
Latvijas Ornitoloģijas biedrība aicina pieteikties sēņu ekskursijai
6.oktobrī

 
     19.09.2019.

Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) Rīgas grupa ar Babītes novada domes
atbalstu aicina uz noslēdzošo projekta “Iepazīsti Babītes novada dabu! II”
pasākumu – Sēņu ekskursiju! Ekskursija notiks 6. oktobrī plkst. 10.00.
Ekskursiju vadīs mikoloģe Diāna Meiere. 
Ekskursijā uzzināsiet, kādas sēnes aug Babītes novada mežos, kuras no tām
var ēst, bet kuras labāk atstāt mežā.
Ekskursijas ilgums: apmēram 4 stundas. Pa mežuplānots nostaigāt ~6 km.
Ekskursijas laikā tiks organizēta viktorīna par Babītes novadu, vēsturi un
dabu.
Obligāta pieteikšanās, rakstot uz riga@lob.lv. Vietu skaits ierobežots.
Satikšanās vieta tiks precizēta pēc pieteikšanās.
Aicinām ģērbties atbilstīgi laikapstākļiem un ņemt līdzi grozu, nazi, dzeramo
ūdeni, uzkodas, līdzekli pret ērcēm, kā arī sēnes, par kurām vēlaties uzzināt
ko vairāk.
Pasākums ir viena no projekta “Iepazīsti Babītes novada dabu! II”
aktivitātēm. Projekts tiek īstenots ar Babītes novada atbalstu projektu
konkursa “Ģimenei. Videi. Izaugsmei Babītes novadā” ietvaros.
Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) Rīgas grupa

mailto:riga@lob.lv


Noslēdzies bērnu un jauniešu zīmējumu konkurss “Putni man apkārt”
18.09.1918.

Savus zīmējumus konkursam  iesniedza  213 dalībnieki četrās vecuma grupās.
Jaunākajam konkursa dalībniekam – 3 gadi, vecākajam – 16. Darbus vērtēja
profesionālas mākslinieces un mākslas skolotājas Elita Vansoviča, Inese
Pranča, Astra Šēnberga un Sandra Bremane.
Pirmo vietu jaunākajā vecuma grupā (5- 7 gadi) ieguva Marija Kargina, vecuma
grupā 8-10 gadi – Marks Vilenfelds, 11-13 gadu vecuma grupā – Valērija
Šamšura  un vecākajā grupā (14-16 gadi)  – Elīna Sproģe.
Tā kā jauniešu vecuma grupā (17 – 20 gadi) netika iesniegts neviens darbs,
žūrija nolēma piešķirt vairākas  2. un 3.vietas citās vecuma grupās.
Otrās vietas attiecīgi savās vecuma grupās ieguva Anastasija Kuzņecova,
Milana Tertjeva, Aļona Novika, Jekaterina Proskurova, Arsenijs Ļubenko, Sabīne
Siliņa un Iliana Timoņina. Trešajā vietā žūrija ierindoja Oliveru Jansonu, Matildi
Mezīti, Vadimu Šapovalovu, Mišelu Jakuševsku, Justīni Balandiņu un Martu
Gulbi.
Labāko darbu izstādi  var aplūkot Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības
centra 2.stāva vestibilā līdz 5.oktobrim.
Konkursa mērķis – veicināt bērnos un jauniešos radošo pašizpausmi un prasmi
zīmējumā atklāt savus novērojumus un izjūtas. Caur zīmējumu atklāt būtiskāko
un savdabīgāko tuvākajā apkārtnē esošo putnu dzīvē.
Konkursu organizēja biedrība “Radošais Laiks” Babītes novada pašvaldības
projektu konkursa “Ģimenei. Videi. Izaugsmei Babītes novadā” ietvaros.
Elita Vansoviča, biedrība “Radošais Laiks”





Skārduciemā uzstādīts jauns vēstures izziņas stends
     02.09.2019.

Leitānu Ansi (1815-1874), dzimušu Skārduciemā, Ļutās – literāts, žurnālists, grāmatu krājējs.
Autodidakts. Rakstvedis Rīgas apkārtnes muižās un pagastos. No 1856.-1874. gadam laikraksta “Mājas
viesis” redaktors;
Skārduciema, Dumpju ciema un Vīkuļu ciema vēsturi līdz 1940.gadam;
Kara un politisko varu maiņas ietekmi uz ciemiem un to iedzīvotājiem;
Kolektivizāciju, kolhoza “Rainis” izveidi un darbību, iekļaušanos kolhozā “Saliena”;
“Babītes ezera poldera izveidi (1930.-tie līdz 1970-tie gadi).

Svētdien, 1.septembrī, atklāts jaunuzstādītais vēstures izziņas stends Babītes novadā Skārduciemā.
Informatīvais stends ar vēsturiskiem aprakstiem par Skārduciemu, Dumpju ciemu un Vīkuļu ciemu
vēsturi un iedzīvotājiem tapis projektā “Ģimenei. Videi. Izaugsmei Babītes novadā” ar mērķi
nodrošināt iedzīvotājiem un tūristiem informācijas pieejamību un lauku dzīves telpas attīstību. 
Informatīvajā stendā lasāma informācija par:

Izziņas stends veidots kā stilizēts lenderis – zirgu piesienamā vieta, jo tieši stenda atrašanās vietā agrāk
atradies Pēpu zirgu stallis. Kā pamatmateriāls izmantots apstrādāts koks, kas reizē organiski iekļaujas
ainavā un ir dabisks. Stendam uz konstrukciju balstiem iefrēzēti ciemu teritorijās bijušo un esošo māju
nosaukumi, piemēram, Ļutas, Ķurbji, Pēpas, Elkšņi, Lielvīkuļi u.c.
Kopējais projekta finansējums: 2580.00 EUR.
Projekta realizētājs: vēsturnieks Mārtiņš Mitenbergs, māksliniece Ieva Lapiņa.





“Vārdu stāsti” – izstāde, sarunu cikls un radošo darbu konkurss skolēniem
23.08.2019.

Aicinām apmeklēt izstādi  “Vārdu stāsti” no 10. augusta
līdz  29.augustam  KIC filiālē Salas pagastā “Vietvalži”,
Spuņciemā, no 1. septembra līdz  30.septembrim Babītes
novada pašvaldības bibliotēkā Piņķos, Jūrmalas ielā 14 A,
no 1. oktobra līdz 14.oktobrim  Salas sākumskolā,
“Pīlādzīši”, Spuņciemā, Salas pagastā, no 16.oktobra līdz
30. novembrim Babītes vidusskolā Piņķos, Jūrmalas ielā
17!

„Tavas sētas vietvārdi ir Tēvu zemes dārgumi” / Guntis Eniņš/

Katrai vietai, tāpat kā cilvēkam ir savs vārds. Tas ir ierasts un pašsaprotams un mēs reti kad
iedomājamies, kad tas radies un, ko tas nozīmē.
Vietvārdi ir īpašvārdi, ar ko apzīmē kādu ģeogrāfisku objektu, tie ir pilsētu, ciemu, māju, tiltu,
upju nosaukumi. Vietvārdi ir koncentrēti  stāstījumi par tautas vēsturi.  Zinātājam un  labam
apkārtnes pazinējam redzamo pakalnu, mežu, ezeru, tiltu, pļav un purvu vārdi nebūs vien
nosaukumi, bet  stāstīs par gadsimtu gaitā notikušo .
Vietvārdu nozīmes mūsdienās noskaidrot ir sarežģīti, jo dabas ainava un iedzīvotāji mainās,
daudzi objekti vairs neeksistē. Tādēļ restaurēt pilnībā seno nosaukumu un vārdu nozīmes  bieži
vien ir neiespējami.



Katrs vietvārds ir saistīts ar noteiktu vietu. Laika gaitā ciltis un tautas ar savām valodām ir
nākušas un gājušas, bet vietvārdi palikuši. Katra tauta, nonākusi kādā apvidū, parasti
neizdomāja jaunus vietu nosaukumus, bet paturēja vai atdarināja jau esošos. Taču jauno
ienācēju mutē vietvārdi bieži vien pārgrozījās  līdz nepazīšanai, pielāgojoties  izrunas un
rakstības īpatnībām. Tā kā visi senie nosaukumi sākotnēji pierakstīti latīniski vai vāciski, tad
vēlākajos dokumentos un kartēs atrodam dažādas vietvārdu versijas:  Lielupe saukta Par
fluminis Semigallia (Zemagales upi) vai fluminis Semigallorum (zemgaļu upi), Semigalishe Aa
(Zemgales upi), Kurlandische Aa (Kurzemes upi – lejtecē), Bulder Aa (Bulduru upi – lejtecē), vai
vienkārši Aa (saīsinājums no latīņu aqua). Babītes ezera nosaukumu parasti saista ar teiku
par ganu meiteni Babīti, kas noslīkusi brīdī, kad no debesīm nolaidies ezers. 17.gs. baznīcu
grāmatās daudzām meitenēm  Salas un Piņķu draudzē dots kristītais vārds Babbe, taču tas ir
atvasinājums no vārda Barbara un Latvijā ienācis vien 14.-15.gs. Babītes ezers ( senajās
kartēs : Babbe See; Babbat See) savukārt,  ir senās Litorīnas jūras palieka un pastāv jau
daudzus tūkstošus gadus. Pirms 5 tūkstošiem gadu tā krastos dzīvoja mednieku un zvejnieku
ciltis, kas droši vien ūdenskrātuvi sauca kādā citā vārdā…..



Vairākos avotos un interneta vietnēs teikts, ka Spuņciems ieguvis vārdu no upītes nosaukuma, taču
dokumentos jau kopš 17.gs. minētas  Spuņģu mājas un J.K. Broces kartē, kur parādīta Spuņupes
veidošanās, atzīmēti veseli astoņi  “Spunge”, tātad patiesībā upīte nosaukta  blakus esošā ciema
vārdā.
Bieži vien māju un  apdzīvotu vietu nosaukumu nozīmes ir gluži pragmatiskas – aizkrāsne, sēklis,
maza auguma cilvēks, ķildnieks, koka pludiņš, sētas miets…. Nebūt ne poētiski. Šķiet, ka daudzu
vietvārdu izcelsme saistīta ar iesaukām un apzīmējumiem, ko cilvēkiem un vietām devuši apkārtējie
ļaudis.
Braucot cauri Babītes novada ciemiem, neredzēsim senas pilis un muižas. Taču šeit aizvien ir senie
nosaukumi : Straupciems, Gātciems, Vīkuļi, Trenči, Božas, Skārduciems, Pluģi, Piņķi, kas dokumentos
atrodami kopš 17.gs un, kur joprojām dzīvo seno dzimtu – Pāvulu, Jaunzemu, Klīvju, Straupes,
Sproģu, Pērnes, Ģeru, Amolu, Bļodnieku, Vismaņu, Skadiņu pārstāvji.
Izstāde “Vārdu stāsti” veidota, izmantojot vēsturnieku un valodnieku pētījumus, arhīvu un Jūrmalas
pilsētas muzeja krājuma materiālus. Iztādes mērķis ir rosināt Babītes novada iedzīvotājus izzināt un
pētīt novada kultūrvēsturisko mantojumu, dalīties ar saviem “vārdu stāstiem”.
Oktobrī novada vispārizglītojošo skolu audzēkņi aicināti piedalīties radošo darbu konkursā, lai ar
literāro jaunradi un vizuālo mākslu veicinātu kultūras mantojuma popularizēšanu un pārdomas par
to, kā saglabāt šo valodas tiltu starp pagātni un nākotni.
Septembrī notiks pirmais sarunu cikla pasākums “Vārdu stāsti” (norises laiks un vieta tiks paziņoti) ,
kur piedalīties aicināti novada iedzīvotāji.
Izstāde veidota ar Babītes novada pašvaldības finansiālu atbalstu projekta „Ģimenei. Videi.
Izaugsmei Babītes novadā” ietvaros.

Latvijas Kultūrvēsturiskās ainavas un vēsturiskās atmiņas izpētes un saglabāšanas biedrība



Latvijas Ornitoloģijas biedrības Rīgas grupa augusta beigās aicina uz
diviem putnu mīļiem vērtīgiem pasākumiem

07.08.2022.

Latvijas Ornitoloģijas biedrības Rīgas grupa augusta beigās aicina uz diviem putnu mīļiem
vērtīgiem pasākumiem: svētdien, 25. augustā, Babītes novada Salas pagasta Sīpolu svētkos
notiks Putnu barotavu darbnīca, savukārt, sestdien, 31. augustā notiks Putnu vērošanas
veloekskursija Babītes novadā.
Putnu barotavu darbnīca. 
Ja vēlies barot putnus ziemā, bet tev vēl nav barotava, tad darbnīca Sīpolu svētkos Salas
pagastā ir lieliska iespēja, lai to uztaisītu pašam ar savām rokām. Darbnīcā no jau daļēji
gataviem materiāliem visi interesenti paši varēs uztaisīt putnu barotavu, ko vēlāk varēs
nest mājās un barot sīkputnus. Barotavu sagatavošana notiks pieredzējušu putnu vērotāju
vadībā, kuri konsultēs un stāstīs par putnu barošanu ziemā, barotavās sastopamajiem
putniem un to dzīvesveidu. Plecu pie pleca varēs darboties gan mazi bērni, gan viņu
vecāki. Darbnīcas laikā plānota izglītojoša spēle par dabu.
Putnu vērošanas veloekskursija. 
Velosipēds ir videi draudzīgs pārvietošanās līdzeklis, ar ko braucot var lieliski vērot arī
dabu – gan dzirdēt putnu balsis, gan redzēt apkārtni no jauna skatupunkta. Sestdien, 31.
augustā plkst 8.00 aicinām doties izzinošā velobraucienā pa Babītes novadu. Brauciena
laikā būs iespējams izpētīt novada tālākās vietas, pārvarot lielākus attālumus, un vērot
putnus pieredzējuša putnu vērotāja vadībā. 
Tā kā veloekskursijā vietu skaits ir ieroebžots, nepieciešama obligāta pieteikšanās, rakstot
uz riga@lob.lv. Satikšanās vieta tiks precizēta pēc pieteikšanās, uz to būs iespējams nokļūt
ar sabiedrisko transportu. 
Aicinām ģērbties atbilstīgi laikapstākļiem un ņemt līdzi dzeramo ūdeni, ierašanās ar savu
velosipēdu. 
Sliktos laika apstākļos ekskursija var tikt pārcelta uz citu datumu! 
Putnu barotavu darbnīca un Putnu vērošanas veloeksursija ir divas no projekta “Iepazīsti
Babītes novada dabu! II” aktivitātēm. Projekts tiek īstenots ar Babītes novada atbalstu
projektu konkursa “Ģimenei. Videi. Izaugsmei Babītes novadā” ietvaros. 
Guna Roze, Latvijas Ornitoloģijas biedrības Rīgas vietējā grupa



Aizvadīta mākslas diena “Putni man apkārt”
20.09.2019.

Sestdien, 14.septembrī, stāvlaukumā pie Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības centra  notika biedrības “Radošais Laiks”
rīkotā mākslas diena “Putni”. Visu vecumu dalībnieki izbaudīja silto rudens sauli un  čakli apgleznoja putnu siluetus, veidoja māla
putnus, zīmēja putnu mandalas, gleznoja un darināja dekoratīvas spalvas no dzijas.  Tika izveidots vides objekts – foto rāmis ar
putniem, un apkārtnes kokus piepildīja krāsaini putnu silueti.

Pasākums īstenots ar Babītes novada atbalstu projektu konkursa “Ģimenei. Videi. Izaugsmei Babītes novadā” ietvaros.

Elita Vansoviča, biedrība “Radošais Laiks”






