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Babītes novadā piemin Ziemassvētku kaujās kritušos

Piemiņas pasākums Antiņu kapsētā.

Ziedu un svecīšu nolikšana.

2019. gada 12. janvārī Babītes novadā un Jelgavas novadā – vēsturiskajās kauju un apbedījumu vietās –
norisinājās Ziemassvētku kauju 102. gadadienai veltīti atceres pasākumi.

Nacionālo bruņoto spēku Apvienotā štāba priekšnieka vietnieks, brigādes
ģenerālis Imants Ziediņš uzsvēra, ka
karavīriem ir lepnums un gods pieminēt latviešu strēlniekus un ka mūsu
karavīros ir drosmes un pārliecības
par sevi gēns, ko karavīri ir pierādījuši
gan vēlāk atbrīvošanas cīņās, gan šajā
atceres dienā. Varam lepoties ar karavīriem, kuri pilda uzdevumus starptautiskajās misijās un ar pārliecību sargā
mūsu valsts drošību. Klusuma brīdī
Zemessardzes 17. Pretgaisa aizsardzības bataljona zemessargi kritušos strēlniekus godināja ar zalvēm, pēc kurām
sekoja ziedu un svecīšu nolikšana.
Klātesošie Antiņu kapsētas apkaimē varēja iepazīties ar SIA „Rīgas
meži” apsaimniekotajiem objek-

Babītes novada pašvaldība ik gadu
janvāra sākumā organizē piemiņas
pasākumu Babītes pagasta Antiņu
kapsētā, kas atrodas netālu no Liepājas šosejas. Šogad aizritēja 102. gads
kopš sīvajām Ziemassvētku kaujām.
Atceres pasākumu vadīja vēsturnieks
Mārtiņš Mitenbergs, par muzikālo
noformējumu rūpējās Zemessardzes
orķestris, organizators – pašvaldības
Kultūrizglītības centrs.
Mārtiņš Mitenbergs atgādināja
par tā laika notikumiem, karavīru
upurēšanos savas tēvzemes labā,
civilo iedzīvotāju palīdzību un atsaucību ievainoto karavīru aprūpē,

kā arī stāstīja par brīnumainiem izglābšanās gadījumiem un liecībām,
kas par to vēsta un glabājas Latvijas
Kara muzejā.
Svētbrīdī Nacionālo bruņoto spēku kapelāns Raimonds Krasinskis
atgādināja, ka Dievs mums ir devis
šo zemi, lai mēs būtu nomodā, un
tikšanās Antiņu kapsētā katru gadu
ir kā pienākums, kā vēstures stunda,
tā uzmundrina mīlestību pret savu
zemi, un tā ir iespēja vēlreiz pārdomāt savu aicinājumu, kāpēc mēs
esam šeit. Katra mūsu dzīve ir vērtība Latvijai. Pieminot karavīrus, mēs
pieminam viņu devumu šai zemei.

Babītes novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs Andrejs Ence aicināja
pieminēt kapsētā guldītos varoņus,
iztēloties, kā latviešu strēlnieki pirms
102 gadiem jutās. Lielā salā brienot
pa dziļu sniegu, viņi spēja parādīt
kaujas māku un drošsirdību, par kuru
brīnījās visi. Pat vācu virspavēlnieks
esot salīdzinājis astoņus latviešu
strēlnieku pulkus ar astoņām spožām
zvaigznēm virs Krievijas debesīm.
Strēlnieki parādīja izcilu varonību.
Tā ir dokumentēta gan filmās, gan
grāmatās. Tādēļ jāpulcējas šajā vietā
katru gadu, lai paaudžu paaudzes šo
svēto vietu neaizmirstu.

tiem – medikamentu noliktavā izveidoto ekspozīciju par Ziemassvētku
kaujām, kā arī izstaigāt ierakumus un
aplūkot strēlnieku zemnīcas.
Šie atceres mirkļi ir nozīmīgi ne tikai novada, bet visas Latvijas mērogā, jo, pieminot strēlnieku varonību
un mīlestību pret savu zemi, novērtējam Ziemassvētku kauju vēsturisko nozīmi – tās bija vienas no lielākajām un sīvākajām Pirmā pasaules
kara kaujām Eiropā no 1916. līdz
1918. gadam. Kopējie kara zaudējumi – 9000 cilvēku. Antiņu kapsētā
atdusas aptuveni 3800 karavīru.
Ilze Aizsila,
Babītes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Top jauns Babītes novada teritorijas plānojums

Iesaisties un piedalies publiskajā apspriešanā no 22. janvāra līdz 5. martam!
Atbilstoši Babītes novada pašvaldības domes 19.12.2018. lēmumam „Par Babītes novada teritorijas
plānojuma projekta un Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai” (prot. Nr. 15, 8.§) publiskai
apspriešanai ir nodots Babītes novada teritorijas plānojuma projekts un Vides pārskata projekts.
Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2019. gada 22. janvāra līdz
2019. gada 5. martam.
Publiskās apspriešanas laikā ar teritorijas plānojuma un Vides pārskata projektiem var iepazīties:
n elektroniskā veidā – novada pašvaldības tīmekļvietnē www.babite.lv un
www.geolatvija.lv;
n drukātā veidā – Babītes novada pašvaldības Administrācijas ēkā Cen-

tra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā,
Babītes novadā, LV-2107, apmeklētāju pieņemšanas laikos.
Publiskās apspriešanas sanāksmes
notiks:
n 7. februārī plkst. 17.00 Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības centrā Jūrmalas ielā 14A, Piņķos, Babītes
pagastā, Babītes novadā, LV-2107;
n 21. februārī plkst. 17.00 Babītes
novada pašvaldības Kultūrizglītības

centra filiālē Salas pagastā „Vietvalži”,
Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes
novadā, LV-2105;
n 28. februārī plkst. 17.00 Daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu
centrā „Babīte” Liepu alejā 17, Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā,
LV-2101.
Publiskās apspriešanas laikā interesenti papildu informāciju par Babītes
novada teritorijas plānojuma projektu

varēs iegūt Babītes novada pašvaldības Plānošanas un būvniecības daļā
Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā,
Babītes novadā, 5. kabinetā, apmeklētāju pieņemšanas laikā pirmdienās no
plkst. 8.30 līdz 18.00 un ceturtdienās
no plkst. 8.30 līdz 18.00 (pusdienu pārtraukums no plkst. 12.15 līdz 13.00);
tālruņa numurs 67914380. Rakstiskus
priekšlikumus varēs iesniegt:
n elektroniskā veidā – tīmekļvietnē
www.geolatvija.lv vai sūtot uz e-pasta
adresi dome@babite.lv;
n pa pastu – adresējot Babītes novada
pašvaldībai (adrese: Centra iela 4,

Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107); pasta zīmogs –
2019. gada 5. marts;
n klātienē – Babītes novada pašvaldībā
Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107.
Aicinām sekot līdzi teritorijas plānojuma izstrādes gaitai vienotajā ģeotelpiskās informācijas un pakalpojumu
sniegšanas portālā www.geolatvija.lv.
Veldze Liepa,
Plānošanas un būvniecības
daļas vadītāja

2|

2019. gada 22. janvāris, nr. 105

www.babite.lv

Ar sniegpārslām un pasakām
aizvadīts 2018. gads
Sociālais dienests vēsta, ka 2018. gada
izskaņā SIA „Saliena Development”
veica ziedojumu, lai ar Ziemassvētku
dāvanu paciņām sveiktu bērnus ar invaliditāti un bērnus no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm. Kopā tika apsveikti 53 bērni. Savukārt 18. decembrī
Ziemassvētku pasākumu Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra
filiālē „Babīte” Babītes ciema senioriem
kuplināja bērni no PII „Babīte” un
akordeonists Juris Olekšs. Nākamajā
dienā Daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā Piņķos svētku koncertu ar muzikāliem priekšnesumiem
sociāli mazaizsargātajām iedzīvotāju
grupām sniedza PII „Saimīte” bērnu
ansamblis „Pērlītes” muzikālās audzinātājas Lienas Bernhardes vadībā.
Arī Babītes novada pašvaldības
draugi – starptautiskā lidosta „Rīga” –
decembra sākumā sadarbībā ar pašvaldības Sociālo dienestu iepriecināja
Babītes novada vientuļos seniorus viņu
mājvietās. Lidostas „Rīga” Komunikācijas vienības vadītāja Laura Karnīte
stāsta: „Viesojoties pie Babītes novada
iedzīvotājiem un redzot viņu patieso
prieku par lidostas darbinieku sarūpētajām Ziemassvētku dāvanām un
mūsu talantīgo kolēģu Evas, Ilzes un
Dainas muzikālajiem priekšnesumiem,
piedzīvojām lielisku sajūtu, ka kopā
varam un esam radījuši prieku šiem
cilvēkiem. Tas padarīja Ziemassvētku
gaidīšanas laiku sirsnīgāku un gaišāku
ne tikai viņiem, bet arī mums pašiem!”
Trīs lidostas „Rīga” darbinieces vientuļo un trūcīgo senioru mājās uzstājās ar
nelielu koncertprogrammu. Dziesmas
dziedāja Eva, uz flautas viņu pavadīja
Ilze, uz sintezatora – Daina.
Babītes novada dievnamos notika svētku dievkalpojumi un dažādi
koncerti. 24. decembrī Ziemassvētku
dievkalpojumu Piņķu Sv. Jāņa baznīcā
ar savu spēli kuplināja skolas koklētāju
ansamblis, savukārt 23. decembrī uz
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2018. gada pēdējā mēnesī Babītes
novadā notika dažādi svētku
pasākumi. Svētku noskaņu radīja
gan piedalīšanās koncertos,
gan dažādi labdarības pasākumi.

Ziemassvētku pasākums ģimenēm Piņķos.

Ziemassvētku labdarības koncertu „Pie
Tavas rokas” aicināja Babītes novada
bērnu vokālie ansambļi „Karameles”,
„Bon Bon”, „Ledenītes”, bērnu popgrupa „Cool Kids” un citi mākslinieki.
Koncerta laikā savāktie ziedojumi tika
nodoti Īslīces SOS bērnu ciemata ģimenēs augošo bērnu atbalstam.
Kopumā gada izskaņa Babītes novada bērniem izvērtās ļoti koša un krāšņa – ar pasākumiem izglītības iestādēs,
Ziemassvētku pasaku pēcpusdienu
pašvaldības bibliotēkā un pasākumiem
Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības centrā Piņķos un tā filiālē Spuņciemā, kas notika 2018. gada 21. decembrī.
Pēc kultūras pasākumu organizatores Sabīnes Upenieces-Pikas
sniegtajām ziņām, jau adventes laikā,
1. decembrī, novada iedzīvotāji un
viesi pulcējās „Vietvalžos” Spuņciemā uz Ziemassvētku tirdziņu. 21. decembrī Salas pagastā Kultūrizglītības
centra filiālē Salas pagastā „Vietvalži”
notika Jūrmalas teātra Ziemassvētku
uzvedums „Bet mobilos tagad mīl
visi!” – pamācošs stāsts ar dejām un rotaļām bērniem un viņu vecākiem. Ziemassvētku vecītis, noklausījies bērnu
dzejoļus, uzdāvināja mazajiem nelielas
saldas dāvaniņas, kuras bija sagatavojuši „Vietvalžu” čaklie rūķi. 22. decembrī
plkst. 12.00 notika bezmaksas kinoseanss – ikviens varēja noskatīties jauno
animācijas filmu „Saule brauca debesīs” –, kas tika apmeklēts kuplā skaitā.
Turpat „Vietvalžos” 28. decembrī notika silts un aizkustinošs ziemas dziesmu
koncerts „Starp sniegu un cilvēkiem”,
kurā skanēja Ģirta Alstera autordarbi
un tradicionālo ziemas dziesmu aranži-

jas. Starpbrīdī katrs varēja izliet laimīti
un izzīlēt, kāds būs jaunais 2019. gads.
Vakara noslēgumā ikviens, kurš to vēlējās, varēja kārtīgi izdejoties.
Savukārt Piņķos Babītes novada
pašvaldības Kultūrizglītības centra apmeklētājus 21. decembrī priecēja Ziemassvētku tirdziņš, kur ikviens varēja
iegādāties gardumus vai dāvanas tuviniekiem, bet tos, kuri nāca izklaidēties,
Liepājas ceļojošais „Beztemata” cirks
iesaistīja „dzīvā” izrādē „Sniegbaltīte
un septiņi rūķīši” un rotaļās. Par pasaku
varoņiem pārtapa gan mazie, gan viņu
vecāki. Kamēr vieni izdzīvoja un rādīja
pasaku, citi piedalījās čaklo rūķu stūrītī, kur paši savām rokām radīja skaistas Ziemassvētku eglīšu rotas. Vēlāk,
izrādei noslēdzoties, bērni gāja rotaļās
kopā ar Ziemassvētku vecīti un piedalījās radošajās darbnīcās, apgūstot jau
nedaudz sarežģītāku mākslas darbu,
piemēram, puzuru, izveidi. Laukā, netālu no Piņķu Sv. Jāņa baznīcas, ģimenes ar bērniem pulcējās sniegpārslu
mākonī, lai vizinātos suņu pajūgā.
Prieks, traucoties pār vieglajām kupenām, kā arī citas 21. decembra vakara aktivitātes aplūkojamas fotogalerijā
un jaunākajā pašvaldības video, kas
publicēts tīmekļvietnē www.babite.lv
un „Facebook” lapā „Babītes novads”.
Ziemassvētku pasākums Piņķos noslēdzās ar animācijas filmu „Saule brauca debesīs”, atgādinot par to, ka mūsu
Latvija ir mūsu vērtība. Un arī mēs paši
esam kā svētki un cerība cits citam. Lai
saules pilns 2019. gads!
Ilze Aizsila,
Babītes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

PAZIŅOJUMS
PIETEIKUMU REĢISTRĒŠANA IZGLĪTOJAMO UZŅEMŠANAI 1. KLASĒ
2019./2020. MĀCĪBU GADĀ
BABĪTES VIDUSSKOLA
Pieteikumu mācībām Babītes vidusskolas 1. klasē 2019./2020. mācību gadā no 15. janvāra
līdz 15. maijam katru darbdienu no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 15.00
varēs iesniegt skolas kancelejā Jūrmalas ielā 17, Piņķos. Vecāku informatīvā sapulce notiks
15. maijā plkst. 18.30 aktu zālē.
Sīkāka informācija tīmekļvietnē www.babitesvidusskola.lv vai zvanot uz tālruņa
numuru 67914834.
SALAS SĀKUMSKOLA
Pieteikumu mācībām Salas sākumskolas 1. klasē 2019./2020. mācību gadā varēs
iesniegt no 15. janvāra līdz 31. maijam. Pieteikums pieejams skolas tīmekļvietnē
www.salassakumskola.lv, sadaļā „Vecākiem”, vai izdrukātā veidā saņemams skolas administrācijā. Aizpildītu iesniegumu var iesniegt personīgi Salas sākumskolas lietvedībā
vai parakstītu un ieskenētu sūtīt uz e-pasta adresi salasskola@babite.lv. Pēc 31. maija
vecākiem (aizbildņiem) tiks sniegta rakstiska atbilde par bērna uzņemšanu vai atteikumu
uzņemt izglītības iestādē.
Lai iepazītu Salas sākumskolu, 28. februārī aicinām uz Atvērto durvju dienu!
Arī jebkurā citā dienā, iepriekš saskaņojot datumu un laiku, ar prieku pastāstīsim
par mūsu izglītības iestādi. Tālruņa numurs uzziņām 67934165, e-pasta adrese
salasskola@babite.lv. Vienmēr priecājamies paplašināt mūsu izglītojamo pulku!

PAZIŅOJUMS
PAR DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES UZSĀKŠANU ZEMES VIENĪBAI „UŠAS”
MEŽĀRĒS, BABĪTES PAGASTĀ, BABĪTES NOVADĀ
Ar Babītes novada pašvaldības domes 19.12.2018. lēmumu „Par detālplānojuma izstrādes
uzsākšanu zemes vienībai „Ušas”, ar kadastra apzīmējumu 80480010029, Mežārēs, Babītes
pagastā, Babītes novadā” (prot. Nr. 15, 5.§) ir uzsākta detālplānojuma izstrāde ar mērķi detalizēt zemes vienības izmantošanu un apbūves parametrus, paredzot detālplānojuma teritorijā
privātmāju būvniecību, vienlaikus nosakot jauno zemes vienību robežas un aprobežojumus, kā
arī privātmāju uzturēšanai nepieciešamo transporta infrastruktūru un inženierkomunikācijas.
Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Babītes novada pašvaldības Administrācijas Plānošanas un būvniecības daļas teritorijas plānotāja Andra Valaine.
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus līdz 2019. gada 15. februārim var iesniegt Babītes
novada pašvaldības Administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā,
LV-2107, vai elektroniski nosūtīt uz e-pasta adresi dome@babite.lv.
Sekot līdzi detālplānojuma izstrādes gaitai var vienotajā ģeotelpiskās informācijas un pakalpojumu sniegšanas portālā www.geolatvija.lv.
Andra Valaine,
Babītes novada pašvaldības Plānošanas un būvniecības daļas teritorijas plānotāja

PAZIŅOJUMS
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA „KLŪGAS” BABĪTES PAGASTĀ UN NEKUSTAMĀ
ĪPAŠUMA „KLŪGAS” SALAS PAGASTĀ DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES UZSĀKŠANU
Ar Babītes novada pašvaldības domes 19.12.2018. lēmumu, protokols Nr. 15, 4.§, ir uzsākta detālplānojuma izstrāde teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma „Klūgas” zemes vienība
ar kadastra apzīmējumu 8048 002 0072, Babītes pagastā, Babītes novadā, un nekustamā
īpašuma „Klūgas” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8088 007 0042, Salas pagastā,
Babītes novadā.
Detālplānojuma izstrādes mērķis ir radīt priekšnoteikumus multifunkcionāla sporta un atpūtas kompleksa būvniecībai ar tai nepieciešamo infrastruktūru, detalizējot zemes vienību
izmantošanu un apbūves parametrus atbilstoši Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008.–
2020. gadam un Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005.–2017. gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu prasībām.
Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Babītes novada pašvaldības teritorijas
plānotāja Inga Griezne.
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus līdz 2019. gada 22. februārim var iesniegt Babītes
novada pašvaldības Administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā,
LV-2107, vai elektroniski nosūtīt uz e-pasta adresi dome@babite.lv.
Inga Griezne,
Babītes novada pašvaldības Plānošanas un būvniecības daļas teritorijas plānotāja

Babītes Mūzikas skolas audzēkņi piedalīsies valsts konkursos mūzikā
Kā katru gadu, arī šogad Latvijas Nacionālais kultūras centrs rīko valsts
konkursus mūzikā. Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās
vidējās mūzikas izglītības iestāžu audzēkņu valsts konkursi katru gadu
notiek dažādās izglītības programmās.
Konkursu mērķis ir attīstīt audzēkņu
profesionālās prasmes un uzstāšanās
kultūru, pārraudzīt izglītības kvalitāti

profesionālās ievirzes un vidējās mūzikas izglītības sistēmā, apzināt profesionālās ievirzes izglītības sistēmas tālākās

attīstības vajadzības un iespējas, tādēļ
konkursos piedalās visi skolas attiecīgo
izglītības programmu audzēkņi. Pagājušā gada nogalē Babītes Mūzikas skolā
tika organizēta valsts konkursa I kārta,
kas šogad notiek profesionālās ievirzes programmās „Pūšaminstrumentu
spēle” un „Sitaminstrumentu spēle”.

Konkursa I kārta tradicionāli tiek organizēta skolas ietvaros, bet labākie
no katras vecuma grupas tiek izvirzīti
dalībai II kārtā, kur savā starpā meistarībā mērosies 10 reģiona skolas. Tā kā
minētās programmas ietver 10 dažādus instrumentus, arī dalībnieku skaits
šogad būs liels. No Babītes Mūzikas

skolas dalībai konkursa II kārtā izvirzīti
19 audzēkņi. Valsts konkursa II kārta
notiks 18., 21. un 22. janvārī E. Dārziņa
Mūzikas vidusskolā Rīgā. Vēlam mūsu
audzēkņiem veiksmi!
Česlavs Grods,
Babītes Mūzikas skolas
direktora vietnieks izglītības darbā
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BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES PIEŅEMTIE LĒMUMI 2018. GADA DECEMBRĪ

Babītes novada pašvaldības domes sēdē 2018. gada 19. decembrī izskatīti 24 lēmumprojekti. Sēdē piedalījās13 deputāti.
Domes lēmumi īsumā:
n piešķirt adresi Stiebru iela 21, Mežāres,
Babītes pagasts, Babītes novads, dzīvojamajai mājai un tajā esošajām telpu grupām:
telpu grupai 001 – Stiebru iela 21-1, Mež-āres, Babītes pagasts, Babītes novads; telpu
grupai 002 – Stiebru iela 21-2, Mežāres,
Babītes pagasts, Babītes novads. Piešķirt
adresi Selgas iela 2, Mežāres, Babītes pagasts,
Babītes novads dzīvojamajai mājai un tajā
esošajām telpu grupām: telpu grupai 002 –
Selgas iela 2-1, Mežāres, Babītes pagasts,
Babītes novads; telpu grupai 001 – Selgas
iela 2-2, Mežāres, Babītes pagasts, Babītes
novads. Piešķirt adresi Selgas iela 4, Mežāres, Babītes pagasts, Babītes novads dzīvojamajai mājai un tajā esošajām telpu grupām:
telpu grupai 002 – Selgas iela 4-1, Mežāres,
Babītes pagasts, Babītes novads; telpu grupai
001 – Selgas iela 4-2, Mežāres, Babītes pagasts, Babītes novads;
n piešķirt adresi Dižbārdu iela 7-1, Mežāres, Babītes pagasts, Babītes novads, telpu
grupai 137,30 m2 platībā. Piešķirt adresi
Dižbārdu iela 7-2, Mežāres, Babītes pagasts,
Babītes novads, telpu grupai 137,70 m2
platībā;
n atļaut apvienot nekustamā īpašuma „Vējiņi” zemes vienību 0,153 ha platībā un nekustamā īpašuma „Ineses” zemes vienību
0,1536 ha platībā. Apvienotajai zemes vienībai mainīt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi uz „Neapgūta individuālo dzīvojamo
māju apbūves zeme” (NĪLM kods 0600).
Zemes vienībai saglabāt nosaukumu „Ineses” un piešķirt adresi „Ineses”, Spuņciems,
Salas pagasts, Babītes novads;
n atļaut uzsākt detālplānojuma izstrādi teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma „Klūgas” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
8048 002 0072 Babītes pagastā, Babītes
novadā un nekustamā īpašuma „Klūgas”
zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
8088 007 0042 Salas pagastā, Babītes novadā;

n atļaut uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamā īpašuma „Ušas” zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu 80480010029
Mež-ārēs, Babītes pagastā, Babītes novadā;
n apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajā īpašumā „Pūķi” ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80480130092 Klīvēs, Babītes pagastā,
Babītes novadā sadalīšanai. Projektēto zemes vienību Nr. 1, platība – 0,5 ha, veidot kā
jaunu nekustamo īpašumu, piešķirot adresi
„Rubiņi”, Klīves, Babītes pagasts, Babītes
novads. Projektēto zemes vienību Nr. 2,
platība – 0,5 ha, veidot kā jaunu nekustamo
īpašumu, piešķirot adresi „Brīnumsveces”,
Klīves, Babītes pagasts, Babītes novads.
Projektēto zemes vienību Nr. 3, platība –
0,5 ha, veidot kā jaunu nekustamo īpašumu,
piešķirot adresi „Laimas”, Klīves, Babītes pagasts, Babītes novads. Projektētajām zemes
vienībām Nr. 1, Nr. 2 un Nr. 3 visā platībā
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi „Neapgūta individuālo dzīvojamo māju
apbūves zeme” (NĪLM kods 0600). Projektēto zemes vienību Nr. 4, platība – 1,04 ha,
saglabāt esošā nekustamā īpašuma sastāvā,
piešķirot adresi „Pūķi”, Klīves, Babītes pagasts, Babītes novads, un visā teritorijā saglabāt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
„Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (NĪLM kods 0101);
n precizēt Babītes novada pašvaldības domes
2018. gada 28. novembra lēmumu „Par
zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
nekustamajā īpašumā Alstu iela 15 (kadastra numurs 80480041181) ietilpstošajai
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
80480041138, Spilvē, Babītes pagastā, Babītes novadā” (protokols Nr. 14, 4.§);
n nodot publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai izstrādāto Babītes
novada teritorijas plānojuma projektu un
Vides pārskata projektu. Noteikt publiskās
apspriešanas termiņu sešas nedēļas;

n noslēgt ar vienu personu zemes nomas
līgumu par pašvaldības īpašuma „Dārzi”
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
8048 009 0057, ar nosacīto nosaukumu
„Virsaiši”, daļas iznomāšanu bez apbūves
tiesībām personīgās palīgsaimniecības vajadzībām – ģimenes dārza ierīkošanai un
uzturēšanai;
n slēgt zemes nomas līgumu ar SIA „SJV”
par apbūvētu zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 8048 003 0273 Priedaines ielā
19, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā,
3,6997 ha platībā, komercfirmai piederošo
ēku uzturēšanai. Noteikt, ka zemes nomas
termiņš ir no 2019. gada 1. janvāra līdz
2028. gada 31. decembrim;
n izbeigt 2010. gada 1. novembrī noslēgto
zemes nomas līgumu Nr. 38/2011 ar SIA
„Sarma Pluss” par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0274 daļas
500 m2 platībā Piņķos, Babītes pagastā,
Babītes novadā, iznomāšanu;
n izsniegt izziņu biedrībai „Ciemats „Saliņas””, atļaujot iegūt īpašumā 3139/12100
domājamās daļas no nekustamā īpašuma
„Lāču iela”, kadastra Nr. 8088 004 0165,
Lapsas, Salas pagasts, Babītes novads;
n nodrošināt pakalpojumu „Zupas virtuve”
2019. gadā (janvārī, februārī, martā, aprīlī,
novembrī, decembrī);
n apstiprināt Babītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Papardes”-10,
Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā,
atsavināšanas izsoles rezultātus un nekustamā īpašuma ieguvēju;
n atzīt nekustamā īpašuma ar kadastra
Nr. 8088 005 0354 Salas pagastā, Babītes
novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0354 pirmo izsoli ar
pretendentu atlasi par nenotikušu. Uzdot
Babītes novada pašvaldības Īpašuma izsoles komisijai līdz 2019. gada 28. februārim
organizēt nekustamā īpašuma otro izsoli
ar pretendentu atlasi, nemainot ar Babītes

Atgādinām, ka sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa AS „Daugavpils specializētā autotransporta uzņēmuma” klientiem Babītes
novada pašvaldības administratīvajā teritorijā atkritumu savākšanas
zonā Nr. 1 no 2019. gada 1. janvāra ir 11,02 eiro/m3 (bez PVN).
Papildu informācija par atkritumu apsaimniekošanu Babītes novadā
pieejama pašvaldības tīmekļvietnē www.babite.lv, sadaļā „Iedzīvotājiem” – „Atkritumu apsaimniekošana”.
Informācija apkopota pēc  SIA „Eco Baltia vide”
un AS „Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums”
sniegtajām ziņām

SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS NODROŠINĀŠANA UN SAIMNIECISKIE DARBI
DECEMBRĪ VEIKTIE DARBI SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS
UZRAUDZĪBĀ BABĪTES NOVADĀ
Babītes novada pašvaldības Administrācijas Sabiedriskās kārtības daļas
sargu darbības rezultāti sadarbībā ar Olaines iecirkņa policijas darbiniekiem, veicot sabiedriskās kārtības uzraudzību Babītes novadā decembrī:
n veikti 37 izbraukumi sabiedriskās kārtības uzraudzībai;
n Valsts policijā nogādātas 10 personas: par administratīvā pārkāpuma
izdarīšanu – 2; aizdomās par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu – 8;
n saņemti un izskatīti 46 iedzīvotāju iesniegumi un sūdzības;
n ar 18 personām veiktas preventīva rakstura pārrunas un pieņemti paskaidrojumi;
n par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu sastādīti septiņi
protokoli – paziņojumi;
n par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu sabiedriskā
vietā, izņemot vietas, kur alkoholisko dzērienu lietošanu atļāvusi pašvaldība, vai par atrašanos sabiedriskā vietā tādā reibuma stāvoklī, kas
aizskar cilvēka cieņu, sastādīti divi administratīvā pārkāpuma protokoli;
n par gājēju pārvietošanos diennakts tumšajā laikā neapgaismotā ceļa
posmā pa braucamo daļu bez atstarojošiem elementiem sastādīti četri
administratīvā pārkāpuma protokoli;

n izteikt Babītes novada pašvaldības
25.11.2015. noteikumu Nr. 12 „Par grāmatvedības kārtošanu Babītes novada pašvaldībā” (protokols Nr. 15, 22.§) jaunā redakcijā;
n izslēgt ar 2019. gada 1. janvāri Babītes novada pašvaldības iepirkumu speciālisti Santu Ozoliņu no Babītes novada pašvaldības
Iepirkumu komisijas locekļu sastāva;
n izbeigt Babītes novada pašvaldības līdzdalību SIA „R20”. Pārdot pašvaldībai piederošās SIA „R20” kapitāla 690 daļas. Uzdot
pašvaldības īpašumu novērtēšanas komisijai
līdz 2019. gada 28. februārim iesniegt domei apstiprināšanai pašvaldībai piederošo
kapitāla daļu tirgus vērtību un pārdošanas
noteikumus, kā arī organizēt kapitāla daļu
pārdošanu;
n izbeigt Babītes novada pašvaldības līdzdalību
SIA „Rīgas Apriņķa Avīze”. Pārdot pašvaldībai piederošās SIA „Rīgas Apriņķa Avīze”
kapitāla 1075 daļas. Uzdot pašvaldības īpašumu novērtēšanas komisijai līdz 2019. gada
28. februārim iesniegt domei apstiprināšanai
pašvaldībai piederošo kapitāla daļu tirgus vērtību un pārdošanas noteikumus, kā arī organizēt kapitāla daļu pārdošanu;
n noteikt no 2019. gada 1. janvāra maksu par
SIA „Latvijas namsaimnieks” sniegtajiem
sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem Babītes novada, Babītes pagasta,
Priežciema Aspazijas, Ausekļa, Annas
Sakses, Ojāra Vācieša un Raiņa ielā esošajiem ūdenssaimniecības pakalpojumu saņēmējiem: 1) ūdensapgāde 1,18 eiro bez PVN
par 1 m3 ūdens piegādi; 2) kanalizācijas notekūdeņu savākšana 1,36 eiro bez PVN par
1 m3 notekūdeņu;
n apstiprināt Babītes novada pašvaldības
saistošos noteikumus Nr. 16 „Par grozījumiem Babītes novada pašvaldības
2018. gada budžetā”.
Andrejs Ence,
Babītes novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs

Jaunā norēķinu kārtība pašvaldības institūcijās

INFORMĀCIJA
PRECIZĒJUMS PAR SADZĪVES ATKRITUMU
APSAIMNIEKOŠANAS MAKSAS IZMAIŅĀM 2019. GADĀ
Pašvaldības izdevuma „Babītes Ziņas” 18. decembra izdevumā Nr. 104
publicēts raksts „Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņas
no 2019. gada 1. janvāra”. SIA „Eco Baltia vide” ir veikusi atkārtotus
aprēķinus, kā rezultātā summa ir precizēta. Babītes novada atkritumu
savākšanas zonā Nr. 2 un Nr. 3 SIA „Eco Baltia vide” sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas tarifs no 2019. gada 1. janvāra ir 10,16 eiro/m3 (bez
PVN), tajā skaitā poligona tarifs (ietverot DRN) – 8,25 eiro/m3 (bez PVN)
un apsaimniekotāja izmaksas 1,91 eiro/m3 (bez PVN).

novada pašvaldības domes 31.10.2018. lēmumu (protokols Nr. 1, 3.§) apstiprināto
izsoles noteikumu nosacījumus;
n slēgt vienošanos ar SIA „Abode Projects”
par 29.04.2016. noslēgtā zemes nomas
līguma Nr. 360 par nekustamā īpašuma
„Lībieši” Piņķos, Babītes pagastā, Babītes
novadā, zemes vienības, kadastra apzīmējums 8048 003 1003, daļas 0,6740 ha platībā nomu bez apbūves tiesībām teritorijas
sakopšanai, atpūtas zonas, bērnu rotaļu laukuma un celiņu ierīkošanai un uzturēšanai,
kā arī iznomātās teritorijas iežogošanai;
n apstiprināt Babītes novada pašvaldības
nekustamajam īpašumam „Piņķu ciems 4”
Babītes pagastā, Babītes novadā, kas sastāv
no zemes vienības 7,49 ha platībā, apbūves
tiesības nosacīto maksu mutiskai izsolei
1700 par vienu hektāru gadā plus PVN apmērā. Apstiprināt vienreizēju maksājumu
apbūves tiesības ieguvējam 847 eiro apmērā
par apbūves tiesības maksas noteikšanu;
n ar 2019. gada 1. janvāri nodot SIA „Latvijas namsaimnieks” bezatlīdzības lietošanā
Babītes novada pašvaldībai piederošo kustamo mantu – artēzisko urbumu, ūdens
sagatavošanas ietaises (kartītes nr. 01048,
inventāra nr. 01048), ūdensapgādes
urbumu (kartītes nr. 01910, inventāra
nr. 01910), kanalizācijas sūkņa staciju (kartītes nr. 01049, inventāra nr. 01049) – pašvaldības autonomās funkcijas ūdenssaimniecības
pakalpojumu
sniegšanai
Babītes novada, Babītes pagasta Priežciema Aspazijas, Ausekļa, Annas Sakses,
Ojāra Vācieša un Raiņa ielā esošajiem
nekustamajiem īpašumiem. Slēgt pilnvarojuma līgumu ar SIA „Latvijas namsaimnieks” par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu minētajā pašvaldības
administratīvās teritorijas daļā laikā no
2019. gada 1. janvāra līdz 28. februārim.
Minētā kustamā manta atdodama pašvaldībai 2019. gada 28. februārī;

n par smēķēšanu neatļautā vietā sastādīti divi administratīvā pārkāpuma

protokoli;

n veikts viens reids, kura laikā pārbaudītas automašīnas un automašīnu

vadītāji ar mērķi novērst likumpārkāpumus un noziedzīgus nodarījumus,
kā arī veikta preventīva rakstura patrulēšana pa Babītes novadu, pārbaudīti veikali.

Ainārs Skudris, sabiedriskās kārtības sargs

SAIMNIECISKIE DARBI DECEMBRĪ
n Piņķos turpinās Babītes vidusskolas piebūves būvdarbi.
n Babītē izveidots rotaļu laukums nekustamajā īpašumā Liepu aleja 17.
n Turpinās Dzilnupes sūkņu stacijas pārbūve, likvidēti bebru dambji.
n Veikta 484 apgaismojuma balstu marķēšana un fāzēšana.
n Veikti gājēju ietvju, laukumu, ielu un ceļu ziemas sezonas uzturēšanas darbi.
n Atbilstoši domes lēmumiem novērtēti četri pašvaldības īpašumi.
n Tiek izstrādāts Vītolu ielas Piņķos pārbūves būvprojekts.
n Noslēgti līgumi ar SIA „Sabiedriskais autobuss” par transporta pakalpojumiem neregulārajiem pasažieru pārvadājumiem Babītes sporta
kompleksa un Babītes vidusskolas vajadzībām.
Elfa Sloceniece, Babītes novada pašvaldības izpilddirektore

Vieta

Darba laiks

Norēķinu iespējas

Pašvaldības
Administrācija,
Centra iela 4, Piņķi

Pirmdiena, ceturtdiena
8.30–18.00
(pārtraukums 12.15–13.00)

Maksājumu karte
(jebkuru pašvaldības iestāžu
sniegto maksas pakalpojumu,
nodevu un nodokļu apmaksai)

Kultūrizglītības
centrs (KIC),
Jūrmalas iela 14a, Piņķi

Darbdienās 8.00–20.00,
sestdienās 10.00–16.00

Skaidra nauda,
maksājumu karte
(iespēja iegādāties biļetes
uz pasākumiem KIC
un tā filiālē)

Bibliotēka,
Jūrmalas iela 14a, Piņķi

Iestādes darba laikā

Maksājumu karte
(tikai iestādes sniegto maksas
pakalpojumu apmaksai)

Babītes
sporta komplekss,
Jūrmalas iela 17, Piņķi

Iestādes darba laikā

Maksājumu karte
(tikai iestādes sniegto maksas
pakalpojumu apmaksai)

Babītes sporta komplekss
Spuņciema sporta halle,
„Pīlādzīši”, Spuņciems,

Pirmdiena, ceturtdiena
15.00–20.00

Maksājumu karte
(jebkuru pašvaldības iestāžu
sniegto maksas pakalpojumu,
nodevu un nodokļu apmaksai)

Kultūrizglītības
centra filiāle
Salas pagastā „Vietvalži”,
„Vietvalži”, Spuņciems

No otrdienas līdz piektdienai
10.00–18.00,
sestdienās 11.00–17.00

Skaidra nauda
(iespēja iegādāties biļetes
uz pasākumiem KIC
un tā filiālē, kā arī apmaksāt
ieeju izstāžu zālē)

No 2019. gada februāra maksājumus
par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem, nekustamā īpašuma nomu,
nekustamā īpašuma nodokli u.c.

gan skaidrā naudā, gan ar maksājuma karti, uzrādot rēķinu, varēs veikt
arī jebkurā SIA „MAXIMA Latvija”
veikala kasē.
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Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības centrā

(Jūrmalas iela 14A, Piņķi)
n 25. janvārī plkst. 19.00 koncerts „Tenoru Jaunais gads”. Piedalās
lieliski dziedātāji no Nacionālās operas un Latvijas teātriem – Juris Jope,
Kristians Kareļins, Mārtiņš Brūveris un Marģers Eglinskis. Pavadījumu
nodrošina Anatolija Livčas instrumentālā grupa. Koncertā skanēs klausītāju iemīļotas dziesmas gluži jaunā interpretācijā un īpašā daudzbalsībā – „Karameles”, „Divi eņģeļi”, „Zelta kamanas”, „Mazā”, „O, Sole
Mio”, „Tavas mājas manā azotē”, „Ziemassvētku miera sardze”, „Ziemas ceļa idille”, „Tava rīta kafija” u.c. no Intara Busuļa, Dona, Mārtiņa
Freimaņa, Igo, Lindas Leen u.c. dziedātāju repertuāra, kā arī citi pazīstami
Zigmara Liepiņa un Raimonda Paula „zelta” repertuāra skaņdarbi. Biļetes pieejamas visās „Biļešu paradīzes” tirdzniecības vietās un internetā
www.bilesuparadize.lv, kā arī Kultūrizglītības centrā pie administratores.
n 22. februārī plkst. 19.00 „Holivudas stāsti” ar Raiti Zapacki un
Pēteri Asbahu. Džeza mūzikas koncerts un fakti, ko zina vien retais. Biļetes var iegādāties no 1. februāra Kultūrizglītības centrā pie administratores darbdienās no plkst. 8.00 līdz 20.00, sestdienās no plkst. 10.00
līdz 16.00. Biļetes cena 5 eiro. Tālruņa numurs uzziņām 67914450.
n 26. februārī plkst. 18.00 kinoseanss visai ģimenei – animācijas filma „Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi”. Biļetes cena 1 eiro.
Biļetes var iegādāties no 1. februāra Kultūrizglītības centrā pie
administratores.

Babītes novada pašvaldības
Kultūrizglītības centra filiālē

(„Vietvalži”, Spuņciems, Salas pagasts)
n 26. janvārī plkst. 17.00 Robēra Tomā kriminālkomēdija „Astoņas mīlošās”. Babītes novada amatierteātris „Kalambūrs”, režisors – Māris Zabarovskis. Ieeja bez maksas. Vietu rezervācija,
zvanot uz tālruņa numuru 67914920.
n 2. februārī plkst. 15.30 tikšanās ar Daini Īvānu. Stāstījums un kinoseanss – filma „Dziesmuvara 2018”. Ieeja bez maksas.
n 15. februārī plkst. 21.00 Valentīndienas balle. Spēlē grupa „Laika
upe”, uzstājas amatierteātra „Kalambūrs” aktieri. Pasākums pie galdiņiem ar pašu gādātu cienastu. Ieejas maksa 8 eiro.
n 22. februārī pasākumu cikls „Sarunas pie Eida”, fotoizstādes par savvaļas zirgiem Jelgavas Pils salā atklāšana, tikšanās ar izstādes autoru
Eināru Nordmani.

n 23. februārī plkst. 12.00 kinoseanss visai ģimenei – animācijas
filma „Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi”. Biļetes cena 1 eiro. Biļetes
varēs iegādāties stundu pirms kinoseansa.
n Līdz 31. janvārim radošo prasmju telpā apskatāma izstāde „Ticot,
mīlot un gaidot” – Ziemassvētku rotājumi, apsveikumi un pastkartes no
Jūrmalas pilsētas muzeja un „Vietvalžu” krājuma.
n Līdz 16. februārim apskatāma Latvijas Nacionālā vēstures muzeja
ceļojošā izstāde „Mēs, tauta”. Izstādē atspoguļots Latvijas attīstības
ceļš pēdējos 25 gados, īpaši uzsverot sabiedrības līdzdalības nozīmi un
būtiskākās pārmaiņas pirms un pēc valsts neatkarības atjaunošanas.
Daudz uzmanības izstādē veltīts Trešās Atmodas notikumiem, šo norišu
sekām, to dažādajiem vērtējumiem un līdzdalībnieku emocijām.

Babītes novada pašvaldības bibliotēkā

(Jūrmalas iela 14A, Piņķi)
n 22. janvārī plkst. 17.00 literāri muzikāla programma „Detektīvu vakars”. Tikšanās ar rakstnieci, dziesminieci Daci Judinu un komponistu,
dzejnieku Arturu Nīmani.
n 29. janvārī plkst. 14.30 pasaku pēcpusdiena „Imanta Ziedoņa
pasakas”.
Tematiskās izstādes
n Jaunrades centra „Gaisma” dekoratīvās mākslas un dizaina izstāde.
n Irēnas Nikkinenas fotoizstāde „Ziemas pasaka”.
n Novadpētniecības izstāde „Babītes novada ļaudis Latvijas simtgadei”.
n „Janvāris – violeto grāmatu mēnesis”.
n „1991. gada barikāžu aizstāvju atceres diena”.
Ievērojamu kultūras darbinieku jubilejas izstādes
n Rakstniekam Rūdolfam Blaumanim – 156
n Dzejniekam, tulkotājam Klāvam Elsbergam – 60
n Rakstniekam Jānim Lejiņam – 65
n Kinooperatoram Gvido Skultem – 85
n Rakstniecei Dzintrai Žuravskai – 80
n Angļu rakstniekam Somersetam Moemam – 145
n Franču gleznotājam Polam Sezanam – 180
Jaunieguvumu izstāde
n Bērnu grāmatas, nozaru literatūra, daiļliteratūra.

Bibliotēkā atklāta trešā Latvijas simtgadei
veltītā izstāde no cikla „Tēvzeme Latvija”
21. decembrī Babītes novada pašvaldības bibliotēkā Piņķos atklāta
jaunrades centra „Gaisma” dalībnieku radošo darbu izstāde, kas veltīta
Latvijas simtgadei. Šī ir trešā izstāde no cikla „Tēvzeme Latvija”,
kas izveidota, sadarbojoties ar Babītes novada pašvaldības bibliotēku
Piņķos. Dalībnieces radījušas pielietojamus un dekoratīvus mākslas
darbus, apdarinot zīda, kokvilnas un lina audumus.
Visi darbi tapuši pedagoģes Vijas Jansones vadībā, izņemot autores Antas Frīdenbergas darbus, kurus autore radījusi
mājās. Visas dalībnieces studijā iestājās
bez priekšzināšanām. Viss sasniegts,
darbojoties jaunrades centrā „Gaisma”.
Autores apguvušas darba kompozīcijas
pamatus, dažādas dekorēšanas tehnikas, prasmi ieraudzīt neparasto dabā,
iepazinušas ornamentu pārveidošanas
iespējas u.c. Liela loma ir līdzdalībai
izstādēs un skatēs, kurās nostiprinās
prasme vērtēt savus sasniegumus, salīdzinot ar citu autoru sasniegumiem.
Ir dota iespēja novērtēt, ka arī citādais
var būt mākslinieciski augstvērtīgs.
Paplašinās mākslinieciskā izpratne par

iespējām, bagātinās pieredze. Šoreiz
autores parāda dažādus retāk izmantotus apģērba darināšanas veidus un
to pielietošanas iespējas – apmetņus,
kleitas, dažādu izmēru lakatus, šalles
utt. Rotāšanai izmantoti arī latvju rakstu elementi, kas pielāgoti mūsdienu
tērpiem. Katrs darbs ir unikāls – izgatavots tikai vienā eksemplārā. Visi
darbi paliek autorēm, tā bagātinot viņu
garderobi un iespējas radīt neparastas
dāvanas un pārsteigumus tuviniekiem
un draugiem.
Vija Jansone,
tekstilmāksliniece,
jaunrades centra „Gaisma” vadītāja

APSVEICAM!
Ir mīlestība pārgalvīga burve, kas debesīs un mūsu sirdīs dzīvo
Un ziedus skaistākos no Dieva dārza plaucēt prot.

/Inese Tora/

Valsts simtgades dāvana Babītes vidusskolas izglītojamajiem
Sākot ar 2018. gada septembri Babītes vidusskolas izglītojamajiem
tika nodrošināta iespēja izzināt un klātienē pieredzēt Latvijas kultūras
un dabas vērtības, iepazīt dažādos laikos Latvijā radītās inovācijas
un uzņēmējdarbības veiksmes stāstus. Projekts „Latvijas skolas soma”
ir lielākā valsts simtgades dāvana Latvijas bērniem un jauniešiem.
Iniciatīva „Latvijas skolas soma”
veidota kā kompleksa, starpdisciplināra programma, kas apvieno
resursus, lai stiprinātu jaunās paaudzes nacionālo identitāti, pilsoniskuma, valstiskās piederības apziņu
un nacionālo identitāti, attīstītu
kultūras izpratnes un izpausmes
kompetenci, paaugstinātu izglītības kvalitāti, kā arī mazinātu sociālo nevienlīdzību.
Babītes vidusskola projekta „Latvijas skolas soma” ietvaros saņēma
6723 eiro, kas tika izlietoti dažādos
pasākumos.
No klasēm izvirzītie pārstāvji
2018. gada 6. septembrī piedalījās

iniciatīvas „Latvijas skolas soma” atvēršanas pasākumā „Arēnā Rīga”.
Projekta īstenošanas laikā izglītojamie apmeklēja Latvijas Nacionālo
vēstures muzeju, Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeju, Kara muzeju, Rīgas vēstures un kuģniecības
muzeju, Latvijas Dabas muzeju un
Latvijas Dzelzceļa muzeju, kur gida
vadībā gan aplūkoja ekspozīciju, gan
piedalījās interaktīvās nodarbībās.
Sākumskolas izglītojamie noskatījās teātra izrādi un piedalījās eksperimentu šovā un nodarbībās.
Vidusskolas izglītojamajiem un
9. klašu izglītojamajiem bija iespēja
apmeklēt teātrus un noskatīties iz-

rādes „Svina garša”, „Rīgas pilsētas
11. teātris”, „Karmena”, „Līķu grāmatas stāstiņi: Skelets Nr. 438”, „Bille”,
„Kāds pārlaidās pār dzeguzes ligzdu”.
Valsts svētku mēnesī 3.–12. klašu
izglītojamie noklausījās koncertu un
stāstu par biznesa idejas īstenošanu
dzīvē, ko prezentēja grupa „Santehniķi”. 9.–12. klašu izglītojamie noskatījās spēlfilmu „Tēvs Nakts”, savukārt 7. klašu izglītojamie piedalījās
un vēroja interaktīvo laikmetīgās
dejas izrādi „3D par telefoniem”. Vēl
projekta ietvaros tika apmeklēta Latvijas Nacionālā bibliotēka un iepazīta Vecrīga stāstos un leģendās.
Paldies sadarbības partneriem!
Projekts „Latvijas skolas soma” ar
dažādiem pasākumiem turpināsies
arī 2019. gadā!
Ilze Rozenberga,
Babītes vidusskolas direktore

Sveicam PĒTERI un ĀRIJU BIRZGAĻUS 65 gadu jeb Saules kāzu jubilejā!
Laulātais pāris lepojas ar kuplu saimi –
laulībā dzimuši divi dēli, un nu viņiem ir četri mazbērni un trīs mazmazbērni.

2018. gada decembrī
Babītes novadā piedzimuši
piecpadsmit bērni:
astoņas meitenes
un septiņi zēni.
Iedzīvotāju skaits
2019. gada 1. janvārī – 11 395.
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