2019. gada 17. septembris (Nr. 113)

Nosvinēti Salas pagasta otrie Sīpolu svētki Jaunais mācību gads Babītes novadā

Ar dziesmām un dejām, teātra izrādēm, meistarklasēm,
radošajām darbnīcām bērniem, Sīpolu gadatirgu un vēl daudz
dažādām citām aktivitātēm augusta beigās nosvinēti otrie
Salas pagasta Sīpolu svētki.
Pasākuma laikā notika Sīpolu gadatirgus, kurā varēja iegādāties dažādus
pašmāju ražotāju gardumus, rotas un
darinājumus no koka, rožu un sīpolpuķu stādus, pinumus, keramiku un
citas noderīgas lietas. Putnu mīļotāji
Latvijas Ornitoloģijas biedrības Rīgas
grupas organizētajā darbnīcā paši savām rokām varēja izgatavot putnu barotavas, ko nest līdzi uz mājām. Sīpolu
kapāšanas čempionātā spēkiem mērojās veiklākie sīpolu kapātāji, savukārt
zinātkārajiem bija iespēja piedalīties
meistarklasē „Sīpola lietošana uzturā
un citur” kopā ar profesionālu pavāru.
Pasākuma organizatore Sabīne
Upeniece-Pika stāsta: „Šogad Salas
pagasta Sīpolu kapāšanas čempionāta
dalībnieki cīnījās par galveno balvu –
statueti „Zelta sīpols” –, „Fiskars”
universālo nazi, Sīpolu svētku sienas
pulksteni un Babītes novada popgrupu „Pīlādzīši” un „Cool kids” jauno
albumu „Neticams notikums”. Otro
Salas pagasta Sīpolu svētku Sīpolu
kapāšanas čempiona titulu izcīnīja
Artūrs, kurš, pēc uzņēmuma „Avokado” šefpavāres un Sīpolu kapāšanas
čempionāta un semināra „Sīpola lietošana uzturā un citur” vadītājas Unas
domām, bija maskējies profesionālis.

Zīmīgi, ka arī šogad Sīpolu kapāšanas
čempiona titulu ieguva kungu pārstāvis. Apbalvotas tika arī 2. un 3. vietas
ieguvējas – Paula (2. vieta), Linda un
Indra (3. vieta), kuras savā īpašumā
ieguva Babītes novada popgrupu „Pīlādzīši” un „Cool kids” jauno albumu
„Neticams notikums” un Babītes novada kora „Maska” albumu „Ziema”.
Savukārt konkursā „Kāds dārzenis ir
redzams attēlā, un kur tas atrodas?”
laimīgā pareizās atbildes (sīpols, kas
atrodas Kultūrizglītības centra filiālē
Salas pagastā „Vietvalži”) iesūtītāja
bija Liene Auziņa-Jurgeviča, kura laimēja Sīpolu svētku sienas pulksteni,
Babītes novada popgrupu „Pīlādzīši”
un „Cool kids” jauno albumu „Neticams notikums” un divus ielūgumus
uz Tēva dienas kinoseansu – animācijas filmu „Lielais ceļojums” („Big
Trip”) 8. septembrī „Vietvalžos”.”
Šogad svētkos plaši pārstāvēti
bija ēdinātāji, kas piedāvāja dažādus
gardumus – sākot ar burgeriem, uz
uguns ceptu gaļu un štovētiem kāpostiem un beidzot ar franču pankūkām
un beļģu vafelēm. Mazākajiem pasākuma apmeklētājiem prieku sagādāja
ne tikai leļļu teātra izrādes, bet arī radošās aktivitātes kopā ar „Smilšu lam-

pas” komandu un rotaļas ar pasaku
tēlu Sīpoliņu. Par pasākuma muzikālo
noformējumu rūpējās grupas „Ārpilsētas sakars”, „Svētdienas aprīlis” un
„RIGA Reggae”.
Svētku laikā tika atklātas divas izstādes – „Sastingusī saules gaisma”, kurā
var aplūkot dzintaru no Jūrmalas pilsētas muzeja krājuma, un „Vārdu stāsti”, kas tapusi Babītes novada projektu
konkursā „Ģimenei. Videi. Izaugsmei”.
Izstāde „Sastingusī saules gaisma” KIC
filiālē Salas pagastā „Vietvalži” būs skatāma līdz pavasarim, savukārt mobilā
izstāde „Vārdu stāsti” aizceļojusi uz
Babītes novada pašvaldības bibliotēku Piņķos, kur tā būs skatāma līdz
30. septembrim. No 1. līdz 14. oktobrim izstāde apmeklētājiem būs pieejama Salas sākumskolā Spuņciemā, bet
no 16. oktobra līdz 30. novembrim –
Babītes vidusskolā Piņķos.
Svētkos svinīgi tika atklāts arī
jaunais „Vietvalžu” vides objekts
„Sīpols”, kas ir viens no projektā
„Tūrisms kopā” uzstādītajiem vides
objektiem Pierīgā. Sīpolu svētku pirmajā daļā to svinīgi atklāja Babītes
novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andrejs Ence un biedrības
„Pierīgas partnerība” administratīvā
vadītāja Alīna Lukjanceva.
Māra Mičule,
Babītes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Babītes vidusskola
Babītes vidusskola ir Babītes novada
pašvaldības dibināta vispārējās vidējās
izglītības iestāde, kura īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās
izglītības programmas un 26 interešu
izglītības programmas. Ņemot vērā to,
ka šis ir XII Latvijas Skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētku gads, īpaši liela
nozīme būs izglītojamo dalībai zēnu un
5.–9. klašu koros, deju kolektīvos un vizuālās mākslas kolektīvos.
Babītes vidusskolā šogad mācības
uzsāka 1050 audzēkņi, no kuriem
121 skolas durvis vēra pirmo reizi.
Šogad Babītes vidusskolā nokomplektētas piecas 1. klases ar vidēji 24 skolēniem klasē. Kopā Babītes vidusskolā
šajā mācību gadā ir 39 pamatskolas klases un sešas vidusskolas klases.
Salas sākumskola
Novada Salas pagastā atrodas pašvaldības Salas sākumskola, kurā mācības
tiek nodrošinātas no 1. līdz 6. klasei
un papildus tiek piedāvāta speciālā
programma. Skolas telpās darbojas arī
pirmsskolas izglītības grupas. Kopumā mācības Salas sākumskolā jaunajā
mācību gadā uzsāka 91 izglītojamais.
Salas sākumskola ir īpaša ar savu pieeju,
kurā izglītība ir vērsta uz katra izglītojamā individuālo personīgo izaugsmi
atbilstoši viņa spējām. Liels uzsvars
tiek likts arī uz āra vides izmantošanu
mācību procesā un Montesori pedagoģijas metodēm, tāpēc ik gadu izglītojamo skaitu papildina ne tikai bērni
no Babītes novada, bet arī no blakus
esošiem novadiem. Izglītības iestāde
sekmīgi sadarbojas ar vecākiem dažādu

jautājumu risināšanā, vecāki ir aktīvi un
iesaistās iestādes rīkotajos pasākumos,
izrāda savu iniciatīvu.
Babītes Mūzikas skola
Babītes Mūzikas skola piedāvā apgūt
12 profesionālās ievirzes, kā arī interešu izglītības programmas: klavierspēle,
akordeona spēle, vijoles spēle, čella spēle, kokles spēle, flautas spēle, trompetes
spēle, sitaminstrumentu spēle, klarnetes spēle, saksofona spēle, kora klase un
ģitāras spēle. Mācību procesa ietvaros
audzēkņiem tiek piedāvāta kolektīvā
muzicēšana skolas kamerorķestrī, koklētāju, stīgu, sitaminstrumentu, akordeona spēles un citos dažādu veidu kameransambļu sastāvos. Babītes Mūzikas
skola ir Latvijas Kokļu biedrības un
Latvijas Mūzikas izglītības iestāžu
asociācijas biedrs. 2019./2020. mācību gadu Babītes mūzikas skolā 2. septembrī uzsāka 267 audzēkņi, no tiem
132 profesionālās ievirzes izglītības
programmās, 28 audzēkņi sagatavošanas klasē, 107 audzēkņi interešu izglītības programmās.
Pirmsskolas izglītības iestādē „Saimīte” Piņķos jaunajā mācību gadā mācīsies 291 izglītojamais, savukārt Babītes
pirmsskolas izglītības iestādē – 81 izglītojamais.
Pašvaldības izglītības iestādēs kopumā strādā 195 pedagogi, kā arī 92 atbalsta un tehniskie darbinieki.
Veiksmīgu jauno mācību gadu!
Informāciju apkopoja
Māra Mičule,
Babītes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Zinību dienā, 2. septembrī, durvis jaunajam mācību gadam 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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Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai,
ko ietver nekustamā īpašuma „Irjāņi” zemes vienība Spuņciemā,
Salas pagastā, Babītes novadā

Ar Babītes novada pašvaldības domes 2019. gada 28. augusta lēmumu (protokols Nr. 15, 8. §) ir uzsākta
detālplānojuma izstrāde teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma „Irjāņi” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 80880050068 Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā. Detālplānojuma izstrādes mērķis ir
pamatot zemesgabala sadalīšanu, ievērojot piegulošajās teritorijās esošajām zemes vienībām izstrādāto
detālplānojumu risinājumus, kā arī precizēt Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008.–2020. gadam
un Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005.–2017. gadam funkcionālajā zonējumā noteikto atļauto
izmantošanu atbilstoši teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem. Par detālplānojuma izstrādes
vadītāju apstiprināta Babītes novada pašvaldības teritorijas plānotāja Inga Griezne. Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt līdz 2019. gada 17. oktobrim Babītes novada pašvaldības Administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107, vai elektroniski, sūtot uz
e-pasta adresi dome@babite.lv. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums,
reģistrācijas numurs, adrese. Apmeklētāju pieņemšanas laiks Babītes novada pašvaldībā – pirmdienās un
ceturtdienās plkst. 8.15–12.15 un plkst. 13.00–18.00.

Par detālplānojuma grozījumu apstiprināšanu
nekustamā īpašuma „Lielbatari” zemes vienībai Lapsās,
Babītes pagastā, Babītes novadā

Ar Babītes novada pašvaldības domes 2019. gada 28. augusta lēmumu „Par nekustamā īpašuma
„Lielbatari” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80480070959 Lapsās, Babītes pagastā, Babītes
novadā, detālplānojuma grozījumu apstiprināšanu” (protokols Nr. 15, 12. §) ir apstiprināti detālplānojuma grozījumi nekustamā īpašuma „Lielbatari” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80480070959
Lapsās, Babītes pagastā, Babītes novadā. Ar detālplānojuma grozījumu dokumentāciju var iepazīties
Babītes novada pašvaldības Administrācijas Plānošanas un būvniecības daļā Centra ielā 4, Piņķos,
Babītes pagastā, Babītes novadā, Babītes novada pašvaldības interneta vietnē www.babite.lv, kā arī
ģeoportālā www.geolatvija.lv.

Par nekustamā īpašuma „Drapes” Sēbruciemā, Babītes pagastā,
Babītes novadā, detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai

Ar Babītes novada pašvaldības domes 2019. gada 28. augusta lēmumu (protokols Nr. 15, 9.§) publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai ir nodots detālplānojuma projekts teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma „Drapes” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 80480080054 Sēbruciemā, Babītes
pagastā, Babītes novadā. Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2019. gada 17. septembra līdz
2019. gada 15. oktobrim. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2019. gada 3. oktobrī plkst. 17.00
Babītes novada pašvaldībā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā. Publiskās apspriešanas laikā detālplānojuma grozījumu projekts būs pieejams Babītes novada pašvaldības Administrācijas Plānošanas
un būvniecības daļā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā. Tāpat ar detālplānojuma
grozījumu materiāliem būs iespējams iepazīties ģeoportālā www.geolatvija.lv un Babītes novada pašvaldības mājaslapā www.babite.lv. Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt līdz 2019. gada
17. oktobrim Babītes novada pašvaldībā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā,
LV-2107, vai elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi dome@babite.lv. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas
saņemt rakstisku atbildi, fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese,
juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese. Apmeklētāju pieņemšanas laiks Babītes novada pašvaldībā – pirmdienās un ceturtdienās plkst. 8.15–12.15 un plkst. 13.00–18.00.
Inga Griezne, teritorijas plānotāja

Babītes novada pensionāru biedrība
viesojas Liepājā
Turpinot apskatīt ievērojamas vietas Latvijā, Babītes novada
seniori 3. jūlijā devās Babītes novada pensionāru biedrības organizētajā
ekskursijā uz Liepāju.
Liepājā seniori apmeklēja vareno
Liepājas Svētā Nikolaja pareizticīgo
Jūras katedrāli, koncertzāli „Lielais
dzintars”, kas ir gan dažādu koncertu
un kultūras pasākumu norišu centrs,
gan mājvieta Liepājas Simfoniskajam orķestrim un Liepājas Mūzikas,
mākslas un dizaina vidusskolai, izstaigāja Latvijas mūziķu Slavas aleju, kur bronzas plāksnēs var redzēt
Ievas Akurateres, Imanta Kalniņa,
Pita Andersona, Mārtiņa Brauna,
Ojāra Grīnberga, Jāņa Groduma
un Igo, grupu „Dzeltenie pastnieki”, „Eolika”, „Jumprava”, „Līvi”,
„Menuets”, „Modo” un „Pērkons”

dalībnieku un citu mūziķu plaukstas
nospiedumus, kā arī baudīja skaisto
Liepājas Zilā karoga pludmali.
Ikdienā seniori aktīvi piedalās ne
tikai braucienos pa Latviju, bet arī
apmeklē pašvaldības bibliotēkas organizētos pasākumus, Kultūrizglītības centra organizētos koncertus un
kinoseansus.
Babītes novada pensionāru biedrība dibināta 2006. gada maijā. Tās
aktivitātes tiek īstenotas ar Babītes
novada pašvaldības atbalstu.
Babītes novada
pensionāru biedrība

Babītes novadā tapis stends
par Skārduciema,
Dumpju un Vīkuļu ciema vēsturi
Senākās rakstītās ziņas par Skārduciemu un tā apkārtni fiksētas laikā, ko mēdz dēvēt par zviedru laikiem
(1621.–1710. gads). 1628. gada Kurzemes kartē pirmo reizi var redzēt iezīmētas Skārdu, Dumpju, Leitānu
un Pluģu mājas, bet 1699. gadā ap Skārdu mājām jau veidojies māju puduris jeb – tā laika izpratnē – ciems.
Tātad šogad mēs droši varam svinēt Skārduciema 320 gadu pastāvēšanu.
Skārduciemā izveidotajā vēstures
stendā apkopotas 30 senākās Dumpju, Vīkuļu un Skārduciema dzimtas kopš 17. gadsimta beigām un
iespēju robežās sniegtas ziņas par to
nodarbošanās veidiem. Jāņem vērā,
ka uzvārdi Vidzemē likumīgā veidā
doti 1822.–1826. gadā, iepriekš lietotie uzvārdi, ja tādi bija, pastāvēja
uz ieraduma pamata. Tos katrs varēja mainīt pats pēc savas vēlēšanās
vai arī tikt no citiem „ielamāts”, bet
visbiežāk uzvārds tika atvasināts no
mājas vārda. Apkārtnes iedzīvotāji nebija brīvzemnieki, tādēļ tie no
Rīgas rātes, Piņķu vai Piņķu mācītājmuižas nomāja mājas uz 24, 12 vai
6 gadiem, un pastāvēja maza iespēja,
ka dzimta vienā mājā dzīvoja nenoteiktu laiku. Lielākā daļa apkārtnes
zemnieku īpašumus no Rīgas pilsētas izpirka tikai 1920.–1930. gados.
Vairāk nekā 300 gadu laikā ciemos
dzīvojošās dzimtas kļuva radinieki,
un reizēm pat grūti izsekot radnieciskajām saitēm vairākās paaudzēs.
Īpaša vieta stendā atvēlēta izcilajam latviešu žurnālistam Ansim
Leitānam, kurš 1815. gadā dzimis
Skārduciemā, kā arī Lāčplēša Kara
ordeņa kavalieriem Jānim Samam un

FOTO: MĀRTIŅŠ MITENBERGS

PAZIŅOJUMI

Hermanim Riekstiņam un leģionāram Edgaram Skreijam.
Vēstures stendā apkopota plaša
informācija par apkārtnes zemnieku
darbību 1920.–1930. gados, padomju kolektivizāciju – lauksaimniecības
arteļa (vēlāk kolhoza) „Rainis” izveidi un darbību līdz 1955. gadam.
Diemžēl Skārduciema apkārtnes
ļaudis smagi skāra deportācijas – izsūtīto un izklīdušo zemnieku vietā
ienāca citi zemes darbu darītāji, un
gan Skārduciems, gan Vīkuļu un
Dumpju ciems kļuva daudznacionāli kā visa Padomju Latvija. Lai celtu
„gaišo komunismu”, šeit uz dzīvi apmetās daudzu tautību ienācēji. Laikam ejot, arī ienācēji ir kļuvuši par

„savējiem”, taču arvien retāk ciemos
var dzirdēt seno dzimtu uzvārdus,
tādēļ jo būtiskāk bija veidot šādu
vēstures stendu.
Lai interesentiem rastos labāks
priekšstats par attiecīgo laiku un iedzīvotāju nodarbēm, stendā iekļauta
notikumu hronika no 18. gadsimta,
tādējādi apmeklētāji var uzzināt, kad
apkārtnē karojis karaspēks, plosījusies vētra vai zemniekus skāruši
plūdi. Apmeklētāji vēstures stendā
varēs izlasīt izgrebtus esošo un bijušo māju nosaukumus, kas atradušās
Dumpju, Vīkuļu un Skārduciemā.
Mārtiņš Mitenbergs,
vēsturnieks, projekta autors

Aizvadīta Babītes novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu I konference
Šā gada 30. augustā Babītes
vidusskolā notika Babītes novada
pašvaldības izglītības iestāžu
pedagogu I konference.
Svinīgajā atklāšanā, godinot ilggadējos Babītes novada izglītības iestāžu
darbiniekus, domes priekšsēdētājs
Andrejs Ence un Babītes vidusskolas
direktore Ilze Rozenberga pasniedza
Babītes novada pašvaldības II pakāpes apbalvojumus.
Pateicība tika piešķirta sākumskolas skolotājai Valdai Kampenusai par
40 gadu ieguldījumu pedagoģiskajā darbā izglītības un audzināšanas
jomā Babītes vidusskolas sākumskolas klasēs un sporta skolotājam
Viktoram Liepniekam par ieguldījumu peldētapmācības organizēšanā un Babītes vidusskolas skolēnu
panākumu veicināšanā peldēšanas
sacensībās.
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Konferences atklāšanā tika sveikti arī pedagogi, kuri Babītes novada mācību spēkiem pievienojušies
2019./2020. mācību gadā.
Konferences otrajā daļā ar prezentāciju „Aktualitātes izglītības iestāžu
akreditācijas procesā” uzstājās Izglītības kvalitātes valsts dienesta Kvalitātes novērtēšanas departamenta
direktora pienākumu izpildītāja,
direktora vietniece Sarmīte Dīķe,
savukārt aktieris un uzņēmējs Juris

Žagars dalījās skatuves pieredzē cilvēkvadībā. Muzikālu sveicienu izglītības darbiniekiem bija sarūpējusi
grupa „Framest”.
Jauno tradīciju – organizēt Babītes
novada pašvaldības izglītības iestāžu
pedagogu konferences – iecerēts turpināt ik gadu.
Māra Mičule,
Babītes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
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BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES PIEŅEMTIE LĒMUMI 2019. GADA AUGUSTĀ
Babītes novada pašvaldības domes sēdē
28. augustā izskatīti 36 lēmumprojekti.
Sēdē piedalījās 12 deputāti.
Domes lēmumi īsumā:
n piešķirt adresi telpu grupām dzīvojamās
mājās Miera ielā 1, 2, 3, 4, 5, Mežārēs, Babītes pagastā, Babītes novadā;
n mainīt nekustamā īpašuma „Ķemeru nacionālais parks”, kadastra
nr. 80880010121, nosaukumu uz „Ķemeru Nacionālais parks”’;
n atļaut no nekustamā īpašuma „Riekstiņ-Ernesti”, kadastra nr. 80480110016,
atdalīt un reģistrēt kā atsevišķu kadastra objektu zemes vienību 10,23 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu
80480110016, visā platībā saglabājot
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
„Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība”, un piešķirt
nosaukumu „Riekstiņ-Jāņi”. Likvidēt
adresi „Riektiņernesti”, Babītes pagasts,
Babītes novads;
n mainīt nekustamajā īpašumā Zvanu iela 8, kadastra nr. 80480040527,
ietilpstošajai zemes vienībai 2,01 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu
80480040524 visā platībā noteikto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi;
n mainīt nekustamajā īpašumā Zvanu iela 9, kadastra nr. 80480040528
ietilpstošajai zemes vienībai 2,06 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu
80480040528 nekustamā īpašuma lietošanas mērķi;
n apstiprināt zemes ierīcības projektu
nekustamo īpašumu „Bulduru iela 4”, kadastra nr. 80480030848, zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 80480030561,
nekustamā īpašuma „Bulduru iela 6”, kadastra nr. 80480030849, zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 80480030683
un nekustamā īpašuma „Bulduru
iela 8”, kadastra nr. 80480030831, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
80480030684, robežu pārkārtošanai un
sadalei, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes
novadā. Projektētai zemes vienībai Nr. 1
ar kadastra apzīmējumu 80480031657,
platība – 0,2367 ha, piešķirt nekustamā
īpašuma nosaukumu/adresi Saulkrastu
iela 1 un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi „Neapgūta daudzdzīvokļu
māju apbūves zeme”. Projektētai zemes
vienībai Nr. 2 ar kadastra apzīmējumu
80480031658, platība – 0,2483 ha, piešķirt nekustamā īpašuma nosaukumu/
adresi Saulkrastu iela 3, Piņķi, Babītes
pagasts, Babītes novads, un noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi

„Neapgūta daudzdzīvokļu māju apbūves
zeme”. Projektētai zemes vienībai Nr. 3
ar kadastra apzīmējumu 80480031659,
platība – 0,1440 ha, piešķirt nekustamā
īpašuma nosaukumu Saulkrastu iela un
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi „Zeme dzelzceļa infrastruktūras
zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā”. Projektētai zemes
vienībai Nr. 4 ar kadastra apzīmējumu
80480031660, platība – 0,2394 ha, piešķirt nekustamā īpašuma nosaukumu/
adresi Saulkrastu iela 2, Piņķi, Babītes
pagasts, Babītes novads, un noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
„Neapgūta daudzdzīvokļu māju apbūves
zeme”. Projektētai zemes vienībai Nr. 5
ar kadastra apzīmējumu 80480031661,
platība – 0,2354 ha, piešķirt nekustamā
īpašuma nosaukumu/adresi Saulkrastu
iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi „Neapgūta daudzdzīvokļu
māju apbūves zeme”. Projektētai zemes
vienībai Nr. 6 ar kadastra apzīmējumu
80480031662, platība – 0,2497 ha, piešķirt nekustamā īpašuma nosaukumu/
adresi Bulduru iela 2, Piņķi, Babītes
pagasts, Babītes novads, un noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
„Neapgūta individuālo dzīvojamo māju
apbūves zeme”. Likvidēt adreses un nekustamo īpašumu nosaukumus Bulduru
iela 4, Bulduru iela 6 un Bulduru iela 8,
Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads;
n apstiprināt zemes ierīcības projektu
nekustamā īpašuma „Priedaines iela”, kadastra nr. 80480030184, zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 80480030184 sadalīšanai divās zemes vienībās Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā. Projektētai
zemes vienībai Nr. 1 ar kadastra apzīmējumu 80480031654, platība – 1,4647 ha,
saglabāt nekustamā īpašuma nosaukumu
„Priedaines iela” un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi „Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un
ceļu zemes nodalījuma joslā”. Projektētai
zemes vienībai Nr. 2 ar kadastra apzīmējumu 80480031655, platība – 0,2129 ha,
piešķirt nekustamā īpašuma nosaukumu
„Nodalījums A10” un noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi „Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā
un ceļu zemes nodalījuma joslā”;
n atļaut uzsākt detālplānojuma izstrādi
nekustamā īpašuma „Irjāņi”, kadastra
nr. 80880050068, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80880050068 Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā;

n nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai izstrādāto detālplānojuma projektu nekustamā īpašuma
„Drapes”, kadastra nr. 80480080054,
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
80480080054 Sēbruciemā, Babītes pagastā, Babītes novadā;
n apstiprināt detālplānojumu nekustamo īpašumu „Mazie Graudi”, kadastra
nr. 80480030869, zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 80480030863 un
nekustamā īpašuma „Mazie Stari”, kadastra nr. 80480030870, zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu 80480030867,
Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā;
n apstiprināt detālplānojumu nekustamā īpašuma „Mazās Ceļtakas” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
80480030865, Piņķos, Babītes pagastā,
Babītes novadā;
n apstiprināt detālplānojuma grozījumus
nekustamā īpašuma „Lielbatari”, kadastra nr. 8048 007 0167, zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu 80480070959
Lapsās, Babītes pagastā, Babītes novadā;
n atcelt Babītes novada pašvaldības domes 2019. gada 27. marta lēmumu „Par
detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma
„Purenes” zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 80480130017, Babītes pagastā, Babītes novadā” (protokols Nr. 4,
11.§);
n izbeigt 2018. gada 29. maijā noslēgto
zemes nomas līgumu Nr. 484/2018 par
nekustamajā īpašumā „Dārzi” ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80480030167 un nosacīto nosaukumu „Piņķi” daļas 0,02 ha platībā (dārza
Nr. 105) iznomāšanu;
n atteikties izmantot nekustamā īpašuma
„Līnas” Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā (kadastra nr. 80880050548)
domājamās daļas 535/4276 pirmpirkuma tiesības;
n atsavināt Babītes novada pašvaldībai
piederošās nekustamā īpašuma „Straupes – Dāv – Kaspari”, Straupciems, Salas
pagasts, Babītes novads, 2/5 domājamās
daļas. Uzdot pašvaldības īpašumu novērtēšanas komisijai trīs mēnešu laikā iesniegt Babītes novada pašvaldības domē
apstiprināšanai nekustamā īpašuma
2/5 domājamo daļu nosacīto cenu;
n nodot bezatlīdzības lietošanā pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „Babītes
siltums”, reģ. nr. 40003145751, Babītes novada pašvaldības īpašumā esošo
zemesgabalu. Noteikt zemesgabala
bezatlīdzības lietošanas termiņu līdz

SAIMNIECISKIE DARBI BABĪTES NOVADĀ
NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS
n Uzsākts darbs pie būvprojekta izstrādes pašvaldības ēkas „Salves” Spuņciemā pārbūvei par pārvaldes ēku.
n Tiek izskatīti būvnieka iesniegtie papildu darbu apjomi pie Babītes vidusskolas pārbūves būvdarbu līguma.
n Veikts pašvaldībai piederošās dzīvojamās ēkas „Puķes” kanalizācijas
sistēmas remonts un kosmētiskais remonts divos dzīvokļos Celtnieku
ielā 1, Babītē.
n Noslēgts līgums par zemes vienības Dzilnuciemā, kur paredzēts izveidot
rotaļu laukumu, meža zemes atmežošanas plāna sagatavošanu, atmežojamās daļas izspraušanu dabā un topogrāfisko uzmērīšanu.
CEĻI, MELIORĀCIJA UN APGAISMOJUMS
Turpinās Spuņciema ielas pārbūve Spuņciemā.
Veikta ceļa Annas–Vīkuļi Babītes pagastā vienkārtas virsmas apstrāde.
Veikti kārtējie grants seguma ceļu greiderēšanas darbi.
Tiek vērtēti pieci piedāvājumi iepirkumam par Vītolu ielas Piņķos pārbūvi.
Noslēgts līgums par pašvaldības autoceļa C-27 Dzilnu ceļa posma Dzilnuciemā pārbūves būvprojekta izstrādi.
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2029. gada 31. augustam. Noteikt, ka gadījumā, ja SIA „Babītes siltums” pārtrauc
sniegt ūdenssaimniecības pakalpojumus,
zemesgabals nododamas pašvaldībai;
izsniegt piecas izziņas par piekrišanu iegūt īpašumā nekustamo īpašumu;
uzņemt personu pašvaldības dzīvokļu
rindā;
piešķirt pašvaldības dzīvojamās mājas
statusu sociālai dzīvojamai mājai „Mildas”, Babīte, Babītes pagasts, Babītes
novads. Piešķirt sociālā dzīvokļa statusu dzīvokļiem Nr. 1 un Nr. 9 dzīvojamā
ēkā „Mildas”, Babītē, Babītes pagastā,
Babītes novadā;
apstiprināt Babītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Sēņu
iela 3, Kūdrā, Salas pagastā, Babītes
novadā, kadastra nr. 80880010184, kas
sastāv no zemes vienības 543 m2 platībā,
izsoles rezultātus;
atzīt nekustamā īpašuma Rožu iela 22,
Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā,
kadastra nr. 8048 004 0353, kas sastāv
no zemes vienības 1,62 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 80480040353, otro
izsoli par nenotikušu;
slēgt pārjaunojuma līgumu pie
2019. gada 30. novembra līguma
Nr. 12/2018 par apbūves tiesību piešķiršanu Meistaru ielā 3, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, zemes vienībā ar
kadastra apzīmējumu 80480030875, kas
nosaka, ka apbūves tiesīgais ir SIA „Auto
vip plus”, reģistrācijas nr. 41503084570;
slēgt pārjaunojuma līgumu pie
2018. gada 17. janvāra līguma
Nr. 131/2018 par apbūves tiesību piešķiršanu nekustamā īpašuma „Vēja ziedi”,
Babītes pagastā, Babītes novadā, kadastra nr. 80480030609, zemes vienības
daļā 0,57 ha platībā, kas nosaka, ka apbūves tiesīgais ir SIA „Piņķi DUS”, reģistrācijas nr. 40203219930;
apstiprināt Babītes novada pašvaldībai piederošo SIA „R20”, reģistrācijas
nr. 40003679131, 690 kapitāla daļu
pārdošanas cenu 27 500 eiro apmērā.
Apstiprināt Babītes novada pašvaldībai piederošo SIA „R20” kapitāla daļu
pārdošanas noteikumus. Izteikt pirmpirkuma piedāvājumu SIA „R20” valdei
iegādāties Babītes novada pašvaldībai
piederošās SIA „R20” 690 kapitāla daļas;
atcelt 2019. gada 16. augusta administratīvā pārkāpuma protokolu-lēmumu
Nr. 120030413, izbeigt lietvedību lietā,
atbrīvot personu no administratīvās
atbildības, aprobežojoties ar mutvārdu
aizrādījumu;

n atstāt spēkā 2019. gada 10. jūlija administratīvā pārkāpuma protokolu-lēmumu Nr. 120033834, sūdzību noraidīt;
n apstiprināt Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas attīstības plānu
2019.–2022. gadam;
n noteikt Babītes vidusskolas valdījumā
esošā mācību līdzekļa FOCUS 40 BLUE
5th Generation nomas maksu 104,42 eiro
bez PVN mēnesī;
n apstiprināt jaunā redakcijā Babītes novada pašvaldības 2014. gada 22. janvāra
noteikumus Nr. 1 „Nomas maksas cenrādis Babītes novada pašvaldības Babītes
sporta kompleksā”;
n veikt izmaiņas Babītes novada pašvaldības 2019. gada 23. janvāra noteikumos Nr. 1 „Par amatiem, to klasificēšanu
un mēnešalgām pašvaldības iestādēs
2019. gadā” (protokols Nr. 1, 22.§), izsakot pielikumus Nr. 3, Nr. 6 un Nr. 9 jaunā
redakcijā;
n neapstiprināt lēmuma projektu par
grozījumiem Babītes novada pašvaldības
ētikas kodeksā;
n atbrīvot Babītes novada pašvaldības
Administrācijas sekretāri A. Saukitenu
no Babītes novada pašvaldības Īpašumu
izsoles komisijas sekretāres pienākumu
veikšanas ar šī lēmuma spēkā stāšanās
dienu. Noteikt, ka ar šī lēmuma spēkā
stāšanās dienu Babītes novada pašvaldības Īpašumu izsoles komisijas sekretāres pienākumus veiks Babītes novada
pašvaldības Administrācijas sekretāre
A. Ozoliņa;
n iedalīt 800 eiro sportista dalībai pasaules čempionātā Ungārijā, Segedā.
Iedalīt 350 eiro biedrībai „Sporta klubs
„Babīte””, reģistrācijas nr. 40008062780,
Babītes novada basketbola veterānu komandas dalībai Latvijas čempionātā basketbolā veterāniem. Iedalīt 75 eiro biedrībai „Latvijas Vieglatlētikas veterānu
asociācija”, reģistrācijas nr. 4008203134,
Latvijas vieglatlētikas vecmeistaru izlases dalībnieces dalības maksas izdevumu
segšanai;
n piešķirt Babītes novada pašvaldības
II pakāpes apbalvojumu „Pateicība”
I. Aizsilai par godprātīgu darbu, iniciatīvu un entuziasmu, veidojot pozitīvu
Babītes novada pašvaldības tēlu novadā
un Latvijā;
n atlikt atbildes sniegšanu SIA „Park
Estate Holding”.
Andrejs Ence,
Babītes novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs

PAZIŅOJUMI

n Turpinās Trenču poldera sūkņu stacijas pārbūves darbi, Babītes poldera

sūkņu stacijā veikti plānotie remontdarbi.

n Pabeigta ielu apgaismojuma izbūve Spuņciema ielas posmā Spuņciemā

un Kleistu ielā, posmā no Staru ielas līdz autobusu pieturai „Pumpas”
Mežārēs, turpinās ielu apgaismojuma izbūve Alstu ielā Spilvē.

PAŠVALDĪBAS IESTĀDES

n Noslēgts līgums par āra tenisa galda uzstādīšanu Brīvkalnos un Piņķos

un āra trenažieru uzstādīšanu Piņķos, kā arī par pludmales volejbola laukuma izveidi Piņķos.
n Noslēgts līgums par ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu Babītes pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņiem.
n Turpinās trīs piedāvājumu vērtēšana iepirkumam par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu Babītes vidusskolā un Salas sākumskolā.
n Pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA „Eco Baltia Vide” iepirkumā par
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu novadā; tiek gatavots līgums.
Elfa Sloceniece,
Babītes novada pašvaldības izpilddirektore

Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamā īpašuma
„Mazās Ceļtakas” zemes vienībai Babītes pagastā, Babītes novadā

Ar Babītes novada pašvaldības domes 2019. gada 28. augusta lēmumu „Par nekustamā īpašuma
„Mazās Ceļtakas” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80480030865 detālplānojuma apstiprināšanu” (protokols Nr. 15, 11.§) ir apstiprināts detālplānojums nekustamā īpašuma „Mazās Ceļtakas” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80480030865 Babītes pagastā, Babītes novadā.

Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamo īpašumu „Mazie Graudi”
un „Mazie Stari” zemes vienībām Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā

Ar Babītes novada pašvaldības domes 2019. gada 28. augusta lēmumu „Par nekustamo īpašumu „Mazie Graudi”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80480030863, un „Mazie Stari”, zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 80480030867, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, detālplānojuma
apstiprināšanu” (protokols Nr. 15, 10.§) ir apstiprināts detālplānojums nekustamā īpašuma „Mazie
Graudi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80480030863 un nekustamā īpašuma „Mazie Stari”
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80480030867, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā.
Ar detālplānojuma dokumentāciju var iepazīties Babītes novada pašvaldības Administrācijas Plānošanas un būvniecības daļā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, Babītes novada
pašvaldības interneta vietnē www.babite.lv, kā arī ģeoportālā www.geolatvija.lv.
Veldze Liepa, Babītes novada pašvaldības Plānošanas un būvniecības daļas vadītāja
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2019. gada augustā
Babītes novadā piedzimuši
piecpadsmit bērni:
astoņas meitenes
un septiņi zēni.

Babītes novada pašvaldības
Kultūrizglītības centrā
notiks Liepājas Leļļu teātra izrāde
„Kur zirgi”.

PUBLICITĀTES FOTO

Iedzīvotāju skaits
2019. gada 1. septembrī – 11 734.

Dainas Prūses gleznu izstāde
bibliotēkā Piņķos

(Jūrmalas iela 14A, Piņķi)
n 27. septembrī plkst. 19.00 Liepājas Leļļu teātra izrāde visai
ģimenei „Kur zirgi”. Biļešu iepriekšpārdošana Kultūrizglītības
centra 1. stāvā pie administratorēm. Biļetes cena: 4 eiro.
n 29. oktobrī plkst. 19.00 Latvijas Leļļu teātra izrāde „Mazā
raganiņa”. Biļešu iepriekšpārdošana Kultūrizglītības centra
1. stāvā pie administratorēm no 7. oktobra. Ieteicamais vecums
4+. Biļetes cena: 5 eiro.

Babītes novada pašvaldības
Kultūrizglītības centra filiālē

(„Vietvalži”, Spuņciems, Salas pagasts)
n 28. septembrī plkst. 18.00 pēdējo reizi tiks izrādīta R. Tomā
kriminālkomēdija divos cēlienos „Astoņas mīlošās” (Babītes novada amatierteātris „Kalambūrs”, režisors Māris Zabarovskis). Ieteicamais vecums 12+. Vietu rezervācija, rakstot uz e-pasta adresi
sabine.upeniece@babite.lv vai zvanot uz tālr. nr. 67914922 vai
20387272.
n 1. oktobrī plkst. 15.00 koncerts Babītes novada senioriem un
Pensionāru un politiski represēto personu labdarības biedrības
biedriem. Organizē starptautiskā lidosta „Rīga” sadarbībā ar Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības centru. Nokļūšanai uz/no
koncerta norīkots bezmaksas autobuss. Pieteikšanās autobusam
līdz 27. septembrim (ieskaitot) Babītes novada pašvaldības Sociālā
dienesta Daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā (Centra
iela 3, Piņķi) vai zvanot uz tālruņa numuru 66662859. Autobusa
pieturvietas, nokļūšanai uz koncertu maršrutā Babīte–KIC–„Vietvalži”: 13.20 Babīte, Liepu aleja 17, 13.35 Piņķi, Jūrmalas iela 14A,
13.55 autobusa pietura „Krievi” (braucot virzienā uz Spuņciemu, Ventspils šoseja), 14.15 Pavasari, 14.20 Gātciems,
14.30 Straupciems, 14.45 Spuņciema sporta halle/sākumskola,
„Pīlādzīši”, Spuņciems, 14.50 KIC „Vietvalži”.
Autobusa pieturvietas, nokļūšanai no koncerta atpakaļ uz mājām:
17.10 KIC „Vietvalži”, 17.20 Spuņciema sporta halle/sākumskola, „Pīlādzīši”, Spuņciems, 17.35 Straupciems, 17.45 Gātciems,
17.55 Pavasari, 18.10 autobusa pietura „Krievi” (braucot virzienā no Spuņciema, Ventspils šoseja), 18.35 Piņķi, Jūrmalas iela 14,
18.40 Babīte, Liepu aleja 17.
* Lūgums ņemt vērā, ka autobusa atiešanas laiki pieturvietās ir norādīti
orientējoši un tie var mainīties satiksmes intensitātes un laikapstākļu dēļ.

n 20. oktobrī plkst. 17.00 Babītes novada amatierteātra „Kalambūrs” teatrālā izmeklēšana „Kā rodas izrāde” pēc K. Čapeka
darba motīviem. Režisors Māris Zabarovskis. Ieteicamais vecums
12+. Vietu rezervācija, rakstot uz e-pasta adresi sabine.upeniece@
babite.lv vai zvanot uz tālruņa numuru 67914922 vai 20387272.
n 31. oktobrī plkst. 19.00 spokošanās „Vietvalžos” – cirka
mākslinieku šovs un brīnumi, labākās maskas konkurss, radošas
aktivitātes lieliem un maziem. Ieteicamais vecums 5+. Biļetes
cena: 3 eiro.
n 9. novembrī plkst. 12.00 leļļu teātra „RIKKO lelles” izrāde
„Pasaka par Latviju”. Bērnišķīgi pasakains stāsts par Latvijas
rašanos. Liktenīgie piedzīvojumi sākas starp meža dzīvniekiem,

taču tad uzrodas cilvēki… Roku lelles: Ezītis, Alnis, Zaķītis, Vilks,
Vārna, Sprīdītis, Lāčplēsis, Melnais Bruņinieks. Mērķauditorija: 3+.
Biļetes cena: 1 eiro.
n 11. novembrī plkst. 18.30 Lāčplēša dienas pasākums. Koncerts un sadziedāšanās pie ugunskura. Līdzi var ņemt malku ugunskuram. Ieeja bez maksas.

Babītes novada pašvaldības bibliotēkā

(Jūrmalas iela 14A, Piņķi)
Tematiskās izstādes:
n „Baltijas ceļam – 30”;
n „8. septembris – Tēva diena”;
n Dainas Prūses gleznu izstāde;
n Mobilā izstāde „Vārdu stāsti” (līdz 30. septembrim).

Pasākumi

n 21. septembrī plkst. 10.30 pirmā „Pūčulēnu skolas” nodarbība.

Ievērojamu kultūras darbinieku jubilejas izstādes
n Rakstniecei Mirdzai Kļavai – 95;
n Režisorei, skatuves mākslas pedagoģei Verai Baļunai – 115;
n Pirmajam Latvijas Valsts prezidentam Jānim Čakstem – 160;
n Gleznotājam Jāzepam Pīgoznim – 85;
n Aktrisei Dacei Bonātei – 60;
n Aktierim Jurim Lisneram – 60;
n Tekstilmāksliniecei Edītei Paulai-Vīgnerei – 80.

Jaunieguvumu izstāde

n Bērnu grāmatas, nozaru literatūra, daiļliteratūra.

Piņķu Sv. Jāņa evaņģēliski luteriskajā baznīcā

(Skolas iela 17, Piņķi)
n 21. septembrī plkst. 11.00 LELB Diakonijas dienas centra
„Mēs” Imantā teātra grupiņas izrāde „Liepas pie baznīcas”. Runā,
ka mācītāja lomu izrādē tiešām spēlēšot draudzes mācītājs Andris
Krauliņš! Pēc izrādes sadraudzība senioriem.
n 6. oktobrī plkst. 11.00 Pļaujas svētku muzikālais dievkalpojums.

Babītes Sv. Annas luterāņu baznīcā

(„Klīves”, Babītes pagasts)
n 29. septembrī plkst. 11.00 Babītes Sv. Annas baznīcas
165 gadu jubilejas svētku dievkalpojums. Dievkalpojumu vadīs
bīskaps emeritus Pāvils Brūvers. Pie ērģelēm Jānis Pelše, dziedās
tenors Mārtiņš Zvīgulis. Piņķos šajā svētdienā dievkalpojums nenotiek. Pēc dievkalpojuma sadraudzība.
n Piņķu draudze aicina ikvienu interesentu uz Bībeles stundām 1. un
15. oktobrī plkst. 10.00 baznīcas sakristejā.
Vairāk informācijas
par pasākumiem pašvaldības mājaslapā
www.babite.lv.

5. septembrī Babītes novada pašvaldības bibliotēkā tika atklāta
Dainas Prūses gleznu izstāde, kurā aplūkojamas trīspadsmit gleznas,
kas gleznotas laika periodā no 1992. gada līdz 2019. gadam.
Māksliniece glezno gan ar eļļas, gan
akrila, gan akvareļa krāsām. Dainas
Prūses gleznās vērojamas dažādas
klusās dabas, ziedu motīvi un dabas
ainavas. Acis priecē mierīgie un harmoniskie krāsu toņi.
Nozīmīgu vietu izstādē ieņem
glezna „Par Mērijas zābakiem domājot”. Mērija Grīnberga, par kuru
uzņemta Kristīnes Želves dokumentālā spēlfilma „Mērijas ceļojums”, bijusi Dainas Prūses ģimenes draugs.
Daina Prūse ir jūrmalniece, slavenā
Jūrmalas mākslinieka vecmeistara
Edgara Bauzes meita. Jūrmalas gleznošanas studijā „Mūžu dzīvo, mūžu
mācies”, kuru vada māksliniece Baiba
Māzere, Daina Prūse darbojas astoņus gadus.
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Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības centrā

Izstāde bibliotēkas telpās būs aplūkojama līdz 5. oktobrim.
Ināra Pētersone,
Babītes novada pašvaldības
bibliotēkas bibliotekāre

Aicinām ģimenes pieteikt mazuļus „Pūčulēnu skolā”!
Babītes novada pašvaldības
bibliotēka šogad pirmo reizi ir
iesaistījusies lasīšanas veicināšanas
programmā trīs līdz četrus gadus
veciem bērniem un viņu ģimenēm
„Grāmatu starts”.
Ideja un koncepts pieder Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras
centram. Programmu finansē Latvijas
Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība 50% apmērā un pašvaldība 50%
apmērā. Programmas mērķis ir veicināt
mazo apmeklētāju lasītprieku un interesi par grāmatām, veicināt lasīšanu kā
tradīciju ģimenēs, pievērst jauno vecāku uzmanību lasīšanas nozīmei bērna
attīstībā un izglītībā, veidot mazo lasītāju literāro gaumi. Programmas ietvaros

ir iegādāti 12 komplekti, kas sastāv no
vienas bērnu grāmatas, viena bukleta
vecākiem, vienas mīļlietiņas un mugursomas pūces formā. Bibliotēkā notiks
četras izglītojošas, attīstošas un radošas
nodarbības 3–4 gadus veciem bērniem
kopā ar vecākiem, kas sauksies „Pūčulēnu skola”.
Nodarbības notiks plkst. 10.30 sestdienās – 21. septembrī, 12. oktobrī,
23. novembrī un pēdējā nodarbība
7. decembrī, kad būs „Pūčulēnu skolas”
izlaidums un tikšanās ar lielo pūci. Interesentus aicinām pieteikties bibliotēkā
līdz 18. septembrim.
Ināra Pētersone,
Babītes novada pašvaldības
bibliotēkas bibliotekāre
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