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Foto: no „Bizes” arhīva

Jaunā mācību gada gaidās

Babītes vidusskolas tautas deju kolektīvs „Bize” lepni par panākumiem festivālā „Muzite” Bulgārijā.

Tuvojas jaunais mācību gads,
kad Babītes vidusskola vērs
durvis zinātkārajiem skolē
niem. Cītīgi strādājam, lai
mūsu mācību iestādes telpas
kļūtu vēl mājīgākas un ērtā
kas zināšanu apguvei. Babī
tes vidusskola ir piedzīvojusi
lielas pārmaiņas – iestādes
gaiteņi ir izmainījušies līdz
nepazīšanai. Blāvi dzeltenos
toņus nomainījušas košas
krāsas un spilgti akcenti.
Par dažiem vasaras notikumiem.
Lepojamies ar Babītes vidusskolas
tautas deju kolektīva „Bize” panākumiem starptautiskajā jauniešu
mākslu festivālā „Muzite” Bulgā-

rijā. Tautas deju kolektīvu grupā
iegūta godpilnā otrā vieta.
Mūsu mācību iestādes pedagogi un izglītojamie piedalījās
Vides izglītības fonda organizētajā Jūras forumā ekoskolām,
kas norisinājās Saulkrastu novada
Zvejniekciemā. Radošās darbnīcās, izglītojošās lekcijās, izstādēs
un tematiskajos pasākumos tika
gūtas zināšanas un pieredze, kā
dzīvot dabai draudzīgāk. Iegūto
informāciju izmantosim mūsu
jaunajā ekoskolu programmā
„Ēdam atbildīgi”. Aicinām izglītojamos iesaistīties ekoskolu
projektā, lai papildinātu zināšanas, gūtu vērtīgu pieredzi un
piedalītos dažādos interesantos

pasākumos. Ekoskolu projekta
koordinatore Babītes vidusskolā
ir Diāna Eglīte (e-pasta adrese
diana.eglite@bvsk.lv).
Vecāki, esiet aktīvi un iesaistieties mūsu projektā „Vecāki un
absolventi Babītes vidusskolai”,
stāstot izglītojamajiem par savu
profesiju un daloties dzīves pieredzē! Informācija par projektu
atrodama mūsu interneta vietnē,
sadaļā „Projekti”.
Jaunākā informācija par mācību procesu Babītes vidusskolas
mājaslapā tiks publicēta augusta
beigās. Tiekamies skolā!
Sanita Baginska,
Babītes vidusskolas
sabiedrisko attiecību speciāliste

Apkopoti 1. projektu kārtas rezultāti
Biedrība „Pierīgas partnerība” ir apko
pojusi pirmās projektu iesniegšanas
kārtas rezultātus.
Iesniegtos 38 projektus izvērtēja visu trīs novadu uzņēmējdarbības, pašvaldības un nevalstiskā
sektora pārstāvji, secinot, ka tikai 19 projekti
atbilst vietējās attīstības stratēģijai un pasākuma nosacījumiem. Tie attiecīgi tika nodoti
Lauku atbalsta dienestam, kas pieņem gala
lēmumu par publiskā finansējuma piešķiršanu. Pirmajā kārtā neapgūtais finansējums tiks
novirzīts otrajai kārtai.
Kādi ir projektu neatbilstības iemesli? Neaizpildītas iesnieguma veidlapas, neatbilstība
pasākuma nosacījumiem un stratēģijai, komerciāla rakstura projekti iesniegti kā sabiedriskā
labuma.

Lai izvairītos no kļūdām un uzlabotu projektu kvalitāti, „Pierīgas partnerība” aicina potenciālos projektu iesniedzējus jau tagad apdomāt
un pilnveidot projekta ideju pirms nākamās
iesniegšanas kārtas rudenī un nākt uz konsultācijām, kas turpmāk organizēti norisināsies
ne tikai biedrības birojā Jaunmārupē, bet arī
Olainē un Babītē. Konsultācijas ir pieejamas
bez maksas.
Ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, projektu iesniegšanas noteikumiem un
visām aktualitātēm aicinām iepazīties interneta
vietnē www.pierigaspartneriba.lv, sekojot līdzi
informācijai sociālajos portālos un zvanot administratīvajai vadītājai Alīnai Lukjancevai uz
tālruni 28644888.
Biedrība „Pierīgas partnerība”

Gājējiem un
velosipēdistiem
pieejams jauns tilts
pāri Jūrmalas šosejai
VAS „Latvijas valsts ceļi” (LVC)
informē, ka gājējiem un velosipēdistiem jau ir pieejams jaunais
tilts pāri Jūrmalas šosejai (a/c
Rīga–Ventspils (A10)), kas izbūvēts pēc LVC pasūtījuma. Jaunais
tilts savieno divas apdzīvotas
vietas Babītes novadā – Babītes
ciemu un Priežciemu, ļaujot ērti
pārvietoties pāri sešu joslu šosejai.
Savukārt šā gada augustā tiks
izbūvēts Babītes novada pašvaldībai piederošais Celtnieku ielas
posms, kas robežojas ar jaunuzceltā tilta nobrauktuvi.
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Pašvaldības domes sēdē jūlijā pieņemtie lēmumi
Babītes novada pašvaldības do
mes sēdē 27. jūlijā tika izskatīti
38 darba kārtībā iekļautie pun
kti. Sēdē piedalījās 12 domes
deputāti.

Domes sēdes lēmumi īsumā:

• zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80480060047 piešķirt adresi „Gudrinieki”, Babītes pagasts;
• mainīt adresi „Kvinta”, Salas pagasts,
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
80880070108, nosakot adresi „Kvinta B”,
Varkaļi, Salas pagasts;
• piekrist zemes ierīcības projekta
izstrādei zemes vienības „Maigumi”
sadalīšanai;
• pagarināt apstiprināto nosacījumu
Nr. 19-2015 derīguma termiņu;
• mainīt zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 80880050254,
80880050253, 80880050161 un
80880050059 noteikto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi;
• pagarināt apstiprināto nosacījumu
Nr. 12-2015 derīguma termiņu;
• mainīt adresi „Ludmilas”, Trenči, Babītes pagasts, zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 80480120067, nosakot adresi „Celmeri”, Trenči, Babītes pagasts;
• piešķirt adresi „Zemes mala”, Salas
pagasts, zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 80880090071;
• apstiprināt SIA „Ģeodēzija S” izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Kalēji”, Mežāres,
Babītes pagasts;
• piešķirt adresi „Sonātes”, Babītes
pagasts, nekustamajā īpašumā „Sonātes” Babītes pagastā ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
80480060045;
• apstiprināt SIA „Silene GeoSystems”
izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Jūrmalas ielā 3,
Piņķos, Babītes pagastā;
• atsavināt Babītes novada pašvaldībai

piederošu nekustamo īpašumu „Starpgabals Nr. 6”. Atsavināt Babītes novada
pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu „Starpgabals Nr. 8”. Uzdot pašvaldības īpašumu novērtēšanas komisijai
iesniegt apstiprināšanai domes sēdē nekustamā īpašuma nosacīto cenu. Uzdot
pašvaldības īpašumu izsoles komisijai
izstrādāt izsoles noteikumus;
• piekrist zemes ierīcības projekta izstrādei zemes vienības „Ārņu Beltes”
sadalīšanai;
• piekrist zemes ierīcības projekta izstrādei zemes vienību robežu pārkārtošanai Lakstīgalu ielā 2, Lakstīgalu ielā
4, Lakstīgalu ielā 6, Lakstīgalu ielā 8,
Miglas ielā, Priedaines ielā 10 un Priedaines ielā Piņķos, Babītes pagastā;
• atļaut no nekustamā īpašuma „Ķirši-301” atdalīt zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 80880050373. Zemes
vienībai piešķirt adresi „Pipari”, Spuņciems, Salas pagasts;
• nekustamajā īpašumā „Klijas” Salas
pagastā ietilpstošajai zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu 80880050069
2,5 ha platībā mainīt noteikto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi;
• apstiprināt izstrādāto detālplānojumu
nekustamajā īpašumā „Ošpriedes” Salas
pagastā ietilpstošajai zemes vienībai,
kadastra apzīmējums 80880050673;
• apstiprināt izstrādāto nekustamā
īpašuma „Avgustīnes” Salas pagastā
detālplānojumu;
• precizēt Babītes novada pašvaldības domes 24.02.2016. lēmumu „Par
zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Dores” Dzilnuciemā, Babītes pagastā,
Babītes novadā, kadastra apzīmējums
80480070307” (protokols Nr. 3, 6.§),
nosakot, ka plānotajai zemes vienībai
„1” tiek piešķirta adrese „Celmi”, Dzilnuciems, Babītes pagasts;
• izsniegt izziņu biedrībai „Ciemats
Saliņas” par piekrišanu iegūt īpašumā

Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu
nekustamā īpašuma „Avgustīnes” zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu 80880050679 Salas pagastā,
Babītes novadā
Ar Babītes novada pašvaldības domes 27.07.2016. lēmumu „Par nekustamā īpašuma „Avgustīnes” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
80880050679 Salas pagastā, Babītes novadā, detālplānojuma apstiprināšanu”
(protokols Nr. 10, 18. §) ir apstiprināts detālplānojums nekustamā īpašuma
„Avgustīnes” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80880050679 Salas
pagastā, Babītes novadā.
Ar detālplānojuma dokumentāciju var iepazīties Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes
novadā, kā arī Babītes novada pašvaldības interneta vietnē www.babite.lv.
Inga Griezne, Babītes novada pašvaldības
Plānošanas un būvniecības daļas teritorijas plānotāja
Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu
nekustamā īpašuma „Ošpriedes” zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 80880050673 Salas pagastā, Babītes novadā
Ar Babītes novada pašvaldības domes 27.07.2016. lēmumu „Par nekustamajā īpašumā „Ošpriedes” Salas pagastā, Babītes novadā, ietilpstošās zemes vienības, kadastra apzīmējums 80880050673, detālplānojuma
apstiprināšanu” (protokols Nr. 10, 17. §) ir apstiprināts detālplānojums
nekustamā īpašuma „Ošpriedes” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
80880050673 Salas pagastā, Babītes novadā.
Ar detālplānojuma dokumentāciju var iepazīties Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes
novadā, kā arī Babītes novada pašvaldības interneta vietnē www.babite.lv.
Sintija Bērziņa, Babītes novada pašvaldības
Plānošanas un būvniecības daļas teritorijas plānotāja

zemi nekustamajā īpašumā „Caunu
iela 1” Lapsās, Babītes pagastā. Izsniegt
izziņu SIA „Alpine Group s.r.o.” par
piekrišanu iegūt īpašumā zemi nekustamajā īpašumā „Klijas” Salas pagastā;
• sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai vienai personai piešķirt pabalstu
150 EUR apmērā, vienai personai –
400 EUR apmērā;
• ar vienu personu pagarināt sociālā
dzīvokļa īres līguma termiņu;
• apstiprināt nosacīto cenu kustamai
mantai – septiņiem elektriskajiem radiatoriem „Beta” 1500 W un vienam
radiatoram „Beta” 1000 W;
• pagarināt noslēgto dienesta dzīvojamo telpu īres līgumu ar Sociālā dienesta darbinieci;
• atlikt lēmuma pieņemšanu par izmaiņām pašvaldības 27.04.2011. lēmumā
„Par Babītes novada pašvaldības iestāžu amatu noteikšanu, kurus ieņemošās
amatpersonas (darbinieki) ir pakļauti
reālam dzīvības vai veselības apdraudējumam (riskam)”;
• veikt izmaiņas pašvaldības 27.01.2016.
noteikumu Nr. 1 „Par amatiem, to klasificēšanu un mēnešalgām pašvaldības
iestādēs 2016. gadā” pielikumā Nr. 2,
izsakot to jaunā redakcijā;
• apstiprināt izsoles komisijas
22.06.2016. sēdes protokolu Nr. 4
un atzīt 31.05.2016. noteikto Babītes
novada pašvaldības kustamās mantas
traktora VTZ 2048A atsavināšanas
izsoli par nenotikušu;
• samazināt Babītes novada pašvaldībai
piederoša nekustamā īpašuma – dzīvokļa „Ezeri”–29, Spuņciemā, Salas pagastā,
izsoles sākotnējo cenu. Uzdot izsoles
komisijai rīkot dzīvokļa „Ezeri”–29 atsavināšanas trešo izsoli ar augšupejošu
soli, nosakot izsoles objekta sākotnējo
cenu 8723 EUR;
• apstiprināt izsoles ar pretendentu atlasi noteikumus Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā

īpašuma – zemes gabala ar nosaukumu „Starpgabals Nr. 22”, kadastra
Nr. 80880010161, Salas pagastā, Babītes
novadā – zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 80880010161;
• apstiprināt Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma „Starpgabals Nr. 21”, kadastra
Nr. 80880010167, Salas pagastā, kas
sastāv no neapbūvētas zemes vienības
0,0246 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 80880010167, atsavināšanas izsoles ar pretendentu atlasi rezultātus,
pārdodot nekustamo īpašumu izsoles
uzvarētājam;
• precizēt Babītes novada pašvaldības
saistošos noteikumus Nr. 16 „Par ielu
tirdzniecību un nodevas apmēru par
ielu tirdzniecību Babītes novadā” (pielikumā);
• noraidīt vienas personas iesniegumā
un tā papildinājumos izteikto lūgumu
kompensēt mantisko zaudējumu un
personisko kaitējumu;
• vienai personai atļaut veikt individuālo darbu, izsniedzot licenci pasažieru
pārvadājumiem ar vieglo taksometru
Babītes novada administratīvajā teritorijā;
• apstiprināt pamatlīdzekļu norakstīšanas sarakstu;
• nodot bezatlīdzības lietošanā pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „Babītes
siltums” Babītes novada pašvaldības
īpašumā esošo pamatlīdzekli – maģistrālā ūdensvada posmu 143,3 m
„Vecpagrabs”, lai nodrošinātu ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu Babītes novada Babītes
pagasta Piņķos;
• apstiprināt Babītes novada pašvaldības noteikumus Nr. 4 „Par mācību
maksu Babītes Mūzikas skolā”;
• atļaut biedrībai „ASANO” bez samaksas izmantot Babītes novada pašvaldības
Spuņciema sporta kompleksa sporta
zāles, lai nodrošinātu karatē treniņus

Saimnieciskie darbi jūlijā
Ceļi, meliorācija un
apgaismojums

Turpinās pašvaldības autoceļa C-108,
Gātes ceļa posma Gātciemā, Salas
pagastā, Rožu ielas un Celtnieku
ielas posma Babītē pārbūve, kā arī
piebraucamās ielas un gājēju celiņu
pārbūves un apgaismojuma izbūves
darbi Piņķos.
Ar SIA „V Service” noslēgti līgumi:
• par satiksmes drošības elementu uzstādīšanu, atjaunošanu un ceļa
nomaļu nostiprināšanu ar bruģakmeni Babītes pagastā (līgumcena
17 298 EUR, termiņš 19.08.2016.);
• par Pumpuru ielas posma Priežciemā, Babītes pagastā, atjaunošanas
darbiem (līgumcena 19 528 EUR,
termiņš 15.08.2016.).
Notiek ielu apgaismojuma izbūves
darbi Liberu ielā Liberos, Babītes pagastā, Sila ielā Spuņciemā, Salas pagastā, pabeigta apgaismojuma izbūve
Kleistu ielas posmā no „Ušām” līdz
Staru ielai Mežārēs, Babītes pagastā.
Noslēgts līgums ar SIA „Riga rent”
par Ratnieku poldera maģistrālā kanāla pārtīrīšanu Salas pagastā (līgumcena 33 037 EUR).

Pabeigta polderu dambju rekultivēšana un pļaušana.

Nekustamais īpašums
un plānošana

Nekustamajā īpašumā „Vietvalži”
Spuņciemā, Salas pagastā, notiek ēkas
pārbūves darbi.
Pieņemts lēmums iepirkumam par
nekustamā īpašuma „Liepu aleja 17”
Babītē pārbūvi.
Noslēgts līgums ar SIA „Fixman”
par divu rotaļu laukumu izbūvi Babītes novadā (līgumcena 33 000 EUR,
termiņš 04.10.2016.).
Saskaņā ar domes lēmumiem noslēgti seši zemes nomas līgumi un
viens nedzīvojamo telpu nomas līgums.

Pašvaldības iestādes

Iesniegti divi piedāvājumi iepirkumam par mēbeļu piegādi un uzstādīšanu Babītes pirmsskolas izglītības
iestādē.
Pieņemts lēmums slēgt līgumu ar
SIA „V.G.Būvfirma” par sporta zāles
atjaunošanas darbiem pirmsskolas izglītības iestādē „Saimīte” (līgumcena
11 988 EUR).

biedrības sportistiem. Biedrībai „Sporta
klubs „Babīte”” iedalīt finanšu līdzekļus 1500 EUR apmērā vīriešu futbola
komandai futbola sporta spēļu formu
iegādei dalībai 2016. gada Latvijas 1. līgas futbola čempionātā. Atļaut biedrības
„Sporta klubs „Babīte”” vīriešu florbola
komandai izmantot bez samaksas Spuņciema sporta kompleksa sporta zāli, lai
nodrošinātu mācību treniņu procesu,
un izmantot sporta zāli Latvijas 1. līgas
čempionāta mājas spēļu organizēšanai
saskaņā ar Latvijas 1. līgas spēļu kalendāru. Biedrībai „Sporta klubs „Babīte””
iedalīt finanšu līdzekļus 2700 EUR apmērā florbola sporta spēļu formu iegādei
2016./2017. gada Latvijas 1. līgas čempionāta mājas spēļu dalības nodrošināšanai. Iedalīt finanšu līdzekļus 260 EUR
apmērā vienas personas dalībai pasaules čempionātā vieglatlētikā Austrālijā.
Iedalīt finanšu līdzekļus 170 EUR apmērā vienas personas dalībai Jauniešu
orķestra nometnē Austrijā. Piešķirt
finanšu līdzekļus 100 EUR apmērā
Latvijas Okupācijas muzeja biedrībai
ceļveža „Pa Rīgu un Rīgas apkaimēm”
izdošanas izdevumu daļējai segšanai.
Atteikt finansiāla atbalsta sniegšanu
biedrībai „Top-Tap Company” festivāla
„Sudraba flautas” atklāšanas koncerta
organizēšanai Babītes Mūzikas skolā
(mākslinieku honorāra nodrošināšanai).
Atteikt finansiāla atbalsta sniegšanu SIA
„Ziņas TV” par filmu projekta „Lai dzīvo bērni” veidošanai. Atteikt finansiāla
atbalsta sniegšanu SIA „Producents.lv”
par projekta rokopera „Lāčplēsis” uzveduma līdzfinansēšanu. Atteikt finansiāla
atbalsta sniegšanu vēsturiski biogrāfiskas
grāmatas izdošanai;
• sniegt skaidrojošu atbildi Spilves
ciema 18 savrupmāju īpašniekiem par
saņemto vēstuli par ūdenssaimniecības
pakalpojumiem Spilvē.
Andrejs Ence, Babītes novada
pašvaldības domes priekšsēdētājs

Turpinās Babītes novada pašvaldības administratīvās ēkas Centra ielā
4 pārbūve, pabeigti daudzfunkcionālā
sociālo pakalpojumu centra ēkas Centra ielā 3 pārbūves darbi.
Ekspertīzei nodots Babītes vidusskolas pārbūves un teritorijas labiekārtojuma būvprojekts. Turpinās
vidusskolas telpu atjaunošanas un
aktu zāles ventilācijas izbūves darbi.
Pieņemts lēmums slēgt līgumu ar
SIA „Kontibuss” par neregulārajiem
pasažieru pārvadājumiem Babītes vidusskolai un Kultūrizglītības centram
(līgumcena līdz 19 829 EUR).
Pieņemts lēmums slēgt līgumu ar
SIA „Reverie Trading Group” par demonstrācijas iekārtu piegādi un uzstādīšanu Babītes vidusskolā (līgumcena
6134 EUR).
Noslēgts līgums ar SIA „Pro
Vision Baltic” par projektora piegādi un uzstādīšanu Babītes novada
pašvaldības Kultūrizglītības centrā
(līgumcena 5972 EUR, termiņš
17.08.2016.).
Elfa Sloceniece,
Babītes novada pašvaldības
izpilddirektore
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Sabiedriskās kārtības
nodrošināšanai veiktie darbi jūlijā
Babītes novada pašvaldības
administrācijas Sabiedriskās
kārtības daļas sargu darbības
rezultāti sadarbībā ar Olaines
iecirkņa policijas darbiniekiem,
veicot sabiedriskās kārtības uz
raudzību Babītes novadā jūlijā:

• sabiedriskās kārtības uzraudzībā
veikti 63 izbraukumi;
•	Valsts policijā nogādātas septiņas
personas, no kurām piecas – par
administratīvā pārkāpuma izdarīšanu, divas – aizdomās par noziedzīga
nodarījuma izdarīšanu;
• saņemti un izskatīti 27 iedzīvotāju
iesniegumi un sūdzības;
• divos gadījumos personas nogādātas
savā dzīvesvietā;
• ar 41 personu veiktas preventīva
rakstura pārrunas un pieņemti paskaidrojumi;
• par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu sastādīti astoņi
protokoli – paziņojumi;
• par alkoholisko dzērienu vai citu
apreibinošo vielu lietošanu sabiedriskā vietā vai par atrašanos sabiedriskā
vietā tādā reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu, sastādīti trīs administratīvā pārkāpuma protokoli;
• par dzīvnieku turēšanas, labturības,
izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšanu (Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 106. pants)
sastādīts viens administratīvā pārkāpuma protokols;
• par nesakoptiem īpašumiem sastādīti deviņi administratīvā pārkāpuma
protokoli;
• Babītes novadā veikti divi reidi,
kuru laikā pārbaudītas automašīnas
un to vadītāji, lai novērstu likumpārkāpumus un noziedzīgus nodarījumus, kā arī veikta preventīva rakstura
patrulēšana, pārbaudītas agrāk tiesātas

personas un adresācijas noteikumu
ievērošana, novērtējot to atbilstību
Babītes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem. Pārbaudītas arī
tirdzniecības vietas un autoservisi.
Ņemot vērā to, ka vasarā notiek
nelaimes gadījumi, atpūšoties pie
ūdenstilpēm, sabiedriskās kārtības
sargi aicina iedzīvotājus būt ļoti
uzmanīgiem, rūpēties par savu un
bērnu drošību. Visdrošāk ir peldēties
īpaši šim mērķim paredzētās vietās.
Ja tādas nav, atcerieties, ka peldvietas
krastam jābūt lēzenam, vēlams – ar
cietu pamatu. Upēs jāizvēlas vieta,
kur ir vismazākā straume, tuvumā
nav atvaru vai citu bīstamu vietu. Peldēties alkohola reibumā ir ne mazāk
riskanti kā iereibušam vadīt automašīnu, jo sekas nav prognozējamas. Nav
ieteicams doties peldēties vienam. Ja
uz ūdens radīsies problēmas, līdzās
var nebūt citu cilvēku, kas spētu palīdzēt. Nepārvērtējiet savus spēkus!
Dižošanās ar to, ka vari aizpeldēt
vistālāk vai pārpeldēt pāri upei, nav
tā vērta, lai riskētu ar savu dzīvību.
Turklāt, ja iepriekšējā sezonā varējāt
pārpeldēt upi, tas vēl nenozīmē, ka
fiziskā sagatavotība ir tāda, ka varat to
izdarīt arī šovasar. Nakts nav labākais
laiks, lai dotos peldēties, jo, aizpeldot
tālāk no krasta, var apjukt un zaudēt
orientēšanās spējas, lai atgrieztos atpakaļ. Nelaimes gadījumā nekavējoties
izsauciet glābējus, zvanot uz tālruni
112. Pēc iespējas precīzāk norādiet
nelaimes vietas koordinātas un piebraukšanas iespējas, sagaidiet glābējus
un norādiet cietušā atrašanās vietu.
Par sabiedriskās kārtības u.c. likumpārkāpumiem lūgums ziņot Sabiedriskās kārtības daļai, zvanot uz
diennakts tālruni 29466001.
Ainārs Skudris,
sabiedriskās kārtības sargs

Jaunie elektrības sadales tarifi –
noderīgi padomi
1. augustā stājās spēkā jaunie elektrības sadales tarifi. Pirmos elektrības
rēķinus no elektrības tirgotājiem atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātajiem
tarifiem iedzīvotāji saņems septembra
sākumā. Līdz šim iedzīvotāji maksāja
par katras patērētās elektrības kilovatstundas piegādi, bet līdzsvarotajā
tarifā līdzšinējā pakalpojuma cena par
elektrības piegādi veidosies no divām
daļām: fiksētas ikmēneša maksas par
pieslēguma nodrošināšanu un maksas
par elektrības piegādi atbilstoši patērētajām kilovatstundām, kas līdzsvarotajā
tarifā ir samazināta par līdz pat 22%.
Daļa iedzīvotāju maldīgi sapratuši,
ka fiksētās ikmēneša maksas ieviešana
automātiski nozīmēs elektrības gala
rēķina pieaugumu par, piemēram, 1,50
eiro, ietverot PVN, mājsaimniecībām
vienfāzes pieslēgumos. Jaunā tarifu
struktūra ir veidota tā, lai samazinātā
maksa par elektrības piegādi pie vidēja elektrības patēriņa faktiski kompensētu fiksēto ikmēneša maksu par
pieslēgumu un negatīvi neietekmētu

lietotāju. Minētais 1,50 eiro pieaugums
ir sagaidāms tiem pieslēgumiem, kuros
elektrība netiek patērēta. Šobrīd aptuveni 120 tūkstoši klientu objektu ir tā
dēvētie „nulles” un ļoti zema patēriņa
pieslēgumi, un puse no šiem objektiem
ir dzīvokļi pilsētās.
Ieviešot līdzsvarotos elektrības sadales tarifus, tiks nodrošināts taisnīguma
princips elektrības piegādes maksai
visām mājsaimniecībām – tiem, kuri
tērē elektrību, vairs nebūs jāmaksā arī
par tiem, kuri elektrību netērē, bet kuriem tik un tā AS „Sadales tīkls” ir
jānodrošina pieslēgums, nepārtraukta
elektrības piegāde un skaitītāju apkalpošana. Iedzīvotājiem, kam nav „nulles” pieslēgums, pie vidēja elektrības
patēriņa samazinātā maksa par elektrības piegādi faktiski kompensēs fiksēto
ikmēneša maksu par pieslēgumu.
Lai ātri un ērti varētu noskaidrot
elektrības rēķina izmaiņas, AS „Sadales tīkls” vietnē www.sadalestikls.lv ir
izstrādājusi informatīvu tarifu salīdzināšanas kalkulatoru.
AS „Sadales tīkls”
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Sporta ziņas

PLUDMALES VOLEJBOLS

16. jūlijā pie Piņķu ūdenskrātuves
norisinājās Babītes novada 2016. ga
da sporta spēļu pludmales volejbolā
pirmais posms, kurā piedalījās deviņas komandas. Pirmo vietu izcīnīja
Kristaps Dūšelis un Jānis Dūšelis,
otro vietu – Kaspars Rubenis un
Jurijs Sokolovs, trešo vietu – Lauris Bičevskis un Elgars Bičevskis.
30. jūlijā norisinājās otrais posms,
un tajā startēja septiņas komandas.
Pirmā vieta Edgaram Putniņam un
Kasparam Rubenim, otrā vieta – Jānim Dūšelim un Gintam Mockum,
bet trešā vieta – Laurim Bičevskim
un Elgaram Bičevskim.

FUTBOLS

Sporta kluba „Babīte” vīriešu
futbola komanda turpina uzvaru
gājienu Latvijas „Komanda.lv”
Pirmās līgas čempionātā, kur uzvaras ir gūtas visās 15 nospēlētajās
spēlēs, turnīra tabulā pārliecinoši
ieņemot pirmo vietu ar maksimālo
punktu skaitu 45. Otrajā vietā –
Rēzekne FA/BJSS ar 34 punktiem,
trešajā vietā – Valmiera Glass FK
/ BJSS ar 30 punktiem. Vairāk

informācijas – Latvijas Futbola
federācijas mājaslapā www.lff.lv.
Savukārt Rīgas futbola čempionātā, kas ir arī Latvijas Otrās līgas
čempionāta pirmais posms, sporta
kluba „Babīte” vīriešu futbola komanda ir nospēlējusi 16 spēles un
ieņem piekto vietu turnīra tabulā.

LATVIJAS SPORTA
VETERĀNU SAVIENĪBAS
53. SPORTA SPĒLES

16. un 17. jūlijā Aizkrauklē noslēdzās Latvijas Sporta veterānu savienības 53. sporta spēles. Šogad
sporta klubu „Babīte” Aizkrauklē
pārstāvēja tikai vieglatlētikas komanda. Godalgotās vietas izcīnīja
Ilona Kojaloviča, vecuma grupā
S50 pirmo vietu iegūstot gan 200
metru skrējienā, gan šķēpa mešanā
(500 g), otrā vieta iegūta lodes grūšanā (3 kg), savukārt Austra Brauna
vecuma grupā S35 pirmo vietu ieguva šķēpa mešanā (600 g) un trešo
vietu vesera mešanā (4 kg); Daigai
Dābolai vecuma grupā S35 pirmā
vieta gan 400 m, gan 800 m skrējienā, otrā vieta 100 m skrējienā; Ingai
Zālītei vecuma grupā S35 pirmā

vieta 3000 m skrējienā un otrā vieta
200 m un 800 m skrējienā; Santai
Lorencei vecuma grupā S55 pirmā
vieta 3000 m skrējienā un tāllēkšanā; Rudītei Evertei vecuma grupā
S35 trešā vieta 800 m un 3000 m
skrējienā; Rurikam Bitem vecuma
grupā V65 pirmā vieta 200 m un
trešā vieta 400 m skrējienā; Mārim
Pakārklim vecuma grupā V40 otrā
vieta 5000 m, trešā vieta 400 m un
1500 m skrējienā un šķēpa mešanā (800 g). Absolūtajā vērtējumā
sporta klubs „Babīte” 67 komandu
konkurencē izcīnīja 15. vietu, bet
sporta klubu konkurencē – trešo
vietu. Kopvērtējumā tika izcīnīta
otrā vieta pludmales volejbolā S30
un V50 vecuma grupā un novusā,
ceturtā vieta – pludmales volejbolā
V40 grupā, sestā vieta – peldēšanā,
astotā vieta – pludmales volejbolā
V50 grupā, 10. vieta – šautriņu
mešanā, 13. vieta – orientēšanās
sportā, 17. vieta – vieglatlētikā,
25. vieta – vieglatlētikā telpās un
novusā otrajai komandai.
Guntars Reika,
Babītes sporta kompleksa
vadītājs

Jaunas prasmes jau otrajā „Babīte – Barcelona” futbola nometnē
No 18. līdz 29. jūlijam Babītes
sporta kompleksa sporta bāzē Piņķos, sadarbojoties ar Babītes novada pašvaldību un biedrību „Sporta
klubs „Babīte””, jau otro gadu pēc
kārtas norisinājās SIA „5T” organizētā dienas futbola nometne
bērniem „Babīte – Barcelona 2016”.
Šogad nometnē piedalījās 80 jauno
futbolistu – puiši un meitenes vecumā no septiņiem līdz 16 gadiem.
Nometnes pirmajā nedēļā pieredzējušie treneri Jordi Cortés Cava,
Jefrey Callau Casanova un Enric
Barri Vilardell no Spānijas „Soccer
Barcelona Youth Academy”, kuriem
ir liela starptautiska pieredze mazo

futbolistu trenēšanā un izglītošanā,
vadīja futbola nodarbības, vispārējās fiziskās sagatavotības treniņus
un dalījās savā pieredzē ar Babītes futbolistu treneriem. Rīta nodarbībās bērni apguva tehniskās
prasmes, pēcpusdienā, vērojot videomateriālus, mācījās taktiku, bet
dienas noslēgumā piedalījās futbola
nodarbībā, kas noslēdzās ar spēlēm.
Otrajā nedēļā futbola nodarbības
turpinājās, uzsverot futbola pamatu apgūšanu, tehniku un taktisko
apmācību. Šogad nometnes apmācību programmu sadarbībā ar SIA
„Speak&Play” papildināja arī angļu
valodas nodarbības, kurās jaunie

futbolisti lielākoties apguva futbolā
pielietojamus terminus.
Nometnes laikā bērniem bija
iespēja attīstīt un izkopt futbola
prasmes, piedaloties dažādās sporta aktivitātēs un futbola nodarbībās, kā arī jautri pavadīt laiku,
visiem kopā dodoties ekskursijā
uz Siguldas „Meža kaķa” trasēm
un pēc treniņiem atpūšoties Majoru pludmalē Jūrmalā.
Paldies tiem uzņēmumiem un
privātpersonām, kas palīdzēja šīs
nometnes organizēšanā!
Raksts sagatavots pēc biedrības
„Sporta klubs „Babīte””
sniegtās informācijas

Latvijas čempionāta ūdensslēpošanas slalomā rezultāti
16. jūlijā Babītes novada Piņķu
ūdenskrātuvē aizvadīts „Latvijas
čempionāts ūdensslēpošanas slalomā 2016”, ko organizēja ūdenssporta biedrība „Aqua Sports”
ar Latvijas Ūdensslēpošanas un
veikborda federācijas un Babītes
novada pašvaldības atbalstu.
Šogad sacensībās piedalījās 33

dalībnieki, kuri startēja U12, U14,
U17, Open un Senior vecuma
grupās. Babītes novadu sacensībās pārstāvēja septiņi dalībnieki:
Toms Ruņģis, Daniels Puļķis, Pēteris Puriņš, Adrija Ruņģe, Oskars
Krišs Ārgalis, Andrejs Kovaļevskis
un Vilnis Puļķis
Pateicamies visiem sacensību

dalībniekiem, līdzjutējiem, atbalstītājiem un entuziastiem, kuri palīdzēja nodrošināt šo sacensību
veiksmīgu norisi!
Sacensību rezultāti un fotogrāfijas – pašvaldības interneta vietnē
www.babite.lv.
Uģis Cinis,
organizatoru pārstāvis

Ar labiem panākumiem iejādes sacensībās
Babītes novada jāšanas sporta pārstāve Sintija Ģīle bērnu konkurencē ieguvusi ceturto vietu Baltijas
līgas sacensību otrajā posmā iejādē, kas 16.–17. jūlijā notika Lietuvas pilsētā Žagarē. Sintija startēja
arī 23. un 24. jūlijā Kleistos noti-

kušajā LR nacionālajā čempionātā
iejādē, kur, piedaloties Open klasē,
kā arī bērnu konkurencē, abās disciplīnās ieguva augsto otro vietu.
Abās sacensībās ar labiem panākumiem, savās pārstāvētajās disciplīnās izcīnot pirmās trīs vietas,

startēja vēl četras Babītes novada
sporta kluba „Temperaments”, ko
pārstāv arī Sintija, jātnieces: Agnese Kukaine, Aiga Silavniece, Līga
Ģīle un Jūlija Kosova.
Ziņa sagatavota pēc Līgas Ģīles
sniegtās informācijas
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„Dārta” plūc laurus festivālā Armēnijā
No 14. jūlija līdz 20. jūlijam
Babītes novada vidējās paau
dzes deju kolektīvs (turp
māk tekstā – VPDK) „Dārta”
Armēnijas pilsētā Cahkadzo
rā (Tsaghkadzor) piedalījās
starptautiskā tautas deju
festivālā „Happy Planet”,
iegūstot otro vietu horeogrā
fijas kategorijā un speciālo
balvu par labāko skatuvisko
priekšnesumu.

Festivālā piedalījās 19 deju grupas
no četrām valstīm – Armēnijas,
Kirgizstānas, Zviedrijas un Latvijas. Latviju festivālā pārstāvēja
divi deju kolektīvi – Babītes novada VPDK „Dārta” (mākslinieciskais vadītājs Lauris Siliņš) un
tautas deju ansamblis „Kalve” no
Jelgavas (mākslinieciskā vadītāja
Gunta Skuja).
Festivāla trīs dienās tika iekļauts festivāla dalībnieku gājiens,

kolektīva prezentācija, pieņemšana pie pilsētas mēra, atklāšanas
koncerts, deju konkurss, meistarklases un noslēguma koncerts.
Deju kolektīvs „Dārta” konkursā
piedalījās ar divām dejām: „Rotā,
meitiņ, uguņa plostu” (Jāņa Ērgļa
horeogrāfija un Raimonda Tigula mūzika) un „Vai domāji, vai
cerēji?” (Jāņa Ērgļa horeogrāfija,
Andra Alviķa mūzika), iegūstot
otro vietu horeogrāfijas kategorijā
vecuma grupā virs 19 gadiem un
speciālo balvu par labāko skatuvisko priekšnesumu. Savukārt
TDA „Kalve” ieguva pirmo vietu
un Grand prix.
Festivāla noslēguma koncertā
„Dārta” prezentēja deju uzvedumu „Īsa pamācība mīlēšanā”
(Lilijas Liporas un Laura Siliņa
horeogrāfija un Raimonda Paula
mūzika grupas „TirkizBand” apdarē), kas guva īpašu atsaucību
un ovācijas. Pateicoties Babītes

novada pašvaldībai, šā koncertuzveduma pirmizrādi iedzīvotāji
Piņķu stadionā varēja redzēt jau
2015. gada vasarā, kad deju kolektīvs atzīmēja 10 gadu jubileju.
Divas dienas tika rīkotas meistarklases, kurās tika mācīti spāņu,
zviedru, armēņu un kirgīzu tautas
deju elementi. Arī latviešu deju
kolektīvi citus festivāla dalībniekus iepazīstināja ar deju soļiem
un kustībām, tādā veidā atklājot
latviešu tautas dejas raksturu.
Festivāla laikā „Dārta” iepazinās ar bērnu deju kolektīvu
„Жаш-Кыял” no Kirgiztānas, un
tā vadītājs Džanibeks Čiletirovs
(Джаныбек Чилетиров), kurš ir
lielākās deju skolas Kirgizstānā
vadītājs, ielūdza deju kolektīvu
„Dārta” koncertēt Biškekā 2017.
gada pavasarī.
Informāciju sagatavoja Evelīna
Vanaga un Lauris Siliņš,
VPDK „Dārta” pārstāvji

„Atskaņa” sniedz piemiņas koncertu
28. jūlijā Babītes novada jauk
tais koris „Atskaņa” Piņķos
sniedza piemiņas koncertu
Vācijas un Beļģijas dziedošās
grupas/biedrības „Skanošie
tilti” šogad aizsaulē aizgājuša
jam vadītājam Gertam Enge
lam. Kā jau iepriekš stāstīts,
„Skanošie tilti” ir grupa, kas
regulāri piedalās folkloras fes
tivālā „Baltica” un ar „Atskaņu”
draudzējas jau 27 gadus.
Koncertā piedalījās arī „Skano-

šo tiltu” komitejas pārstāve Juta
Grāzere – viņa pastāstīja par Gerta Engela darbību un bija aizkustināta par koncertu, kurā skanēja
latviešu, vācu, igauņu, lietuviešu,
zviedru un norvēģu kompozīcijas.
Koncertu kuplināja obojists Indris
Egle, solo dziedājumi bija Evijas
Piļkas un Ilmāra Šnepsta izpildījumā, pie klavierēm – Roberts
Hansons.
Ar lielu sirsnību koncertā tika
pieminēta arī nesen aizsaulē aizgājusī Rūta Jakubika, kura dau-

dzus sava mūža gadus bija veltījusi korim.
Koncerts izskanēja ar priestera
Romāna Grantovska sakomponēto dziesmu „Svētī, Kungs”, kas
radusies, gan dzejā, gan mūzikā
iedvesmojoties no vienotā Baltijas ceļa 1989. gadā. Šis noslēgums
simboliski kļuva arī par skanošu
tiltu un apliecinājumu ceļu nozīmīgumam un nepieciešamībai tos
uzturēt arī nākotnē.
Ginta Pētersone,
kora „Atskaņa” diriģente

Konkursi

Līdz 31. augustam turpinās
fotogrāfiju iesūtīšana fotokonkursam „Babītes novads
fotogrāfijās”.
Līdz 31. oktobrim turpinās
pieteikumu iesūtīšana Latvijas
simtgades pasākumu projektu
konkursam „Es esmu Latvija”.
Vairāk informācijas
pašvaldības interneta
vietnē www.babite.lv

Kapsētas svētki
Piņķu Sv. Jāņa ev. lut.
draudze aicina
3. septembrī plkst. 13.00 –
Beberbeķu kapos.

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

Cūku īpašniekiem joprojām stingri
jāievēro biodrošības pasākumi
Ņemot vērā bīstamo situāciju, kad
Latvijas kaimiņvalstīs Igaunijā un
Lietuvā, kā arī Polijā šogad mājas cūkām ir konstatēts Āfrikas
cūku mēris (ĀCM), Zemkopības
ministrija un Pārtikas veterinārais
dienests visu cūku dzimtas dzīvnieku īpašniekiem un turētājiem
atgādina: lai pasargātu mājas cūkas
no saslimšanas ar šo bīstamo dzīvnieku infekcijas slimību, ir stingri
jāievēro biodrošības pasākumi! Tie
jāievēro gan tradicionālo mājas
cūku, gan mežacūku un eksotis-

ko šķirņu cūku dzimtas dzīvnieku
(Mangalica, Pekinas cūka, Vjetnamas cūka, pundurcūka, cūku
dzimtas mājdzīvnieki u.c.) īpašniekiem un turētājiem, gan zooloģisko dārzu un „minizoo” turētājiem,
kā arī visiem, kuri cūkas tur savam
priekam kā mājas vai istabas dzīvniekus. ĀCM ir nāvējošs visiem
cūku dzimtas dzīvniekiem!
Kaspars Funts,
Zemkopības ministrijas
Preses un sabiedrisko attiecību
nodaļas vadītāja vietnieks

Izstādes Piņķu bibliotēkā
Līdz 23. augustam apskatāma:
• mākslinieces Solvitas Zāles keramikas izstāde „Mazās formas”;

• privātā bērnudārza un sākumskolas „Vinnijs” audzēkņu
mākslas darbu izstāde.
Augustā bibliotēka Piņķos piedāvā šādas izstādes:
• Aktrisei Līgai Liepiņai – 70
• Karikatūristam Jānim Dresleram – 120
• Rakstniekam Viktoram Lagzdiņam – 90
Tematiskās izstādes:
• Izstāde „Augstāk! Tālāk! Stiprāk!” par godu XXXI Vasaras olimpiskajām spēlēm Riodežaneiro.
• Baltijas ceļa gadadienai veltīta tematiska izstāde „23.08.”.
Aicinām Babītes novada uzņēmējus un
ikvienu interesentu uz semināru

„Iespējas tūrisma attīstībai Babītes novadā”

Norises laiks un vieta:
2016. gada 8. septembrī plkst. 18.00
Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības centrā
(Jūrmalas iela 14A, Piņķi)
Darba kārtībā:
• Velomaršruti un to attīstība (Babītes novada pašvaldības Administrācijas pārstāvji);
• Iespējas finansējuma piesaistei tūrismam (biedrība „Pierīgas
partnerība”);
• Par valsts atbalstu biznesam (AS „Attīstības finanšu institūcija
„Altum””);
• Kā attīstīt tūrismu Babītes novadā? (Darbs grupās).
Interesentus līdz 5. septembrim aicinām pieteikties, rakstot uz
e-pasta adresi jolanta.ivanova@babite.lv.
Seminārs notiek sadarbībā ar biedrību „Pierīgas partnerība”

Numura pielikumi
Saistošie noteikumi Nr.13
„Grozījums Babītes novada pašvaldības 24.08.2011. saistošajos
noteikumos Nr.16 „Par ielu tirdzniecību un nodevas apmēru par
ielu tirdzniecību Babītes novadā””

Par avīzes sagatavošanu atbild sabiedrisko
attiecību speciāliste Lelde Drozdova-Auzāne.
Tālrunis: 67914379, fakss: 67914435
e-pasta adrese: lelde.drozdova-auzane@babite.lv

Avīze internetā: www.babite.lv
Iznāk vienu reizi mēnesī.
Tirāža: 3450 eksemplāru
Izdevējs: SIA “Rīgas Apriņķa Avīze”

