgas novadu sporta spēles 
basketbolā grupu sacensības, 
kur tika piedzīvoti trīs zaudējumi 
Mārupes, Mālpils un Carnikavas 
novadu komandām. 

19. oktobrī Inčukalna sporta 
kompleksā mūsu novada basket
bola komanda cīnījās par 9. vietu 
ar Inčukalna novadu un tika iz
cīnīta uzvara ar rezultātu 79:71.

27. oktobrī Inčukalna peldba
seinā norisinājās Pierīgas sporta 
spēles peldēšanā. Piedalījās asto
ņas Pierīgas komandas, un mūsu 
novada komanda izcīnīja 3. vietu. 
Individuāli godalgotās vietas iz
cīnīja 50 m brīvā stila peldēšanā 
2. vietas ieguva Inga Savicka (S1 
vecuma grupā), Jānis Šteins (V4) 
un 3. vietas – Ilze Ķiploka (S2), 
Atis Brikovskis (V3), Vera Varša 
(S4), Ruriks Bite (V5) un stafetē 
tika izcīnīta 2. vieta (Ilze Ķiploka, 

Jānis Liepnieks, Vera Varša, Atis 
Brikovskis).

28. oktobrī Saulkrastos norisi
nājās Pierīgas sporta spēles šaut
riņu mešanā. Piedalījās septiņas 
Pierīgas novadu komandas. Mūsu 
novada komanda (Ilze Filipsone, 
Raivis Jansons, Sergejs Varša, 
Guntars Reika) izcīnīja 3. vietu. 

Florbols
SK “Babīte” vīriešu florbola koman
da ir aizvadījusi vēl četras Latvijas 
1. līgas čempionāta spēles. Spuņ
ciemā 29. septembrī piedzīvots 
zaudējums FK “Rīga” 3:8 (01; 24; 
13), 6. oktobrī pārspēta Kuldīgas 
komanda 10:6 (11;73;22) un 16. 
oktobrī uzvarēta “Ķekava2” ar re
zultātu 10:7 (23; 52; 32). 21. ok
tobrī Rīgas Olimpiskajā centrā atkal 
nācās piekāpties, bet jau sīvākā cīņā 
FK “Rīga” komandai 5:6 ( 11; 13; 
32). 28. oktobrī Liepājā uzvarēta 
komanda “Kurši 2” ar rezultātu 9:5 
(32; 32; 31). Mūsu komandas un 
līgas rezultatīvākais spēlētājs ir Mār
tiņš Lapsiņš (10 gūti vārti un 11 
piespēles), otrs mūsu rezultatīvākais 
spēlētājs un līgā 10. vietā Armīns 
Lutkevics (10 vārti un 3 piespēles). 
Pašreiz mūsu komanda dala 2.–3. 
vietu 1. līgas centra grupā.

SK “Babīte” florbola komanda  

piedalās arī Rīgas 11. atklātajā 
čempionātā florbola vīriešiem, 
kur komandas ir sadalītas divās 
divīzijās. Mūsu komanda spēlē 
Rietumu divīzijā un ir aizvadījusi 
piecas spēles un izcīnījusi četras 
uzvaras ar rezultātu 5:3 “Pārdau
gavas Bigfoods”, 18:0 “Džentlmeņu 
līga”, 9:8 (pēc spēles soda metie
nos) Jelgavas novads un “Paw J” 
ar rezultātu 7:5 un viens zaudē
jums FK “Rīga” ar 7:9.

Volejbols
Sieviešu volejbola Baltijas līgā šo
gad startē no katras valsts – Latvi
jas, Igaunijas, Lietuvas un Baltkrie
vijas – trīs komandas. Līgā šogad 
savu dalību sāk arī SK “Babīte” 
sieviešu volejbola komanda, pir
mā sabraukuma spēles Latvijas 
sieviešu komandas aizvadīja 2.–4. 
novembrī, spēlējot pret Lietuvas 
klubiem Lietuvā Jonavas pilsētā. 
Mūsu SK “Babīte” volejbolistes 
izcīnīja trīs uzvaras, 2. novembrī 
mūsu komanda pārliecinoši uzva
rēja Viļņas “SM Tauras VTC” 30 
(2516; 2517; 2521), 3. novembrī 
tika uzvarēta Kauņas “Heksa” 31 
(2512; 2520; 2729; 2518) un 
4. novembrī tika uzveikta vietējā 
komanda Jonavas “AchemaKKSC” 
31 (2522; 2520; 2729; 2616). 

Tikpat labi nospēlēja arī Jelgava/
LU volejbolistes, izcīnot trīs uzva
ras, bet trīs zaudējumus piedzīvoja 
Latvijas junioru izlases meitenes.

Otrais sabraukums Latvijas ko
mandām norisināsies ar Igaunijas 
komandām Babītes sporta kom
pleksā Piņķos 16.–18. novembrī.

Futbols
Ir noslēdzies “Okartes” Latvijas 
jaunatnes futbola čempionāts. 

SK “Babīte” un futbola kluba 
“Tukums2000” apvienotā U13 
vecuma grupas zēnu komanda iz
cīnīja čempionu titulu. Čempionātā 
piedalījās divpadsmit komandas, 
izspēlējot divu apļu turnīru, tātad 
22 spēlēs mūsu komanda izcīnīja 
21 uzvaru un piedzīvoja tikai vie
nu zaudējumu, iegūstot 63 punk
tus, otro vietu izcīnīja jaunatnes 
futbola centra “Skonto akadēmija” 
(56 punkti), bet 3. vietu izcīnīja 
BFC “Daugava” (48 punkti). 

Sporta kluba “Babīte” U14 
vecuma grupas zēnu futbola ko
manda čempionātā izcīnīja 4. vie
tu. Čempionātā tika nospēlētas  
22 spēles gūstot 12 uzvaras, divreiz 
nospēlēts neizšķirti un astoņas rei
zes nācās zaudēt.

Guntars Reika,
Sporta kompleksa vadītājs

Babītes novada pašvaldība aicina uz
Latvijas Republikas proklamēšanas 
gadadienai veltītajiem pasākumiem
16. novembrī 
• plkst. 16.00 pie Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkas 
Centra ielā 4 Piņķos novada karoga svinīga pacelšanas ceremonija;
• plkst. 19.00 Svētku koncerts Babītes vidusskolas zālē.
Piedalās: Bērnu tautas deju kolektīvs “Kaspīne” vadītāja Dace Veide,
koklētāju ansamblis “Balti” vadītāja Valda Bagāta,
jauniešu koris “Maska” diriģents Jānis Ozols, kormeistare Laura Jēkabsone,
vokālais pedagogs Jānis Strazdiņš,
jauktais koris “Atskaņa” diriģente Ginta Pētersone,
kormeistari Ralfs Šmidbergs un Jānis Ozols,
vidējās paaudzes deju kolektīvs “Dārta” vadītājs Lauris Siliņš,
“Zvaigžņu AkA” un “Greentrials”,
koncerta programmu vada Latvijas Nacionālā teātra aktrise Marija Bērziņa.

17. novembrī 
• plkst. 18.00 Svētku koncerts 
Salas pagasta Spuņciemā, Sporta un kultūras centrā “Pīlādzīši”.
Piedalās: amatierteātris “Kalambūrs” vadītāja Sandra Straupe,
nūsdienu deju grupa “Platīns” vadītāja Aija Meikšāne,
senioru deju grupa “Gāte” vadītāja Laimdota Andersone,
Salas sākumskolas audzēkņi, dziedātājs Edijs Šnipke;
• plkst. 20.00 – svētku balle kopā ar grupu “Pusnakts”.

Jauna aptieka Piņķos!

12. novembrī durvis vērusi jauna “Euroaptieka” aptieka Babītes 
novada Piņķos, Rīgas ielā 8 (veikalā “Elvi”). Visu novembri pircējiem 
MEDUS karte bez maksas! Pirmajiem pircējiem dāvanas! Laipni 
aicināti!


