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„Babītes Ziņām” – 100. numurs!

„Babītes Ziņas” pirmo reizi kā atsevišķs izdevums, kas iznāk regulāri
ik mēnesi, izdots 2010. gada aprīlī.
Pirmais numurs bija četras lappuses
biezs, melnbalts, un avīze tika maketēta izdevniecībā „Auseklis”. Pirmais
„Babītes Ziņu” numurs 2010. gada
aprīlī nodrukāts 2880 eksemplāros.
Pirmā numura redaktore bija Babītes
novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Jana Zara.
Avīzes saturu vairāk nekā astoņus
gadus ilgajā „Babītes Ziņu” pastāvēšanas vēsturē veidojuši dažādi autori – gan pašvaldības iestāžu vadītāji
un darbinieki, gan novada iedzīvotāji,
biedrības, nevalstiskās organizācijas,
citu institūciju pārstāvji un dažādi
sadarbības partneri. No avīzes pirmsākumiem nemainīgas palikušas rubrikas „Domes pieņemtie lēmumi”,
„Saimnieciskie darbi novadā”, „Darbi
sabiedriskās kārtības uzraudzībā”,
„Sports”, „Kultūra” un „Izglītība”.
Kopš 2010. gada atbildīgas par avīzes
saturu bijušas Babītes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste
Jana Zara, Babītes novada pašvaldības
izpilddirektore Vita Pūķe, Babītes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību

speciālistes Ilze Aizsila (Andžāne) un
Zane Siliņa, projektu vadītāja Linda
Klāva (Sedleniece), Babītes novada
pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālistes Lelde Drozdova-Auzāne un
Māra Mičule.
No 2012. gada aprīļa līdz pat šodienai – 100. numuram – par Babītes novada pašvaldības informatīvā izdevuma
„Babītes Ziņas” sagatavošanu drukai
rūpējas SIA „Rīgas Apriņķa Avīze”.
Astoņu gadu laikā audzis arī avīzes abonentu skaits. Pašlaik „Babītes
Ziņas” tiek drukātas 3680 eksemplāros
un piegādātas iedzīvotājiem un uzņēmumiem visā Babītes novada teritorijā.
Par godu „Babītes Ziņu” 100. numuram, no šā gada 21. augusta līdz
15. oktobrim Babītes novada pašvaldības bibliotēkā Piņķos, Jūrmalas
ielā 14A, skatāma tematiskā izstāde
„„Babītes Ziņām” – 100. numurs”.
Aicinām apmeklēt izstādi! Avīzes
100 numuros atspoguļota novada
vēsture, attīstība un izaugsme vairāk
nekā astoņu gadu garumā.
Māra Mičule,
Babītes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Par brīnišķīgu tradīciju un gaidīšanas vērtu ikmēneša notikumu
novadā ir kļuvusi pašvaldības informatīvā izdevuma „Babītes Ziņas”
saņemšana pastkastītē. Lai gan dzīvojam elektroniskā laikmetā
un lielu daļu informācijas gūstam interneta vidē, televīzijā vai radio,
informācijai papīra formātā vēl aizvien ir nozīme. Ir tik patīkami
pāršķirstīt tikko no tipogrāfijas atvestu avīzi, sajust tās smaržu,
paņemt līdzi ceļā, noglabāt, lai vēlāk kā vēstures liecinieci pāršķirstītu,
ļaujoties siltām atmiņām.

Babītes novads sporto un svin
Latvijas valsts simtgades zaļumballi

Šā gada 11. augustā Piņķos norisinājās ikgadējās Babītes novada
vasaras sporta spēles, un, tāpat kā visā Latvijā, arī Babītes novadā
aizvadīta Latvijas simtgadei veltīta zaļumballe, kuru Piņķos krāšņoja
grupas „Credo” muzikālie priekšnesumi.
Babītes sporta kompleksa vadītājs
Guntars Reika stāsta, ka Babītes
novada tradicionālās vasaras sporta
spēles parasti notiek septembrī, bet
šogad tās organizētas augustā, apvienojot pasākuma norises datumu
ar visā Latvijā notiekošo Simtgades
zaļumballi 11. augustā. Sporta spēles
rada kopības sajūtu un priekpilnus
izaicinājumus, kā arī jaunatklājumus
pašam par sevi, radiniekiem, līdzcilvēkiem, un pats svarīgākais sporta
spēlēs ir piedalīšanās prieks – neatkarīgi no vecuma un fiziskās sagatavotības. Sporta spēļu mērķis ir
rosināt cilvēkus pievērsties fiziskām
aktivitātēm un savas veselības saglabāšanai un stiprināšanai.
Sporta spēles sākās ar japāņu skolas „Katori” grupas „Samuraju parks”

paraugdemonstrējumiem, vēlāk aicinot apmeklētājus uz precizitātes
treniņu, metot mērķī zvaigznītes.
Komandu garu rosināja „biatlona”
stafetes, kā arī volejbola, futbola un
strītbola spēles un īpaši ģimenēm
veidota šķēršļu joslas stafete. Pasākumā iedzīvotāji pārbaudīja savus
spēkus arī duatlonā (riteņbraukšana
un skriešana), svaru bumbu celšanā,
sporta konkursos bērniem, lodes
grūšanā un citās disciplīnās.
Šā gada nozīmīgākā sporta spēļu aktivitāte bija 100 kilometru
garš stafetes skrējiens apkārt Piņķu
ūdenskrātuvei, ko Babītes sporta
komplekss organizēja par godu Latvijas valsts simtgadei. Katrs stafetes
dalībnieks pēc veiktā stafetes posma saņēma īpašu Babītes novada

piemiņas nozīmīti. Tā kā atsaucība
bija ļoti liela, kopā tika noskriets
vairāk nekā 177 kilometru, turklāt
jaunākais dalībnieks bija tikai septiņus mēnešus vecs.
Jāpiemin, ka šogad novada iedzīvotājiem bija iespēja izmēģināt
jauno strītbola laukumu ne tikai
strītbola sacensībās, bet arī muzikālajā nakts pasākumā – zaļumballē.
Kā zināms, šā gada maijā Piņķos
tika izbūvēts strītbola laukums, ko
Babītes sporta komplekss īstenoja ar Lauksaimniecības ministrijas
Lauku atbalsta dienesta piešķirto
līdzfinansējumu no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (kopējās projekta izmaksas –
31 502 eiro). Turpmāk laukumu
varēs izmanto arī kā zaļumbaļļu
deju placi, kura apkaimi izgaismo
āra futbola laukumā nesen izbūvētais apgaismojums.
Turpinājums 5. lpp.
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Ar pašvaldības finansiālu atbalstu
labiekārtos vidi

Projekta „Ģimenei. Videi.
Izaugsmei Babītes novadā”
ietvaros ar pašvaldības finansiālu
atbalstu labiekārtos Pūpes parka
teritoriju parka aizsardzībai
un uzstādīs basketbola grozu,
tenisa galdu un smilšu kasti
Laimdotas ielā.

Šā gada martā tika izsludināts projektu konkurss „Ģimenei. Videi.
Izaugsmei Babītes novadā”, kura
mērķis ir uzrunāt, saliedēt un iesaistīt Babītes novada nevalstiskās
organizācijas, komercsabiedrības un
fiziskās personas, kas reģistrētas kā
saimnieciskā darba veicēji, dzīves vides kvalitātes uzlabošanā. Konkursa
uzdevums – finansiāli atbalstīt projektu iesniedzējus, kuri darbojas kvalitatīvu, ekonomiski efektīvu dažādu
pasākumu organizēšanā, sabiedrisko
aktivitāšu dažādošanā un teritorijas
labiekārtošanā Babītes novadā. Konkursa kopējais projektu finansēšanas
fonds – 20 000 eiro.
Pieteikumu iesniegšana konkursa
pirmajai kārtai noslēdzās 5. aprīlī,
un finansējums tika piešķirts piecu
projektu realizācijai: „Babītes radošā telpa”, „Piņķu baznīcas attīstīšana
par mūsdienīgu un sabiedrībai atvērtu novadpētniecības, izglītības un
tūrisma objektu”, „Iepazīsti Babītes
novada dabu!”, „Saimes šūpoles un
bērnu aktivitāšu laukums”, „Kokļu
diena Babītes novadā”.
Šā gada 27. jūnijā apstiprināti Babītes novada pašvaldības projektu
konkursa „Ģimenei. Videi. Izaugsmei Babītes novadā” 2018. gada

KONKURSA OTRAJĀ KĀRTĀ FINANSĒJUMS TIKA PIEŠĶIRTS
PROJEKTIEM, KUROS PAREDZĒTA TERITORIJAS
LABIEKĀRTOŠANA UN VIDES ELEMENTU UZSTĀDĪŠANA:
Nr. p. k.

Projekta pieteikuma
iesniedzējs
(finansējuma saņēmējs)

Projekta nosaukums

Piešķirtais
finansējums
(eiro)

1.

Biedrība „Pūpe”

Pūpes parka teritorijas
labiekārtošana
parka aizsardzībai

4000

Mārcis Mazais

Basketbola groza iegāde
un uzstādīšana,
āra apstākļiem piemērota
tenisa galda iegāde
un smilšu kastes iegāde
un uzstādīšana Laimdotas ielā

3750,71

2.

11. maijā izsludinātās otrās kārtas rezultāti. Otrajā kārtā finansējums tika
piešķirts diviem projektiem.
Projektā „Pūpes parka teritorijas
labiekārtošana parka aizsardzībai”
paredzēts ierīkot metāla pinumu un
paneļu žogu pa labiekārtotās teritorijas perimetru, izvietojot tajā bīdāmos ieejas vārtus. Tāpat projektā
paredzēts izgatavot un pie ieejas vārtiem novietot informatīvu stendu.
Uz stenda tiks izvietota planšete ar
informāciju par parka ieceri, struktūru, plānojumu, apskatāmajiem
objektiem, uzvedības noteikumiem,
kā arī jaunākajām aktualitātēm. Žoga
uzdevums – ne tikai radīt fizisku
barjeru parka aizsardzībai, bet arī
simboliski iezīmēt teritoriju ar īpašu
statusu un noteikumiem tajā.
Savukārt basketbola grozs un tenisa galds bērniem un jauniešiem
paplašinās iespējas veikt drošas sportiskās aktivitātes, paplašinās iespējas

pavadīt brīvo laiku aktīvi, tādējādi
veicinot arī bērnu un jauniešu fizisko
veselību un mazāku atkarību no elektronisko tehnoloģiju kārdinājumiem.
Tāpat basketbola grozs palīdzēs atslogot ielas basketbola laukumu, kas
atrodas blakus Piņķu futbola laukumam. Jaunā smilšu kaste nodrošinās
bērniem drošu spēlēšanos, nebaidoties savainoties. Plānotajai smilšu kastei komplektā būs iekļauts pārsegs,
kas nodrošinās smilšu tīrību.
Finansējums par kopējo summu
7750,71 eiro ieplānots Babītes novada pašvaldības 2018. gada pamatbudžeta izdevumu programmā „Dotācijas kultūrai”.
Projektu otrās kārtas īstenošanas
laiks – no 2018. gada 1. jūlija līdz
2018. gada 31. decembrim.
Māra Mičule,
Babītes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Izstrādāta sešu Pierīgas novadu
kopīgā tūrisma attīstības stratēģija
31. jūlijā Mārupes novadā, vecākajā Latvijas golfa laukumā „Viesturi”,
projekta „Tūrisms kopā” ietvaros notika sešu Pierīgas novadu –
Mārupes, Babītes, Olaines, Ozolnieku, Jelgavas un Ķekavas novada –
uzņēmēju, pašvaldības speciālistu, nevalstisko organizāciju,
kā arī attiecīgo novadu teritoriju vietējo rīcības grupu – biedrību
„Pierīgas partnerība” un „Lauku partnerība „Lielupe”” un partnerības
„Daugavkrasts” – pārstāvju tikšanās, lai spriestu par kopīgiem
nākotnes plāniem tūrisma nozares attīstībai Pierīgā.

Jau vēstīts, ka Pierīgā šis gads iesākās
ar lieliem plāniem tūrisma nozarē un
19. janvārī tika parakstīts sadarbības
līgums starp vairākiem Pierīgas novadiem, kas projekta „Tūrisms kopā”
ietvaros paredz dažādu veidu aktivitātes nozares stiprināšanai. Lai veicinātu
tūrisma attīstību un sadarbību, šobrīd
tūrisma speciālista eksperta Andra
Klepera vadībā izstrādāta Mārupes,
Babītes, Olaines, Ozolnieku, Jelgavas
un Ķekavas novada kopīgā tūrisma
stratēģija nākamajiem pieciem gadiem.
Dokumentā izvērtēts sešu novadu tūrisma galamērķa potenciāls, aktuālākais pieprasījums un šā brīža atpazīstamība, bet stratēģiskajā daļā noteikti
nākotnes sadarbības stratēģiskie mērķi,
vadlīnijas un zīmoltēmas, izstrādāts
konkrēts aktivitāšu plāns vienotai tūrisma nozares attīstībai 2019. gadam,
kā arī sniegti priekšlikumi kompleksu
tūrisma piedāvājumu (jaunu maršrutu) veidošanai.

Galvenās tēmas, kas saistāmas ar Pierīgas novadiem kā galamērķi, ir aktīva atpūta ģimenēm ar bērniem dabiskā vidē,
sportiski piedzīvojumi un izklaide ārpus
lielpilsētas, darījumu tūrisms lauku ainavā, labjūte un vaļasprieku lutināšana.
Rudenī projekta ietvaros tiks labiekārtoti maršruti, organizētas tūrisma
pakalpojumu sniedzēju un gidu apmācības, kā arī organizēti mārketinga un pieredzes apmaiņas pasākumi, lai tūrisma
pakalpojumu sniedzēji, vietējie iedzīvotāji, uzņēmēji iepazītu kaimiņu novadus.
Projektu „Tūrisms kopā” (17-00A019.332-000005) īsteno biedrība
„Pierīgas partnerība” kopā ar biedrību
„Lauku partnerība „Lielupe””, partnerība „Daugavkrasts” un novadu pašvaldības Lauku attīstības programmas 2014.–
2020. gadam pasākumā „Starpteritoriālā
un starpvalstu sadarbība” ietvaros.
Elīna Brigmane,
Mārupes novada pašvaldības
tūrisma organizatore

Ielūdz Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Turpinās jūnijā aizsākto pasākumu cikls „Iepazīsti Babītes novada
dabu!”, ko organizē Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) Rīgas grupa
ar Babītes novada pašvaldības domes atbalstu. Dažādas ekskursijas
un pasākumi plānoti līdz 2018. gada oktobrim.
26. augustā Salas pagasta Sīpolu svētku ietvaros plkst. 12.00 tiks organizēta
putnu būrīšu darbnīca, plkst. 14.00 –
putnu barotavu darbnīca.
Darbnīcās no daļēji gataviem materiāliem interesenti paši varēs izgatavot
koka putnu barotavu un/vai putnu būrīti, ko varēs nest mājās. Darbnīcas notiks kultūrizglītības centra filiāles Salas
pagastā „Vietvalži” skvērā.
22. septembrī – putnu vērošanas
velobrauciens ornitologa vadībā pa
Babītes pagastu. Braucienā interesenti
aicināti piedalīties ar savu velosipēdu.
Sākums plkst. 8.10. Obligāta pieteikšanās, rakstot uz riga@lob.lv. Satikšanās
vieta tiks precizēta pēc pieteikšanās.

Uz pasākumu aicinām ņemt līdzi
dzeramo ūdeni un ģērbties laikapstākļiem atbilstīgi. Projekta „Iepazīsti Babītes novada dabu!” mērķis ir izglītot
Babītes novada iedzīvotājus par dabas
vērtībām savā apkārtnē, ieinteresēt un
radīt izpratni par norisēm dabā, motivēt iedzīvotājus uz aktīvu līdzdalību un
videi draudzīgu rīcību, radīt izpratni par
kvalitatīvu un videi draudzīgu atpūtu kā
veselīga dzīvesveida sastāvdaļu. Projekts
tiek īstenots ar Babītes novada atbalstu
projekta konkursa „Ģimenei. Videi. Izaugsmei Babītes novadā” ietvaros.
Guna Roze,
LOB Rīgas vietējā grupa
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BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES PIEŅEMTIE LĒMUMI JŪLIJĀ

Babītes novada pašvaldības domes sēdē 2018. gada 25. jūlijā izskatīti 29 lēmumprojekti. Sēdē piedalījās 13 deputāti.
Domes lēmumi īsumā:
1) piešķirt nekustamā īpašuma „Līvi” zemes
vienībai adresi „Līvi”, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads;
2) piešķirt nekustamā īpašuma „Dāboliņi” zemes vienībai adresi „Ceļalaimas”, Vīkuļi, Babītes pagasts, Babītes novads. Likvidēt esošo
adresi „Zīlītes”, Vīkuļi, Babītes pagasts, Babītes novads;
3) precizēt Babītes novada pašvaldības domes
2018. gada 25. aprīļa lēmumu „Par adrešu
piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu noteikšanu projektētajām zemes vienībām detālplānojuma „Krūkļi”, Vīkuļi, Babītes
pagasts, Babītes novads, teritorijā” (protokols
Nr. 4, 5.§);
4) apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajā īpašumā „Lielpriedes”
Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā.
Projektētajai zemes vienībai Nr. 1, platība
0,3009 ha, saglabāt nosaukumu un piešķirt
adresi „Lielpriedes”, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads, un visā platībā noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM
kods 0601). Plānotajai zemes vienībai Nr. 2,
platība 0,3009 ha, piešķirt adresi un nosaukumu „Vecpriedes”, Spuņciems, Salas pagasts,
Babītes novads, un visā platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – neapgūta
individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme
(NĪLM kods 0600). Plānotajai zemes vienībai Nr. 3, platība 0,3009 ha, piešķirt adresi un
nosaukumu „Priežsils”, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads, un visā platībā noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves
zeme (NĪLM kods 0600). Atļaut plānotās zemes vienības reģistrēt kā atsevišķus kadastra
objektus;
5) apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajā īpašumā „Vecdzeguzes-1”
ietilpstošajai zemes vienībai Pērnciemā, Salas
pagastā, Babītes novadā. Projektētajai zemes
vienībai Nr. 1, platība 1,9572 ha, saglabāt nosaukumu un piešķirt adresi „Vecdzeguzes-1”,
Pērnciems, Salas pagasts, Babītes novads, un
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves
zeme (NĪLM kods 0601) 0,2500 ha platībā
un zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101),
1,7072 ha platībā. Plānotajai zemes vienībai
Nr. 2, platība 0,3423 ha, piešķirt adresi un
nosaukumu „Irbes”, Pērnciems, Salas pagasts,
un visā platībā noteikt nekustamā īpašuma

lietošanas mērķi – neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM kods
0600). Plānotajai zemes vienībai Nr. 3, platība 0,3685 ha, piešķirt adresi un nosaukumu
„Kairas”, Pērnciems, Salas pagasts, un visā
platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – neapgūta individuālo dzīvojamo
māju apbūves zeme (NĪLM kods 0600). Atļaut plānotās zemes vienības reģistrēt kā atsevišķus kadastra objektus;
6) nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai izstrādāto detālplānojuma
projektu nekustamā īpašuma „Rītausmas”
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
80880050156 Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā;
7) iepazīstināt nekustamo īpašumu īpašniekus
ar lēmumu „Par ceļa izveidei nepieciešamās
teritorijas starp pašvaldības ceļiem C-21, ceļš
uz Božām, un C18 Amoli–Bataru ceļš noteikšanu”, nosūtot to uz īpašnieku deklarēto dzīvesvietu. Babītes novada pašvaldības Plānošanas un būvniecības daļai veikt nekustamo
īpašumu īpašnieku aptauju par nekustamo
īpašumu īpašnieku un Babītes novada pašvaldības iespējamiem sadarbības variantiem,
risinot pašvaldības ceļa izveides un apsaimniekošanas īstenošanu;
8) noslēgt zemes nomas līgumu ar sešām personām par pašvaldībai piederošā nekustamā
īpašuma „Ābeles 2”, Piņķi, Babītes pagasts,
Babītes novads, zemes vienības daļas, kas
pieguļ viņu īpašumā esošajai zemes vienībai,
iznomāšanu bez apbūves tiesībām teritorijas
sakopšanai, atpūtas zonas ierīkošanai un uzturēšanai ar iespēju novietot tajā īslaicīgas lietošanas būves un nožogot to ar vieglas konstrukcijas vienkārši noņemamu žogu. Zemes
nomas termiņš – no 2018. gada 1. augusta līdz
2024. gada 31. decembrim;
9) noslēgt zemes nomas līgumu ar vienu personu par pašvaldības īpašumā „Dārzi” zemes
ar nosacīto nosaukumu „Piņķi” daļas iznomāšanu bez apbūves tiesībām personīgās
palīgsaimniecības vajadzībām – ģimenes
dārza ierīkošanai un uzturēšanai. Zemes nomas termiņš – no 2018. gada 6. augusta līdz
2019. gada 31. decembrim;
10) precizēt Babītes novada pašvaldības domes
2018. gada 23. maija lēmumu „Par Babītes novada pašvaldībai piederoša neapbūvēta nekustamā īpašuma atsavināšanu” (prot. Nr. 5, 13.§),
izsakot lēmuma lemjošo daļu jaunā redakcijā;
11) izsniegt izziņu sešām personām par piekrišanu iegūt īpašumā nekustamos īpašumus Babītes novadā;

12) piešķirt pabalstu 1000 eiro apmērā vienai
personai sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai;
13) apstiprināt izsoles noteikumus „Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma „Ezīši”, kadastra Nr. 8048 002 0037,
Babītes pagastā, Babītes novadā, sastāvā esošas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 8048 002 0083, 1064 m2 platībā
izsoles ar pretendentu atlasi noteikumi”;
14) apstiprināt izsoles noteikumus „Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma
„Jaunlieknas”, kadastra Nr. 8048 002 0019,
Babītes pagastā, Babītes novadā, sastāvā esošas
neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 002 0085, 469 m2 platībā izsoles
ar pretendentu atlasi noteikumi”;
15) atlikt lēmuma Par Babītes novada pašvaldības domes 2018. gada 28. marta saistošo noteikumu Nr. 4 „Teritoriju kopšanas un būvju
uzturēšanas noteikumi Babītes novadā” pieņemšanu informācijas precizēšanai;
16) apstiprināt Babītes novada pašvaldības noteikumus Nr. 7 „Kārtība, kādā valsts amatpersonas ziņo par atrašanos interešu konfliktā vai
par citas valsts amatpersonas atrašanos interešu konfliktā Babītes novada pašvaldībā”;
17) apstiprināt „Babītes novada pašvaldības ētikas kodeksu”. Apstiprināt „Babītes novada
pašvaldības Ētikas komisijas nolikumu”. Izveidot pastāvīgi darbojošos Babītes novada
pašvaldības Ētikas komisiju;
18) izveidot, ieviest un uzturēt „Iekšējās kontroles sistēmu korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai Babītes novada pašvaldībā”. Apstiprināt Korupcijas un interešu
konflikta riska novēršanas komisijas nolikumu. Izveidot pastāvīgi darbojošos Korupcijas un interešu konflikta riska novēršanas
komisiju;
19) izslēgt Dzirkstīti Paņko no Babītes novada
pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas
komisijas sastāva; komisijas sastāvā iecelt Babītes novada pašvaldības nekustamā īpašuma
speciālisti Sintiju Bērziņu;
20) izslēgt Dzirkstīti Paņko no Babītes novada
pašvaldības Komisijas lēmumu pieņemšanai
lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā
sastāva; komisijas sastāvā iecelt Babītes novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciālisti
Sintiju Bērziņu;
21) mainīt Babītes vēlēšanu iecirkņa Nr. 968 atrašanās vietu, kas turpmāk atradīsies Babītes
novada Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra filiāles „Babīte” telpās Liepu alejā 17, Babītē, Babītes novadā, LV -2101;

22) atstāt spēkā negrozītu 2018. gada 10. jūlija
administratīvā pārkāpuma protokolu-lēmumu Nr. 120026922 un SIA „Zalamanes, Skrodeles, Bīgestānes klīnika” sūdzību noraidīt;
23) precizēt pašvaldības domes 2018. gada
27. jūnija lēmuma „Par pamatlīdzekļu atsavināšanu” (protokols Nr. 7, 40.§) 2. punktu,
izsakot to jaunā redakcijā;
24) atļaut pārdot pašvaldības grāmatvedības
bilancē atrodošos kustamo mantu – sešus
vienpusējus koka plauktus, četrus divpusējus
koka plauktus, astoņus antresolus un vienu
rakstāmgaldu – par brīvu cenu. Izveidot Kustamās mantas novērtēšanas komisiju;
25) papildināt Babītes novada pašvaldības domes 2015. gada 22. aprīļa lēmumu „Par mobilo tālruņu izmantošanas limitu noteikšanu”
(protokols Nr. 6, 22.§) ar jaunu pozīciju,
nosakot mobilā tālruņa izmantošanas limitu
bibliotekāram: 10 eiro;
26) atlikt lēmuma pieņemšanu par izmaiņām
pašvaldības 2018. gada 24. janvāra noteikumos Nr. 1 „Par amatiem, to klasificēšanu un mēnešalgām pašvaldības iestādēs
2018. gadā” (protokols Nr. 1, 37.§) informācijas precizēšanai;
27) veikt izmaiņas Babītes novada pašvaldības
2014. gada 26. februāra noteikumos Nr. 3
„Babītes novada pašvaldības domes izveidotajās komisijās strādājošo darba samaksas
kārtība”;
28) atteikt naudas balvas piešķiršanu darba attiecības uzteikušajam arhitektam;
29) iedalīt 1000 eiro ūdens sporta biedrībai „Aqua
Sports” bērnu ūdensslēpošanas sacensību
„Aqua sports ūdensslēpošanas svētki bērniem
2017” rīkošanai Piņķu ūdenskrātuvē. Iedalīt
300 eiro Latvijas Pūla federācijai individuālā
sportista, pūla spēlētāja dalībai 40. Eiropas
čempionātā pūlā (sportistiem ratiņkrēslos)
Veldhovenā, Nīderlandē; norises laiks – no šā
gada 18. jūlija līdz 1. augustam. Iedalīt 255 eiro
biedrībai „Latvijas Vieglatlētikas veterānu asociācija” sportistes dalībai 2018. gada pasaules
čempionātā vieglatlētikā, kas no šā gada 4. septembra līdz 16. septembrim norisināsies Spānijas pilsētā Malagā. Iedalīt 1000 eiro airēšanas
klubam „Daugava” divu sportistu dalībai Eiropas masteru regatē Minhenē no šā gada 26. jūlija
līdz 29. jūlijam, Masteru regatē „Neva masters”
Pēterburgā no šā gada 25. augusta līdz 26. augustam, Masteru regatē Tartu šā gada 6. oktobrī.
Andrejs Ence,
Babītes novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs

Jūlijā veiktie darbi sabiedriskās kārtības uzraudzībā
Babītes novada pašvaldības Administrācijas Sabiedriskās kārtības
daļas sargu darbības rezultāti sadarbībā ar Olaines iecirkņa
policijas darbiniekiem, veicot sabiedriskās kārtības uzraudzību
Babītes novadā jūlijā:
n sabiedriskās kārtības uzraudzībā
veikti 68 izbraukumi;
n Valsts policijā nogādātas sešas
personas:
n par administratīvo pārkāpumu
izdarīšanu – piecas;

n aizdomās par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu – viena;
n saņemti un izskatīti 32 iedzīvotāju
iesniegumi un sūdzības;
n vienā gadījumā persona nogādāta
savā dzīvesvietā;

n ar 39 personām veiktas preventīva
rakstura pārrunas un pieņemti paskaidrojumi;
n par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu sastādīti
18 protokoli – paziņojumi;
n par alkoholisko dzērienu vai citu
apreibinošo vielu lietošanu sabiedriskā vietā, izņemot vietas,
kur alkoholisko dzērienu lietošanu atļāvusi pašvaldība, vai par at-

rašanos sabiedriskā vietā tādā reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka
cieņu, sastādīti četri administratīvā pārkāpuma protokoli;
n par nesakoptu īpašumu Babītes
novada teritorijā sastādīti trīs administratīvā pārkāpuma protokoli;
n par gājēju pārvietošanos diennakts tumšajā laikā neapgaismotā
ceļa posmā pa braucamo daļu bez
atstarojošiem elementiem sastā-

dīti četri administratīvā pārkāpuma protokoli;
n Babītes novadā veikti divi reidi,
kuru laikā pārbaudītas automašīnas un to vadītāji ar mērķi novērst
likumpārkāpumus un noziedzīgus
nodarījumus, kā arī veikta preventīva patrulēšana pa novadu, pārbaudītas tirdzniecības vietas, autoservisi
un personas, kuras veic tirdzniecību
pie autoceļiem (neatļautās vietās).
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Aicinām iedzīvotājus šķirot atkritumus
un iesaistīties atkritumu šķirošanas
infrastruktūras attīstībā!
Lai izlietotā iepakojuma, videi kaitīgo preču un elektroiekārtu apsaimniekošanas sistēma Latvijā sekmīgi
funkcionētu, ir jāiesaistās ikvienam no mums. Ir daudz veidu, kā varam padarīt vidi tīrāku, saudzēt resursus
un uzlabot savu veselību. Pats vienkāršākais un vienlaikus arī pats svarīgākais darbiņš, ko ikdienā ikviens
no mums var paveikt, ir atkritumu šķirošana.
Šķirojot atkritumus, mēs tos pārvēršam
par vērtīgām otrreizējām izejvielām jaunu izstrādājumu pagatavošanai, taupām
dabas resursus, saglabājot naftas produktus, koksni un citus resursus, kā arī
ievērojami samazinām ūdens un energoresursu patēriņu, padarām vidi ap sevi
skaistāku – bez piegružotām ceļmalām
un mežiem, ietaupām vietu atkritumu
poligonos, ietaupām savu naudu, jo šķirotos atkritumus savāc un pārstrādā bez
maksas, kā arī parādām savu attieksmi,
iestājoties par planētas nākotni, lai zaļi
un ekoloģiski varētu dzīvot arī mūsu
bērni un mazbērni.
Novada teritorijā šobrīd pieejami
11 dalīto atkritumu šķirošanas punkti
vieglajam iepakojumam un stiklam.
Vieglajam iepakojumam paredzētajos
konteineros (dzeltenā krāsā) drīkst
ievietot plastmasas, papīra un metāla
iepakojumu. Stiklam paredzētajos konteineros (zaļā krāsā) – stikla pudeles,

burkas bez vāciņiem. Stiklam paredzētajos konteineros nedrīkst mest logu
stiklus, spoguļu stiklus, porcelāna traukus un keramikas izstrādājumus. Šķirotajam materiālam jābūt tīram – bez
ēdienu, dzērienu un citu vielu paliekām.
Nolietotas elektropreces, makulatūru, kartonu, metālu, koku, koka priekšmetus (izņemot dārzu un parku atkritumus, zarus), zāli un lapas iespējams
nodot tuvākajā atkritumu šķirošanas
laukumā.
Biedrība „Eko line” sadarbībā ar SIA
„Meliorators-J” un Pierīgas partnerību
„LEADER” programmas ietvaros ir izveidojusi šķiroto atkritumu laukumu,
kur ikviens bez maksas var nodot vienu
kubikmetru šķiroto un dalīti savākto
atkritumu. Šķiroto atkritumu laukums
atrodas atkritumu šķirošanas un pārstrādes kompleksa teritorijā, četrus
kilometrus no Jaunmārupes, Jūrmalas
apvedceļa 23. kilometrā.

Atkritumu šķirošanas un pārstrādes kompleksa teritorijā atrodas priekšmetu apmaiņas punkts „Namiņš”,
kur bez maksas iespējams nodot vai
iemainīt pret ko citu mēbeles (funkcionējošas, lietojamā stāvoklī; pieņēmējs
novērtē uz vietas), grāmatas, traukus un
citas saimniecībā noderīgas lietas. Lai
veiksmīgi varētu attīstīt dalīto atkritumu
vākšanas infrastruktūru novadā, aicinām
iedzīvotājus atbildīgi izturēties pret atkritumu šķirošanu un konteineros ievietot
atkritumus atbilstoši uz konteineriem
izvietotajām vizuālajām norādēm. Nekādā gadījumā tajos nedrīkst izmest nešķirotus sadzīves atkritumus vai novietot
maisus blakus konteineriem, jo tad dalītās atkritumu vākšanas punkti pārtop
par vizuāli nepievilcīgiem piegružojuma
punktiem, kas būtiski kavē attīstību.
Turpmākajos gados dalītās vākšanas
infrastruktūru plānots attīstīt, katru gadu
izveidojot vismaz vienu dalītās vākšanas

Saimnieciskie darbi jūlijā
Nekustamais īpašums
1. Pabeigti būvdarbi nekustamajā īpašumā
„Mildas” Babītē, tiek kārtota dokumentācija
objekta nodošanai ekspluatācijā. Objekta svinīga atklāšana plānota augusta beigās.

Ceļi, meliorācija un apgaismojums

Nekustamais īpašums „Mildas” Babītē.

Vārpu ceļa Dzilnuciemā pārbūve.

2. Turpinās Babītes vidusskolas piebūves
būvdarbi; tiek precizēti būvdarbu apjomi un
izmaksas; noslēgts pagaidu līgums par būvuzraudzību un izsludināts iepirkums par būvuzraudzības pakalpojumu vidusskolas pārbūvei; piedāvājumu iesniegšanas termiņš – šā
gada 1. augusts.
3. Nomainītas tīkla piramīdas virvju konstrukcijas rotaļu laukumā Spuņciemā.
4. Izstrādāts vides objektu ierīkošanas projekts
novadā.

Vārpu ceļa Dzilnuciemā pārbūve.

BABĪTES NOVADA TERITORIJĀ PAŠLAIK PIEEJAMI
ŠĀDI DALĪTO ATKRITUMU SAVĀKŠANAS PUNKTI:
Adrese

Atkritumu veids

Piederība

„Loki”, Piņķi

Iepakojums/stikls

Pašvaldības īpašums

Rīgas iela 8, Piņķi, Babītes pagasts

Iepakojums/stikls

Pašvaldības īpašums

Bērzu iela, Babīte, Babītes pagasts

Iepakojums/stikls

Pašvaldības īpašums

Liepu aleja 15A, Babīte, Babītes pagasts

Iepakojums/stikls

Pašvaldības īpašums

Kalna iela 20, Brīvkalni, Babītes pagasts

Iepakojums/stikls

Pašvaldības īpašums

Laimdotas iela 1, Piņķi, Babītes pagasts

Iepakojums/stikls

Privātīpašums

Annas Sakses iela 1F/8, Priežciems, Babītes pag.

Iepakojums/stikls

Privātīpašums

Rožu iela 6, Babīte, Babītes pagasts

Iepakojums/stikls

Privātīpašums

Sila iela 1, Babīte, Babītes pagasts

Iepakojums/stikls

Privātīpašums

Ošu iela 1, Mežāres, Babītes pagasts

Iepakojums/stikls

Privātīpašums

„Papardes”, Spuņciems, Salas pagasts

Iepakojums/stikls

Privātīpašums

punktu, tādēļ aicinām zemes īpašniekus,
kuri būtu ar mieru savā teritorijā tādu
izvietot un uzņemties uzturēt kārtību, iesniegt pašvaldībai savu variantu jaunā dalītās atkritumu vākšanas punkta izveidei.

5. Tiek pārbūvēts auto ceļš C-12 (Vārpu ceļš)
Dzilnuciemā, uzsākta Meža ielas posma Babītē pārbūve, tiks uzsākta Skolas ielas Piņķos
pārbūve un Alstu ielas Spilvē un Augļu un
Ziedu ielas posma Priežciemā atjaunošana.
6. Turpinās Dzilnupes sūkņu stacijas pārbūve, pabeigti dambju pļaušanas darbi, Spilvē
tiek tīrīts meliorācijas grāvis.
7. Uzsākta ielu apgaismojuma pārbūve Kleistu ielas posmā no valsts autoceļa A-5 līdz
Kleistu ielas 0,3. kilometram.
8. Tiek vērtēti iesniegtie piedāvājumi iepirkumam par pašvaldības auto ceļa C-108
(Straupes ceļš) pārbūvi Gātciemā un par
četru ielas apgaismojuma izbūves būvprojektu realizāciju.
9. Izsludināts iepirkums par Babītes novada
pašvaldības ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas darbiem ziemas periodā, zemsliekšņa
iepirkums par stāvlaukuma Rīgas ielā Piņķos
asfaltbetona segas atjaunošanu un par divu
caurteku (Stropu ielā un uz ceļa C-57) atjaunošanu.
Pašvaldības iestādes
10. Tiek vērtēti iesniegtie piedāvājumi atkārtoti izsludinātajam iepirkumam par transporta pakalpojumiem neregulārajiem pasažieru
pārvadājumiem Babītes novada pašvaldības
iestāžu vajadzībām.
11. Babītes sporta kompleksa lielajā zālē apturēts grīdas remonts, tiek veikta ekspertīze
par pārseguma paneļu slodzēm; pagarināts
līguma izpildes termiņš apgaismojuma iz-

Jānis Ozoliņš,
Babītes novada pašvaldības
Nekustamā īpašuma
apsaimniekošanas daļas
vadītājs

būvei Babītes sporta kompleksa āra futbola
laukumā Piņķos.
12. PII „Saimīte” teritorijā uzsākta divu jaunu rotaļu laukumu izveide; pabeigta koka
konstrukciju pārklāšana ar ugunsaizsardzības
pārklājumu; nomainīti centrālie un saimniecības vārti; divās grupiņās nomainītas bērnu
gultiņas; veikts kosmētiskais remonts grupā
„Pīlēni”, darbinieku garderobē un saimnieciskās daļas vadītājas kabinetā.
13. Babītes PII iegādātas jaunas šūpoles un
divi soliņi pie moduļu grupiņām, kā arī skapji un plaukti grupu telpām; uzsākts darbs pie
apkures katlu nomaiņas.
14. Babītes vidusskolā esošajā ēkā izbūvēta
ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma, kā arī pasūtītas jaunas virtuves iekārtas – elektriskā krāsns, ledusskapis,
dārzeņu griezējs.
15. Salas sākumskolā uzstādīti vārti, ierīkots
elektroenerģijas spēka kabelis vārtiem; pirmskolas grupiņā „Ķipari” veikts kosmētiskais
remonts; abās pirmsskolas grupiņās izgatavotas un uzstādītas jaunas mēbeles (divstāvu gultas, garderobes skapīši); iegādāti jauni
datori katrā klasē, lai nodrošinātu pilnvērtīgu
vienota datortīkla funkcionēšanu skolā.

Elfa Sloceniece,
Babītes novada pašvaldības
izpilddirektore
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Babītes vidusskolas skolniece
Adriāna Anna Arāja ar komandu
pirmo reizi Latvijas jāšanas sporta vēsturē
pārstāv Latviju Eiropas čempionātā
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Samoilovs un Šmēdiņš
kļūst par Eiropas vicečempioniem

No kreisās: sportiste Adriāna Anna Arāja, trenere Kate Ansone,
zirga palīgs Evelīna Brice.

FOTO: KATE ANSONE

Čempionātā Latvijas jātnieces startēja piecos maršrutos – izmēģinājuma
distancē ar 120 cm augstiem šķēršļiem, pirmajā individuālajā kvalifikācijā (125 cm), komandu izcīņā divos
hitos (125 cm un 125/130 cm), kā
arī Farewell noslēdzošajā maršrutā
jātniekiem, kuri nepiedalījās finālā.
Finālam kvalificējās 30 labākie sportiskie pāri no trīs dienu kopvērtējuma. Kopā bērnu konkurencē piedalījās jātnieki no visas Eiropas un
20 valstu komandas.
Adriāna Anna Arāja: „Esmu gandarīta un priecīga, ka varēju piedalīties ar savu zirgu Conterina augstākā
līmeņa sacensībās bērniem. Čempionāts bija sarežģīts gan lielā un
reljefainā laukuma, gan arī šķēršļu
izvietojuma pret pauguriem un no
tiem dēļ. Tas bija izaicinājums gan
man, gan manam zirgam, bet mēs
startējām veiksmīgi. Tā bija neatsverama pieredze un gods pārstāvēt Latviju tāda mēroga sacensībās kopā ar
tik daudz dalībniekiem no dažādām
Eiropas valstīm.”

Komandas pārstāve Kate Ansone:
„Mēs kā komanda esam gandarīti un
lepni par savu sniegumu visaugstākā
līmeņa turnīrā, kāds vien iespējams
bērniem līdz 14 gadu vecumam konkūrā. Meitenes labi tika galā ar psiholoģisko un fizisko spriedzi. Sportistēm
iepriekš nebija pieredzes ar tik lieliem
un reljefainiem laukumiem un attiecīgajām laika normām. Grūtības pakāpi palielināja arī ļoti karstā Francijas
saule un tas, ka zirgiem nācās startēt
četras dienas pēc kārtas. Man šķiet,
ka meitenes tikai mazliet vēlāk sāks tā
īsti apzināties, kādu varoņdarbu ir paveikušas, jo šobrīd vēl atrodas čempionāta iespaidā. Es lepojos ar Adriānas,
Magdalēnas un Madaras treneriem un
vecākiem, jo neviens sportists nevar
izaugt un attīstīties bez šo svarīgo cilvēku atbalsta un profesionalitātes. Es
ceru, ka mums būs izdevies iedvesmot
Latvijā arī citus bērnus, jauniešus, trenerus un vecākus!”
Kate Ansone,
komandas pārstāve

Babītes novada iedzīvotājs Jānis Šmēdiņš (no kreisās) pārī ar jūrmalnieku Aleksandru Samoilovu
22. jūlijā Nīderlandē izcīnīja Eiropas čempionāta sudraba medaļas, par Vecā kontinenta vicečempioniem kļūstot ceturto reizi vēsturē. Divas nedēļas pirms tam latvieši izcīnīja uzvaru Pasaules
kausa četru zvaigžņu posmā Portugāles kūrortpilsētā Ešpiņu.
Finālā vadošais Latvijas volejbolistu pāris divos setos piekāpās norvēģu talantiem Andersam
Berntsenam Molam un Kristianam Sandlijam Serumam.

Avots: Latvijas Volejbola federācija

Tenisiste Vismane izcīna pirmo titulu ITF sērijas turnīrā
Latvijas daudzsološā tenisiste, mūsu novadniece Daniela Vismane
21. jūlijā pirmo reizi karjerā triumfēja Starptautiskās Tenisa
federācijas (ITF) rīkotā turnīra vienspēļu finālā Pērnavā, profesionālā
līmenī izcīnot savu pirmo titulu.
Latvijas tenisiste, kura pasaules rangā atrodas 684. vietā, bet turnīrā bija
izlikta ar pirmo numuru, ar 4-6, 6-4,
6-2 uzvarēja ar otro numuru izlikto
Angelinu Žuravļevu no Krievijas,
kura ir planētas 799. rakete.
Šī bija pirmā reize, kad Vismane
cīnījās par ITF titulu. Līdz sacensībām Pērnavā viņa tikai reizi bija
sasniegusi kāda ITF turnīra pusfinālu, jo pirms tam agrā pavasarī
aizcīnījās līdz šai fāzei tādas pašas

raudzes turnīrā Francijā, taču finālu
nesasniedza.
Jau ziņots, ka pirmajā kārtā Vismane ar 6-2, 6-0 sagrāva par diviem
gadiem jaunāko mājinieci Katrīnu
Sāru, kura rangā neatrodas, bet pēc
tam astotdaļfinālā ar 6-0, 6-3 uzveica
tautieti Annu Ozerovu, kura arī rangā pašlaik nav atrodama. Savukārt
ceturtdaļfinālā viņa ar 6-1, 6-4 uzvarēja krievieti Sofiju Dmitrijevu, kura
ir planētas 1216. rakete, bet pusfinā-

PUBLICITĀTES FOTO

FOTO: KATE ANSONE

PUBLICITĀTES FOTO

No 8. līdz 15. jūlijam Francijā, Fontenblo, norisinājās Eiropas čempionāts
bērniem, junioriem un jaunajiem jātniekiem trīs disciplīnās – šķēršļu
pārvarēšanā, iejādē un trīscīņā. Pirmo reizi Latvijas jāšanas sporta vēsturē
mūsu valsti Eiropas čempionātā pārstāvēja komanda – trīs 14 gadus vecas
sportistes startēja šķēršļu pārvarēšanā bērnu konkurencē.

lā ar 6-1, 6-1 sagrāva ar ceturto numuru izlikto nīderlandieti Merelu
Hēdti, kura rangā ir 867. pozīcijā.
Avots: LETA

Babītes novads sporto un svin Latvijas valsts simtgades zaļumballi
Turpinājums. Sākums 1. lpp.
Sporta spēļu vadītājs šogad bija lidostas „Rīga” darbinieks Jānis Rāzna, kurš
palīdzēja arī Babītes novada vasaras
sporta spēļu tapšanā un norisē. Raksturojot lidostas „Rīga” un Babītes novada
pašvaldības savstarpējo sadarbību, viņš
atklāja, ka lidostas darbinieki ļoti vēlas
būt patiesi draugi saviem tuvākajiem
kaimiņiem – apkārtējo novadu iedzīvotājiem. „Lidostas mērķis un moto,
veidojot sadarbību ar Babītes novadu,
ir „Ziedot laiku, nevis naudu!”. Mums
šķiet, ka varam daudz dot Babītes novadam ar savu darbu, prasmēm un talantiem,” – tā Jānis Rāzna.
Atgādinām, ka pērn Babītes novada pašvaldība noslēdza sadarbības

memorandu ar lidostu „Rīga”, apliecinot vēlmi būt novada draugam ilgtermiņā. Dažādi kopīgi veidoti pasākumi
notiks vēl šogad.
Pateicamies visiem sporta spēļu
dalībniekiem, tiesnešiem un viņu
palīgiem par dalību Babītes novada
vasaras sporta spēlēs un palīdzību pasākuma organizēšanā, Piņķu picērijai
„HOT BOX” par sagādātajām pārsteiguma balvām un starptautiskajai
lidostai „Rīga”, kā arī personīgi Jānim
Rāznam par sporta spēļu vadīšanu.
Kopumā sporta spēles šogad bija kupli apmeklētas!
Aicinām Babītes novada iedzīvotājus šogad nepalaist garām vēl vienu
Latvijas simtajai gadadienai veltītu
sporta pasākumu – velobraucienu

pa Babītes novadu 29. septembrī. Šo
pasākumu Babītes sporta komplekss
iecerējis kā braucienu cauri abiem pagastiem, sākot no Piņķiem, pa Babītes
pagasta teritoriju līdz Gātes upei, kur
būs noorganizēta pārcelšanās ar plostu
pāri Gātes upei, tad turpināt braucienu
pa Salas pagasta teritoriju un finišēt
Piņķos. Aptuvenais maršruta garums –
60 kilometri. Plašāka informācija par
velobraucienu tiks publicēta. Gatavojamies jaunam startam!
Sporta spēļu sacensību rezultātus,
pasākuma fotogaleriju un video var
apskatīt interneta vietnē www.babite.lv.
Ilze Aizsila,
Babītes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Noslēdzot sezonu,
koris „Maska”
muzicē festivālā
„Europa Cantat XX”
Tallinā
29. jūlijā Babītes novada jauniešu koris „Maska”, noslēdzot garo
un saspringto sezonu, muzicēja brīnišķīgā koncertā Tallinas Doma baznīcā.
Koncerts notika festivāla „Europa
Cantat XX” ietvaros. Koris „Maska”
uzstāties koncertā bija aicināts īpašā goda viesa statusā: „Klausītājiem,
kuri šajā ļoti siltajā vakarā piepildīja
baznīcu, dziedājām tikai latviešu
komponistu skaņdarbus, iepazīstinot gan ar latviešu kormūzikas klasiku, gan mūsdienu skaņdarbiem.”
Kora „Maska” diriģents Jānis
Ozols festivāla ietvaros vadīja meistarklasi „Baltijas mūsdienu mūzika”
un 31. jūlijā meistarklases dalībniekus apvienoja lielā kopkorī, izpildot populārus Baltijas komponistu
skaņdarbus.

„Europa Cantat” ir starptautisks
koru festivāls, ko organizē Eiropas
koru asociācija „Europa Cantat”. Tas
notiek reizi trijos gados, vienkopus
pulcējot vairāk nekā 4000 koristu,
diriģentu, komponistu un kormeistaru no visas pasaules.
Pirmo reizi festivāls notika
1961. gadā Pasavā Vācijā, šogad –
pirmo reizi Tallinā Igaunijā. Vērienīgajā festivālā „Europa Cantat XX”
šogad piedalījās 6000 dziedātāju no
visas Eiropas, un tas norisinājās no
27. jūlija līdz 5. augustam.
Koris „Maska”

Augustā svinēsim pirmos Sīpolu svētkus!
Kultūrizglītības centra filiāles Salas pagastā „Vietvalži” skvērā
26. augustā plkst. 12.00 tiks svinēti pirmie Salas pagasta Sīpolu svētki!
Vietu un tradīcijas kādreiz saista
arī pavisam ikdienišķas lietas. Salas
pagastā šis ikdienišķais brīnums ir
sīpols. Sīpolciems un Sīpolkalns ir
atgādinājumi, kas iezīmējuši sīpola
palikšanu šajā vietā uz ilgiem laikiem, kaut arī Sīpolkalna dabā vairs
nemaz nav.
Kultūrizglītības centra filiāles
„Vietvalži” kultūras pasākumu or-

ganizatore Sabīne Upeniece atklāj:
„Ceru, ka Sīpolu svētki būs jauna
Babītes novada iedzīvotāju tradīcija,
kurā ar teātra izrādēm, koncertiem,
sīpolu gadatirgu, bērnu stūrīti, sīpolu kapāšanas čempionātu, kopīgu
zupas vārīšanu uz ugunskura, jauno
pavāru konkursu un vēl daudz citām
aktivitātēm atvadīsimies no vasaras
un sagaidīsim rudeni kopā!”

DONORU
DIENA
31. augustā no plkst. 10.00 līdz 13.00
Piņķos, Jūrmalas ielā 14A,
specializētajā donoru autobusā varēs ziedot asinis.
Iesaistoties asinsdonoru kustībā, tev ir iespēja palīdzēt nelaimē nonākušajiem,
kam nepieciešamas asinis. Viena asins deva var izglābt ceļu satiksmes
negadījumā cietušo, pacientu ar apdegumiem un palīdzēt vēža slimniekam.

Koncerts Tallinas Doma baznīcā.
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Zinību dienu
Aizvadīta nometne „Mazais prātnieks”
svinēsim 3. septembrī Salas sākumskolas bērniem
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Daudzveidīgu piedzīvojumu laiks
vasaras nometnēs

Vasaras mēnešos Babītes vidusskola, izmantojot Eiropas Sociālā fonda
projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”
(SAM 8.3.2.2.) finansējumu, organizēja dažādas tematiskās nometnes,
lai 1.–3. klašu izglītojamie varētu saturiski pavadīt laiku un apgūt
jaunas prasmes, zināšanas un pieredzi.

Arī Babītes novada pašvaldības izglītības iestādes ar svinīgiem pasākumiem
mācību gadu uzsāks 3. septembrī.
Babītes vidusskolā
n Plkst. 9.00 svinīgā līnija Babītes vidusskolas sporta laukumā.
n Plkst. 10.00 stunda ar klases audzinātāju, fotografēšanās.
n Plkst. 12.30 kursēs skolēnu autobuss visos maršrutos.
Salas sākumskolā
n Plkst. 9.00 svinīgs mācību gada uzsākšanas pasākums skolas aktu zālē.
n Plkst. 10.00 stunda ar klases audzinātāju, fotografēšanās.
Babītes Mūzikas skolā
n Plkst. 12.00 svinīgs mācību gada
uzsākšanas pasākums Kultūrizglītības centra Lielajā zālē.
Pirmsskolas
izglītības iestādē „Saimīte”
n Plkst. 9.30 muzikāls sveiciens –
koncerts; piedalīsies radošā apvienība „Riekstu pasakas”.
Babītes pirmsskolas
izglītības iestādē
n Plkst. 10.30 jaunā mācību gada
ieskandināšana kopā ar viesiem no
„Pasaku nama”.

FOTO: NO BABĪTES VIDUSSKOLAS ARHĪVA

Šogad Zinību diena iekrīt
sestdienā, tāpēc mācību gada
sākums ar valdības rīkojumu
pārcelts uz 3. septembri.

No 23. līdz 27. jūlijam Salas sākumskola, piesaistot Eiropas
Savienības līdzekļus, organizēja dienas nometni „Mazais prātnieks”
Salas sākumskolas bērniem.
Nometne tika plānota un veidota tā,
lai būtu izglītojoša un piedzīvojumiem
bagāta. Kopīgi zīmējām vienojošus
T-krekliņus, konstruējām garāko torni,
sportojām, devāmies ekskursijā uz Rīgas Nacionālo zooloģisko dārzu. Īpaši
lielu prieku bērniem sagādāja ķengurs
ar mazulīti somā, hameleoni un lauvas.
Daļa bērnu zooloģiskajā dārzā viesojās
pirmo reizi. Prieks par iespēju klātienē
redzēt dažādus eksotiskus dzīvniekus
bija neizsakāms. Nometnes laikā devāmies arī pārgājienā uz Cenu tīreli,
kur pa laipu nogājām sešus kilometrus.
Purvā iepazinām tā faunas daudzveidību, izzinājām kūdras ieguves procesu. Lutinājām savas garšas kārpiņas ar
dabas veltēm – lācenēm, brūklenēm
un zilenēm. Satikām dažas ķirzakas,
uzkāpām divos skatu torņos, vērojām
plašos kūdras laukus. Lai nometne
bērniem atmiņā paliktu kā viens no
spilgtākajiem vasaras notikumiem, sagādājām viņiem pārsteigumu, noorganizējot ekskursiju uz zinātkāres centra
„Zinoo” eksperimentu priekšnesumu.
Bija dūmi, sprādzieni, uguns... Bija liels
prieks par mūsu bērniem, jo, vērojot

eksperimentus un komentējot ķīmiskos procesus, viņi pierādīja savu erudīciju. Nedēļas garumā skolēni demonstrēja lielisku grupas darbu, neatlaidību,
ticību, ka viss ir iespējams, patiesas
emocijas, spēju priecāties par cita veiksmi. Mūsu skolā ir jaunieši ar labu sirdi.
Paldies jauniešiem par kopā pavadīto nedēļu! Mēs bijām lieliska komanda.
Prieks, ka arī vecāki novērtēja mūsu
nometni ar vārdiem: „Labākā nometne
Latvijā ir notikusi Salas sākumskolā!”
Noteikti turpināsim iesākto ceļu, organizējot nometnes Salas sākumskolā
arī turpmāk.
Nometne tika organizēta ES projekta
„Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 8.3.2.2./16/I/001
ietvaros.
Nensija Priedīte,
Babītes novada pašvaldības
Salas sākumskolas direktore

Jūnijā tika organizētas sešas nometnes, kas katra ilga vienu nedēļu. Nometnes, kurās kopā piedalījās 139 Babītes vidusskolas izglītojamie, tika
saplānotas trīs dažādās tematikās.
Dienas nometnes „Valodiņa” dalībnieki papildināja savas valodas zināšanas. Viņi apmeklēja zinātkāres centru
„Zinoo”, kur noklausījās teoriju un
piedalījās eksperimentu darbnīcā. Savas radošās izpausmes bija iespēja demonstrēt Rīgas kinostudijas muzejā,
tika apmeklēts arī „Avārijas brigādes”
izklaides parks.
Dienas nometnes „Mākslinieks” dalībnieki darbojās radoši un attīstīja savus mākslinieciskos dotumus. Babītes
vidusskolas telpās tika organizēta radošā darbnīca „Jūgendstila karodziņi”,
kuru vadīja Latvijas Nacionālā mākslas
muzeja struktūrvienības „Mākslas
muzeja „Rīgas birža”” darbinieki. Izglītības iestādes aktu zālē tika apgūti
latvju danči un rotaļdejas. Dalībnieki
apmeklēja Latvijas Nacionālā mākslas
muzeja praktisko nodarbību un „Illusion Room”. Nodarbības notika arī brīvā dabā AS „Latvijas valsts meži” dabas
parkā „Tērvete”.
Dienas nometnes „Pētnieks” dalībnieki pētīja, eksperimentēja un piedalījās pārgājienos, papildinot zināšanas
un praktisko pieredzi dabaszinībās.
Nometnes ietvaros notika sporta
spēles, pārgājiens uz rododendru
selekcijas un izmēģinājumu audzētavu „Babīte”, Vakarbuļļu pludmali un
Mangaļsalas molu. Lai būtu iespēja
izzināt zvaigžņu karti, nometnes dalībnieki apmeklēja Ventspils Jaunra-

des nama planetāriju, kā arī mācību
ekskursijas ietvaros brauca ar kuģīti
„Hercogs Jēkabs”. Tika apmeklēta
Valmieras Baskāju taka un Beverīnas
koka skulptūru parks, kur notika radošas darbnīcas.
Nometņu dalībnieku trīsreizēju
ēdināšanu nodrošināja SIA „IRG”,
transporta pakalpojumus sniedza
SIA „Konti Buss” un RP SIA „Rīgas
satiksme”.
Jūlijā Babītes vidusskolas 28 izglītojamie piedalījās diennakts nometnē
„Ziņkārīgie” zemnieku saimniecībā
„Jaunsvelmes” Ķeguma novada Rembates pagastā. Nometnes laikā dalībnieki piedalījās radošās pēcpusdienās,
sporta spēlēs, ekspedīcijā „Jaunsvelmes dabas taka”, talantu šovā, orientēšanās spēlē angļu valodā, skatījās
brīvdabas kino, spēlēja teātri, vakaros
rakstīja nometnes dienasgrāmatu un
klausījās vakara pasaciņas.
Paldies nometņu koordinatoriem
un vadītājiem!
Pasākumi īstenoti Eiropas Savienības
struktūrfondu projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Nr. 8.3.2.2/16/I/001 ietvaros.
Projekta mērķis – nodrošināt Latvijas
izglītības pakalpojumu daudzveidību,
kas balstīti uz individuālās mācību
pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās
izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot
izglītojamo kompetences un mācību
sasniegumus.
Ilze Rozenberga,
Babītes vidusskolas direktore
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Bibliotēkā
n Augustā Piņķu bibliotēkā pieejama orientēšanās spēle „Piņķu
vēsture”.
n 3. augustā Babītes novada pašvaldības bibliotēkā viesojās ciemiņi
no Gulbenes novada bibliotēkām.
Tematiskās izstādes augustā
n Babītes vidusskolas keramikas pulciņu darbu izstāde „Putnu dienas”.
n Izstāde „Laiks kafijai!”.
n Novadpētniecības izstāde „Dziedāšanas tradīcijas Babītes novadā.
Koris „Atskaņa” laiku lokos”.

n Izstāde „Iepazīsim Latviju! Mūsu
spēka zīmes”.
n Izstāde „Babītes Ziņām” –
100. numurs”.
Ievērojamu kultūras darbinieku
jubilejas izstādes
n Augusta jubilāri:
n rakstniece, tulkotāja, diplomāte
Anna Žīgure;
n aktieris Ivars Kalniņš;
n aktrisei un režisorei Dzidrai
Ritenbergai – 90;
n aktrisei Veltai Līnei – 95;
n dzejniecei Olgai Lisovskai – 90;

n rakstniecei un literatūrzinātniecei Ingrīdai Sokolovai – 95;
n amerikāņu mūziķim Maiklam
Džeksonam – 60;
n latviešu komponistam Eduardam
Rozenštrauham – 100.
n Jaunieguvumu izstāde – bērnu
grāmatas, nozaru literatūra, daiļliteratūra.
n Līdz 31. augustam – mākslas
darbnīca „Radošā telpa. Procesā”
Kamīnu salona 2. stāvā, Jūrmalas
ielā 3B un Babītes vidusskolā Jūrmalas ielā 17, Piņķos.

n 26. augustā plkst. 12.00 pirmie
Salas pagasta Sīpolu svētki Kultūrizglītības centra filiāles Salas
pagastā „Vietvalži” skvērā Spuņciemā.
n 1. septembrī plkst. 16.00 filma
„Bille” Kultūrizglītības centra filiālē
Salas pagastā „Vietvalži” Spuņciemā (biļešu iepriekšpārdošana – no
27. augusta). Biļetes cena 3 eiro.
n 14. septembrī plkst. 19.00 filma
„Bille” Kultūrizglītības centrā Jūrmalas ielā 14A, Piņķos (biļešu iepriekšpārdošana – no 1. septembra).
Biļetes cena 3 eiro.

n 22. septembrī – putnu vērošanas
velobrauciens ornitologa vadībā pa
Babītes pagastu. Pieteikšanās, rakstot uz e-pasta adresi riga@lob.lv.

Plašāka informācija
par pasākumiem –
pašvaldības interneta vietnē
www.babite.lv
un „Facebook” profilā
www.facebook.com/
Babitesnovads

VAKANCES BABĪTES NOVADĀ
SALAS SĀKUMSKOLA aug, mainās un attīstās, tādēļ aicinām savai komandai 2018./2019. mācību
gadā pievienoties radošus profesionāļus:
n sākumskolas skolotāju (pilnas slodzes darbs);
n mūzikas skolotāju gan skolā, gan pirmsskolā, interešu izglītībā (pilnas slodzes darbs).
Novērtēsim jūsu vēlmi attīstīties kā personīgi, tā arī profesionāli, gribu sadarboties un iesaistīties
Salas sākumskolas nākotnes veidošanā. Mūsu pamats ir zinātkārs un dzīvespriecīgs bērns!
Ja esi radošs, jaunām idejām atvērts pedagogs, iespējams, meklējam tieši tevi! Ieskaties skolas
mājaslapā www.salassakumskola.lv!
Savu CV un motivācijas vēstuli sūti uz e-pasta adresi salasskola@babite.lv.
Tālruņa numurs plašākai informācijai 29109271, 67934172 vai 67934165.
BABĪTES VIDUSSKOLA aicina pievienoties savam kolektīvam profesionāļus ar atbilstošu izglītību, mērķtiecīgus, neatlaidīgus un radošus, ar prasmi plānot, organizēt savu darbu, teicamām
saskarsmes un sadarbības spējām, ar prasmi jēgpilni izmantot informācijas un komunikācijas
tehnoloģijas un ieinteresētību kopējā iestādes darbā:
n latviešu valodas un literatūras skolotāju;
n vēstures skolotāju;
n sākumskolas skolotāju;
n vācu valodas skolotāju;
n krievu valodas skolotāju;
n sociālo zinību skolotāju;
n logopēdu;
n direktores vietnieku izglītības jomā;
n karjeras izglītības speciālistu.
Piedāvājam:
n pilnas vai nepilnas slodzes darbu;
n atbalstu jaunajiem kolēģiem;
n mūsdienīgi aprīkotu mācību vai darba vidi;
n radošu kolektīvu;
n konkurētspējīgu atalgojumu;
n iespēju profesionāli pilnveidoties un augt mērķtiecīgā kolektīvā;
n sociālās garantijas.
CV un motivācijas vēstuli lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi vakances@bvsk.lv.
Sīkāka informācija, rakstot uz e-pasta adresi vakances@bvsk.lv.

Šā gada jūlijā Babītes novadā
piedzimuši 13 bērni:
trīs meitenes
un desmit zēni.
Iedzīvotāju skaits
2018. gada 1. augustā – 11 172.
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Par informatīvā izdevuma sagatavošanu
atbild sabiedrisko attiecību speciāliste Māra Mičule
Tālrunis: 67914379. Fakss: 67914435. E-pasta adrese: mara.micule@babite.lv
Avīze internetā: www.babite.lv.
www.facebook.com/Babitesnovads
Iznāk vienu reizi mēnesī. Tirāža: 3450 eksemplāru
Izdevējs: SIA „Rīgas Apriņķa Avīze”

