
Rūpējoties par atpūtas iespējām ģimenēm ar bērniem, 
decembra sākumā uzstādīti četri jauni rotaļlaukumi: 
Piņķos – nekustamajā īpašumā „Loki”, Laimdotas ielā 1 un 
Rīgas ielā 15; Brīvkalnos – Kalna ielā 20. Savukārt Piņķos, 

„Ābelēs 2”, ierīkoti jauni pievilkšanās stieņi.

Oktobrī izsludinātajā pirms-
skolas izglītības iestādes „Sai-
mīte” konkursā par iestādes 
logo kopumā piedalījās 11 zī-
mējumu autori. Lai noteiktu 
labāko, konkursam iesniegtie 
darbi bez norādes par to auto-
riem tika izvietoti izstādē PII 

„Saimīte” Mārtiņdienas pasā-
kuma laikā. Ikvienam pasāku-
ma apmeklētājam bija iespēja 
ar īpašu uzlīmi nobalsot par, 
viņaprāt, piemērotāko logo 
variantu. 

Apkopojot balsu skaitu, 1. vietu 
ar 51 balsi ieguva Megijas Erd-
manes-Hermanes radītais logo 
(attēlā), kas turpmāk tiks izman-
tots PII „Saimīte” ēkas un rīkoto 
pasākumu vizuālajā noformējumā, 
dažādos prezentācijas materiālos 
un poligrāfiskajos izdevumos. 

Konkursa nolikums paredz 
apbalvot trīs labāko logo autorus, 
tāpēc piemiņas balvu ieguvis arī 
autoru kolektīvs no grupas „Skud-
riņas” (zīmējumam 46 balsis) un 
Diānas Āboltiņas ģimene (zīmē-
jumam 16 balsis). 

Balsošanas procesu Mārtiņ-
dienas pasākuma laikā uzraudzīja 
mūzikas skolotāja Liena Bern-
harde un PII „Saimīte” vadītājas 
vietniece izglītības jomā Ruta 
Bārzdaine.

Savukārt izvēlēto uzvarētāj-
logo datorprogrammā noformēt 
palīdzēja Kristīne Volkoviča.

PII „Saimīte” pateicas visiem 
konkursantiem par interesi un 
ieguldīto darbu logo radīšanā!

Lelde Drozdova-Auzāne,
Babītes novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Izlasi nolikumu www.babite.lv  
un no 2015. gada 15. decembra plkst. 10 līdz 2016.  gada 15.  janvāra  

plkst. 10 sūti savu fotogrāfiju uz e-pasta adresi lelde.drozdova-auzane@babite.lv 

Fotogrāfijas, kas atbildīs konkursa nolikumam,
pēc iesūtīšanas termiņa beigām tiks izvietotas Babītes novada 

pašvaldības mājaslapā www.babite.lv, kur trīs labākās noteiks skatītāju 
(ielogojoties savā Facebook profilā) balsojums.

Vairāk informācijas www.babite.lv

BABĪTES NOVADS FOTOGRĀFIJĀS

Pabeigta projekta 
„Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu attīstība 
Babītē” īstenošana – 
5. lpp.

Ziemassvētku pasākumu 
plāns pašvaldības 
izglītības iestādēs – 
6. lpp.

Jaunas atpūtas iespējas ģimenēm ar bērniem

Rotaļlaukums Brīvkalnos, Kalna ielā 20.

Rotaļlaukums Piņķos, Laimdotas ielā 1.

Konkursā 
izvēlēts 
PII „Saimīte” 
jaunais logo

Jaunie pievilkšanās stieņi Piņķos, „Ābelēs 2”.

 Rotaļlaukums Piņķos, Rīgas ielā 15. Foto: L. DrozDova-auzāne

Rotaļlaukums Piņķos, nekustamajā īpašumā „Loki”.

Babītes novada pašvaldības domes un administrācijas 
vārdā pašvaldības domes priekšsēdētājs andrejs ence
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• „Režisoram, operatoram Jurim Podniekam – 65”
• „Rakstniekam Žanim Grīvam – 105”
• „Dziedātājai Margaritai Vilcānei – 75”
• „Franču dziedātājai Edītei Piafai – 100”

• „Rakstniecei Regīnai Ezerai – 85”
• „Rakstniecei Zentai Ērglei – 95”
• „Angļu rakstniekam Džozefam Radjardam 
Kiplingam – 150

Aicinām līdzdarboties novada attīstībā
1. decembrī Babītes novada 
pašvaldības Kultūrizglītības 
centrā notika biedrības „Pierī-
gas partnerība” rīkotais semi-
nārs par LEADER pieejas īste-
nošanu, izstrādāto stratēģiju 
un ES finansējuma saņemša-
nas nosacījumiem. 

Seminārā piedalījās uzņēmēji, t. sk. 
tūrisma pakalpojumu sniedzēji, da-
žādu biedrību pārstāvji, kā arī Babī-
tes novada iedzīvotāji – potenciālie 
attīstības projektu īstenotāji. 

Biedrības valdes priekšsēdētāja 
Nadīna Millere klātesošos iepazīsti-
nāja ar vietējās attīstības stratēģiju, 
kurā noteikti attīstības virzieni un 
nosacījumi, lai saņemtu ES finansē-
jumu Babītes, Mārupes un Olaines 
novada attīstībai. Īpašs atbalsts pa-
redzēts uzņēmumiem mājražošanā 
un lauku tūrismā, kuru apgrozī-
jums ir ne vairāk kā 70 000 eiro 
gadā. Finansējums tiek paredzēts 
arī dabas un kultūrvēsturisko ob-
jektu sakārtošanai un sabiedrisko 
aktivitāšu, t. sk. apmācību, sociālo 
aprūpes vietu un brīvā laikā pava-
dīšanas aktivitāšu, nodrošināšanai.

„Viens no LEADER pieejas pa-
matprincipiem ir pieeja no „apak-
šas uz augšu”, kad iniciatīva nāk 
no iedzīvotājiem, kuri paši nosaka 
savas teritorijas attīstības vajadzības. 

Sabiedrības virzītas vietējās attīstī-
bas (SVVA) stratēģija tika izstrā-
dāta, balstoties uz informatīvajos 
semināros norādītajām iedzīvotā-
ju vajadzībām un veikto pētījumu. 
Stratēģiju apstiprināja biedrības 
padome, kuras sastāvā ir Olaines, 
Mārupes, Babītes novada pašval-
dību, nevalstisko organizāciju un 
uzņēmumu pārstāvji. Līdz ar to 
stratēģijā ir iekļautas iedzīvotāju 
vēlmes un vajadzības. Mēs vēlētos, 
lai iedzīvotāji būtu aktīvāki, kļūstot 
par savas dzīvesvietas patriotiem 
un būtu ieinteresēti līdzdarboties, 
aktīvi iesaistoties teritorijas attīs-
tībā. Mēs esam atvērti sadarbībai 
un gaidām katru ar savu ideju 
un darbu,” norāda N. Millere. Ar 
stratēģiju un aktuālo informāciju 
var iepazīties biedrības mājaslapā  
www.pierigaspartneriba.lv.

Otrajā daļā klātesošie saņēma 
informāciju par projektu vērtēša-
nas kritērijiem un novembrī ap-
stiprinātajiem Ministru kabineta 
noteikumiem, kas nosaka atbalsta 
saņemšanas kārtību.

„Projektu konkursi tiks rīkoti 
pēc tam, kad Zemkopības minis-
trijas izveidotā komisija būs apstip-
rinājusi vietējo attīstības stratēģiju 
un biedrībai piešķīrusi finansēju-
mu stratēģijas īstenošanai. Līdz 
ar to katram vēl ir laiks padomāt 

par sava projekta ideju un kārtīgi 
sagatavoties projektu konkursam,” 
iedrošina projekta vadītāja Alīna 
Lukjanceva.

Aicinām visus, kuri savu ideju 
īstenošanai vēlas piesaistīt ES fi-
nansējumu, sazināties ar biedrību 

„Pierīgas partnerība”. Pirms projektu 
iesniegšanas rīkosim apmācības, kā 
aizpildīt projekta dokumentāciju. 
Semināri un konsultācijas ir bez 
maksas, tāpēc esiet aktīvi un ne-
baidieties savas idejas īstenot ar ES 
finansējumu! 

Gada nogale ir laiks, kad do-
mas kļūst gaišākas, cilvēki izvērtē 
padarīto, sasniegto. Tas arī ir laiks 
jauniem plāniem Jaunajā gadā, tā-
pēc vēlam, lai jūsu domas vairāk 
pievēršas ģimenei, tuviem cilvē-
kiem, un priecāsimies, ja nolemsiet 
darboties savā novadā, piesaistot 
LEADER atbalsta finansējumu gan 
kā uzņēmēji, gan iesaistoties nevals-
tiskā sektora darbībā.

Vēlot gaišus Ziemassvētkus un 
panākumiem bagātu Jauno gadu,

Alīna Lukjanceva un 
Nadīna Millere, biedrības 

„Pierīgas partnerība” pārstāves

Novembra nogalē un decem-
brī Babītes Mūzikas skolas au-
dzēkņi piedalījušies dažādos 
festivālos, konkursos un kon-
certos, rādot savas muzicēšanas 
iemaņas un godam noslēdzot 
mācību gada semestri. 

Vijolnieces veiksmīgi startēja II 
Mazajā Augusta Dombrovska 
konkursā Rīgā, klavierspēles au-

dzēkņi – Jūrmalas Mūzikas vidus-
skolas reģiona skolu klavierspēles 
audzēkņu festivālā, kas bija veltīts 
spāņu un itāļu mūzikai.

Tāpat novembris bija bagāts gan 
ar svētku koncertiem, gan dažādu 
viesmākslinieku uzstāšanos – kon-
certus sniedza un Babītes novada 
jaunos mūziķus iedvesmoja Nacio-
nālā teātra aktrises Zanes Jančevs-
kas muzikālais uzvedums „Dziesmu 

Mūzika – ikdienas darbs un svētki reizē

Decembrī bibliotēka piedāvā šādas ievērojamu
kultūras darbinieku jubilejas izstādes:

Babītes Mūzikas skolas stīgu ansamblis pedagoģu Elitas Kolčas un 
Anitas Rozes vadībā Ziemassvētku ieskaņas koncertā. Foto: A. BĒRZiņš

dance”, kā arī flautistes Ditas Kren-
bergas un pianistes Agneses Egliņas 
profesionālā instrumentu spēle.

Decembris, kā jau gada noslē-
gums, ir gana spraigs: akordeonis-
ti atgriezušies no draudzības kon-
certa Krimuldas Mūzikas skolā, 
audzēkņi rāda sava darba rezul-
tātus gan ieskaitēs, gan koncertos 
vecākiem. 4. decembrī izskanēja 
mūzikas skolas Ziemassvētku 
koncerts, kurā bija iespēja dzirdēt, 
kā jaunie mūziķi prot muzicēt 
kopā – lielākā sastāvā. Koncertu 
atklāja kora priekšnesums kokļu 
pavadījumā, turpinājumā uz ska-
tuves lielāki un mazāki ansambļi 
rādīja savu muzicēšanas prieku 
un varēšanu. Noslēgumā – ieskan-
dinājām Ziemassvētku noskaņu 
orķestra un kora izpildītajās Zie-
massvētku dziesmās.

Česlavs Grods,
Babītes Mūzikas skolas direktores 

vietnieks izglītības darbā
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Babītes novada pašvaldības 
domes sēdē 25. novembrī tika 
izskatīti 33 darba kārtībā ie-
kļautie punkti. Sēdē piedalījās 
13 domes deputāti. 

Domes lēmumi 
īsumā: 

•  nekustamā īpašuma „Zemes 
mala” zemesgabalam 1,01 ha pla-
tībā noteikt adresi „Zemes mala”, 
Salas pagasts, Babītes novads;

•  piekrist zemes ierīcības pro-
jekta izstrādei nekustamā īpašuma 

„Dores”, Dzilnuciems, Babītes pa-
gasts, Babītes novads, sadalīšanai 
trīs zemes vienībās;

• apstiprināt SIA „Azimuts inže-
nierizpēte” izstrādāto zemes ierīcī-
bas projektu robežu pārkārtošanai 
starp nekustamajiem īpašumiem 
Zaļā iela 4 un Zaļā iela 6, Piņķi, 
Babītes pagasts, Babītes novads;

• nodot publiskai apspriešanai 
un atzinumu saņemšanai izstrādāto 
lokālplānojuma projektu nekusta-
mā īpašuma „Jaunoši”, Gātciems, 
Salas pagasts, Babītes novads, ze-
mes vienībai;

•  uzsākt nekustamā īpašuma 
„Lielbatari” detālplānojuma grozī-
jumu izstrādi nekustamā īpašu-
ma „Lielbatari”, Lapsas, Babītes 
pagasts, Babītes novads, teritorijā 
atbilstoši Babītes pagasta teritorijas 
plānojuma 2008.–2020. gadam un 
Salas pagasta teritorijas plānoju-
ma 2005.–2017. gadam teritorijas 
izmantošanas un apbūves notei-
kumiem;

• noslēgt zemes nomas līgumu 
ar vienu personu garāžas uzturēša-
nai par apbūvētas zemes vienības 
288/24677 domājamām daļām Rī-
gas ielā 2B Piņķos, Babītes pagastā, 
Babītes novadā;

• grozīt Babītes novada pašval-
dības domes 22.04.2015. lēmuma 

„Par Babītes novada pašvaldības 
domes 16.12.2009. lēmuma „Par 
lauku apvidus zemes piekritību 
valstij un Babītes novada pašval-
dībai” precizēšanu” (protokola  
Nr. 6., 12.§) 2. punktu, svītrojot 
no saraksta ierakstu par nekusta-

mo īpašumu „Starpgabals Nr. 25” 
zemes vienības 0,016 ha platībā;

• ar vienu personu noslēgt ze-
mes nomas līgumu par pašvaldī-
bai piederošā nekustamā īpašuma 

„Dārzi” zemes vienības ar nosacīto 
nosaukumu „Piņķi” daļas iznomā-
šanu bez apbūves tiesībām personī-
gās palīgsaimniecības vajadzībām –  
ģimenes dārzu ierīkošanai un uz-
turēšanai; 

• atļaut uzsākt detālplānojuma 
izstrādi nekustamajam īpašumam 

„Jaunkalēji”, Mežāres, Babītes pa-
gasts, Babītes novads;

• atļaut uzsākt detālplānojuma 
izstrādi nekustamajam īpašumam 

„Ziediņi”, Varkaļi, Salas pagasts, Ba-
bītes novads;

• apvienot zemes gabalus ar ka-
dastra apzīmējumiem 80480070250 
un 80480070250. Apvienotajam 
zemesgabalam 4,01 ha platībā sa-
glabāt nosaukumu „Sidrabas” un 
noteikt nekustamā īpašuma lieto-
šanas mērķi – 2,8549 ha platībā 
zeme, uz kuras galvenā saimnie-
ciskā darbība ir lauksaimniecība, 
un 1,1551 ha platībā zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciska dar-
bība ir mežsaimniecība. Likvidēt 
nekustamā īpašuma nosaukumu 

„Pavasari”;
•  piekrist zemes ierīcības pro-

jekta izstrādei nekustamā īpašuma 
„Ošpriedes”, Salas pagasts, Babītes 
novads, sadalīšanai divās zemes 
vienībās;

• atļaut uzsākt detālplānojuma 
izstrādi, apvienojot ar dzīvojamās 
mājas būvprojekta minimālā sa-
stāvā izstrādi, nekustamā īpašuma 

„Ošpriedes”, Salas pagasts, Babītes 
novads, teritorijas daļā, kas pieder 
SIA „IJ Properties”;

• piešķirt nosaukumu „Kolkas 
iela” un noteikt nekustamā īpa-
šuma lietošanas mērķi – zeme 
dzelzceļa infrastruktūras zemes 
nodalījuma joslā un ceļu zemes 
nodalījuma joslā – detālplānojuma 

„Jaunzemes” grozījumu teritorijā 
projektētajai zemes vienībai 0,0797 
ha platībā. Piešķirt adreses un no-
teikt nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi detālplānojuma „Jaunzemes” 
grozījumu teritorijā projektētajām 
zemes vienībām;

• izsniegt izziņas četrām perso-
nām par piekrišanu iegūt īpašu-
mā nekustamos īpašumus „Kleistu 
iela 8”, „Meža iela 1A” un „Meža 
iela 1B” Babītē, Babītes pagastā, 
un „Zīļu iela 13” un „Zīļu iela 11” 
Mežārēs, Babītes pagastā;

• divām personām piešķirt pa-
balstus 290 EUR katram sociālās 
rehabilitācijas mērķu sasniegšanai, 
apmaksu veicot pēc izdevumus at-
taisnojošu dokumentu iesniegšanas 
Babītes novada pašvaldībā;

• vienu personu neuzņemt dzī-
vokļa jautājumu risināšanas reģis-
trā;

•  apmierināt Babītes sporta 
kompleksa vadītāja vietnieka Ar-
manda Ēvalda lūgumu un izbeigt 
noslēgto līgumu par dienesta dzī-
vojamās telpas īri;

• dzīvojamai telpai Spuņciemā 
29,5 m² platībā ar 01.01.2016. no-
ņemt dienesta dzīvojamās telpas 
statusu. Ar 01.01.2016. iekļaut dzī-
vokli Nr. 29 pašvaldībai piederošo 
dzīvokļu sarakstā palīdzības snieg-
šanai Babītes novada iedzīvotājiem 
dzīvokļu jautājumu risināšanā sa-
skaņā ar pašvaldības 25.07.2012. 
saistošajiem noteikumiem Nr. 15 

„Par pašvaldības palīdzību dzīvok-
ļu jautājumu risināšanā Babītes 
novadā”;

• ar 26.11.2015. izveidot komi-
siju materiālo vērtību pieņemšanai 
ekspluatācijā (nodošanai), novēr-
tēšanai, lietderīgās lietošanas lai-
ka noteikšanai, norakstīšanai un 
vērtības maiņai sekojošā sastāvā: 
komisijas priekšsēdētājs – admi-
nistrācijas vadītājs Ainārs Kravals; 
komisijas locekļi – būvniecības 
administratīvās komisijas vadītāja 
Ieva Orbidāne, nekustamā īpašuma 
apsaimniekošanas daļas vadītājs Jā-
nis Ozoliņš, inženierkomunikāciju 
piesaistes inženieris Arnis Balin-
skis, informācijas sistēmu drošības 
administrators Guntis Pedecs, ju-
riskonsults Jānis Šņore, darba aiz-
sardzības speciālists Edvīns Prančs; 

komisijas sekretāre – pašvaldības 
administrācijas sekretāre Agrita 
Silava;

• veikt izmaiņas Babītes novada 
pašvaldības 26.02.2014. noteiku-
mos Nr. 3 „Babītes novada pašval-
dības domes izveidotajās komisijās 
strādājošo darba samaksas kārtība”;

•  apstiprināt Babītes novada 
pašvaldības 25.11.2015. noteiku-
mus Nr. 12 „Par grāmatvedības 
kārtošanu Babītes novada pašval-
dībā”;

•  apstiprināt Babītes novada 
pašvaldības 25.11.2015. noteiku-
mus Nr. 13 „Par Babītes novada 
pašvaldības budžeta izstrādāšanas, 
apstiprināšanas un kontroles kār-
tību”;

• atļaut veikt jaunu vai lietotu 
pārvietojamo telpu – moduļu iepir-
kumu Babītes pirmsskolas izglītības 
iestādes divu pirmsskolas vecuma 
bērnu grupu nodrošināšanai ar tel-
pām;

•  apstiprināt Babītes novada 
pašvaldības autoceļu un ielu sa-
rakstu ar uzturēšanas klasēm zie-
mas sezonai (no 1. novembra līdz 
31. martam), vasaras sezonai (no 
1. aprīļa līdz 31. oktobrim). Ar šo 
spēku ir zaudējuši Babītes nova-
da pašvaldības domes 2010. gada  
27. oktobra saistošie noteikumi  
Nr. 39 „Par Babītes novada pašval-
dības autoceļu uzturēšanas klasēm”.

• apstiprināt fotokonkursa „Ba-
bītes novads fotogrāfijās” noliku-
mu;

•  apstiprināt Babītes novada 
pašvaldības saistošos noteikumus 
Nr. 19 „Par grozījumiem Babītes 
novada pašvaldības 2015. gada 
budžetā” (pielikumā);

• atmaksāt 364,34 EUR biedrībai 
„Latvijas Veterānu svarbumbu cel-
šanas asociācija” par divu Babītes 
novada sportistu dalību pasaules 
un Eiropas veterānu čempionātos 
svarbumbu celšanā 2015. gada 
16.–18.oktobrī Grodņā, Baltkrie-
vijā. Minēto summu atmaksāt no 
2015. gada 25. martā ar domes 
sēdes lēmumu (protokols Nr. 5,  
30. §) „Latvijas Veterānu svarbum-

bu celšanas asociācijai” iedalītajiem 
finanšu līdzekļiem viena sportista 
dalībai pasaules un Eiropas ve-
terānu čempionātos svarbumbu 
celšanā;

•  piešķirt naudas balvu 1100 
EUR apmērā Babītes novada paš-
valdības ceļu būvinženierei Antrai 
Parisai par lielo darba ieguldījumu, 
godprātīgi organizējot un kontro-
lējot projektēšanas un būvniecības 
procesu, 2015. gadā pašvaldībai 
īstenojot vairākus apjomīgus ceļu 
un ielu pārbūves un būvniecības 
projektus;

•  ar 26.11.2015. izslēgt būvin-
spektoru Oskaru Sūnaiti no Babī-
tes novada pašvaldības iepirkumu 
komisijas sastāva; 

• deleģēt Babītes novada pašval-
dības administrācijas nekustamā 
īpašuma apsaimniekošanas daļas 
vadītāju Jāni Ozoliņu darbam ko-
misijā nodarīto zaudējumu apmēru 
noteikšanai nekustamajā īpašumā 

„Jaundīķīši”, Kūdra, Salas pagasts, 
Babītes novads;

• pieņemt finanšu līdzekļu dā-
vinājumu (ziedojumu) 2440 EUR 
apmērā no „Saliena Development” 
SIA. Finanšu līdzekļu izlietojums 
tiek noteikts: desmit bērniem, 
kuriem ir noteikta invaliditāte, fi-
nansiāls atbalsts 100 EUR katram 
(kopējā summa 1000 EUR); 23 bēr-
niem, kuriem ir noteikta invaliditā-
te, dāvanu kartes 30 EUR apmērā 
katram (kopējā summa 690 EUR);  
50 mazaizsargāto ģimeņu bērniem 
dāvanu kartes 15 EUR katram (ko-
pējā summa 750 EUR);

• piešķirt Babītes novada paš-
valdības domes priekšsēdētājam 
Andrejam Encem neizmantoto 
daļu no ikgadējā apmaksātā at-
vaļinājuma – vienu kalendāro 
nedēļu.

Andrejs Ence,
 Babītes novada pašvaldības 

domes priekšsēdētājs

Ar lēmumu pilnajām versijām var 
iepazīties vietnē www.babite.lv, sa-
daļā „Pašvaldība” – „Domes sēdes 
un lēmumi”

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

•  sabiedriskās kārtības uzrau-
dzībā veikti 44 izbraukumi;

•  Valsts policijā nogādātas pie-
cas personas, no kurām četras 

par administratīvā pārkāpuma 
izdarīšanu, viena – aizdomās 
par noziedzīga nodarījuma  
izdarīšanu;

•  saņemti un izskatīti 24 iedzī-
votāju iesniegumi un sūdzības;

• divos gadījumos personas no-
gādātas savā dzīvesvietā;

•  ar 26 personām veiktas pre-
ventīva rakstura pārrunas un pie-
ņemti paskaidrojumi;

• par apstāšanās un stāvēšanas 
noteikumu neievērošanu sa-

stādīti 10 protokoli – paziņoju- 
mi;

•  par alkoholisko dzērienu vai 
citu apreibinošo vielu lietošanu 
sabiedriskā vietā vai par atraša-
nos sabiedriskā vietā tādā reibu-
ma stāvoklī, kas aizskar cilvēka 
cieņu, sastādīti divi administratī-
vā pārkāpuma protokoli;

•  par nesakoptiem īpašumiem 
Babītes novada teritorijā sastādīti 
septiņi administratīvā pārkāpu-
ma protokoli un nosūtīti izskatī-

šanai Babītes novada pašvaldības 
administratīvajai komisijai;

•  Babītes novadā veikts viens 
reids, kura laikā pārbaudītas au-
tomašīnas un to vadītāji ar mēr-
ķi novērst likumpārkāpumus un 
noziedzīgus nodarījumus, kā arī 
preventīva rakstura patrulēšana 
novada teritorijā. Pārbaudītas ag-
rāk tiesātas personas un adresāci-
jas noteikumu ievērošana, novēr-
tējot to atbilstību Babītes novada 
saistošajiem noteikumiem;

• sadarbībā ar Valsts policijas dar-
biniekiem aizturēta un adminis-
tratīvā aresta izciešanai nogādāta 
viena persona par automašīnas 
vadīšanu alkoholisko dzērienu 
ietekmē.

Par sabiedriskās kārtības 
u.c. likumpārkāpumiem lūgums 
ziņot Sabiedriskās kārtības da-
ļai, zvanot uz diennakts tālruni 
29466001.

Ainārs Skudris, 
sabiedriskās kārtības sargs

Sabiedriskās kārtības nodrošināšanai veiktie darbi novembrī

Pašvaldības domes sēdē novembrī pieņemtie lēmumi
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Ceļi, meliorācija un 
apgaismojums 
• Kleistu ielas posmā Mežārēs 
pabeigta gājēju ietves būvniecība. 
Tiek gatavota dokumentācija pie-
ņemšanai ekspluatācijā. 
• Turpinās Celtnieku, Rožu, Meža 
un Bērzu ielas Babītē, Spuņcie-
ma ielas Spuņciemā un autoceļa 
C-108 Gātes ceļa posma Gātcie-
mā, Salas pagastā, pārbūves būv-
projektu izstrāde.
• Uzsākta būvprojekta izstrāde 
par piebraucamās ielas un gājē-

ju celiņu pārbūvi nekustamajos 
īpašumos „Piņķu ciems-2” un 
Jūrmalas iela 17 Piņķos.
• Babītes pagasta Dzilnuciemā un 
Mežārēs turpinās ielu apgaismo-
juma būvniecības būvprojektu 
izstrāde.
• Uzsākta ielu apgaismojuma būv-
niecība Babītē – posmā no Vecā 
Kalnciema ceļa līdz Celtnieku 
ielai 11B. Ekspluatācijā pieņemts 
Stropu ielā Spilvē izbūvētais ielas 
apgaismojums. 
• Nobeigumam tuvojas auto-

Saimnieciskie darbi novembrī

PAZIŅOJUMS PAR VELOMARŠRUTU IZSTRĀDI BABĪTES NOVADĀ 
Babītes novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar SIA „Karšu izdevniecība Jāņa sēta” 
par velomaršrutu izstrādi Babītes novadā. Darba gaitā ir paredzēts izstrādāt piecus 
velomaršrutus, nosakot katra maršruta sarežģītības pakāpi, mērķauditoriju, ceļošanas 
ilgumu, apskates objektus un citu informāciju, kas svarīga, izvēloties maršrutu.

Iedzīvotāji un citi interesenti ir aicināti līdz 2016. gada 14.  janvārim sūtīt priekš-
likumus par velomaršrutiem Babītes novada pašvaldības administrācijai – Centra 
iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107, vai elektroniski uz e-pastu  
dome@babite.lv. Priekšlikumus var iesniegt arī velomaršrutu izstrādātājiem SIA „Karšu 
izdevniecība Jāņa sēta” – kontaktpersona Aiva Jakovela (e-pasts aiva.jakovela@kartes.lv,  
tālr. 26315137).

Inga Griezne, teritorijas plānotāja

PAZIŅOJUMS PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA „JAUNOŠI” GĀTCIEMĀ,  
SALAS PAGASTĀ, BABĪTES NOVADĀ, LOKĀLPLĀNOJUMA  

NODOŠANU PUBLISKAJAI APSPRIEŠANAI
Ar Babītes novada pašvaldības domes 25.11.2015. lēmumu „Par lokālplānojuma ne-
kustamā īpašuma „Jaunoši” Gātciemā, Salas pagastā, Babītes novadā, zemes vienībai 
ar kadastra apzīmējumu 80880030227, nodošanu publiskai apspriešanai un atzinumu 
saņemšanai” (prot. Nr. 15, 4.§) lokālplānojuma projekts ir nodots publiskajai apsprie-
šanai un atzinumu saņemšanai.

Publiskās apspriešanas termiņš no 16.12.2015. līdz 20.01.2016.
Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 07.01.2016. plkst. 17 Babītes novada 

pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā.
Publiskās apspriešanas laikā lokālplānojuma projekts būs apskatāms Babītes no-

vada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes 
novadā, kā arī Babītes novada pašvaldības mājaslapā www.babite.lv.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Babītes novada pašvaldī-
bas administrācijā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107, vai 
elektroniski, sūtot uz e-pastu dome@babite.lv. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt 
rakstisku atbildi, fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, dzīves-
vietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese. Ap-
meklētāju pieņemšanas laiks Babītes novada pašvaldības administrācijā – pirmdienās 
un ceturtdienās plkst. 8.15–12.15 un 13–18.00

Inga Griezne, teritorijas plānotāja

PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA „LIELBATARI” LAPSĀS, BABĪTES PAGASTĀ, 
BABĪTES NOVADĀ, DETĀLPLĀNOJUMA GROZĪJUMU  

IZSTRĀDES UZSĀKŠANU
Ar Babītes novada pašvaldības domes 25.11.2014. lēmumu „Par nekustamā īpašuma 
„Lielbatari” detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma „Liel-
batari”, Lapsās, Babītes pagastā, Babītes novadā, kadastra apzīmējums 80480070959, 
teritorijā” (prot. Nr. 15, 5.§) uzsākta detālplānojuma grozījumu izstrāde nekustamā 
īpašuma „Lielbatari” teritorijā ar mērķi pamatot zemesgabala sadalīšanu un precizēt 
Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008.–2020. gadam un Salas pagasta teritorijas 
plānojuma 2005.–2017. gadam funkcionālā zonējumā noteikto atļauto izmantošanu 
atbilstoši teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.

Par detālplānojuma grozījumu izstrādes vadītāju apstiprināta Babītes novada paš-
valdības teritorijas plānotāja.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Babītes novada paš-
valdības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā,  
LV- 2107, vai elektroniski, sūtot uz e-pastu dome@babite.lv.

Inga Griezne, teritorijas plānotāja

PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA „JAUNKALĒJI” MEŽĀRĒS, BABĪTES PAGASTĀ, 
BABĪTES NOVADĀ, DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES UZSĀKŠANU

Ar Babītes novada pašvaldības domes 25.11.2014. lēmumu „Par detālplānojuma iz-
strādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Jaunkalēji” Mežārēs, Babītes pagastā, 
Babītes novadā, kadastra apzīmējums 80480010590” (prot. Nr. 15, 9.§) uzsākta de-
tālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam „Jaunkalēji” ar mērķi pamatot ze-
mesgabala sadalīšanu un precizēt Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008.–2020. 
gadam un Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005.–2017. gadam funkcionālā zo-
nējumā noteikto atļauto izmantošanu atbilstoši teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumiem.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Babītes novada pašvaldības 
teritorijas plānotāja.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Babītes novada paš-
valdības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā,  
LV- 2107, vai elektroniski, sūtot uz e-pastu dome@babite.lv.

Inga Griezne, teritorijas plānotāja

PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA „ZIEDIŅI” VARKAĻOS, SALAS PAGASTĀ,  
BABĪTES NOVADĀ, DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES UZSĀKŠANU

Ar Babītes novada pašvaldības domes 25.11.2014. lēmumu „Par detālplānojuma iz-
strādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Ziediņi” Varkaļos, Salas pagastā, Ba-
bītes novadā, kadastra apzīmējums 80880070027” (prot. Nr. 15, 10.§) uzsākta de-
tālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam „Ziediņi” ar mērķi pamatot esošās 
apbūves rekonstrukciju un jaunas apbūves izvietojumu nekustamā īpašuma „Ziediņi” 
Varkaļos, Salas pagastā, Babītes novadā, teritorijā, atbilstoši Babītes pagasta teritori-
jas plānojuma 2008.–2020. gadam un Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005.–2017. 
gadam funkcionālā zonējumā noteiktajai atļautajai izmantošanai, precizējot teritori-
jas izmantošanas un apbūves noteikumus.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Babītes novada pašvaldības 
teritorijas plānotāja.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Babītes novada paš-
valdības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā,  
LV- 2107, vai elektroniski, sūtot uz e-pastu dome@babite.lv.

Inga Griezne, 
teritorijas plānotāja

PAR DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES UZSĀKŠANU NEKUSTAMĀ  
ĪPAŠUMA „OŠPRIEDES” SALAS PAGASTĀ, BABĪTES NOVADĀ,  

TERITORIJAS DAĻAI 
Ar Babītes novada pašvaldības domes 25.11.2014. lēmumu „Par detālplānojuma iz-
strādes uzsākšanu nekustamā īpašuma „Ošpriedes” Salas pagastā, Babītes novadā, 
kadastra apzīmējums 80330029, teritorijas daļai” (prot. Nr. 15, 13.§) uzsākta detāl-
plānojuma izstrāde ar mērķi precizēt Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008.–
2020. gadam un Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005.–2017. gadam funkcionālā 
zonējumā noteikto atļauto izmantošanu un aprobežojumus, kā arī teritorijas izman-
tošanas un apbūves noteikumus, iekļaujot detālplānojuma sastāvā plānotās apbūves 
būvprojektu minimālā sastāvā.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Babītes novada pašvaldības 
teritorijas plānotāja.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Babītes novada paš-
valdības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā,  
LV- 2107, vai elektroniski, sūtot uz e-pastu dome@babite.lv.

Inga Griezne, teritorijas plānotāja

mātisko restu tīrītāju montāžas 
darbi Babītes sūkņu stacijā un 
Trenču polderu aizsargdambju 
sakopšana Babītes novadā.

Nekustamais īpašums un 
plānošana
• Ekspluatācijā pieņemts gājē-
ju tiltiņš nekustamajā īpašumā 

„Antiņu kapi” un turpinās jauno 
rotaļlaukumu izbūve.   
• Turpinās nekustamā īpašuma 
Liepu aleja 17 pārbūves tehniskā 
būvprojekta izstrāde un veikts ie-

pirkums par nekustamā īpašuma 
„Mildas-1” Babītē pārbūves teh-
niskā projekta ekspertīzi. 
• Uzstādīti Ziemassvētku dekori 
Babītes novadā.
• SIA „Karšu izdevniecība Jāņa 
sēta” uzsākusi piecu velomaršrutu 
izveidi Babītes novadā (izpildes 
termiņš – četri mēneši); turpinās 
trīs tematisko plānojumu izstrāde. 

Pašvaldības iestādes
• Turpinās ģērbtuvju ēkas būv-
darbi pie futbola laukuma Piņķos.

• Uzsākta Babītes novada paš-
valdības administratīvās ēkas 
pārbūves un teritorijas labie-
kārtojuma būvprojekta izstrāde 
un turpinās Babītes vidusskolas 
pārbūves būvprojekta izstrā- 
de.

Elfa Sloceniece, 
Babītes novada 

pašvaldības izpilddirektore

Ziņojumā atspoguļots saimniecis-
ko darbu statuss uz 25.11.2015.
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Pabeigta projekta 
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu 

attīstība Babītē” būvdarbu īstenošana
Informējam, ka ir pabeigta projekta „Ūdenssaimniecības pakalpoju-
mu attīstība Babītē” īstenošana. 

Babītes novada pašvaldības būvvalde 27.10.2015. ir izsniegusi 
aktu par objekta pieņemšanu ekspluatācijā pēdējam īstenotajam 
projekta objektam - kanalizācijas spiedvada „Priežciems - Piņķu 
ciems” pārbūve un divu esošo kanalizācijas sūkņu staciju pārbūve 
Piņķu ciemā.

Līdz ar pēdējo papildu aktivitāšu pabeigšanu SIA „Babītes sil-
tums” noslēdz ūdenssaimniecības sistēmas attīstības projekta īste-
nošanu, kas tika uzsākta 2010. gada 26. oktobrī. Projekta ietvaros 
tika:

• izbūvētas jaunas ūdens attīrīšanas iekārtas ar ūdens krājrezer-
vuāru Babītes ciemā;

• izbūvētas jaunas ūdens attīrīšanas iekārtas ar ūdens krājrezer-
vuāru Piņķu ciemā;

• ierīkoti pieci jauni ūdens artēziskie urbumi;
• rekonstruēts viens ūdens artēziskais urbums;
• tamponēti seši ūdens artēziskie urbumi;
• izbūvēti jauni ūdensapgādes tīkli 16,96 km garumā;
• izbūvēti jauni kanalizācijas tīkli 13,45 km garumā;
• veikta galvenā kolektora rekonstrukcija – 1,028 km;
• izbūvētas 12 jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas; 
• daļēji izbūvēts jauns kanalizācijas spiedvads „Babītes ciems–

Piņķu ciems” – 2,47 km;
• rekonstruētas divas kanalizācijas sūkņu stacijas.
Šobrīd sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministriju ir pabeigta Projekta noslēguma ziņojuma un gala mak-
sājuma saskaņošanas procedūra.

Projekta kopējās izmaksas ir 8 280 913,62 EUR, no tā attiecinā-
mās izmaksas 5 321 684,82 EUR (t.sk. ES Kohēzijas fonda līdzfinan-
sējums 5 012 999 EUR, Babītes novada pašvaldības līdzekļi 243 577 
EUR, SIA „Babītes siltums” līdzekļi 65 108,82 EUR). Finansējums 
neattiecināmajām izmaksām – Babītes novada pašvaldības līdzekļi 
1 179 294,81 EUR, SIA „Babītes siltums” līdzekļi 1 779 933,99 EUR 
(t. sk. finansējums pievienotās vērtības nodoklim 1 464 702,19 EUR).

Projektu „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē”  
līdzfinansē Eiropas Savienība. Finansējuma saņēmējs šā projekta 

ietvaros ir SIA „Babītes siltums”.

Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību 
nodrošina LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!
Kontaktpersona:

SIA „Babītes siltums” valdes loceklis Valdis Kalniņš, 
tālr. 67914496, http://babitessiltums.lv

Lai motivētu iedzīvotājus nodot nolietoto sadzīves 
tehniku un citas elektroiekārtas otrreizējai pār-
strādei, radot iespēju tām dzīvot otro dzīvi, SIA 

„Eco Baltia vide” un AS „Latvijas Zaļais punkts” 
aicina Rīgas un Pierīgas novadu iedzīvotājus ie-
saistīties elektroiekārtu nodošanas akcijā, kas 
norisināsies līdz pat nākamā gada 17. janvārim. 

Elektroiekārtu nodošanas akcijā var piedalīties Rī-
gas, Mārupes, Jūrmalas, Babītes, Salaspils un Ādažu 
iedzīvotāji. Lai piedalītos balvu izlozē, iedzīvotājiem 

ir jāpiesaka sadzīves tehnikas savākšana un izveša-
na uzņēmumā „Eco Baltia vide” pa tālr. 27737611, 
nosaucot vārdu, uzvārdu un savu tālruņa numuru. 
Uzņēmuma pārstāvji savākšanas brīdī reģistrēs no-
dodamo iekārtu apjomu, kam ir jābūt vismaz 30 kg. 
SIA „Eco Baltia vide” elektronikas iznešanu, līdz 
otrajam stāvam ieskaitot, nodrošinās bez maksas, 
bet, ja nav lifta, iekārtas nonešana tiks nodrošinā-
ta par samaksu. Akcijas nolikums pieejams vietnē  
www.vide.ecobaltia.lv

SIA „Eco Baltia vide”

Nodod nolietoto sadzīves tehniku 
un piedalies dāvanu kartes izlozē

Jaunais gads nesāksies ar pār-
maiņām privāto pirmsskolas 
izglītības iestāžu līdzfinansē-
jumā, kā tas bija paredzēts, un 
saglabāsies līdz šim pieņemtā 
kārtība – pašvaldības un valsts 
līdzfinansējums.

Ministru kabineta noteikumi 
17.12.2013. Nr. 1523 „Kārtība, 
kādā pašvaldība atbilstoši tās no-
teiktajām vidējām izmaksām sedz 
pirmsskolas izglītības programmas 
izmaksas privātajai izglītības iestā-
dei” nosaka, ka bērni, kuri pieteik-
ti rindā uz pašvaldības pirmsskolas 

izglītības iestādi, bet pašvaldība 
to nevar nodrošināt, var saņemt 
pašvaldības un valsts līdzfinansē-
jumu privātās pirmsskolas izglītī-
bas iestādes apmeklējumam. Valsts 
līdzfinansējums bija paredzēts līdz 
2015. gada 31. decembrim.

Izglītības un zinātnes ministrija 
un Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrija gatavoja grozī-
jumus normatīvajos aktos, kuros 
tiktu noteikts, ka līdzfinansējums 
privātajām izglītības iestādēm ir 
pašvaldības funkcija, un grozījumi 
noteiktu finansējuma apmēru par 
vienu bērnu un izmaksas kārtību. 

Patlaban darbs pie grozījumu iz-
strādes turpinās. 

2015. gada 30. novembrī Sa-
eima apstiprināja 2 300 000 eiro 
piešķiršanu Izglītības un zinātnes 
ministrijai valsts atbalsta sniegša-
nai pašvaldību pirmsskolas ies-
tāžu rindu likvidēšanai Ministru 
kabineta noteiktajā kārtībā reģis-
trētajiem bērnu uzraudzības pa-
kalpojuma sniedzējiem, līdz ar to 
valsts līdzfinansējums turpināsies 
vēl līdz 2016. gada 31. maijam.

Elga Jonina,
 Babītes novada pašvaldības 

izglītības darba speciāliste

Bērnu zinātkārei un vēlmei iz-
zināt pasauli sev apkārt nav 
robežu. Neskaitāmi jautāju-
mi, uz kuriem mēs, pieaugu-
šie, dažkārt nemaz tik viegli 
nespējam atbildēt, nodarbina 
mazos prātus nepārtraukti. Kā-
pēc zivis peld? Kas ir mākoņi? 
Kas notiktu, ja saule nespīdē-
tu?

Mums, pieaugušajiem, zinātnes 
apguve saistās ar garlaicīgām 
stundām skolas solā vai ilgām 
lekcijām augstskolā, kas prasa 
nopietnu iedziļināšanos zinātnes 
dzīlēs un smagu darbu. Turpretim 
bērniem zinātne ir piedzīvojums, 
aizraujoša rotaļa, kas palīdz iz-
prast lietu sakarības un to, kā 
pasaule darbojas.

„Mazā zinātnieka” nodarbību 
laikā privātās sākumskolas „Vin-
nijs” pirmsskolas grupu audzēkņi 
pirmos atklājumus dabaszinībās, 
ķīmijā, fizikā un astronomijā ap-
gūst interaktīvā rotaļā sadarbībā 
ar skolotāju un vienaudžiem.

Pirmsskolas izglītības iestā-
dē zinātnes apguves pamatā ir 
mācīšanās no pieredzes, tādēļ 

radoši eksperimenti, vērojumi, 
secinājumi un atklājumi notiek 
nepārtraukti, un skolotājs ir tas, 
kurš ieklausās bērnu jautājumos, 
mudina mēģināt un apstiprina 
rastās atbildes.

Kas notiek, ja sajauc zilo 
un dzelteno krāsu? Kāpēc daži 
priekšmeti grimst, bet citi ne? 
Kāpēc ķirbis aug no sēklas, bet 
kartupeļi ne? Pieredze, ko bērns 
iegūst, ir pamats jaunām zinā-
šanām un izaicinājums jauniem 
atklājumiem.

Skolotājam ir milzīga nozīme 
šajā zināšanu apguves procesā. 
Prasmīgi sagatavota vide, prasme 
pievērst bērnu uzmanību apkārt 
notiekošajam un laiks, kas atvē-
lēts, pārrunājot redzēto, piedzīvo-
to, atklāto, ir būtiski priekšnosa-
cījumi, kas bērnā attīsta prasmi 
kritiski domāt, salīdzināt, saskatīt 
sakarības un izdarīt secinājumus.

Šajā mācību gadā „Mazā zi-
nātnieka” nodarbību ciklā plā-
nojam veikt eksperimentus ar 
gaismu, smiltīm un ūdeni. Lūk, 
viens no šādiem eksperimentiem, 
ko ļoti viegli var veikt arī mājās 
kopā ar vecākiem, – kā var iedegt 

nelielu spuldzīti, izmantojot pie-
cus citronus?

Nepieciešami pieci citroni. 
Katrā citronā iesprauž vienu cin-
ka skrūvi un vara stiepli tā, lai 
tās nesaskaras, bet atrodas vienā 
šķēlē. Viena citrona cinka skrūvi 
savieno ar otra citrona vara stiepli, 
izmantojot vadu. Pirmā un piektā 
citrona vadus pievieno spuldzītei. 
Tā iedegas, jo citrona sula izraisa 
elektroķīmiskas reakcijas, no kurām 
šajā „citronu baterijā” rodas strāva! 

Šādas rotaļnodarbības vai 
„pētnieciska” darbošanās kopā 
ar vecākiem mājās liek pamatus 
bērnu turpmākajai interesei par 
dabaszinātņu apguvi skolā, un vē-
lāk fizika un ķīmija vairs nešķiet 
tik sarežģīti vai garlaicīgi mācību 
priekšmeti, jo audzēkņi jau spēj 
apvienot teoriju un praksi, sa-
skatīt lietu kopsakarības, veidot 
jaunus zinātniskus priekšstatus 
uz iepriekšējās pieredzes.

Pārdomās par zinātnes mā-
cīšanas nozīmi bērna attīstībā 
dalījās 

Evita Vinceviča,
Babītes novada 

PPII „Vinnijs” vadītāja 

Informācija par līdzfinansējumu bērna izglītošanai 
privātajā pirmsskolas izglītības iestādē

„Vinnija” mazie zinātnieki
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Bērnu patriotiskā audzināšana 
ir viens no svarīgākajiem pa-
matuzdevumiem pirmsskolas 
izglītības iestādēs, jo tieši bēr-
nībā veidojas mūsu mīlestība 
pret savu māju, dzimto pusi 
un valsti. Tāpēc pirmsskolas 
izglītības iestāžu pedagogiem, 
gaidot valsts svētkus, vienmēr 
ir rūpīgi jāpārdomā, kā runāt 
ar bērniem par šīm sarežģī-
tajām tēmām, un kā veidot 
svētkus reizē svinīgus, izglī-
tojošus un bērniem saprota- 
mus. 

Lai svētki „Latvija ir skaista vi-
sos gadalaikos” izdotos un katrs 
justos tiem piederīgs, PII „Sai-
mītes” vecāko grupu bērni tika 
iesaistīti nelielas filmiņas par 
Latviju tapšanā. Katra no gru-
pām atraktīvā veidā pastāstīja par 

vienu no tēmām: „Latvija ziemā”, 
„Latvija pavasarī”, „Latvija vasa-
rā”, „Latvija rudenī”, „Mēs mīlam 
savu galvaspilsētu Rīgu”, „Mans 
bērnudārzs”. Svētku sarīkojuma 
laikā katrs bērns, ieraugot sevi 
uz lielā ekrāna, jutās iesaistījies 
svētku tapšanā un ar lielu interesi 
noskatījās gan savas grupas, gan 
citu grupu paveikto.

Savukārt „Skudriņu” grupas 
bērni sarūpēja stāstījumu par 
skaistākajām Latvijas vietām. 
Šoreiz stāstījums tika veidots, 
raugoties pašu bērnu pieredzē –  
izmantojot vecāku iesūtītās fotog-
rāfijas no ģimenes arhīviem. Šādā 
veidā bērni savus draugus aizveda 
aizraujošā ceļojumā no Babītes 
pagasta pa visu Latviju. 

Kā krāšņa svētku rota bija 
skolotāju „Tautas tērpu parāde”. 
Sarīkojuma laikā skolotājas, ku-

rām bija tāda iespēja, bija ietēr-
pušās tautas tērpā, un mūzikas 
skolotāja Liene bērniem pastāstīja 
par tautas tērpu detaļām un to 
piederību kādam no novadiem. 

Arī mazākie bērni un viņu 
vecāki iesaistījās valsts svētku 
norisēs – pateicoties visu grupu 
bērniem un viņu vecākiem, tapa 
liela un skaista Latvijas karte no 
āboliem un svecītēm. PII „Saimī-
te” kolektīvs cer, ka ikviens bērns 
un vecāki sajuta svētku noskaņu 
un paņēma to līdzi uz mājām, lai 
valsts svētkus godam nosvinētu 
arī savā ģimenē.

Pateicamies visiem, kas pa-
līdzēja veidot Latvijas valsts  
97. dzimšanas dienas svinības 
mūsu bērnudārzā!

Vita Kalvāne,
 PII „Saimīte” pirmsskolas 

izglītības skolotājaPII „Saimīte” pagalms Latvijas rotā. Foto: no Pii „SAiMītE” ARhīVA 

 PII „Saimīte” godam 
nosvinējusi valsts svētkus

Līdz ar Latvijas 97. dzimšanas 
dienas tuvošanos 18. novem-
brī un varoņu atceres vakaru 
11. novembrī Babītes vidus-
skolā sākās Valsts svētku pa-
sākumu mēnesis. 

10. novembrī norisinājās ikga-
dējais kritušo karavīru atceres 
pasākums Lestenes Brāļu kapos, 
bet 11. novembrī Piņķos norisi-
nājās plaši Lāčplēša dienai veltīti 
pasākumi, kuros, kā katru gadu, 
aktīvi iesaistījās Babītes vidussko-
las Jaunsardzes vienība kopā ar 
Babītes novada pašvaldības iestā-

žu pārstāvjiem un iedzīvotājiem, 
godinot Lāčplēša Kara ordeņa 
kavalieru piemiņu un visu par 
mūsu dzimteni kritušo varoņu 
piemiņu. Mūsu atmiņas sevī nes 
tautas nākotnes spēku!

Valsts svētku programma 
Babītes vidusskolā jau daudzus 
gadus nav iedomājama bez kon-
kursa Latvijas vēsturē 6.– 8.klašu 
izglītojamajiem „Mans novads, 
mana valsts”, kura galvenais 
mērķis ir rosināt skolēnus izzi-
nāt savas valsts vēstures senākos 
un ne tik senos notikumus un 
uzzināt par Babītes novada vēs-

tures un gada aktuālajiem notiku- 
miem. 

Arī 2015. gads nebija izņē-
mums, un no 9. līdz 13. novem-
brim 6., 7. un 8. klašu izglītoja-
mie izzināja Latvijas vēsturi un 
sacentās zināšanu bagātībā, kā 
arī demonstrēja savas komandas 
radošo garu, izstrādājot apsvei-
kumus Latvijai 97. pastāvēšanas 
gadadienā un Babītes vidusskolai 
35. gadskārtā. 

12. novembrī 6. klases tikās 
Babītes vidusskolas aktu zālē, lai 
klātienē mērotos spēkiem zinā-
šanās par savas valsts vēsturi, bet 

Draudzīgā aicinājuma fonda veidotajā skolu reitingā Babītes 
vidusskola mazo skolu grupā (skolas, kurās vidusskolēnu skaits 
nepārsniedz 100) Latvijas skolu konkurencē ierindojusies aug-
stajā 14. vietā. 

Būtiski piebilst, ka reitingā tika iekļautas tikai tās skolas, kuru audzēkņi 
aizvadītajā mācību gadā guvuši augstus sasniegumus mācību olimpiādēs 
un zinātniskajos darbos.

Vairāk informācijas vietnē www.skolureitings.lv.
Lelde Drozdova-Auzāne, sabiedrisko attiecību speciāliste

Informācija topošajiem Babītes vidusskolas 
2016./2017. mācību gada pirmklasnieku vecākiem
Bērnu reģistrēšana 1. klasē 2016./2017. mācību gadā Babītes vidusskolā 
notiks no 2016. gada 15. janvāra līdz 31. martam no plkst. 9 līdz 12 un 
no plkst. 13 līdz 15 izglītības iestādes kancelejā.

Babītes vidusskola īsteno:
• pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena programmu (kods 
21012111);
• pamatizglītības programmu (kods 21011111).
nepieciešamie dokumenti:
• iesniegums uz konkrēto izglītības programmu.

iesniegumu var iesniegt elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko 
parakstu, nosūtot uz e-pastu 1.klase@bvsk.lv.

Vairāk informācijas vietnē babitesvidusskola.lv.

Ilze Rozenberga, Babītes vidusskolas direktore

Ziemassvētku pasākumu plāns 
Babītes novada pašvaldības izglītības iestādēs

Ziemassvētku gaidīšanas pasākumos mīļi gaidītas audzēkņu ģimenes un tuvinieki.

SALAS SĀKUMSKOLĀ
18. decembrī plkst. 9.30 skolas aktu zālē 1.–4. klašu izglītojamajiem;
18. decembrī plkst. 15.30 grupas telpās pirmsskolas izglītības grupai „Ķipari”;
18. decembrī plkst. 16.30 skolas aktu zālē pirmsskolas izglītības grupai „ABC”;
22. decembrī plkst. 16.30 skolas aktu zālē pirmsskolas izglītības grupai „Montessori grupa/Kāpēcīši”.

BABĪTES PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ 
15. decembrī plkst. 16.30 Bluķa vakars;
18. decembrī plkst. 15.30 Ziemassvētku sagaidīšanas pasākums „Draudzīgie Ziemassvētki” grupai „Bitītes”;
22. decembrī plkst. 16.15 Ziemassvētku sagaidīšanas pasākums „Ziemassvētku notikums rūķu mežā” grupai „Rūķīši”;
22. decembrī plkst. 17 Ziemassvētku sagaidīšanas pasākums „Ziemassvētki pasaku putenī” grupai „Mārītes”.

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ „SAIMĪTE”
18. decembrī plkst. 10 grupai „taurenīši”, plkst. 11 – „Sienāzīšiem”, plkst. 15.15 – „Podziņām”, plkst. 16.30 – 

„Rakariem”, plkst. 17.45 – „Skudriņām”;
21. decembrī plkst. 15.15 grupai „Bitītes”, plkst. 16.30 – „Cālēniem”, plkst. 17.45 – „Rūķīšiem”;
22. decembrī plkst. 10 grupai „Mārītes”, plkst. 11 – „Pīlēniem”, plkst. 15.15 – „Pīlādzīšiem”, 
plkst. 16.30 – „Mazputniņiem”, plkst. 17.45 – „Knīpām un Knauķiem”. 
Plkst. 10.00 mūzikas skolotāja Liena kopā ar dziedošajiem bērniem ziemassvētkus ieskandinās pašvaldības iestādēs. 

BABĪTES VIDUSSKOLĀ:
15. decembrī plkst. 19 Babītes vidusskolas deju kolektīva „Bize” koncerts;
16. un 17. decembrī 1.–4. klašu Ziemassvētu eglītes;
16. decembrī 5.–6. klašu Ziemassvētu eglītes;
17. decembrī 7.–12. klašu Ziemassvētu pasākums „Sarkanais paklājs”;
18. decembrī 1. semestra noslēgums: plkst. 8.30 1. un 3. klase; plkst. 9.30 2. un 4. klase; 
plkst. 10.30 5.–12. klase.

 Valsts svētku mēnesis Babītes vidusskolā 7.–8. klašu komandas kā grupu 
darba rezultātu savas zināšanas un 
radošās spējas demonstrēja Latvi-
jas vēstures mācību stundu laikā. 

12. novembrī Babītes vidus-
skolā ieradās pavisam negaidīti 
viesi – Latvijas Neatkarīgās televī-
zijas filmēšanas grupa, kas vēlējās 
sīki jo sīki izzināt visu par visām 
valsts svētku programmas norisēm 
novembrī Babītes vidusskolā un 
novadā. Televīzijas ļaudis strādāja 
ļoti operatīvi, un jau 13. novembra 
vakarā LNT kanāla ziņu izlaidumā 
varējām ieraudzīt skaistu sižetu par 
valsts svētku norisēm mūsu skolā. 
Jāsaka, ka Babītes vidusskolas izglī-
tojamie sižeta kadros izskatījās ļoti 

jauki, smaidoši, gudri un atraktīvi –  
jaunieši, ar kuriem varam lepoties! 

Sagaidot mūsu zemes, mūsu 
brīnišķās valsts Latvijas pastāvēša-
nas 97. gadadienu, 17. novembrī 
Babītes vidusskola tērpās svētku 
rotā, svētku koncertos skanēja 
jauniešu balsis, cildinot Latviju, 
izvijās deju soļi, margojot Latvijas 
rakstus. Mēs katrā domā bijām 
un būsim kopā ar savu valsti un 
visi kopā ieskandinājām 18. no-
vembra svētku prieku visā Latvijā! 

Baiba Vītola,
Babītes vidusskolas latviešu 

valodas un literatūras skolotāja 
un humanitārā cikla metodiskās 

komisijas vadītāja

Babītes vidusskola augstu novērtēta 
Draudzīgā aicinājuma skolu reitingā
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Novembris Babītes pirmssko-
las izglītības iestādē pavadīts 
patriotiskās noskaņās. Vecāko 
grupu bērni devās ekskursijā 
uz Latvijas Etnogrāfisko brīv-
dabas muzeju, lai piedalītos 
ekskursijā „Mārtiņu svinības 
senajā latviešu zemnieka sētā”. 

Bērni iepazinās ar seno Kurzemes 
zemnieka sētas iekārtojumu, ēku 
veidiem – māju, laidaru, klēti un 
pirti –, guva priekšstatu par darba 
un mājas dzīvi šādā saimniecībā 
un uzzināja, kas ir rudens bagā-
tības svētki – Mārtiņi.

11. novembrī – Lāčplēša die-
nā – iestādē viesojās Nacionālo 
bruņoto spēku karavīri. Viņi pa-
stāstīja, cik svarīgs, grūts un at-
bildīgs darbs ir būt valsts karavī-
ram. Katram bērnam bija iespēja 
iejusties karavīra lomā, uzvelkot 

īstu karavīra ekipējumu, un prak-
tiski izjust, cik daudz spēka, laika 
un darba no karavīra prasa pat 
šķietami vieglais uzdevums – so-
ļošana parādē par godu Latvijas 
dzimšanas dienai. Bērni novērtēja, 
ka Latvijas karavīram jābūt dros-
mīgam, pacietīgam, stipram un 
jāmīl sava zeme Latvija.

Godinot Latvijas brīvības cīņās 
kritušos karavīrus, bērni aizdedza 
svecītes pie Pirmajā pasaules karā 
kritušo latviešu strēlnieku pieminek-
ļa Babītē. Pateicībā par brīvu Latviju, 
sveču liesmiņas izgaismoja arī iestā-
des teritorijā esošo Latvijas karogu. 
Savukārt Latvijas dzimšanas dienas 
priekšvakarā bērni savus vecākus un 
tuviniekus iepriecināja ar krāšņiem 
un sirsnīgiem koncertiem. 

Marita Aploka, 
Babītes PII vadītājas vietniece 

izglītības jomā

Izzināt Latviju

Jau kopš 1. oktobra Babītes 
novada pašvaldības Salas 
sākumskolā viesojas Lūcija 
Desetova (Lucia Desetova) – 
brīvprātīgā darba veicēja no 
Slovākijas, kura pie mums, sā-
kumskolā, ieradās ES projekta 

„Enrich Yourself” ietvaros. Pavi-
sam drīz, jau nākamā gada sā-
kumā, meitene dosies mājup, 
taču viņas ieguldījumu skolas 
ikdienas dzīvē un darbos mēs 
atcerēsimies vēl ilgi.

Pateicoties Lūcijas uzņēmībai 
un radošajām spējām, ik nedēļu 
tika rīkotas interesantas un iz-
zinošas ārpusstundu aktivitātes 
gan skolēniem, gan skolotājiem. 
Kopā ar viņu bērni izzināja gan 
Slovākijas kultūru un nacionālās 

īpatnības, mācījās angļu valodu, 
pētīja latviešu un slovāku rakstu 
zīmes, devās izpētes pārgājienā 
uz Babītes ezeru, īstenoja dažādas 
fiziskās aktivitātes un organizē-
ja rotaļu pēcpusdienas, veidoja 
Ziemassvētku rotājumus, gatavoja 
un nogaršoja slovāku nacionā-
los ēdienus, kā arī iemācījās slo-
vāku tautasdziesmu „Prši, prši” 
(„Līsti, līsti, lietutiņ”), ko skolas 
ansamblis izpildīja valsts svētku 
koncertā. Šī ir pirmā Lūcijas sa-
skare ar pedagoģiju un darbu ar 
bērniem, tāpēc jo lielāks prieks, 
ka šī pieredze viņai ir bijusi 
veiksmīga un iespaidiem bagā-
ta. Meiteni tas patiešām interesē, 
un viņa ir nolēmusi arī turpmāk 
savu izglītību un darbu saistīt ar  
bērniem. 

Šo mēnešu laikā Lūcija regu-
lāri apmeklēja latviešu valodas 
kursus, ko nodrošināja projekta 
finansējums, un nu meitenes lat-
viešu valodas zināšanas ir patie-
šām iespaidīgas. Viņa atsaucīgi 
piedalījās visos darbos, palīdzēja 

skolotājiem ikdienas mācību pro-
cesā, pasākumu organizēšanā un 
skolas noformējuma gatavošanā. 

Liels ieguvums projekta ie-
tvaros ir arī tas, ka saskarsmē 
ar Lūciju gan skolēni, gan sko-
las personāls varēja praktizēt 

Lūcija ar kolēģēm Salas sākumskolas Valsts svētku koncertā. Foto: no 

SAlAS SāKuMSKolAS ARhīVA

Palīgs visos darbos
Babītes PII bērni, tiekoties ar Nacionālo bruņoto spēku karavīriem.
Foto: no BABītES Pii ARhīVA

Babītes vidusskolas Ekopado-
me 6. novembrī organizēja iz-
glītojošu pasākumu – Rīcības 
dienu „Pārmaiņu skrējiens”, 
kas tika veltīta divām būtis-
kām tēmām – „Veselīgs dzī-
vesveids” un „Klimata pārmai- 
ņas”. 

Šī diena tika rīkota, lai ieintere-
sētu sabiedrību dzīvot videi drau-
dzīgāk, darot labu sev un nekai-
tējot dabai. Pasākumā piedalījās 
Babītes vidusskolas Ekopadomes 
dalībnieki un izglītojamie no Sa-
laspils 1. vidusskolas, Baldones 
vidusskolas, Aizkraukles novada 
ģimnāzijas, Rīgas 61. vidusskolas 
un Mārupes vidusskolas.

Ekopadomes komanda bija 
sagatavojusi dažādas aktivitātes 
visas dienas garumā. Pēc dalīb-
nieku sagaidīšanas, ar kopīgu 
olimpisko deju un direktores 
Ilzes Rozenbergas uzrunu notika 
pasākuma atklāšana. Vēlāk Dita 
Lase lasīja lekciju „Kas ir veģe-
tārs uzturs?”. Pēc lekcijas Rīcī-
bas dienas komandu dalībnieki 
devās ekskursijā. Babītes novada 
maizes ceptuve „Lāči” bija noor-
ganizējusi izglītojošu ekskursiju, 
kurā stāstīja, kā top maize. Vē-
lāk devāmies uz Ložmetējkalnu, 
kur jaunsardzes pārstāvji bija 
sagatavojuši komandu gara sa-
liedēšanas spēli ar rāciju izman-
tošanu. Kad atbraucām atpakaļ, 

Vides izglītības fonda pārstāvis 
Daniels Trukšāns izglītojama-
jiem un pedagogiem stāstīja par 
to, kas ir Ekoskolu programma 
un kā tā darbojas. Pēc tam, lai 
izkustētos, bija iespēja izpausties 
radošajās darbnīcas – katrs va-
rēja izvēlēties strādāt divās no 
piecām piedāvātajām: „Veselīgu 
uzkodu pagatavošana”, „Abiotisko 
faktoru ietekme uz ekosistēmas 
izmaiņām” (dalībniekiem bija jā-
iztēlojas, ka viņi dzīvo uz vientu-
ļas salas), „Slēpņošana”, „Pudeles 
otrā dzīve” (plastmasas pudeļu 
otrā dzīve – tapt par skaistiem 
rotājumiem) un „Aerobika”. Pēc 
radošajām darbnīcām sākās spē-
le, kurā bija viktorīnas un deviņi 

kontrolpunkti – uzdevumi, kas 
saistīti ar veselīgu dzīvesveidu un 
klimata pārmaiņām. Kā relaksē-
joša atpūta prātam un ķermenim 
pēc aktīvās spēles sekoja „Bikram 
Joga” lekcija Lailas Roģes vadībā. 
Un tad jau bija klāt notikumiem 
bagātās dienas kopsavilkums un 
apbalvošana. Pēc oficiālās daļas 
lēni, bet ar strauji pieaugošu jaut-
rību sākās aktīvu kustēšanos iesil-
došas rotaļas un ugunīgas dejas 
līdz vēlam vakaram. 

No sirds pateicamies mūsu 
atbalstītājiem – Babītes novada 
uzņēmējiem – maizes ceptuvei 

„Lāči”, SIA „Spilva” un kafejnīcai 
„Liepājas virziens”, SIA „Maxima” 
un Kocēnu novada zemnieku 

saimniecībai „Jaunbrēmeles” – 
par atbalstu un veselīgajiem 
našķiem, ar kuriem dalībnie-
ki cienājās visa vakara garumā. 
Babītes vidusskolas Ekopadome 
pateicas visiem Rīcības dienas 
atbalstītājiem, vecākiem un pe-
dagogiem par sniegto materiālo 
un morālo atbalstu! Mēs to ļoti 
novērtējam! Ceram, ka mūsu dar-
ba rezultātā tās izglītības iestādes, 
kuras vēl nav Ekoskolu program-
mas dalībnieces, par tādām ātri 
vien kļūs, un ka mūsu viesiem 
bija aktīva un jaunām zināša-
nām piepildīta, neaizmirstama  
diena!

Babītes vidusskolas 
Ekopadome

savas angļu valodas zināšanas. 
Tagad skolotāji jau jūtas pār-
liecinošāki un drošāki, runājot  
svešvalodā. 

Projekts tiešām ir izdevies – 
to varam teikt jau tagad, jo pa-
licis tik vien kā kopā ar Lūciju 
nosvinēt skolas un pirmsskolas 
Ziemassvētkus, sarīkot atvadas no 
mūsu slovāku kolēģes un cerēt, ka 
viņas dzīve turpmāk saistīsies ar 
pedagoģiju, un, kas zina, varbūt 
kādreiz mūsu ceļi atkal varētu 
krustoties. Priecājamies par šo 
iespēju, par projekta realizēšanu 
un iespēju iepazīt Lūciju!

Līdz Jaunajam gadam Salas 
bibliotēkā būs skatāms Lūcijas ga-
tavots prezentācijas materiāls par 
Slovākiju, tās kultūru un dabu, kā 
arī par viņas aktivitātēm Salas sā-
kumskolā un pašu projektu.

Aija Vanaga,
 Salas sākumskolas skolotāja

Videi draudzīgais „Pārmaiņu skrējiens” 
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Sporta ziņas
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Kopš novembra ir uzstādīti jauni āra trenažieri Babītē un Spuņ-
ciemā. Līdz ar jauno āra trenažieru uzstādīšanu Babītes novadā 
kopumā patlaban ir trīs vingrošanai ārā paredzēti publiskie 
laukumi. Pirms diviem gadiem pirmais āra trenažieru laukums, 
kurā izvietoti 11 dažādi trenažieri, iedzīvotājiem tika atvērts 
Piņķos, pie ūdenskrātuves.

Āra trenažieru laukums „Lokos”, Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes 
novadā (pie strītbola laukuma).

Āra trenažieru laukums Babītē, blakus pludmales volejbola un strīt-
bola laukumam netālu no Babītes stacijas.
Foto: L. DrozDova-auzāne

Jaunas iespējas vingrošanai 
Babītē un Spuņciemā

BABĪTES NOVADA 
SPORTA SPĒLES
23. novembrī  sporta un atpūtas 
centrā „Bowlero” notika Babītes 
novada sporta spēles boulingā, 
kur individuālajā vērtējumā vīriešu 
konkurencē 1. vietu ieguva Nau-
ris Zīds, 2. vietu Mārtiņš Matisāns, 
3. vietu Sergejs Gudkovs; sieviešu 
konkurencē 1. vieta Ivetai Gudko-
vai, 2. vieta Sanitai Eglītei, 3. vieta 
Anastasijai Linkevičai. Savukārt 
komandu konkurencē 1. vietu iz-
cīnīja komanda, kurā spēlēja Edgars 
Lasevičs, Nauris Zīds, Anita Zīda, 
Mārtiņš Matisāns un Ilze Ķiploka. 
2. vieta komandai, kuru pārstāvēja 
Sanita Eglīte, Kaspars Eglītis, Aiva 
Oša, Jānis Driksne un Intars Plie-
nis. 3. vieta komandai, kurā startēja 
Gusts Linkevičs, Anastasija Linke-
viča, Jānis Ence, Andris Ence un 
Jānis Kozlovskis.

NOVUSS
6. decembrī Babītes sporta kom-
pleksā notika novada individu-
ālais čempionāts novusā, kas pul-
cēja daudz dalībnieku. Kopumā 
četrās sacensību grupās startēja 30 
dalībnieki. Piedalījās arī viesi no 
Baldones, Ozolniekiem, Jelgavas 
un Jelgavas novada.

Labākie grupās: jaunieši: 1. vie- 
ta – Dāvis Kalve (Baldone), 2. vieta –  
Andrejs Sizovs (Babīte), 3. vieta – 
Ivo Širma (Babīte); sievietes: 1. vie-
ta – Mārīte Pabērza („Nākotne”),  
2. vieta – Aiva Oša (Babīte), 3. vie-
ta – Maija Laizāne (Babīte); vīrie-
ši „tautas klase”: 1. vieta – Mairis 
Kampars (Babīte), 2. vieta – Jurijs 
Polozovs (Babīte), 3. vieta – Alek-
sandrs Murašovs (Rīga); vīrieši 

„sporta klase”: 1. vieta – Serge-
js Varša, 2. vieta – Igors Ramba,  
3. vieta – Gaidis Čoders (Babīte).

PIERĪGAS NOVADU 
SPORTA SPĒLES
ZOLĪTE
21. novembrī Mārupes novadā ar 
sacensībām kāršu spēlē „Zolīte” no-
slēdzās Pierīgas novadu 2015. gada 
sporta spēles. Piedalījās desmit Pie-
rīgas novadu komandas. Babītes 
novada komanda izcīnīja 7. vietu. 
Komandas labākais sasniegums 
Jurģim Lapiņam – 4. vieta indivi-

duālajā vērtējumā. Babītes novada 
komandu pārstāvēja: Daina Pedece, 
Valdis Mincāns, Vladislavs Ribulis 
un Jurģis Lapiņš.

4. decembrī Pierīgas Izglī-
tības, kultūras un sporta pār-
valdē svinīgā pasākumā tika 
sveikti Pierīgas novadu 2015. ga- 
da sporta spēļu kopvērtējuma uz-
varētāji. Pierīgas novadu sporta 
spēļu kopvērtējumā Babītes no-
vads izcīnīja 2. vietu (191punkts), 
piekāpjoties Mārupes novadam 
un pārspējot Ropažu novadu, kas 
attiecīgi ieņēma 3. vietu.

SPORTA VETERĀNU SPĒLES
Šogad Latvijas Sporta veterānu 
asociācijas 52. sporta spēlēs veik-
smīgi startēja sporta kluba „Ba-
bīte” sporta veterāni. Sporta klu-
bu grupu kopvērtējumā izcīnīta  
2. vieta (no 13), kur tiek ieskaitīti 
septiņi labākie sporta veidu rezul-
tāti, bet lielajā kopvērtējumā 76 
komandu konkurencē (pilsētas, no-
vadi un sporta klubi) tiek ieskaitīti 
vienpadsmit sporta veidu labākie 
rezultāti, un sporta klubs „Babīte” 
ierindojās augstajā 11. vietā, apstei-
dzot sporta klubu grupas uzvarētā-
jus – Rīgas Sporta veterānu klubu.

NOVUSS
21. novembrī Tukumā notika 
Latvijas čempionāta fināls novu-
sā. Šogad iespēju piedalīties fi-
nālā izcīnīja divi Babītes novada 
sportisti. Juris Grosens ierindojās  
14. vietā, bet Ainārs Grosens –  
21. vietā 24 finālistu konkurencē.

VOLEJBOLS
21. novembrī Babītes sporta 
kompleksā notika veterānu sa-
censības volejbolā „Babītes kauss 
2015”. Sacensības piedalījās piecas 
komandas. Babītes veterāni izcī-
nīja 3. vietu. Sacensībās piedalījās 
komandas no Skrundas, Valgun-
des, Jelgavas, Saldus un Babītes.

FLORBOLS
Latvijas florbola 1. līgas vīriešu 
čempionātā sporta kluba „Babīte” 
komandas aizvadījušas kārtējās 
spēles. 7. novembrī Kuldīgā zau-
dējums FK „Kuldīga” ar rezultātu 
3:7 (0-2; 1-1; 2-4) un 14. novem-
brī Spuņciemā arī zaudējums FK 

„Rīga-1” komandai ar rezultātu 6:8 

Pierīgas novadu pašvaldību domju priekšsēdētāji un pašvaldību sporta darba organizatori Pierīgas 
novadu 2015. gada sporta spēļu kopvērtējuma uzvarētāju apbalvošanas pasākumā. Babītes novadu 
pasākumā pārstāvēja pašvaldības izpilddirektore Elfa Sloceniece un Babītes sporta kompleksa metodi-
ķis Sergejs Varša. Foto: t. tRAčuMS

1. lpp. –  Saistošie noteikumi Nr. 15  
Par grozījumiem Babītes novada pašval-
dības 23.02.2011. saistošajos noteikumos 
nr. 5 „Par sociālo palīdzību trūcīgām un 
maznodrošinātām ģimenēm (personām) 
Babītes novadā”
3. lpp. –   Saistošie noteikumi  Nr. 16 

Par grozījumiem Babītes novada pašvaldī-
bas 23.02.2011. saistošajos noteikumos nr. 
6 „Par maznodrošinātas ģimenes (perso-
nas) statusa noteikšanu Babītes novadā ”
4. lpp. –   Saistošie noteikumi  Nr. 17 Par 
grozījumiem Babītes novada pašvaldības 
26.09.2012. saistošajos noteikumos nr. 18 

„Par Babītes novada pašvaldības pabalstiem” 
6. lpp. –   Saistošie noteikumi  Nr. 19 
Par grozījumiem Babītes novada pašval-
dības 2015. gada budžetā
7. lpp. –   1. pielikums Pamatbudže-
ta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām 
kategorijām

11. lpp. – 2. pielikums Babītes novada 
pašvaldības 2015. gada speciālā budžeta 
ieņēmumi
12. lpp. – 3. pielikums Babītes novada 
pašvaldības speciālā budžeta izdevumi 
atbilstoši funkcionālajām un ekonomis-
kajām kategorijām

Numura 
pielikumi

(3-2; 1-4; 2-2). 6. decembrī Jelgavas 
novada Svētes skolas sporta bāzē 
notika spēle starp SK „Babīte” un 
vietējo FK „JeNo-1” komandu. Ar 
rezultātu 11:10 papildlaikā uzvarēja 
Babītes komanda.

SIEVIEŠU BALTIJAS LĪGA 
VOLEJBOLĀ
Sporta kluba „Babīte” sieviešu volej-
bola komanda Baltijas sieviešu volej-
bola līgā aizvadījusi vairākas spēles. 
31. oktobrī izcīnīta uzvara pret VK 

„miLATss” (Daugavpils) ar rezultā-
tu 3:1 (22-25; 25-14; 27-25; 25-19),  
1. novembrī uzvarēta VK Jelgava/LU 
ar rezultātu 3:2 (25-23; 14-25; 20-25; 
27-25; 15-13), 15. novembrī pārlieci-
noša uzvara pret RSU/MVS (Rīga) 
ar rezultātu 3:0 (25-10; 25-18; 25-14), 
5. decembrī zaudējums ar 0:3 VC 

„Voru” komandai, 6. decembrī ar 2:3 
zaudējums TU „Tartu” komandai.

INFORMĀCIJA
2016. gadā notiks Latvijas IV Va-
saras olimpiāde. Sportistiem, kuri 
nopietni trenējas un olimpiādē 
plāno pārstāvēt Babītes novadu, 
lūgums sniegt informāciju par sevi 
Babītes sporta kompleksa vadītā-
jam Guntaram Reikam vai spor-
ta metodiķim Sergejam Varšam  
(tālr. 29680882).

Guntars Reika, Babītes 
sporta kompleksa vadītājs


