
fo
to

: m
ār

a 
m

ič
u

le

2018. gada 18. septembris, nr. 101

Babītes vidusskola
Babītes vidusskola ir Babītes novada 
pašvaldības dibināta vispārējās vidējās 
izglītības iestāde, kas īsteno vispārē-
jās pamatizglītības, vispārējās vidējās 
izglītības programmas un 33 interešu 
izglītības programmas, to skaitā Jaun-
sardzi, padziļinātu ķīmijas pamatu ap-

guvi, programmēšanu, kaligrāfiju, lie-
tišķo etiķeti un saskarsmi, peldēšanu 
un citas. Babītes vidusskolā šogad mā-
cības uzsāka 986 audzēkņi, no kuriem 
104 skolas durvis vēra pirmo reizi. Šo-
gad Babītes vidusskolā nokomplektē-
tas piecas 1. klases ar vidēji 21 skolēnu 
klasē. Babītes vidusskolā šajā mācību 

gadā ir 38 pamatskolas klases un piecas 
vidusskolas klases. 

Salas sākumskola 
Salas sākumskola ir Babītes novada pa-
švaldības vispārējās izglītības mācību ie-
stāde, kas patstāvīgi organizē un īsteno 
izglītības procesu, nodrošinot izglītoja-
majiem vispusīgas iespējas apgūt vispā-
rējās pirmsskolas izglītības programmu 
un vispārējās pamatizglītības pirmā pos-
ma (1.–6. klase) programmu.  

Turpinājums 7. lpp.

29.  augustā, piedaloties Babītes no-
vada pašvaldības domes deputātiem, 
Administrācijas un Sociālā dienesta 
pārstāvjiem, kā arī būvniecības uz-
ņēmumam, projektētājiem, būvuz-
raugam un citiem viesiem, Babītē 
svinīgi atklāja sociālo dzīvojamo 
māju „Mildas”.

Babītes novada pašvaldības do-
mes priekšsēdētājs Andrejs Ence ar 
pozitīvu ieskatu nākotnē teica: „Pa-
visam drīz, pēc nepieciešamo forma-
litāšu nokārtošanas, sociālo dzīvokļu 
māja sagaidīs savus pirmos iemītnie-
kus. Mēs priecājamies, ka vecā tele-
fonu centrāles ēka ir atradusi jaunu 
pielietojumu, radot iespēju atrisināt 

problēmas ar dzīvesvietas nodroši-
nāšanu sociāli mazaizsargātākajiem 
novada iedzīvotājiem.” 

AS „RERE Grupa” valdes priekšsē-
dētājs Guntis Āboltiņš-Āboliņš norā-
dīja: „Šis ir viens no projektiem, kas 
rada gandarījumu – gandarījumu par 
to, ka no gruvešiem ir izdevies radīt ko 
jaunu, skaistu un paliekošu. Ceru, ka 
priecīgas par skaisto dzīvesvietu būs 
arī ģimenes, kas šajā namā dzīvos.”

Babītes novada pašvaldības projek-
tu vadītājs Māris Grēniņš pastāstīja, 
ka līdz projekta uzsākšanai nekusta-
majā īpašumā „Mildas” atradās trīs 
ēkas – automātisko telekomunikā-
ciju centrāles ēka, kas pārbūvēta par 

daudzdzīvokļu māju, pasta ēka, kas 
demontēta tās sliktā tehniskā stāvokļa 
dēļ, un garāža, kur ierīkota noliktava 
iedzīvotāju vajadzībām. Daudzdzī-
vokļu mājā izbūvēti 10 dzīvokļi, no 
kuriem divi dzīvokļi pirmajā stāvā 
ir ar vides pieejamību cilvēkiem ar 
kustību traucējumiem. Dzīvokļos ir 
veikta pilnā apdare, iestrādāti virtuves 
ventilācijas nosūcēja izvadi, nodroši-
nāta interneta un televīzijas pieejamī-
ba. Ēkai ir centrālā apkure ar dabas gā-
zes apkures katlu. Tāpat nekustamajā 
īpašumā izbūvēts plašs auto stāvlau-
kums, divas stāvvietas transportlī-
dzekļu novietošanai cilvēkiem ar kus-
tību traucējumiem. Pagalmā iekārtots 

bērnu rotaļu laukums un zaļā zona. 
Dzīvokļu lielums atšķiras – to platī-
ba ir no 25 līdz 50 kvadrātmetriem, 
tie pārsvarā ir dzīvokļi ar vienu guļa-
mistabu, viesistabu (izņemot divus 
dzīvokļus), virtuvi un vannasistabu. 
Vienā dzīvoklī ir divas guļamistabas. 
Nekustamais īpašums „Mildas” atro-
das blakus dzelzceļa stacijai „Babīte”, 
blakus ir autobusu pietura, no kuras 
var nokļūt galvaspilsētā.

Atskats vēsturē: 2014.  gadā Ba-
bītes novada pašvaldība nopir-
ka nekustamo īpašumu „Mildas”. 
2015.  gadā tika noslēgts līgums ar 
SIA „BM-projekts” par nekustamā 
īpašuma būvniecības projekta iz- 

strādi, kas tika pabeigta 2016.  gada 
sākumā. Atrisinot ar finansējumu 
saistītos jautājumus, 2017. gada ap-
rīlī tika uzsākta būvprojekta īsteno-
šana un celtniecība, kas noslēdzās 
2018. gada  augustā. Būvuzraudzību 
nodrošināja uzņēmums SIA „Būves 
birojs”. Būvniecību veica uzņēmums 
PS „RERE Meistari 1”. Kopējās iz-
maksas sasniedza 1 015 075,80 eiro, 
ko nodrošināja gan Babītes novada 
pašvaldības budžeta līdzekļi, gan aiz-
ņēmums no Valsts kases.

Ilze Aizsila, 
Babītes novada pašvaldības

 sabiedrisko attiecību speciāliste

Babītē atklāj sociālo dzīvojamo māju
Lai risinātu situāciju saistībā ar mājvietas piedāvājumu bāreņiem 
un ģimenēm (personām), kam ir maznodrošinātas ģimenes (personas) 
statuss un kas iekļautas reģistrā saskaņā ar likumu „Par pašvaldības 
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”, Babītes novada pašvaldība 
realizējusi vairākus gadus lolotu ieceri – Babītes novada Babītes ciemā 
pārbūves darbu rezultātā bijušās pasta ēkas un automātisko 
telekomunikāciju centrāles ēkas nekustamajā īpašumā „Mildas” 
izveidota daudzdzīvokļu māja sociālām vajadzībām. 

Sācies jaunais mācību gads
Jaunajam mācību gadam 3. septembrī durvis vēra piecas 
Babītes novada pašvaldības izglītības iestādes – Babītes vidusskola, 
Salas sākumskola, Babītes Mūzikas skola, pirmsskolas izglītības 
iestāde „Saimīte” un Babītes pirmsskolas izglītības iestāde.
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Strītbola laukuma izbūves mērķis bija 
labiekārtot vidi, nodrošināt brīvā lai-
ka pavadīšanas iespējas svaigā gaisā 
apkārtnes iedzīvotājiem, veicināt ve-
selīgu dzīvesveidu un sekmēt dzīves 
kvalitātes uzlabošanu kopumā. 

Projekta īstenošanas rezultātā no-
bruģēts 35 x 15 metrus liels strītbola 
laukums ar betona apmalēm un iz-
vietoti divi strītbola grozi atbilstoši 
starptautiskiem standartiem un pra-
sībām – ar izliektu balstu no cinkota 
tērauda, caurspīdīgu akrila vairogu 
un atsperu stīpu, kas pielāgota āra 
apstākļiem, ar metāla tīkliņu.

Strītbola laukums veidots tā, lai 
tajā vienlaikus varētu spēlēt četras 
komandas. 

Projekts „Strītbola laukuma iz-
veide Piņķos, nekustamajā īpa-
šumā „Loki”” realizēts saskaņā ar 
Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas 
Reģionālās lauksaimniecības pār-
valdes 2017.–gada 14. jūnija lē-
mumu Nr. 04.6-11/17/195-e „Par 
projekta iesnieguma apstiprinā-

šanu”, Babītes novada pašvaldības 
projekta iesniegums Nr.17-04-
AL04-A019.2205-000006 „Strītbola 
laukuma izveide Piņķos, nekustama-
jā īpašumā „Loki”” iesniegts Eiro-
pas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai Latvijas Lauku attīstības 
programmas 2014.–2020.  gadam 
apakšpasākumā „Darbību īsteno-
šana saskaņā ar sabiedrības virzītas 
vietējās attīstības stratēģiju”. 
Projekts īstenots sadarbībā ar biedrību 
„Pierīgas partnerība”.
Projekta kopējās izmaksas: 
31502,35 eiro.
Attiecināmās izmaksas: 15 000 eiro.
Publiskais finansējums: 13 500 eiro.
Projekta īstenošanas laiks: 
2019. gada 5. jūnijs.
Projekta īstenošanas uzraudzību 
un kontroli nodrošina: 

Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas 
Reģionālā lauksaimniecības pārvalde.
Ieguldījums Tavā nākotnē!

 
Jolanta Ivanova, 

Babītes novada pašvaldības 
projektu vadītāja 

Iepazīsim novada dabas un kultūrvēs-
turisko ainavu rudens košumā! 

Programma:
n no plkst. 9.00 – dalībnieku reģistrā-

cija starta vietā pie Piņķu ūdenskrā-
tuves; 
n plkst. 10.00 – velobrauciena starts;
n plkst. 13.00 – atpūta, uzkodas, tēja 

pie Gātes upes;
n plkst. 17.00 – dalībnieku apbalvoša-

na pie Piņķu ūdenskrātuves, kopējā 
zupa. 

Maršruta apraksts 
Riņķveida maršruts, vidēji grūts, apmē-
ram 60 kilometrus garš. Aptuvenais pa-
sākuma norises laiks, tai skaitā objektu 
apskate, pārcelšanās pāri upei ar plostu, 
atpūta un apbalvošana, – astoņas stun-
das. Dalībnieku vecums – no 14 gadiem 
(jaunākam dalībniekam jābūt vismaz 
viena pieaugušā pavadībā, dalībniekiem 
līdz 18 gadu vecumam jābūt parakstī-
tai vecāku atļaujai par piedalīšanos ve-
lobraucienā). Maršruts nav piemērots 
braucienam ar maziem bērniem.

Ekipējums
Velosipēds, kas piemērots braukšanai 
pa grantētiem un zemes ceļiem, ērts, 
braukšanai piemērots apģērbs. 

Par piedalīšanos
Lai piedalītos velobraucienā, aicinām 
dalībniekus aizpildīt elektronisko pie-
teikuma anketu, kas publicēta interneta 
vietnē www.babite.lv, sadaļā „Sports” – 
„Sporta jaunumi”!

Dalība pasākumā ir bez maksas. Pa-
sākumu organizē Babītes sporta kom-
plekss.

Piesakoties pasākumam, dalībnieki 
apliecina, ka neiebilst pasākuma laikā 
organizatoru uzņemto fotogrāfiju, vi-
deomateriālu izmantošanai un rezul-
tātu atspoguļošanai (minot dalībnieka 
vārdu, uzvārdu, vecumu) Babītes no-
vada pašvaldības informācijas kanālos: 
interneta vietnē www.babite.lv, sociālā 
tīkla www.facebook.com/Babitesnovads 
profilā, www.youtube.com un pašvaldī-
bas informatīvajā izdevumā „Babītes 
Ziņas”. Datu pārzinis: Babītes novada 
pašvaldība. Personas dati tiks apstrā-
dāti šā pasākuma publicitātes nodro-
šināšanai. Vairāk informācijas par datu 
aizsardzību lasiet Vispārīgajā datu aiz-
sardzības regulā.

Guntars Reika, 
Babītes novada pašvaldības

Babītes sporta kompleksa vadītājs

29. septembrī plkst. 10.00 
Simtgades velobrauciens 
apkārt Babītes novadam
Gaidot Latvijas valsts simto dzimšanas dienu, aicinām Babītes 
novada iedzīvotājus un viesus piedalīties Eiropas Sporta un veselības 
nedēļai un Eiropas Senioru dienai veltītā aktivitātē – velobraucienā 
pa Babītes novadu. 

Starts pie Piņķu ūdenskrātuves–Beberbeķu kapi–Brīvkalni–Dzilnuciems–māja „Božas”–Kal-
nciema masīva ceļš pie Cielavām–Lāči–Cenas tīrelis–Kalnciema masīvs–Kaģi–pārcelšanās 
ar plostu pāri Gātes upei–Straupciems–Pērnciems–Spuņciems–Silmalas–Sīpolciems–Mazie 
Ezerlīči–Varkaļi–Babītes pilskalns–Piņķi. 

maršruts

Atklāts strītbola laukums Piņķos

Atzīmējot vasaras beigas un 
rudens atnākšanu, 26. augustā 
Babītes novada Kultūrizglītības 
centra filiāles Salas pagastā 
„Vietvalži” skvērā tika 
svinēti pirmie Salas pagasta 
Sīpolu svētki. 

Pasākumu vadīja  Babītes novada 
Kultūrizglītības centra filiāles Salas 
pagastā „Vietvalži” kultūras pasāku-
mu organizatore Sabīne Upeniece 
un Babītes novada amatierteātra 
„Kalambūrs” režisors Māris Zaba-
rovskis. Svētkus atklājot, klausītājus 
ar jestrām dziesmām priecēja kon-
kursa „Cālis 2018” laureāti. Svētku 
programmā bija gan Laumas Ma-
tules solokoncerts,  gan vēsturisko 
tērpu teātra „Pūra lāde” izrāde, Ozol-
nieku novada amatierteātra izrāde 
„Bagātā brūte”, kā arī   Liepājas ce-
ļojošā leļļu teātra interaktīvā izrāde 
bērniem „Kliņķīša piedzīvojumi”. 
Sīpolu svētku laikā tika atklāta Lat-
vijas Nacionālā vēstures muzeja iz-
stāde „Latvija. Zeme. Tauta. Valsts” 
un prezentēti digitālās ekspozīcijas 
„Burvju spogulis” jaunie stāsti. Ap-
meklētāji varēja noskatīties Babītes 
novada amatierteātra „Kalambūrs” 
topošās izrādes „Astoņas mīlošās” 
priekšskatījumu. Visu izrādi ik-
viens interesents aicināts noskatī-
ties 24.  novembrī Babītes novada  

Kultūrizglītības centra filiālē Salas pa-
gastā „Vietvalži”. Un kas gan tie būtu 
par Sīpolu svētkiem bez sīpolu kapā-
šanas čempionāta! Sīpolu kapāšanas 
čempiona titulu sīvā konkurencē go-
dam izcīnīja Viesturs, balvā iegūstot 
Zelta Sīpola statueti, profesionālu 
nazi, kā arī divus ielūgumus uz jeb-
kuriem diviem maksas pasākumiem  
Babītes novada Kultūrizglītības cen-
tra filiālē Salas pagastā „Vietvalži”.

Svētku laikā gan lieli, gan mazi 
varēja piedalīties dažādās darbnīcās, 
izgatavot putnu barotavas un putnu 
būrīšus, ko nest uz mājām, kā arī tikt 
pie krāšņiem hennas tetovējumiem. 
Sīpolu gadatirgū varēja iegādāties 
dažādus amatnieku izstrādājumus  – 
bronzas rotas, grozus, suvenīrus,   

koka un tekstila izstrādājumus ar 
Latvijas simboliku, koka mēbeles, 
rotaļlietas –,  no Latvijas ogām un 
augļiem ražotus vīnus un mērces, 
medu, garšvielas, konservējumus, 
saldējuma kokteiļus, pumperniķeļus 
un sklandraušus. Uz  tirdziņu bija sa-
braukuši vairāk nekā 30 tirgotāji no 
visas Latvijas. Pasākuma noslēgumā 
ikviens varēja mieloties ar gardo, uz 
ugunskura vārīto sīpolu zupu. 

Svētki izdevās brīnišķīgi, jaunā 
tradīcija novadā aizsākta godam. 
Paldies visiem, kas piedalījās, un uz 
tikšanos nākamajos Sīpolu svētkos!

 Māra Mičule, 
Babītes novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Pirmie Sīpolu svētki nosvinēti!

Ar strītbola sacensībām „Babītes kausi” 9. septembrī blakus 
āra futbola laukumam atklāts jauns strītbola laukums nekustamajā 
īpašumā „Loki” Piņķos.
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Domes lēmumi īsumā:
n atbilstoši būvprojektam piešķirt divu dzīvokļu 

mājai adresi Skaņu iela 12, Mežāres, Babītes pa-
gasts, Babītes novads. Piešķirt A grupas telpai 
(dzīvoklis) 157,38 m2 platībā adresi Skaņu iela 
12-1, Mežāres, Babītes pagasts, Babītes novads. 
Piešķirt B grupas telpai (dzīvoklis) 157,38 m2 
platībā adresi Skaņu iela 12-2, Mežāres, Babītes 
pagasts, Babītes novads;

n atbilstoši būvprojektam piešķirt A grupas tel-
pai (dzīvoklis) 182,15 m2 platībā adresi Stīgu 
iela 11-1, Mežāres, Babītes pagasts, Babītes 
novads. Piešķirt B grupas telpai (dzīvoklis) 
182,15 m2 platībā adresi Stīgu iela 11-2, Mežā-
res, Babītes pagasts, Babītes novads;

n atbilstoši būvprojektam piešķirt golfa kluba 
ēkai un ar to funkcionāli saistītajai saimniecī-
bas ēkai adresi Golfa iela 1, Piņķi, Babītes pa-
gasts, Babītes novads;

n mainīt nekustamā īpašuma „Zaru iela” pašrei-
zējo nosaukumu uz nosaukumu „Lielā Zaru 
iela” un saglabāt noteikto nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruk-
tūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes 
nodalījuma joslā (kods 1101). Mainīt visā pla-
tībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – no 
neapgūta individuālo dzīvojam māju apbūves 
zeme (0600) uz individuālo dzīvojamo māju 
apbūves zeme (0601) – un apstiprināt Zaru 
ielai piegulošajiem 24 nekustamajiem īpašu-
miem adrešu maiņu;

n mainīt nekustamajā īpašumā „Rūķīši”  
ietilpstošajai zemes vienībai ar adresi Kleistu 
iela 22, Spilve, Babītes pagasts, Babītes novads, 
noteikto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 
no individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme 
(0601) 0,25 ha platībā un zeme, uz kuras gal-
venā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 
(0101) 0,039 ha platībā uz individuālo dzīvo-
jamo māju apbūve (0601) 0,2890 ha platībā;

n mainīt nekustamajā īpašumā „Notekas”  
ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra apzī-
mējumu 80480030259 noteikto nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi no ar maģistrālajām 
elektropārvades un sakaru līnijām un maģis-
trālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko pro-
duktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto 
būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrī-
šanas būvju apbūve (1201) 1,8616 ha platībā 
uz zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes no-
dalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā 
(1101) 0,1300 ha platībā un ar maģistrālajām 
elektropārvades un sakaru līnijām un maģis-
trālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko pro-
duktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto 
būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrī-
šanas būvju apbūve (1201) 1,7316 ha platībā;

n mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 
11 apbūves zemes vienībām, kas ietilpst nekus-
tamo īpašumu „Pamales”, „Pakrasti”, „Palīči” un 
„Pazari” detālplānojuma teritorijā, Piņķos, Ba-
bītes pagastā, Babītes novadā, uz individuālo 
dzīvojamo māju apbūve (kods 0601);

n mainīt nekustamajā īpašumā „Mežrotas”  
ietilpstošajai zemes vienībai ar adresi Spilves 
iela 36, Spilve, Babītes pagasts, Babītes novads, 
noteikto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 
no individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme 
(0601) 0,25 ha platībā un zeme, uz kuras gal-
venā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 
(0101), 0,0428 ha platībā uz individuālo dzī-
vojamo māju apbūve (0601) 0,2928 ha platībā;

n mainīt nekustamajā īpašumā Spilves iela 38   
ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra apzī-

mējumu 80480041126 noteikto nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi no neapgūta indivi-
duālo dzīvojamo māju apbūves zeme (0600) 
uz individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601) 
0,1200 ha platībā;

n mainīt nekustamajā īpašumā „Rimšas”  
ietilpstošajai zemes vienībai ar adresi Spilves 
iela 19, Spilve, Babītes pagasts, Babītes novads, 
noteikto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 
no individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme 
(0601) 0,077 ha platībā un zeme, uz kuras gal-
venā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 
(0101), 0,0431 ha platībā uz individuālo dzī-
vojamo māju apbūve (0601) 0,1201 ha platībā;

n atļaut no nekustamā īpašuma „Kupšiņas” atda-
līt zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 
80880010119, 80880010208, 80880010211 
un reģistrēt tās kā atsevišķus kadastra objek-
tus. Saglabāt zemes vienību 0,8613 ha platībā 
ar kadastra apzīmējumu 80880010118 ne-
kustamā īpašuma „Kupšiņas” sastāvā un visā 
platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir mežsaimniecība (NĪLMK 0201). 
Saglabāt zemes vienībai 0,0257 ha platībā ar 
kadastra apzīmējumu 80880010208 adresi 
Aroniju iela 14, Kūdra, Salas pagasts, Babītes 
novads, un visā platībā saglabāt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimnie-
cība (NĪLMK 0101). Saglabāt zemes vienī-
bai 0,0742 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 
80880010211 adresi Ievu iela 31, Kūdra, Salas 
pagasts, Babītes novads, un visā platībā sagla-
bāt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība (NĪLMK 0101);

n nodot pilnveidošanai detālplānojuma projek-
tu nekustamā īpašuma „Melbas” zemes vien-
ībai ar kadastra apzīmējumu 80480080072, 
Sēbruciemā, Babītes pagastā, Babītes novadā;

n atsavināt nekustamo īpašumu „Papardes”-10, 
Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā, 
kas sastāv no dzīvokļa Nr. 10 ar kopējo platību 
71,1m² un kopīpašuma 711/9314 domāja-
mām daļām, no būves ar kadastra apzīmēju-
mu 80880050304001 un zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 80880050304. Uzdot  
Nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijai 
veikt īpašuma novērtēšanu, izstrādāt apstipri-
nāšanai īpašuma izsoles noteikumus un orga-
nizēt īpašuma izsoli;

n noteikt sociālās mājas statusu daudzdzīvokļu 
dzīvojamajai mājai nekustamajā īpašumā „Mil-
das” Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā; 

n apstiprināt precizēto Babītes novada pašval-
dības domes 24.02.2016. lēmuma „Par Babītes 
novada pašvaldības domes 21.12.2011. lēmuma 
„Par pārvaldīšanas līguma slēgšanu ar pašvaldī-
bas SIA „Babītes siltums” par Babītes novada 
pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvo-
jamo māju vai dzīvokļu īpašumu māju pārval-
dīšanu un par pilnvarojumu slēgt īres līgumus” 
(protokols Nr. 18, 28.§) pielikuma precizēšanu” 
(protokols Nr. 3, 35.§), pielikumu; 

n atsavināt Babītes novada pašvaldībai piedero-
šu nekustamo īpašumu Salas pagastā, Babītes 
novadā, ar kadastra numuru 80880050354, 
kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 
0,0322 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 
80880050354. Uzdot Nekustamā īpašuma 
novērtēšanas komisijai veikt īpašuma novērtē-
šanu, izstrādāt īpašuma izsoles noteikumus un 
organizēt īpašuma izsoli;

n apstiprināt Babītes novada pašvaldībai piede-
rošā nekustamā īpašuma „Starpgabals Nr. 13” 
Babītes pagastā, Babītes novadā, neapbūvē-
tu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 
80480020071 izsoles ar pretendentu atlasi re-
zultātus un nekustamā īpašuma ieguvēju. Slēgt 
līgumu par nekustamā īpašuma „Starpgabals 
Nr. 13” pārdošanu;

n apstiprināt Babītes novada pašvaldībai pie-
derošā nekustamā īpašuma Liepu aleja 21-6, 
Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā, tel-
pas Nr. 6 (platība 70,9 m2) izsoles rezultātus 
un īpašuma ieguvēju. Nekustamo īpašumu 
pārdot uz nomaksu, ar nomaksas termiņu – 
četri gadi. Slēgt līgumu par nekustamā īpašu-
ma pārdošanu;

n izsniegt izziņu septiņām fiziskām personām 
un vienai juridiskai personai par piekrišanu 
iegūt īpašumā nekustamos īpašumus Babītes 
novadā. Atteikt izsniegt izziņu vienai juridis-
kai un vienai fiziskai personai iegūt īpašumā 
nekustamos īpašumus Babītes novadā;

n apstiprināt precizējumus Babītes novada pa-
švaldības saistošajos noteikumos Nr.4 „Teri-
toriju kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie 
noteikumi Babītes novadā; 

n apstiprināt Pamatlīdzekļu norakstīšanas sa-
rakstu. Finanšu un grāmatvedības daļai izslēgt 
no pašvaldības grāmatvedības bilances uzskai-
tes minēto pamatlīdzekļu vērtības;

n atcelt Babītes novada pašvaldības domes 
25.07.2018. lēmumu „Par pamatlīdzekļu atsa-
vināšanu” (protokols Nr. 8, 24. §);

n atļaut uzsākt iepirkuma procedūru Babītes 
PII divu grupu telpu projektēšanai no salie-
kamajiem moduļiem. Paredzēt finansēju-
mu 2019. gada pašvaldības budžetā Babītes 
PII divu grupu telpu būvniecībai no salieka-
majiem moduļiem;

n apstiprināt nomas maksu Babītes novada pa-
švaldības īpašumam „Doktorāts” telpām Nr. 1, 
Nr. 2, Nr. 3 un tām piekrītošai zemes vienības 
daļai – 1,97 EUR/m2 mēnesī plus pievienotās 
vērtības nodoklis; 

n izdarīt izmaiņas Babītes novada pašvaldības 
30.03.2016. noteikumu Nr. 2 „Nomas maksas 
cenrādis Babītes novada pašvaldības nekus-
tamās mantas iznomāšanai veselības aprūpes 
funkciju nodrošināšanai” (protokols Nr. 5, 
43. §) 1.2. punktā, izsakot to jaunā redakcijā; 

n pagarināt sociālā dzīvokļa „Puķes”-3, Kalncie-
ma masīvs, Babītes pagasts, Babītes novads, 
īres līgumu no 2018. gada 1. augusta. Uzdot 
SIA „Babītes siltums” noslēgt vienošanos ar 
personu par sociālā dzīvokļa īres līguma termi-
ņa pagarināšanu;

n ar 2018. gada 29. augustu noteikt Materiālo 
vērtību ekspluatācijā pieņemšanas (nodoša-
nas), novērtēšanas, lietderīgā lietošanas laika 
noteikšanas, norakstīšanas un vērtības maiņas 
komisijas sastāvu;

n noteikt, ka pastāvīgi darbojošos Pašvaldības 
īpašuma novērtēšanas un Pašvaldības īpašuma 
izsoles komisiju sekretāres pienākumus, sākot 
ar 2018. gada 30. augustu, veiks Babītes novada 
pašvaldības Administrācijas sekretāre Agnese 
Saukitena;

n apstiprināt Babītes novada pašvaldības sais-
tošos noteikumus Nr.  8 „Grozījumi Babītes 
novada pašvaldības 23.08.2017. saistošajos 
noteikumos Nr. 9 „Babītes novada pašvaldības 
nolikums””;

n apstiprināt saistošos noteikumus Nr.  8 „Par 
grozījumiem Babītes novada pašvaldības 

28.03.2018. saistošajos noteikumos Nr.  2 
„Kārtība, kādā Babītes novada pašvaldība no-
drošina līdzfinansējumu bērnu uzraudzības 
pakalpojumam””;

n apstiprināt Babītes novada pašvaldības sais-
tošos noteikumus Nr.  9 „Grozījumi Babītes 
novada pašvaldības 22.10.2014. saistošajos no-
teikumos Nr. 16 „Nodevas par Babītes novada 
pašvaldības izsniegtajiem oficiālajiem doku-
mentiem un to apliecinātām kopijām””;

n veikt izmaiņas Babītes novada pašvaldības 
28.03.2012. noteikumos Nr. 4 „Par stipendiju 
piešķiršanu Babītes novada pašvaldības Babītes 
vidusskolas izglītojamajiem”, izsakot 5. punktu 
jaunā redakcijā, kas nosaka, ka izglītojamajam 
atkarībā no sekmju rezultātiem tiek piešķirta 
stipendija 15 eiro mēnesī, ja izglītojamā vidē-
jā atzīme iepriekšējā semestrī nav zemāka par 
7 ballēm; 25 eiro mēnesī, ja vidējā atzīme nav 
zemāka par 7,5 ballēm; 35 eiro mēnesī, ja vi-
dējā atzīme nav zemāka par 8 ballēm; 45 eiro 
mēnesī, ja vidējā atzīme nav zemāka par 8,5 
ballēm; 55 eiro mēnesī, ja  vidējā atzīme nav 
zemāka par 9 ballēm;

n veikt izmaiņas 25.02.2015. noteikumu Nr. 2 
„Par piemaksu piešķiršanu un materiālās sti-
mulēšanas kārtību Babītes novada Babītes vi-
dusskolā” 7. punkta 7.5. apakšpunktā, izsakot 
to jaunā redakcijā;

n veikt izmaiņas Babītes novada pašvaldības 
24.01.2018. noteikumos Nr. 1 „Par amatiem, to 
klasificēšanu un mēnešalgām pašvaldības iestā-
dēs 2018. gadā” (protokols Nr. 1, 37. §), izsakot 
pielikumus Nr. 3 un Nr. 8 jaunā redakcijā;

n apstiprināt Kustamās mantas novērtēšanas 
komisijas noteikto nosacīto cenu kustamai 
mantai – 21 bērnu divstāvu gultai;

n piešķirt dotāciju 4000 eiro apmērā deju kolek-
tīva „Dārta” atbalsta biedrībai deju uzveduma 
„Trīnes grēki” iestudēšanai; 

n iedalīt 3000 eiro biedrībai „Latvijas Vieg-
latlētikas savienība” Latvijas un Babītes 
novada atklātā rudens čempionāta krosā 
sarīkošanai Babītes novada Piņķos 2018. 
gada 19. oktobrī. Iedalīt 470 eiro finansiālu 
atbalstu divu sportistu dalībai starptautis-
kajās ūdensslēpošanas slaloma sacensībās 
„Slåstad fall flalom 2018”, kas notiks Slasta-
dā (Slåstad) Norvēģijā šā gada 1. septembrī 
(ceļa un dzīvošanas izdevumu segšanai). 
Iedalīt 250  eiro finansiālu atbalstu airētāja 
dalībai regatē „Baltic Cup” Polijā, Krušovicē, 
šā gada 28.–30. septembrī. Iedalīt 110  eiro 
biedrībai „Sporta klubs „Babīte”” sportista 
dalībai RD  IKSD sporta skolas „Arkādi-
ja” rīkotajā sporta nometnē „Sporta ritmi” 
Koknesē. Iedalīt 350 eiro biedrībai „Sporta 
klubs „Babīte”” Babītes novada basketbola 
veterānu komandas dalībai Latvijas čempio-
nātā basketbolā veterāniem;

n atcelt 14.07.2018. administratīvā pārkāpuma 
protokolu-lēmumu Nr. 120027484, kas sastā-
dīts par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu; 
lietvedību lietā – izbeigt;

n nelemt par Babītes novada bāriņtiesas priekš-
sēdētājas un bāriņtiesas priekšsēdētājas viet-
nieces atstādināšanu no amata pienākumu 
pildīšanas. 

Andrejs Ence, 
Babītes novada pašvaldības 

domes priekšsēdētājs 

Babītes novada pašvaldības domes sēdē 2018. gada 29. augustā izskatīti 39 lēmumprojekti. Sēdē piedalījās 11 deputāti. 
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n sabiedriskās kārtības uzraudzībā 
veikts 71 izbraukums;
n Valsts policijā nogādātas piecas perso-

nas: par administratīvā pārkāpuma iz-
darīšanu – četras; aizdomās par nozie-
dzīgu nodarījumu izdarīšanu – viena;
n	saņemti un izskatīti 38 iedzīvotāju 

iesniegumi un sūdzības;
n	trīs gadījumos personas nogādātas 

dzīvesvietā;
n	ar 41 personu veiktas preventīva rak-

stura pārrunas un pieņemti paskaid-
rojumi;

n	par apstāšanās un stāvēšanas notei-
kumu neievērošanu sastādīti 16 pro-
tokoli – paziņojumi;
n	par alkoholisko dzērienu vai citu ap-

reibinošo vielu lietošanu sabiedriskā 
vietā, izņemot vietu, kur alkoholisko 
dzērienu lietošanu atļāvusi pašvaldī-
ba, vai par atrašanos sabiedriskā vie-
tā tādā reibuma stāvoklī, kas aizskar 
cilvēka cieņu, sastādīti pieci admi-
nistratīvā pārkāpuma protokoli;
n	par gājēju pārvietošanos diennakts 

tumšajā laikā neapgaismotajā ceļa 

posmā pa braucamo daļu bez atsta-
rojošiem elementiem sastādīti divi 
administratīvā pārkāpuma protokoli; 
n	par nesakoptiem īpašumiem Babītes 

novada teritorijā sastādīti divi admi-
nistratīvā pārkāpuma protokoli;
n	veikti divi reidi, kuru laikā pārbau-

dītas automašīnas un automašīnu 
vadītāji ar mērķi novērst likumpār-
kāpumus un noziedzīgus nodarīju-
mus, kā arī veikta preventīva rakstura 
patrulēšana pa novadu, pārbaudītas 
tirdzniecības vietas, autoservisi un 

personas, kuras veic tirdzniecību pie 
autoceļiem (neatļautās vietās).

Sācies skolas laiks. Par aizvien populā-
rāku pārvietošanās līdzekli ceļa posmā 
skola–mājas kļūst velosipēds. Vēlamies 
vērst vecāku uzmanību uz to, ka pir-
majiem braucieniem ar jauniegādāto 
transportlīdzekli jābūt vecāku pavadī-
bā, kopā lēnām izbraucot maršrutu, pa 
kuru bērns brauks ikdienā, un izstāstot, 
kā rīkoties dažādās situācijās. Vecākiem 
vajadzētu bērnam paskaidrot, ka nozī-
me ir trajektorijai, pa kuru braukt, nevis 
maksimāli tuvākajam ceļam no punkta 
A līdz punktam B, kas bieži vien var būt 
sarežģīts un bīstams. Sākot velosipēdista 

gaitas, arī savas gājēja iemaņas nevaja-
dzētu aizmirst. Lai šķērsotu brauktuvi, 
velosipēdu var stumt. Galvenais – justies 
droši. Tāpat lūdzam vecākus bērniem 
atgādināt par to, kā nest pa ielu bumbu. 
Turot to padusē, bumba var izkrist un 
aizripot uz ceļa braucamās daļas, bērns 
var skriet tai pakaļ, tādējādi apdraudot 
savu dzīvību. Bumba vienmēr jānes 
somā vai maisiņā, to nevar pa ceļam 
mētāt un spēlēties. Arī skrituļdēli neva-
jadzētu izmantot braukšanai pa ceļu, bet 
gan aktivitātēm skeitborda laukumā.

Ainārs Skudris, 
sabiedriskās kārtības sargs

Augustā 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 augustā:

VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga””, 
sadarbojoties ar pašvaldībām, 
valsts institūcijām, aviokompānijām 
un VAS „Latvijas gaisa satiksme”, 
izstrādājusi rīcības plāna trokšņa 
samazināšanai projektu. 

Rīcības plāns attiecas uz teritoriju, kuru 
skar gaisa kuģu troksnis Mārupes, Babī-
tes novada un Rīgas pilsētas teritorijās. 

Sabiedrība tiek aicināta iepazīties ar 
rīcības plānu no šā gada 18. septembra 
interneta vietnē www.riga-airport.com.

Sabiedrības informēšanas sanāk-
smes tiks organizētas: 
n 10.  oktobrī plkst. 18.00 Jaunmār- 

upes sākumskolā Mazcenu alejā 4A, 
Jaunmārupē, Mārupes novadā; 
n 8. oktobrī plkst. 18.00 Babītes 

novada pašvaldības Kultūrizglītības 
centrā Piņķos, Jūrmalas ielā 14A, Ba-
bītes pagastā, Babītes novadā.
Rīcības plānā iekļauti pasākumi, kas 

paredz: mazināt gaisa kuģu dzinēju pār-
baužu ietekmi uz Skultes ciemu; palie-
lināt skrejceļa galu manevrēšanas ceļu 
izmantošanas īpatsvaru nakts laikā; 
optimizēt gaisa kuģu pacelšanās verti-
kālo profilu; mazināt pārlidojumus pār 
Jaunmārupes un Vētras ciemu nakts lai-
kā; dažādus pasākumus komunikācijas 
ar sabiedrību uzlabošanai; veikt izpēti 
par finanšu instrumentu ieviešanu klu-
sāku gaisa kuģu tipu veicināšanai. 

Sabiedrība ir aicināta iesniegt 
priekšlikumus, sūtot tos uz e-pasta 
adresi J.Brizs@riga-airport.com, līdz 
18. oktobrim vai klātienē sabiedrības 
informēšanas sanāksmju laikā. Kon-
taktinformācija: www.riga-airport.com, 
lidosta „Rīga” 10/1, Mārupes novads, 
LV-1053. Jautājumos par rīcības plānu 
zvanīt uz tālruņa numuru 67060435.

Jānis Brižs, 
VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga”” 
vides trokšņa pārvaldības speciālists

Tapis lidostas 
trokšņa samazināšanas 
rīcības plāna projekts

Nekustamais īpašums
n Nodota ekspluatācijā sociālā dzī-

vojamā māja nekustamajā īpašumā 
„Mildas” Babītē.
n Turpinās Babītes vidusskolas pie-

būves būvdarbi un, izvērtējot pie-
dāvājumus iepirkumā par Babītes 
vidusskolas piebūves būvdarbu 
būvuzraudzību, pieņemts lēmums 
slēgt līgumu ar SIA „Firma L4”. 
n Iesniegts viens piedāvājums par ro-

taļu iekārtu piegādi un uzstādīšanu 
nekustamajā īpašumā Liepu alejā 17, 
Babītē; uzsākta vērtēšana. 

Ceļi, meliorācija un apgaismojums 
n Tiek veikti ielu un ceļu vasaras sezo-

nas uzturēšanas darbi.
n Turpinās būvdarbi objektā autoceļš 

C12 (Vārpu ceļš) Dzilnuciemā un 
Skolas iela Piņķos.
n Turpinās Meža ielas posma Babī-

tē pārbūve un Alstu ielas Spilvē un 

Augļu un Ziedu ielas posma Priež-
ciemā atjaunošana, kā arī stāvlauku-
ma asfaltbetona segas atjaunošana 
Rīgas ielā Piņķos. Uzsākta pašvaldī-
bas autoceļa C108 (Straupes ceļš) 
posma pārbūve Gātciemā.
n Iesniegti septiņi piedāvājumi par 

Kļavu ceļa posma Spuņciemā at-
jaunošanu un divi piedāvājumi par 
teritorijas labiekārtošanu Sila ielas 
posmā Babītē; uzsākta vērtēšana. 
n Izvērtēti pieci piedāvājumi iepirku-

mam par Babītes novada pašvaldī-
bas ielu un autoceļu ikdienas uztu-
rēšanas darbiem ziemas periodā; 
pieņemts lēmums slēgt līgumu uz 
diviem gadiem ar SIA „Clean R”.
n Turpinās Dzilnupes sūkņu stacijas 

pārbūve, tiek atjaunotas divas caur-
tekas Stropu ielā un caurteka uz  
autoceļu C57 Babītes novadā.  
n Tiek pārbūvēts ielu apgaismojums 

Kleistu ielas posmā no valsts auto- 

ceļa A5 līdz Kleistu ielas 0,3. km, 
posmā no Sila ielas līdz Rožu ielai 
Babītē un posmā no Skolas ielas līdz 
Rīgas ielai Piņķos, kā arī noslēgts lī-
gums par apgaismojuma izbūvi pos-
mā no autoceļa A10 līdz īpašumam 
„Vietvalži” Babītes novadā.

Pašvaldības iestādes
n Babītes sporta kompleksa mazā 

baseina telpās veikts moduļveida 
piekārto griestu remonts un daļēji 
nomainīti ventilācijas gaisa vadi, 
lielajā sporta zālē veikts sienu daļējs 
kosmētiskais remonts un turpinās 
grīdas remonts.
n Izbūvēts apgaismojums āra futbola 

laukumā Piņķos un ieklāts bruģis pie 
strītbola laukuma un trenažieriem 
Rīgas ielā Piņķos.  
n Izgatavoti pašvaldības ielu apgais-

mojuma stabu 2  x  35 baneri un to 
turētāju komplekti.

n Kultūrizglītības centra vokālā an-
sambļa „Karameles” dalībniekiem 
tiek izgatavoti jauni tērpi.
n Pārtraukts bez rezultāta iepirkums 

divās daļās par transporta pakalpo-
jumiem neregulārajiem pasažieru 
pārvadājumiem Babītes novada pa-
švaldības iestāžu vajadzībām, trešajā 
daļā pieprasīta papildu informācija.
n PII „Saimīte” ēkām tiek uzstādīta zi-

bensaizsardzības sistēma un paplaši-
nāta automātiskā uguns aizsardzības 
sistēma. 
n Babītes PII nomainīti apkures katli, 

daļēji – apkures sistēma. 
n Babītes vidusskolā uzstādīta video-

novērošanas sistēma.  

Elfa Sloceniece, 
Babītes novada pašvaldības 

izpilddirektore

Saimnieciskie darbi augustā

6. oktobrī nāc un piedalies 13. Saeimas vēlēšanās!
Sestdien, 2018. gada 6. oktobrī, 
notiks 13. Saeimas vēlēšanas.

Vēlēšanu tiesības
Tiesības piedalīties Saeimas vēlēšanās 
ir visiem Latvijas pilsoņiem, kuri vēlē-
šanu dienā sasnieguši 18 gadu vecumu. 

Vēlētāji drīkst balsot jebkurā vēlē-
šanu iecirknī Latvijā vai ārvalstīs; par 
dalību vēlēšanās vēlētājam pasē izdara 
īpašu atzīmi – spiedogu.

Vēlētājiem, kuru rīcībā ir tikai per-
sonas apliecība, bet nav derīgas pa-
ses, no 2018. gada 24. septembra līdz 
2018. gada 5. oktobrim jāizņem vēlētā-
ja apliecība.

Kur saņemt vēlētāja apliecību?
Vēlētāju apliecību dalībai 13. Saeimas 
vēlēšanās varēs saņemt no 24. septem-
bra līdz 5. oktobrim tajā Pilsonības un 

migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajā 
nodaļā, kur izsniegta personas apliecība.

Vēlētāja apliecību var saņemt arī citā 
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes 
teritoriālajā nodaļā, par šo vēlmi rak-
stiski informējot Pilsonības un migrā-
cijas lietu pārvaldi līdz 24. septembrim.

Balsošanas iespējas
Vēlēšanu dienā: Vēlēšanu iecirkņi vē-
lētājiem būs atvērti  no pulksten 7.00 
līdz 20.00.

Balss nodošana glabāšanā: 13. Sa-
eimas vēlēšanās vēlētājs var nodot balsi 
glabāšanā trīs dienas pirms vēlēšanu 
dienas – 2018. gada 3., 4. un 5. oktobrī.

Vēlēšanu iecirkņi, kur varēs nodot 
balsi glabāšanā, atradīsies pilsētās un 
novados, kuros ir vismaz 7500 vēlētāju. 
Kopumā būs  58 šādi iecirkņi (sīkāka 
informācija par to, kur atrodas iecirkņi, 
pieejama Centrālās vēlēšanu komisijas 
mājaslapā www.cvk.lv). Balsi glabāšanā 
varēs nodot šādos iecirkņa darba laikos:

n trešdien, 3. oktobrī, no pulksten 
17.00 līdz 20.00;
n ceturtdien, 4. oktobrī, no pulksten 

9.00 līdz 12.00;
n piektdien, 5. oktobrī, no pulksten 

10.00 līdz 16.00.

Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ ne-
var ierasties balsošanas telpās, šo vēlē-
tāju aprūpētāji un slimojošu personu 
aprūpētāji drīkst  pieteikt balsošanu 
savā atrašanās vietā. Balsošana atraša-
nās vietā jāpiesaka no 2018. gada 1. ok-
tobra līdz 6. oktobrim vēlētāja atrašanās 
vietai  tuvākajā vēlēšanu iecirknī. Ar 
kandidātu sarakstiem un programmām 
aicinām iepazīties 13. Saeimas vēlēšanu 
mājaslapā www. sv2018.cvk.lv.

Jolanta Ivanova, 
Babītes novada pašvaldības 

Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

vēlēšanu iecirkņi babītes novadā
Iecirknis Nr. Iecirkņa nosaukums Adrese

Nr. 778 Babītes vidusskola Jūrmalas iela 17, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads

Nr. 795 Sporta un kultūras centrs „Pīlādzīši”, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads

Nr. 968 Babītes novada daudzfunkcionālā 
soc. pakalp. centra filiāle „Babīte”

Liepu aleja 17, Babīte, 
Babītes pagasts, Babītes novads



Ar finālsacensībām Rīgā 
11.–12. augustā noslēdzās 
Latvijas Volejbola federācijas 
rīkotais Jaunatnes pludmales 
volejbola čempionāts. Lieliskus 
panākumus tajā guva Babītes 
novada jaunie sportisti.

Visu vasaru trenera Pētera Plūmes vo-
lejbola kluba (PPVK) audzēkņi trīs 
reizes nedēļā trenējās Babītes sporta 
laukumos – pludmales volejbola lau-
kumos pie Piņķu ūdenskrātuves un 
stadionā.

No jūnija līdz augustam volejbolisti 
piedalījās četros Jaunatnes pludmales 
volejbola čempionāta posmos visā Lat-
vijā, kuros krāja punktus finālsacensību 
reitingam. Tiesības startēt finālā ieguva 
tikai 16 stiprākie Latvijas dueti katrā 
vecuma grupā. Visi PPVK audzēkņi 
kvalificējās finālsacensībām: U-19 gru-
pā ar divām komandām, U-17 grupā ar 
trim komandām, U-15 grupā ar četrām 
komandām, bet U-13 grupu finālā pār-
stāvēja viens PPVK spēlētājs.

U-15 grupā  (2004. dzimšanas gads 
un jaunāki sportisti) Latvijas jaunatnes 

čempionāta pludmales volejbolā zelta 
medaļas ieguva Elīza Dreimane un Kate 
Vasiļjeva. Tieši finālā Babītes meitenes 
nodemonstrēja savu labāko spēli, kļūs-
tot par Latvijas čempionēm 62 pāru 
konkurencē! Elīza un Kate čempionā-
tā startēja divas dienas, piedaloties arī 
U-17 grupas finālsacensībās. Meitenes, 
spēlējot pie divus gadus vecākas grupas, 
parādīja, ka var cīnīties, un 58 komandu 
konkurencē ieguva dalīto 5. vietu.

U-15 zēnu grupā finālsacensībām 
kvalificējās un atzīstamus rezultātus sa-

sniedza Babītes sportisti Mikus Korpfs 
un Artūrs Miķelsons, kā arī Ralfs Ābo-
liņš, kurš startēja kopā ar Kārli Ābomu 
no Rīgas. Abas komandas ieguva dalī-
tu 9. vietu 56 pāru konkurencē.

PPVK darbojas divus gadus, un 
šis bija tikai otrais gads, kad mūsu 
audzēkņi nopietni piedalās Latvijas 
Jaunatnes čempionātā pludmales  
volejbolā. 

Pēteris Plūme, 
PPVK treneris

jaunākie sporta sacensību rezultāti
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aicinājums

Lai veicinātu iedzīvotāju nodar-
bošanos ar sportu un fiziskām ak-
tivitātēm, no  23. līdz 30.  septem-
brim  visā Latvijā notiks Eiropas 
Sporta nedēļas pasākumi. Kampa-
ņas galvenais moto ir „Esi aktīvs!” 
(#BeActive). Eiropas Sporta nedē-
ļas mērķis ir veicināt nodarbošanos 
ar sportu un fiziskām aktivitātēm 
neatkarīgi no vecuma, kvalifikācijas 

vai fiziskās sagatavotības līmeņa. 
Arī Babītes novada iedzīvotājiem 
būs iespēja iepazīties ar sporta un 
veselības aktivitātēm, kas notiek 
novada teritorijā un kas varētu mu-
dināt sportot pastāvīgi.

Visas piedāvātās nodarbības 
sporta nedēļā  ir bez maksas. No-
darbības vadīs sertificēti treneri 
un instruktori. Būs iespēja saņemt 

konsultācijas par interesējošiem 
jautājumiem. Vietu skaits dalībai ir 
ierobežots. Iepriekšēja pieteikšanās 
nodarbībām nav nepieciešama.

Eiropas Sporta nedēļas nodarbī-
bu grafiks pieejams pašvaldības in-
terneta vietnē www.babite.lv.

Sergejs Varša,
Babītes sporta komplekss

Aicinām piedalīties Eiropas Sporta nedēļā!

NOVUSS
No 18. līdz 19. augustam Rīgā notika Pasaules kausa izcīņas astotā posma sacensības novusā.
Šajās sacensībās piedalījās arī 10 pārstāvji no sporta kluba „Babīte”.
Pasaules kausa vērtējumā 174 dalībnieku konkurencē 3. vietu izcīnīja Igors Ramba. Pārējo 
sporta kluba „Babīte” pārstāvju izcīnītās vietas: Gaidis Čoders – 16. vieta; Mikus Ander-
sons – 31. vieta; Ainārs Grosens – 34. vieta; Kristaps Zariņš – 39. vieta; Alfrēds Reinsons – 
54. vieta; Aivars Emsis – 85. vieta; Staņislavs Kojalovičs – 119. vieta. Dāmu konkurencē starp 
59 dalībniecēm Aiva Oša ierindojās 36. vietā.  
Sacensību otrajā dienā notika dubultspēļu sacensības. Jaukto pāru sacensībās 50 pāru kon-
kurencē par uzvārētājiem kļuva Sergejs Varša ar Guntu Mūrnieci (no Jelgavas), bet 2. vietu 
izcīnīja Aiva Oša ar Ilmāru Jukštoku (no Rīgas). 

FUTBOLS
No 9. līdz 14. jūlijam starptautiskajā bērnu futbola turnīrā „Helsinki Cup 2018” Somijā pieda-
lījās arī Babītes sporta kompleksa interešu izglītības zēnu futbola komandas, kur U-13 vecu-
ma grupā 18 komandu konkurencē ieguva 3. vietu un zēnu U-12 vecuma grupa 102 komandu 
konkurencē SK „Babīte” cieta zaudējumu pusfinālā.
17. augustā Piņķos notika Latvijas jaunatnes futbola čempionāta finālspēles attīstības gru-
pām, un, sacenšoties ar „Rīgas Futbola skola 2” (rezultāts 1:1) un FK „Dinamo” (rezultāts 
0:0), SK „Babīte” meiteņu MU-14 komanda izcīnīja 2. vietu, savukārt 21. augustā Ventspilī 
SK „Babīte” MU-12 futbolistes, spēlējot pret FA „Ventspils” (rezultāts 2:1) un SK „Imanta” 
(rezultāts 6:4), izcīnīja 1. vietu.

PLUDMALES VOLEJBOLS
Vasaras mēnešos pludmales volejbola laukumos pie Piņķu ūdenskrātuves norisinājās Babītes 
novada 2018. gada sporta spēles pludmales volejbolā. Sacensības norisinājās trīs posmos, 
katrā no tiem tika izcīnīti punkti kopvērtējumam. Kopvērtējumā par uzvarētājiem kļuva Kris-
taps Lapsiņš un Toms Klāvs, 2. vietā palika brāļi Kristaps Dūšelis un Jānis Dūšelis, bet 3. vietā 
– Māris Ozoliņš un Jānis Klāvs.
18. augustā norisinājās veterānu pludmales volejbola turnīrs, kurā piedalījās astoņi dalībnieki. 
Turnīrā pēc katras izspēlētās spēles dalībnieki mainījās ar spēles partneriem (pēc noteiktas 
shēmas), tādējādi individuāli krājot punktu skaitu. Par uzvarētāju kļuva Raimonds Ilenāns, 
2. vietā ierindojās Artūrs Pugejs, 3. vietā – Indulis Onukrāns, 4. vietā – Jānis Grudulis.

JĀŠANAS SPORTS
No 25. līdz 26. augustam sacensībās „Drostalu kauss 2018” Iecavas novadā Babītes jāšanas 
sporta kluba „Sport De Lux” sportisti izcīnīja uzvaru un vairākas godalgas. Četri bērni līdz 
16 gadu vecumam ieguva divas 2. vietas, vienu 3. vietu, vienu 4. vietu, kā arī izcīnīja uzva-
ru. Savukārt „Sport De Lux” valdes priekšsēdētāja Kate Ansone sacensību „Drostalu kauss 
2018” otrajā sarežģītākajā distancē ierindojās trešajā pozīcijā. Sacensībās atbalstu sportistu 
sagatavošanā sniedza „Sport De Lux” vadošais jātnieks Ģirts Bricis.

No 11. līdz 12. augustam 
Bauskā norisinājās 5. Baltijas 
valstu un 4. Latvijas čempionāts 
vieglatlētikā veterāniem.

Babītes novadu abos čempionātos 
pārstāvēja divi sportisti – Māris Grē-
niņš (grupā V35+) (attēlā) un Ilona 
Kojaloviča (grupā S50+). Kopā sa-
censībās piedalījās 355 sportisti no 
septiņām valstīm – Latvijas, Igauni-

jas, Lietuvas, Baltkrievijas, Turcijas, 
Rumānijas un Ukrainas.

Par Baltijas un Latvijas veterānu čem-
pionu tāllēkšanā, iegūstot zelta medaļu, 
kļuva Māris Grēniņš (6,48 metri). Spor-
tists ar rezultātu 11,89 sekundes izcīnīja 
arī Latvijas veterānu čempiona titulu 
un sudraba medaļu Baltijas mērogā 
100 metru skriešanas disciplīnā.

Par Baltijas veterānu čempioni 
šķēpmešanā kļuva Ilona Kojaloviča 

(33,28 metri), viņai arī trešā vieta 
jauktajā stafetē Baltijas čempionātā 
(0:58,70).

Latvijas čempionātā vieglatlētikā 
Ilona Kojaloviča izcīnīja pirmās vie-
tas augstlēkšanā (1,25 metri), lodes 
grūšanā (10,85 metri) un šķēpmeša-
nā (33,28 metri).

Māra Mičule, 
Babītes novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Babītes novada sportisti 
Grēniņš un Kojaloviča triumfē 
Baltijas valstu un Latvijas čempionātā 
vieglatlētikā veterāniem
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Babītes novada jaunajām pludmales volejbolistēm 
zelts Latvijas čempionātā
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Babītes novada pensionāru 
biedrība vasarā novada senioriem 
organizējusi virkni interesantu 
ekskursiju pa Latviju. 

No jūnija līdz augustam seniori vie-
sojušies Alūksnē, Ventspilī, Kuldīgā, 
Kolkā, Mazirbē, Dundagā un citās 
Latvijas pilsētās. Seniori apmeklē-
juši Usmas baznīcu, Dundagas pili, 
Alūksnes baznīcu, Tukuma rožu dār-
zu,   pieminekļus hercogam Jēkabam 

un Ēvaldam Valteram Kuldīgā, vilnas 
fabriku Pācē un citas interesantas 
vietas. Kā stāsta biedrības pārstāve 
Aina Kvēpa, ekskursiju laikā seniori 
ne tikai apmeklējuši iemīļotas tūristu 
vietas, bet arī aktīvi sportojuši, noejot 
garus maršrutus kājām un nūjojot. 
Ekskursijās regulāri dodas aptuveni 
100 senioru, no kuriem vecākajam 
ir 96 gadi.

Seniori aktīvi piedalās ne tikai 
braucienos pa Latviju, bet arī apmek-

lē pašvaldības bibliotēkas organizētos 
pasākumus, Kultūrizglītības centra 
organizētos koncertus un kino.

Babītes novada pensionāru bied-
rība dibināta 2006. gada maijā. Tās 
aktivitātes tiek īstenotas ar Babītes 
novada pašvaldības atbalstu.

Informāciju no Ainas Kvēpas stāstītā 
apkopoja Māra Mičule, 

Babītes novada pašvaldības 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Babītes novada pensionāru biedrība 
vasarā apceļo Latviju

Par godu šim notikumam 4. maija 
Deklarācijas klubs un Tautas frontes 
muzeja sabiedriskā padome sadarbībā 
ar Latvijas Nacionālo vēstures muzeju 
organizē konferenci „Latvijas Tautas 
fronte par neatkarīgu un demokrātis-
ku Latviju. LTF 30” šā gada 8. oktobrī 
plkst. 11.00 Dailes teātrī Brīvības ielā 7, 
Rīgā. Pēc konferences, plkst. 16.00, ap-
meklētājiem būs iespēja noklausīties 
30. gadadienai veltītu koncertu. Uz 
konferenci aicinām bijušos tautfrontie-
šus, kā arī citus interesentus.  

Reģistrēšanās konferencei līdz 
24.  septembrim, sūtot pieteikumu uz 
e-pasta adresi ltf@lnvm.lv vai zvanot 
uz tālruņa numuru 67224503. Dalība 
pasākumā ir bez maksas.

Latvijas Republikas 
Kultūras ministrija,

4. maija Deklarācijas klubs,
Latvijas Nacionālais 

vēstures muzejs,
Tautas frontes muzeja 

sabiedriskā padome

Šogad aprit 30 gadu, kopš 1988. gada 7.–8. oktobrī Rīgā tika dibināta 
Latvijas Tautas fronte (LTF). 

Latvijas Tautas frontei – 30 
Aicina pieteikt dalību konferencē
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Turpinājums no 1. lpp.

Salas sākumskola ir maza un ģimenis-
ka, moderna resursos un progresīva 
darbaspēkā. Šajā mācību gadā izglītības 
iestādē mainījies pedagoģiskais sastāvs, 
notiek aktīvs darbs, lai veidotu no ie-
priekšējā atšķirīgu apmācības procesu.

Pirmsskolas izglītības program-
mās iekļautas Montesori pedago-
ģijas metodes, kas vērstas uz bērna 
personības attīstību, ļaujot viņam 
domāt un darboties patstāvīgi, do-
dot iespēju pašam sekot līdzi savām 
mācīšanās spējām, kā arī palīdzot 
bērniem pārvarēt grūtības, nevis iz-
vairīties no tām. Bērns tiek uztverts 
kā personība jau no mazotnes. Mon-
tesori pedagoģijas metodes Salas 
sākumskolā izmanto pedagoģiskajā 
darbā ar bērniem no pusotra gada 
vecuma. Katrā pirmsskolas grupā 
strādā arī viens pedagogs, kas izglī-
tojies Montesori pedagoģijas jomā. 

Mācības Salas sākumskolā un bēr-
nudārzā šogad uzsāka 86 bērni, no 
tiem 53 vispārējās pirmsskolas izglī-
tības programmā (trīs grupas). Salas 
sākumskola šobrīd plāno īstenot se-
šas interešu izglītības programmas, 
to skaitā angļu valodas, mūzikas, vi-
zuālās mākslas, sporta un robotikas 
nodarbības.

Babītes Mūzikas skola
2018./2019. mācību gadu Babītes 
mūzikas skolā 3.  septembrī uzsāka  

272 audzēkņi, no tiem 131  au-
dzēknis  – profesionālās ievirzes 
izglītības programmās, 24 au-
dzēkņi – sagatavošanas klasē, 117 au-
dzēkņi  – interešu izglītības programmās.  
Babītes Mūzikas skola piedāvā ap-
gūt 12  profesionālās ievirzes, kā arī 
interešu izglītības programmas – kla-
vierspēli, akordeona, vijoles, čella, 
kokles, flautas, trompetes, sitamins-
trumentu, klarnetes, saksofona un 
ģitāras spēli, kora klasi. Mācību pro-
cesa ietvaros audzēkņiem tiek pie-
dāvāta kolektīvā muzicēšana skolas 
kamerorķestrī, koklētāju, stīgu, sita-
minstrumentu, akordeona spēles un 
citu veidu kameransambļu sastāvos.

Babītes Mūzikas skola ir Latvijas 
Kokļu biedrības un Latvijas Mūzikas 
izglītības iestāžu asociācijas biedrs.

Babītes novada pašvaldības 
pirmsskolas 
izglītības iestādes
Babītes novada pašvaldības pirms-
skolas izglītības iestādēs šobrīd mā-
cās 386 bērni, no kuriem Babītes 
pirmsskolas izglītības iestādi ap-
meklē 82 bērni (četras pirmsskolas 
grupas), savukārt pirmsskolas izglī-
tības iestādi „Saimīte” – 286 bērni 
(14 pirmsskolas grupas). 

Māra Mičule, 
Babītes novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Sācies jaunais mācību gads
Šā gada 29. augustā Valsts prezidenta pilī 
tika pasniegtas Ata Kronvalda prēmijas 
skolotājiem, ceļojošās balvas un diplomi 
„Lielā pūce”, „Mazā pūce” un „Zvaigžņu 
reitings” uzvarētāju skolām. Kā ierasts, 
Ata Kronvalda fonda apbalvojumus pa-
sniedza Latvijas Valsts prezidents Rai-
monds Vējonis un Ata Kronvalda fonda 
prezidents Henriks Danusēvičs. 

Mazo skolu reitingā, saņemot apbal-
vojumu „Lielā pūce”,  Babītes vidussko-
la pēc pagājušā mācību gada rezultā-
tiem mācību priekšmetu valsts mēroga 
olimpiādēs, atklātajās olimpiādēs, zināt-
niski pētniecisko darbu konkursos un 
citos valsts mēroga konkursos ierindo-
jās 5. vietā, apsteidzot 132 citas Latvijas 
mazo skolu grupā (izglītojamo skaits 
vidusskolā līdz 100) iekļautās izglītības 
iestādes, bet pēc punktiem Latvijas lielo 
skolu grupā 12. vietā.

Latvijas skolu reitings 2017./ 
2018.  mācību gadā izveidots, balsto-
ties uz skolēnu rezultātiem šādos kon- 
kursos: olimpiāžu rezultāti 2017./ 
2018. mācību gadā, Latvijas 42.  sko-
lēnu zinātniskās konferences rezultāti.  
Skolas, kuru skolēni konkrētajā gadā 
nav guvuši apbalvojumus mācību 
priekšmetu valsts un atklātajās olimpiā-
dēs un skolēnu zinātniski pētniecisko 
darbu konferencē, reitinga veidošanā 
netiek iekļautas.

Ata Kronvalda fonds ir sabiedriska 
organizācija, kuras uzdevums ir ta-
lantīgāko skolēnu apzināšana un viņu 
izglītības sekmēšana.  Ar savu darbību 
fonds vēlas palīdzēt valstij un sabiedrī-
bai izaudzināt talantīgos skolēnus, kuri 
nākotnē būs valsts intelektuālais balsts.

No Babītes vidusskolas pasākumu 
apmeklēja Babītes vidusskolas direktore 
Ilze Rozenberga, kura bija arī E. H. Gau-
gera zinātniski pētnieciskā darba vadī-
tāja, izglītības psiholoģe Daiga Broka, I 
pakāpes laureāts zinātniski pētnieciskajā 
darbā 12.a klases izglītojamais Edvards 
Henrihs Gaugers un III pakāpes laureā-
te 12.b klases izglītojamā Milēna Koso-
reva. 

Babītes vidusskolas pedagogu 
un izglītojamo iespaidi, 
apmeklējot pasākumu 

Babītes vidusskolas izglītības 
psiholoģe Daiga Broka: „Esmu ļoti 
priecīga, ka man bija iespēja piedalī-
ties svinīgajā ceremonijā Rīgas pilī, kur 
Valsts prezidents Raimonds Vējonis 
pedagogiem pasniedza Ata Kronval-
da balvas, savukārt Latvijas labākajām 
skolām  – ceļojošās „Lielās pūces” un 
„Mazās pūces” balvas. Tā man bija ie-
spēja piedzīvot emocijas, kādas ne katru 
dienu izdodas piedzīvot. Tā bija iespēja 
redzēt, dzirdēt, baudīt. Lielu paldies varu 
teikt gidei, kura mums ļāva ieskatīties 
Valsts prezidenta rezidencē, izjust šo uni-
kālo kultūrvēsturisko mantojumu. Gides 
stāstījums ļāva pabūt dažādos gadsim-
tos, vēsturiskos notikumos, un kā jauks 
papildinājums tam visam – leģendas un 
mazi stāstiņi par Rīgas pili. 

Pils pēc atjaunošanas ir ļoti skaista, 
īpaši Baltā zāle, tāpat Sūtņu akreditācijas 
zāle, kas tiek uzskatīta par visautentis-
kāko Latvijas pirmās brīvvalsts laika pa-
raugu pilī un oriģinālu latviešu Art Deco 
interjera stila pienesumu pasaulei. Inte-
resanta bija pils Ģerboņu zāle. 

Tas bija skaists piedzīvojums – iepa-
zīt caur vēstures prizmu Prezidenta pili, 
apskatīt reprezentācijas telpas, būt maz-

liet klātesošai Valsts prezidenta ikdienas 
darbavietā, izejot ceļu cauri anfilādei, kā 
katru dienu to dara Valsts prezidents, do-
doties uz savu darba kabinetu.”

Babītes vidusskolas 12.a klases 
izglītojamais Edvards Hendrihs 
Gaugers: „Tā vien bija neaizmirstama 
pieredze – būt Prezidenta pilī, bet sa-
tikt prezidentu – tas bija sirreāli. Tobrīd 
sapratu, ka darbam ir tieša korelācija ar 
panākumiem.”

Babītes vidusskolas 12.b klases 
izglītojamā Milēna Kosareva: „Man 
bija gods piedalīties Ata Kronvalda bal-
vu pasniegšanas ceremonijā Rīgas pilī. 
Diena Rīgas pilī sākās ar aizraujošu un 
izglītojošu ekskursiju. Man bija ne tikai 
iespēja aplūkot telpas, bet arī uzzināt par 
to vēsturi laiku lokos. Īpaši krāšņa bija 
Baltā zāle, kā arī Svētku zāle, kur vēlāk 
notika balvu pasniegšanas ceremonija. 
Ceremonija paliks atmiņā gan ar Valsts 
prezidenta uzrunu, gan, protams, ar 
balvas saņemšanu. Izjutu priecīgu sa-
traukumu un lepnumu par Babītes vi-
dusskolu, kad devāmies pēc balvas. Bija 
liels gods satikt un paspiest roku Valsts 
prezidentam, kā arī uzņemt fotogrāfiju, 
kas atgādinās par šo brīnišķīgo dienu.”

Ilze Rozenberga, 
Babītes vidusskolas direktore

6. septembrī Babītes novada 
pašvaldības vispārizglītojošo skolu 
skolēniem bija vienreizēja iespēja 
piedalīties Latvijas simtgades 
lielākās iniciatīvas „Latvijas skolas 
soma” atklāšanā „Arēnā Rīga” un 
kļūt par „Latvijas skolas somas” 
vēstnešiem savā izglītības iestādē. 

Pasākumā piedalījās tūkstošiem 
skolēnu no visiem 119 Latvijas no-
vadiem. Babītes novada pašvaldības 
izglītības iestādes pārstāvēja 26 dalīb-
nieki, to skaitā četri Salas sākumsko-
las, astoņpadsmit Babītes vidusskolas 
skolēni un trīs pedagogi. 

Atklāšanas pasākumā „Arēnā Rīga” 
skolēni varēja iepazīt kino un animāci-
jas tapšanas aizkulises, jaunus iespaidus 
gūt mūzikas istabā ar grupu „Santehni-
ķi”, iejusties dažādos tēlos „Una Style” 
imidža skolā – studijā, kā arī piedalīties 
dažādās citās radošajās darbnīcās. Brī-
nišķīgā koncertā „100 Latvijas stāsti 
100 minūtēs” ar populāru pašmāju 
mūziķu piedalīšanos tika apspēlēta 

Latvijas vēsture, kultūra, tradīcijas un 
vērtības šodienas skatījumā, nepiecie-
šamība ikvienam nepārtraukti attīstī-
ties un augt, veidojot nākotnes Latviju.

„Latvijas skolas soma” ir valsts finan-
sēta atbalsta programma, kas sniedz 
iespēju 1.–12. klašu skolēniem teorē-
tiskās zināšanas papildināt, piedaloties 
dažādos pasākumos – muzejos, teātros, 
koncertzālēs, dabas takās vai arī izglītī-
bas iestādēs un citviet.

Kopumā viss „Skolas somā” lieka-
mais vērtējams kā sistēmiski veidots 
instruments, ar kura palīdzību izpaužas 
rūpes par sabiedrību kopumā un ilgter-
miņā. Sniedzot dāvanu katram no vai-
rāk nekā 200 000 skolas vecuma bērnu 
un jauniešu, dāvanu saņem lielākā daļa 
Latvijas iedzīvotāju, jo par pozitīvu 
sava bērna pieredzi priecājas arī citi vi-
ņam apkārt esošie.

Plašāka informācija par iniciatīvu 
„Latvijas skolas soma” atrodama Lat-
vijas valsts simtgades programmas mā-
jaslapā www.lv100.lv/skolassoma.

Ginta Kaire-Kūlupa, 
Babītes novada pašvaldības
 izglītības darba speciāliste

Iniciatīvas „Latvijas skolas soma” atklāšana

Babītes vidusskola saņem „Lielās pūces” apbalvojumu

Apbalvošanas ceremonija. Pirmajā rindā ceturtā no kreisās 
Babītes vidusskolas direktore Ilze Rozenberga; otrajā rindā, 
sākot ar ceturto no kreisās, 12.b klases izglītojamā Milēna 
Kosareva, 12.a klases izglītojamais Edvards Henrihs Gaugers 
un izglītības psiholoģe Daiga Broka.

Esam uzsākuši jauno mācību gadu! 
Babītes pirmsskolas izglītības 
iestāde jau vairākus gadus ir 
ekoskola, un arī šogad mums tika 
piešķirts ekoskolu Zaļais karogs. 

Jau ir izmēģinātas dažādas nodarbī-
bas dabā, kopā ar bērniem esam gāju-
ši pārgājienos un mazās ekspedīcijās, 
esam dalījušies savā pieredzē ar ko-
lēģiem no plašās Pierīgas. Šā mācību 
gada uzsākšana ir neparasta un ļoti 
interesanta ar to, ka mūsu skolotājām 
būs iespēja gūt jaunas zināšanas āra 
izglītības jomā ārpus Latvijas. 

Esam lepni ar to, ka jau no šā gada 
augusta līdz nākamā gada oktobrim 
būsim aktīvi iesaistīti „Erasmus+” 
projektā Nr. 2018-1-LV01-046782 
„Mācības ārpus telpām” („Out- 
door education”). Tiek paredzētas 
trīs mobilitātes – strukturēti kursi 
Čehijā un Zviedrijā. Projekta mērķis 
ir apgūt un ieviest praksē brīvdabas 
pedagoģijas metodes, instrumentus 
un pedagoģiskās tehnikas kvalitatīva 
pirmsskolas pedagoģiskā procesa no-
drošināšanai. Tas arī palīdzēs mums 
paaugstināt izglītības procesa kvalitāti 
un nodrošinās katra skolotāja kom-

petenču pilnveidi, kā arī skolotāju 
sadarbību iestādē un ārpus tās. Jau 
oktobrī tieši pie mums viesosies sko-
lotāju delegācija no vairākām valstīm, 
kopā radīsim, ģenerēsim un nodosim 
tālāk idejas kolēģiem darba ikdienām 
brīvdabas pedagoģijas īstenošanai sa-
vās mājās.  

Bet pašu bērnu dzīvē klāt atkal ro-
taļas, interesanti uzdevumi un izaici-
nājumi.

Karīna Gajevska, 
Babītes pirmsskolas izglītības iestādes 

vadītājas vietniece izglītības jomā

Jaunā mācību gada uzsākšana Babītes pirmsskolas izglītības iestādē

Uzsākot jauno mācību gadu, ir vērts atskatīties uz iepriekšējā mācību gadā gūtajiem panākumiem izglītībā.
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Šā gada augustā Babītes novadā 
piedzimuši deviņi bērni: 
sešas meitenes 
un trīs zēni. 

Iedzīvotāju skaits 
2018. gada 1. septembrī – 11 260.
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PASāKuMI 
VESElīBAS uzlABoŠANAI – 
AKtIVItātES DABā
n 22.  septembrī putnu vērošanas velobrau-

ciens pa Babītes pagastu ornitologa vadī-
bā. Braucienā interesenti aicināti piedalī-
ties ar savu velosipēdu. Maršruta garums 
– aptuveni 20 kilometru. Sākums – plkst. 
8.10. Pieteikšanās, rakstot uz e-pasta adresi 
riga@lob.lv. Satikšanās vieta tiks precizēta 
pēc pieteikšanās.
n 29.  septembrī Latvijas simtajai gadadie-

nai veltīts velobrauciens pa Babītes novadu 
cauri abiem pagastiem, sākot no Piņķiem, 
pa Babītes pagasta teritoriju līdz Gātes upei, 
kur sekos pārcelšanās pāri upei ar plostu. 
Turpinājumā  – brauciens pa Salas pagas-
tu ar finišu Piņķos. Aptuvenais maršruta 
garums  – 60 kilometru. Organizē Babītes 
sporta komplekss. Pulcēšanās un reģistrēša-
nās pie Piņķu ūdenskrātuves no plkst. 9.00, 
starts plkst.  10.00. Pieteikšanās braucie-
nam – Babītes novada pašvaldības interneta 
vietnes www.babite.lv sadaļā „Sports”. 
n No 1. līdz 26. oktobrim pirmdienās un 

piektdienās plkst.  17.30–18.30 bezmaksas 
nūjošanas nodarbības iedzīvotājiem ser-
tificēta instruktora vadībā. Satikšanās vie-
ta – Annas Sakses un Aspazijas ielas krus-
tojums, Beberi, Babītes pagasts. Priekšroka 
iedzīvotājiem, kas vecāki par 54 gadiem, 
bet aicināti arī pārējie. Nūjošanas ekipē-
jums tiks izsniegts pirms nodarbības. Ob-
ligāta iepriekšēja pieteikšanās, zvanot uz 
tālruņa numuru 28861524. Vietu skaits 
ierobežots.  

KultūrA 
n 1. oktobrī plkst. 15.00 Babītes novada pa-

švaldības Kultūrizglītības centrā Jūrmalas 
ielā 14A, Piņķos, Starptautiskajai senio-

ru dienai veltīts koncerts. Ar muzikāliem 
priekšnesumiem priecēs starptautiskās li-
dostas „Rīga” darbinieki ar ģimenēm.
n 5. oktobrī plkst. 19.00 Babītes novada pa-

švaldības Kultūrizglītības centrā Jūrmalas 
ielā 14A, Piņķos, muzikālā komēdija „Pre-
cies, māsiņ!” (režisors Jānis Mūrnieks). 

 Biļetes var iegādāties Kultūrizglītības centrā 
pie dežurantes darbdienās no plkst. 8.00 līdz 
20.00,  sestdienās no plkst. 10.00 līdz 16.00. 
Biļetes cena – 7 eiro. Biļešu skaits ir ierobe-
žots. Tālruņa numurs 67914450. 
n 12. oktobrī plkst. 19.00 Babītes novada 

pašvaldības Kultūrizglītības centrā Jūr-
malas ielā 14A, Piņķos, kinofilma „Blēži”  
(režisors Andrejs Ēķis). 

 Biļetes var iegādāties Kultūrizglītības centrā 
pie dežurantes darbdienās no plkst. 8.00 līdz 

20.00,  sestdienās no plkst. 10.00 līdz 16.00. 
Biļetes cena – 3 eiro. Biļešu skaits ir ierobe-
žots. Tālruņa numurs 67914450. 

BIBlIotēKā
Pasākumi
n 18.  septembrī plkst. 17.00 „Dzejas die-

nas” ar dzejnieces, skolotājas Dainas Sir-
mās piedalīšanos.
n 25. septembrī plkst. 14.00 pasaku pēcpus-

diena bērniem „Latviešu tautas pasakas”.
n 26. septembrī plkst. 17.00 Elitas Vei-

demanes grāmatas „Zemdegas gruzd. 
Eduards Pāvuls” muzikālie atvēršanas svēt-
ki. Pasākuma programmā – tikšanās ar grā-
matas autori, žurnālisti Elitu Veidemani un 
aktrisi Raimondu Vazdiku. Darbosies grā-
matu galds.  

tematiskās izstādes septembrī
n Babītes vidusskolas keramikas pulciņa da-

lībnieku darbu izstāde „Putnu dienas”.
n Novadpētniecības izstāde „Dziedāšanas 

tradīcijas Babītes novadā. Koris „Atskaņa” 
laiku lokos”.
n „Iepazīsim Latviju! Mūsu spēka zīmes”.
n „„Babītes Ziņas” – novada vēstures at-

spulgs”.
n Alises Eidones gleznu personālizstāde „Sa-

pnis nomodā” (līdz 29. septembrim).
n „Dzelteno grāmatu” izstāde.

Ievērojamu kultūras darbinieku 
jubilejas izstādes
n Septembra jubilāre – dzejniece Inese Zandere.
n Krievu rakstniekam Ļevam Tolstojam – 190.
n Jaunieguvumu izstāde – bērnu grāmatas, 

nozaru literatūra, daiļliteratūra.
n No 1. oktobra Babītes novada pašvaldības 

bibliotēkā būs apskatāma izstāde par lidostu 
„Rīga”. Ikviens interesents 20 lielformāta fo-
togrāfijās varēs iepazīt, kāda ir lidosta „Rīga” 
24 stundas diennaktī, septiņas dienas nedē-
ļā, 365 dienas gadā: pasažieru un gaisa kuģu 
apkalpošana, lidlauks, lidostas infrastruktūra 
un tās uzturēšana. Būsiet laipni gaidīti apska-
tīt ekspozīciju un iepazīties ar lidostas „Rīga” 
darba specifiku un nepārtrauktību! 

 
DIEVKAlPojuMI
n 30. septembrī plkst. 11.00 dievkalpo-

jums Babītes Svētās Annas baznīcā; muzi-
cēs vokālās kopas „Putni” dalībnieces.
n 7. novembrī plkst. 11.00 Pļaujas svētku 

dievkalpojums Piņķu Svētā Jāņa baznīcā. 
Muzicēs Babītes Mūzikas skolas audzēkņi.

Plašāka informācija par pasākumiem –
pašvaldības interneta vietnē www.babite.lv

un „Facebook” profilā 
www.facebook.com/Babitesnovads

Babītes novada 
vidējās paaudzes deju 
kolektīvs „Dārta” uzņem 
jaunus dalībniekus.
Mēģinājumi notiek katru 
otrdienu no plkst. 19.30 līdz 
21.30 un katru ceturtdienu 
no plkst. 20.00 līdz 22.00 
Babītes vidusskolas zālē 
Jūrmalas ielā 17, Piņķos.
Papildu informācija, 
zvanot uz tālruņa numuru 
29333278.

Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Dārta” aicina jaunus dalībniekus
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