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Nosvinēta Starptautiskā senioru diena
Pasākums, līdzīgi kā pērn, organizēts
Babītes novada pašvaldības un starptautiskās lidostas „Rīga” sadarbības
memoranda ietvaros.
Senioru priekam uz skatuves kāpa
gan pašmāju kolektīvi, gan starptautiskās lidostas „Rīga” darbinieki ar
ģimenēm. Viesus ar joku dziesmām
un interesantiem stāstiem izklaidēja
pasākuma vadītājs – atraktīvais Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības centra amatierteātra „Kalambūrs” režisors Māris Zabarovskis.
Koncertu atklāja Babītes novada
vidējās paaudzes deju kolektīvs „Dārta” ar deju uzvedumu „Trīnes grēki”.
Dejas nomainīja muzikāls priekšnesums – tautā iemīļotas dziesmas burvīgās balss īpašnieces Anitas Levšas
izpildījumā. Interesanti, ka ikdienā
Anitas Levšas darbs nav saistīts ar
mūziku, viņa ir ilggadēja lidostas
„Rīga” aviācijas drošības inspektore
un veic personu drošības kontroli
pirms došanās uz gaisa kuģi.

Arī lidostas darbinieku bērni pārsteidza ar saviem talantiem, šoreiz –
modernajā dejā: Kristians Melbārdis
un Dana Ļebedeva priecēja ar sambas, ča-ča-ča, rumbas un džaiva deju
soļiem, Roberts Ceimers un Anastasija Onufrijeva skatītājus apbūra,
nodejojot sambu, ča-ča-ča, rumbu,
pasadobli un džaivu.
Skaists bija Babītes novada draugu – lidostas „Rīga” – ansambļa skanējums. Priekšnesumā iesaistot arī
seniorus, tas pārtapa vienotā kopkorī,
un visi klātesošie kopā izpildīja dziesmas gan no Raimonda Paula, gan
Eduarda Rozenštrauha repertuāra.
Kamēr vieni sadziedājās, citi vienojās kopīgā deju solī.
Uz Salas pagasta „Vietvalžu” skatuves sadraudzības deju rakstus izdejoja pašmāju senioru deju kopa
„Gāte” un viesi no Igaunijas.
Vakars turpinājās ar saviesīgām
sarunām pie tējas tases, uzburot vēl
daudzus siltus un gaišus kopā būšanas mirkļus.
Paldies visiem, kas piedalījās! Uz
tikšanos nākamajā gadā!
Māra Mičule,
Babītes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Foto: Māra Mičule

1. oktobrī Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības centra
filiālē „Vietvalži” Spuņciemā,
Salas pagastā, atzīmēta Starptautiskā senioru diena.

Starptautiskās senioru dienas svinības „Vietvalžos” 1. oktobrī.

Aicinām piedalīties Babītes novada teritorijas plānojuma
pilnveidotā projekta publiskajā apspriešanā!
Atbilstoši Babītes novada pašvaldības domes 2019. gada 25. septembra
lēmumam „Par Babītes novada teritorijas plānojuma pilnveidotā projekta
nodošanu publiskajai apspriešanai” (prot. Nr. 17, 13. §) publiskai apspriešanai ir nodots Babītes novada teritorijas plānojuma pilnveidotais projekts.

Foto: edgars sparāns

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no šā gada 15. oktobra līdz

6. novembrim. Publiskās apspriešanas laikā ar teritorijas plānojuma

pilnveidoto projektu iespējams iepazīties:
• elektroniski – Babītes novada
pašvaldības mājaslapā www.babite.lv
un portālā „Ģeolatvija.lv” (geolatvi
ja.lv/geo/tapis#document_6460);
• klātienē – Babītes novada pašvaldības Administrācijas ēkā Centra
ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107, apmeklētāju
pieņemšanas laikos.
Publiskās apspriešanas sanāksmes notiks:
24. oktobrī plkst. 17.00 Babītes
novada pašvaldības Kultūrizglītības
centrā Jūrmalas ielā 14 A, Piņķos,
Babītes pagastā, Babītes novadā;
28. oktobrī plkst. 17.00 Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības centra filiālē Salas pagastā „Vietvalži” Spuņ
ciemā, Salas pagastā, Babītes novadā.

Publiskās apspriešanas laikā papildu informāciju par Babītes novada
teritorijas plānojuma projektu var 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 līdz
6. novembrim iespējams iesniegt:
• elektroniski – sūtot uz e-pasta
adresi dome@babite.lv vai portālā
„Ģeolatvija.lv” (geolatvija.lv/geo/ta
pis#document_6460);
• pa pastu – sūtot Babītes novada
pašvaldībai uz adresi Centra iela 4,
Piņķi, Babītes pagasts, Babītes no-

vads, LV-2107 (pasta zīmogs – līdz
6.11.2019.);
• klātienē – Babītes novada pašvaldībā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā.
Sekot līdzi teritorijas plānojuma
izstrādes gaitai var vienotajā ģeotelpiskās informācijas un pakalpojumu
sniegšanas portālā www.geolatvija.lv.
Portāla „Ģeolatvija.lv” lietotāju
ērtībai Babītes novada pašvaldības
mājaslapā www.babite.lv ievietota
prezentācija – Babītes novada pašvaldības teritorijas plānojuma (interaktīvās kartes) apskatīšana valsts
vienotajā ģeotelpiskās informācijas
portālā (Ģeoportāls) www.geo
latvija.lv.
Veldze Liepa,
Plānošanas un būvniecības daļas
vadītāja
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„Pierīgas partnerība” –
vieta, kur augt tavām idejām
Lai sekmētu pilsoniskas un
aktīvas sabiedrības attīstību,
biedrības „Pierīgas partnerība”
paspārnē ir izveidots NVO
infopunkts.

Tā pakalpojumus aicinām izmantot ikvienu Babītes, Mārupes un
Olaines novada iedzīvotāju un interešu grupu, biedrību vai nodibinājumu pārstāvjus. NVO infopunkta
pakalpojumi ikvienam, kurš darbojas vai vēlas darboties nevalstiskajā
organizācijā un/vai interešu grupā,
ir bez maksas.
„Pierīgas partnerības” teritorijā
2019. gadā darbojās 420 organizācijas. Informācija par organizācijām,
kas darbojas „Pierīgas partnerības”
teritorijā, ir apkopota datu bāzē
www.pierigaspartneriba.lv, kur ikviens interesents var atrast sev interesējošās organizācijas pēc teritorijas
vai darbības nozares vai meklētājā ievadot atslēgvārdu.
NVO infopunkts jebkurā jums
ērtā laikā, vietā un formātā (klātienē, rakstot uz e-pasta adresi info@
pierigaspartneriba.lv, sociālajos tīklos „Facebook” un „Instagram”, zvanot uz tālruņa numuru 28644888)

sniedz konsultācijas un informāciju
par:
- organizāciju dibināšanu un darbības attīstību;
- finanšu piesaistes iespējām;
- brīvprātīgā darba organizēšanu
un iespējām iesaistīties brīvprātīgajā
darbā;
- iniciatīvu īstenošanu no A līdz Z;
- aktuāliem pasākumiem un norisēm sabiedrībā, kur iespējams iesaistīties un/vai saņemt atbalstu;
- „Ziedotāju klubu”, kas izveidots,
lai veicinātu filantropijas attīstību
„Pierīgas partnerības" teritorijā,
- „Pierīgas partnerības” organizētajiem projektu konkursiem – to
nosacījumiem un piedāvātajām iespējām.
NVO infopunkts iniciē un atbalsta sadarbību starp organizācijām,
pašvaldībām un uzņēmumiem, kas
darbojas „Pierīgas partnerības” teritorijā, un starp organizācijām,
kas darbojas citviet Latvijā un citās
valstīs, – studiju vizītes, kontaktu
apmaiņu, sadarbības un partnerības
veidošanas pasākumus.
NVO infopunkts organizē dažādas apmācības un meistarklases, seminārus un citus pasākumus jaunu

NVO Info punkts
Babītes - Mārupes - Olaines novadā

zināšanu un prasmju apguvei personiskai pašizaugsmei un organizācijas
kapacitātes stiprināšanai.
Ja tev ir ideja, kuru vēlies īstenot
Babītes, Mārupes vai Olaines novadā, bet nezini, kā, vai tev nepieciešams atbalsts vai vēlies līdzdarboties,
bet nevari izlemt, ar ko sākt, – NVO
infopunkts ir vieta, kur tevi atbalstīs!
Nāc ciemos!
Biedrība „Pierīgas partnerība” ir
vietējā rīcības grupa, kas darbojas
Babītes, Mārupes un Olaines novada
teritorijā jau 10 gadus! Biedrības mērķis – veicināt Babītes, Mārupes un
Olaines novada teritorijās dzīvojošo
iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos, sekmējot ilgtspējīgu lauku attīstību, kas ietver gan ekonomiskās un
sociālās aktivitātes pieaugumu, gan
teritorijas vides uzlabošanu un esošo
resursu ilgtspējīgu izmantošanu.
NVO infopunkts tiek finansēts Sabiedrības integrācijas fonda projektā
„NVO atbalsta stiprināšana Babītes,
Mārupes un Olaines novadā” no
valsts budžeta līdzekļiem.

420 NVO

Pierīgas partnerības
teritorijā

Ikvienam iedzīvotājam,
kas darbojas vai vēlas darboties
nevalstiskajās organizācijās un/vai interešu grupās!

KONSULTĀCIJAS

SADARBĪBAS
VEIDOŠANA

ZIEDOTĀJU
KLUBS

NODERĪGA
INFORMĀCIJA

APMĀCĪBAS

PROJEKTU
KONKURSI

Publikāciju sagatavoja
Guntis Ruskis,
biedrības „Pierīgas partnerība”
NVO atbalsta punkta koordinators

Piešķirts finansējums Piņķu
ūdenskrātuves labiekārtošanai

+371-28644888

@
@pierigaspartneriba.lv info@pierigaspartneriba.lv

Jaunmārupes sabiedriskā ēka
Olaines NVO apvienības telpas
Foto: emīls desjatņikovs

Babītes novada pašvaldība ir saņēmusi apstiprinājumu no Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) par finansējuma
piešķiršanu projekta iesniegumam
Nr. 19-04-AL04-A019.2204-000001
„Piņķu ūdenskrātuves labiekārtošana”,
kas iesniegts ELFLA Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014.–2020.
gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.
Projekta mērķis ir veicināt tūrisma
rekreācijas un atpūtas iespējas Babītes novada iedzīvotājiem un viesiem.
Projekta rezultātā apkārt Piņķu
ūdenskrātuvei tiks izveidots aptuveni 1,5 km garš celiņš ar cieto segumu,
izbūvēts apgaismojums, teritorija
tiks labiekārtota ar soliņiem un atkritumu urnām.
Piņķu ūdenskrātuves labiekārtošana veicinās veselīgu dzīvesveidu
iedzīvotāju vidū, tiks sakārtota liela
teritorijas daļa. Piņķu ūdenskrātuve
nākotnē varētu būt viens no populārākajiem aktīvā tūrisma objektiem
Pierīgas iedzīvotāju vidū.
Projekta attiecināmās izmaksas

Veidosim pilsonisku un aktīvu sabiedrību
Pierīgas Partnernerības teritorijā kopā!

Piņķu ūdenskrātuve.

ir 50 000 eiro, publiskais finansējums – 45 000 eiro. Projekta īstenošanas laiks – no 2019. gada februāra
līdz 2020. gada decembrim.
Plašāka informācija par Eiropas
Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejama Eiropas Komisijas
tīmekļa vietnē.

Vairāk informācijas par atbalsta
saņemšanas nosacījumiem – biedrības „Pierīgas partnerība” mājaslapā
un sociālajos tīklos.
Jolanta Ivanova,
Babītes novada pašvaldības
projektu vadītāja

WWW.PIERIGASPARTNERIBA.LV

NVO info punkts tiek finansēts
Sabiedrības integrācijas fonda projektā
„NVO atbalsta stiprināšana Babītes,
Mārupes un Olaines novados”
no valsts budžeta līdzekļiem.

Informatīvā pēcpusdiena
par tūrisma iespējām un
pakalpojumiem Babītes novadā
Babītes novada pašvaldības Sociālā
dienesta Daudzfunkcionālo sociālo
pakalpojumu centra filiāle „Babīte”
Liepu alejā 17, Babītes pagastā, aici
na visus interesentus 24. oktobrī
plkst. 15.00 uz informatīvu pēcpusdienu, kurā varēs uzzināt par tūrisma
iespējām, pakalpojumiem šodien un

nākotnē, vietām un objektiem Babītes novada teritorijā.
Lekciju vadīs Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības centra filiāles Salas pagastā „Vietvalži” izstāžu
zāles vadītāja Dace Ulpe.
Plašāka informācija, zvanot uz tālruņa numuru 67914924.
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babītes novada pašvaldības domes pieņemtie lēmumi septembrī
Babītes novada pašvaldības domes ārkārtas
sēdē 2019. gada 9. septembrī izskatīts
viens lēmumprojekts. Sēdē piedalījās 13
deputāti.
Domes sēdes lēmums īsumā:
 piešķirt papildu finansējumu 148 873,69
eiro, tajā skaitā PVN 21%, 2017. gada
22. augusta būvdarbu līguma Nr. 764 „Babītes vidusskolas pārbūve” izpildei.
Babītes novada pašvaldības domes sēdē
25. septembrī izskatīti 38 lēmumprojekti.
Sēdē piedalījās 10 deputāti.
Domes lēmumi īsumā:
 apstiprināt pašvaldības piedalīšanos Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–
2020. gadam pasākuma 19.3 „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” aktivitātē 19.32
„Starpteritoriālā sadarbība” ar projektu „Apkārt Rīgai – vienots tūrisma piedāvājums”;
 apstiprināt pašvaldības piedalīšanos Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai programmas 2014.–2020. gadam
apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē „Vietējās teritorijas, to skaitā dabas un kultūras objektu,
sakārtošanas pakalpojumu pieejamībai,
kvalitātei un sasniedzamībai” ar projektu
„Badmintona laukuma izveide Babītē”;
 apstiprināt pašvaldības piedalīšanos Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā
ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju” aktivitātē „Vietējās teritorijas, to
skaitā dabas un kultūras objektu, sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un
sasniedzamībai” ar projektu „Āra mūzikas
instrumenti Piņķos, Babītes novadā”;
 atteikt izskatīt iesniegumus par būvatļaujas pārreģistrācijas, akta par pieņemšanu
ekspluatācijā un būvniecības ieceres apstrīdēšanu un trešās personas statusa noteikšanu;
 piešķirt adresi Indriņas iela 1, Mežāres,
Babītes pagasts, Babītes novads, dzīvojamai mājai ar kadastra apzīmējumu
80480010951001, kas atrodas nekustamā īpašuma „Indriņas iela 1”, kadastra nr.
80480010960, zemes vienībā ar kadastra
apzīmējumu 80480010951 un piešķirt
adreses telpu grupām Indriņas iela 1-1
un Indriņas iela 1-2, Mežāres, Babītes
pagasts, Babītes novads. Piešķirt adresi
Indriņas iela 4, Mežāres, Babītes pagasts,
Babītes novads, dzīvojamai mājai ar kadastra apzīmējumu 80480011017001,
kas atrodas nekustamā īpašuma „Indriņas iela 4”, kadastra nr. 80480011019,
zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu
80480011017 un piešķirt adreses telpu grupām Indriņas iela 4-1 un Indriņas
iela 4-2, Mežāres, Babītes pagasts, Babītes
novads. Piešķirt adresi Indriņas iela 5,
Mežāres, Babītes pagasts, Babītes novads,
dzīvojamai mājai ar kadastra apzīmējumu
80480010952001, kas atrodas nekustamā īpašuma „Indriņas iela 5”, kadastra nr.
80480010961, zemes vienībā ar kadastra
apzīmējumu 80480010952 un piešķirt









adreses telpu grupām Indriņas iela 5-1
un Indriņas iela 5-2, Mežāres, Babītes
pagasts, Babītes novads. Piešķirt adresi
Indriņas iela 7, Mežāres, Babītes pagasts,
Babītes novads, dzīvojamai mājai ar kadastra apzīmējumu 80480010953001,
kas atrodas nekustamā īpašuma „Indriņas iela 7”, kadastra nr. 80480010962,
zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu
80480010953 un piešķirt adreses telpu
grupām Indriņas iela 7-1 un Indriņas iela
7-2, Mežāres, Babītes pagasts, Babītes novads;
piešķirt adresi „Jaunsprīdīši”, Spilve,
Babītes pagasts, Babītes novads, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
80480040086;
atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Bangas”, kadastra nr. 80480020036, un reģistrēt kā atsevišķu nekustamo īpašumu un
kadastra objektu zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 80480150021, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 80480150022
un zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
80480140022, un piešķirt nosaukumu
„Bangas 1”, Babītes pagasts, Babītes novads.
Visā platībā zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 80480150021, 80480150022
un 80480140023 mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz „Zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība”. Saglabāt nekustamā īpašuma
„Bangas”, kadastra nr. 80480020036, zemes vienībai esošo nosaukumu un adresi
„Bangas”, Babītes pagasts, Babītes novads.
Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
80480020036 saglabāt esošo nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi „Zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība”;
apstiprināt zemes ierīcības projektu
nekustamā īpašuma “Ceļmalas”, Straupciemā, Salas pagastā, Babītes novadā, kadastra nr. 80880040027, zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 80880040290,
sadalīšanai divās zemes vienībās. Projektētajai zemes vienībai Nr. 1 ar kadastra apzīmējumu 80880040390 un
uz zemes vienības esošajām ēkām ar kadastra apzīmējumiem 80880040027001,
80880040027003,
80880040027004,
80880040027005, 80880040027006 saglabāt nekustamā īpašuma nosaukumu/
adresi „Ceļmalas”, Straupciems, Salas pagasts, Babītes novads, un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi „Individuālo dzīvojamo māju apbūve”. Projektētajā
zemes vienībā Nr. 1 ar kadastra apzīmējumu 80880040390 esošajai ēkai ar kadastra apzīmējumu 80880040027002
saglabāt esošo adresi „Ceļmalas 1”,
Straupciems, Salas pagasts, Babītes novads. Projektētajai zemes vienībai Nr. 2 ar
kadastra apzīmējumu 80880040391 piešķirt nekustamā īpašuma nosaukumu/
adresi „Jaunaudzes”, Straupciems, Salas
pagasts, Babītes novads, un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi „Neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves
zeme”;
apstiprināt zemes ierīcības projektu ne-









kustamā īpašuma „Mētriņas” Pavasaros,
Salas pagastā, Babītes novadā, kadastra
nr. 80880080175, sadalīšanai trīs zemes
vienībās. Projektēto zemes vienību Nr. 1
ar kadastra apzīmējumu 80880080171
saglabāt nekustamā īpašuma „Mētriņas”
sastāvā un saglabāt adresi „Mētriņas”, Pavasari, Salas pagasts, Babītes novads, un
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi „Individuālo dzīvojamo māju apbūve”. Projektētajai zemes vienībai Nr. 2 ar
kadastra apzīmējumu 80880080184 piešķirt nekustamā īpašuma nosaukumu/
adresi „Mežirbes”, Pavasari, Salas pagasts,
Babītes novads un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi „Individuālo dzīvojamo māju apbūve”. Projektētai zemes
vienībai Nr. 3 ar kadastra apzīmējumu
80880080185 piešķirt nekustamā īpašuma nosaukumu/adresi „Švilīši”, Pavasari,
Salas pagasts, Babītes novads, un noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi „Individuālo dzīvojamo māju apbūve”;
apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Bierņāres” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80480070128
sadalīšanai un robežu pārkārtošanai ar nekustamā īpašuma „Bierņi” zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 80480070990 Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Babītes novadā.
Projektētajai zemes vienībai Nr. 1 ar kadastra apzīmējumu 80480071108 un uz tās
esošajām ēkām ar kadastra apzīmējumiem
80480070012002,
80480070012007,
80480070012008 saglabāt adresi „Donnas”, Dzilnuciems, Babītes pagasts, Babītes
novads, un noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi – daļai „Zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība”, daļai „Individuālo dzīvojamo māju
apbūve”. Projektētai zemes vienībai Nr. 2 ar
kadastra apzīmējumu 80480071109 piešķirt nekustamā īpašuma nosaukumu/
adresi „Ozolzīles”, Dzilnuciems, Babītes
pagasts, Babītes novads, un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – daļai
„Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība”, daļai „Individuālo
dzīvojamo māju apbūve”. Projektētajai zemes vienībai Nr. 3 ar kadastra apzīmējumu
80480071110 saglabāt nekustamā īpašuma nosaukumu/adresi „Bierņāres”, Dzilnuciems, Babītes pagasts, Babītes novads,
un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi – daļai „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība”, daļai
„Individuālo dzīvojamo māju apbūve”;
apstiprināt detālplānojumu teritorijai,
kas ietver nekustamā īpašuma „Katrīnas”,
kadastra nr. 80880050232, zemes vienību
ar kadastra apzīmējumu 80880050232 un
nekustamā īpašuma „Laimeskrasti”, kadastra nr. 80880050035, zemes vienību
ar kadastra apzīmējumu 80880050035,
Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā;
apstiprināt detālplānojumu nekustamā
īpašuma Cidonijas iela 7 zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu 80480040174
Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā;
nodot publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai Babītes novada

teritorijas plānojuma pilnveidoto projektu;
 izbeigt divus ģimenes dārzu zemes nomas līgumus;
 pārjaunot zemes nomas līgumu Nr. 397;
 atsavināt pašvaldībai piederošo zemes
vienību Brīvkalnos, Babītes pagastā,
Babītes novadā, kadastra apzīmējums
80480100238;
 noslēgt zemes nomas līgumu par pašvaldībai piederošas zemes vienības, kadastra
apzīmējums 80480100237, daļas iznomāšanu bez apbūves tiesībām, ar tiesībām
uzturēt sakoptu teritoriju un minētajai zemes vienībai aplikt vieglas konstrukcijas
žogu;
 izsniegt septiņas izziņas par piekrišanu
iegūt īpašumā nekustamo īpašumu;
 izīrēt Babītes novada pašvaldībai piederošos dzīvokļus Nr. 2, 4 un 6 dzīvojamajā
ēkā „Mildas” Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā. Izīrēt Babītes novada pašvaldībai piederošo dzīvokli Nr. 8 dzīvojamā mājā Celtnieku ielā 1, Babītē, Babītes
pagastā, Babītes novadā;
 izslēgt personu no dzīvokļa jautājumu risināšanas reģistra;
 piešķirt pabalstus 50 eiro un 1500 eiro
apmērā sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai;
 veikt izmaiņas Babītes novada pašvaldības 2011. gada 29. septembra noteikumos
Nr. 7 „Par bērnu reģistrācijas kārtību uz
vietām Babītes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un uzņemšanu
tajās”, noteikumu III nodaļas 17. punktu
izteikt jaunā redakcijā;
 atlikt lēmuma pieņemšanu par grozījumiem Babītes novada pašvaldības
2016. gada 27. jūlija noteikumos Nr. 4 „Par
mācību maksu Babītes Mūzikas skolā”;
 apstiprināt Babītes Mūzikas skolas attīstības plānu 2019.–2021. gadam;
 izslēgt ar 2019. gada 25. septembri no
Ētikas komisijas locekļu sastāva G. Kairi-Kūlupu un L. Kallisu;
 atbrīvot ar 2019. gada 30. septembri
K. Skadiņu no Koku ciršanas saskaņošanas komisijas un Komisijas lēmumu pieņemšanai lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā locekļa amata pienākumiem.
Iekļaut ar 2019. gada 1. oktobri A. Ančevski Babītes novada pašvaldības Koku
ciršanas saskaņošanas komisijas sastāvā
uz S. Bērziņas prombūtnes laiku;
 atstāt spēkā administratīvo protokolu
Nr. 120031962, sūdzību noraidīt;
 atcelt Babītes novada pašvaldības domes
2019. gada 27. februāra lēmumu „Par nekustamā īpašuma Rožu ielā 22, Babītē,
Babītes pagastā, Babītes novadā, atsavināšanu”;
 apstiprināt atsavināmās zemes vienības
Salas pagastā, Babītes novadā, ar kadastra
apzīmējumu 80880030165 nosacīto cenu
2040 eiro apmērā;
 apstiprināt atsavināmo 2/5 domājamo
daļu nekustamajā īpašumā „Straupes –
Dāv – Kaspari” Straupciemā, Salas pagastā, Babītes novadā, kadastra numurs
80880090035, nosacīto cenu 5400 eiro;
Turpinājums 5. lpp.
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Mainīta satiksmes organizācija
pie Babītes vidusskolas
Ar katru gadu skolēnu skaits
Babītes vidusskolā pieaug. Pieaug
arī satiksmes intensitāte pie
skolas, jo arvien vairāk vecāku, it
īpaši pirmo klašu skolēnu vecāki,
vēlas savus bērnus nogādāt līdz
skolai paši.

Stāvlaukumā pie skolas transporta
kustība jau krietnu brīdi tiek organizēta noteiktā veidā, t.i., vienvirziena
apļveida kustībā. Iebraukšana stāvlaukumā iespējama no Jūrmalas ielas
un no skolas piebraucamās ielas, attiecīgi – arī izbraukšana. Par kustības
virzienu autovadītājus informē ceļa
zīmes un papildus uzkrāsoti marķējumi uz braucamās daļas.
Transporta plūsma organizēta tā,
lai vadītāji ātri un raiti viens aiz otra
varētu izlaist skolēnus no automašīnas iespējami tuvu skolai. Izlaižot
bērnus stāvlaukumā, viņi droši var
doties uz skolu, lieku reizi nešķērsojot brauktuvi. Arī satiksme netiek
kavēta.
Vislielākās nekārtības no rīta vērojamas uz skolas piebraucamās
ielas (pie „Latvijas Pasta” nodaļas),
kur vecāki apstājas ielas vidū un no
automašīnas izlaiž bērnus, tādējādi
pilnībā nobloķējot satiksmi.
Domājot par bērnu drošību un
vecāku rīta soļa atvieglošanu, ir
veiktas dažas būtiskas izmaiņas
satiksmes organizācijā uz skolai
piebraucamā ceļa. Lūdzam pievērst uzmanību!
Ja ielas labajā pusē, braucot uz
skolu virzienā no Jūrmalas ielas (pie
stāvlaukuma), iepriekš nedrīkstēja apstāties, lai izlaistu pasažierus,
tagad to var darīt. Šādā veidā tiek
nodrošināta iespēja bērnus izlaist
uzreiz uz ietves, un viņi droši, nešķērsojot braucamo daļu, var doties
uz skolu.

Savukārt skolai piebraucamā ceļa
pretējā pusē (posmā pie „Latvijas
Pasta” nodaļas) ir uzstādītas jaunas
ceļa zīmes, kas aizliedz apstāties
un novietot automašīnu stāvēšanai
darbdienās laikā, kad satiksme ir
visintensīvākā, t.i., no plkst. 7.30
līdz 8.30. Ceļa zīmes darbojas tikai
norādītajā laika posmā, pārējā laikā
apstāties un stāvēt ir atļauts.
Babītes novada pašvaldība aicina
vecākus vēlreiz un vēlreiz ar bērniem pārrunāt satiksmes drošības
pamatprincipus – gan braucot ar
velosipēdu, gan pārvietojoties kājām. Bērniem – kājāmgājējiem – izvēlēties pēc iespējas drošāku ceļu uz
skolu, pirms tam ar bērnu to izstaigājot un norādot uz vietām, kuras
var būt bīstamas. Ja bērni uz skolu
dodas kājām, ierādīt viņiem ielas,
kur no rītiem satiksme ir mazāk intensīva.
Tāpat lūgums bērniem izskaidrot,
kā pareizi šķērsot gājēju pāreju un
krustojumu, pastāstīt, ka automašīna nespēj uzreiz apstāties, tāpēc ir
jābūt īpaši piesardzīgiem. Atgādināt,
lai bērns uz ceļa nespēlējas ar mobilo

tālruni, nelieto audioierīces, it īpaši
austiņas.
Bērni, kuri uz skolu dodas no Rīgas ielas puses jeb no tā sauktās skolotāju mājas puses, aicināti izmantot
gājēju celiņu gar skolu, nevis iet pa
brauktuvi gar kafejnīcu „Gardēžu
namiņš”.
Tāpat atgādinām, ka, lai palīdzētu
bērniem apgūt jautājumus par drošību uz ceļiem, ikvienam interesentam
ir pieejama Ceļu satiksmes drošības
direkcijas mājaslapa speciāli bērniem www.berniem.csdd.lv, kurā var
apgūt pamatprincipus par gājēju,
pasažieru un velosipēdistu drošību.
Septembrī izstrādāts arī skaidrojošs video par satiksmes organizāciju pie Babītes vidusskolas un
jaunieviestajām izmaiņām. Aicinām
noskatīties video Babītes novada
pašvaldības tīmekļa vietnes www.ba
bite.lv sadaļā „Foto un video” vai Babītes novada pašvaldības „Youtube”
kanālā.
Informāciju apkopoja
Māra Mičule,
Babītes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Saimnieciskie darbi novadā
Nekustamais īpašums
 Noslēgts līgums ar SIA „Eco Baltia Vide” uz trim gadiem par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu novadā.

 Noslēgta vienošanās par papildu būvdarbiem Babītes vidusskolas
piebūves būvniecībā.

 Turpinās ēkas Centra ielā 3, Piņķos, un ēkas „Salves” Spuņciemā
pārbūves būvprojektu izstrāde.

Ceļi, meliorācija un apgaismojums
 Veikti ielu un ceļu uzturēšanas darbi, tajā skaitā ceļu greiderēšana.

 Turpinās Spuņciema ielas Spuņciemā pārbūve.
 Uzsākta Vītolu ielas Piņķos pārbūve.
 Turpinās Trenču poldera sūkņu stacijas pārbūves darbi.
 Noslēgts līgums par luksofora uzturēšanu Piņķos.
 Noslēgti līgumi par izpētes projekta „Gājēju un velosipēdistu ce-

liņa ierīkošanas iespējas gar autoceļu C-65 Dzilnuciems–Piņķi
posmā no Sēbruciema līdz Dzilnuciemam Babītes pagastā, Babītes
novadā” un būvprojekta „Pašvaldības autoceļa C-27 Dzilnu ceļš
posma pārbūve Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Babītes novadā”
izstrādi.

Pašvaldības iestādes
 Noslēgts līgums par videonovērošanas sistēmas – piecu videonovērošanas kameru – Piņķos apkalpošanu.

 Noslēgts līgums par būvprojekta „Pludmales volejbola laukuma
izveide nekustamajā īpašumā „Loki” Piņķos” izstrādi.

 Noslēgts līgums ar SIA „IRG” par Salas sākumskolas un Babītes
vidusskolas audzēkņu ēdināšanu.

Elfa Sloceniece,
Babītes novada pašvaldības izpilddirektore

Piņķos izvietots tekstila
šķirošanas konteiners
Stāvlaukumā nekustamajā īpašumā „Loki” Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, izvietots tekstila šķirošanas konteiners apaviem, somām,
apģērbiem un citiem tekstila izstrādājumiem.
Kā ziņo AS „Latvijas Zaļais
punkts”, Eiropas Savienības direktīvas paredz, ka no 2025. gada
savienības dalībvalstīm būs jāno
drošina tekstila izstrādājumu dalīta vākšana. Tikmēr aptaujā noskaidrots, ka Latvijas iedzīvotāji
jaunu apģērbu iegādājas biežāk,
nekā atbrīvojas no iepriekš iegādātā, – 63% iedzīvotāju jaunu apģērbu iegādājas biežāk nekā trīs reizes
gadā, bet tikpat bieži savus apģērbu krājumus pārskata tikai 30%*.
Tāpēc vides apsaimniekošanas
uzņēmums SIA „Eco Baltia vide”
un AS „Latvijas Zaļais punkts”
sāk unikālu tekstila šķirošanas pilotprojektu, kura mērķis ir praksē
izvērtēt iespējas Latvijā attīstīt
tekstila atkritumu šķirošanas infrastruktūru un nodrošināt to atkārtotu izmantošanu, nevis nonākšanu kopējos atkritumos.
Latvijā līdz šim tekstila atkritumi netika šķiroti un pārstrādāti. Šā
gada septembrī Rīgā, Mārupes novadā, Babītes novadā un Tukumā
tika izvietoti pirmie 20 tekstila šķirošanas konteineri. Izmesto tekstilu
savāks un vedīs šķirot uz Tukumu,
kur atrodas uzņēmuma „Eco Baltia
vide” otrreizējo materiālu šķirošanas filiāle.
Projekta laikā plānots veikt arī
izpēti par to, cik, kāda veida un
kādas kvalitātes tekstila izstrādājumus Latvijas iedzīvotāji nodod
kā nevajadzīgus, kādas ir to tālākas
pārstrādes un realizēšanas iespējas,
kā arī to, cik plašs konteineru pārklājums ir nepieciešams un kādas
ir sistēmas ieviešanas un uzturēšanas izmaksas. Datu vākšana notiks
vismaz pusgadu – līdz 2020. gada
februārim –, un pēc tam tiks veikta
to analīze un izpēte, lai piedāvātu
reālos Latvijas iedzīvotāju paradumos un datos balstītus risinājumus

visaptverošas tekstila šķirošanas
sistēmas izveidei Latvijā.
Tekstila izstrādājumu šķirošanas
konteineros iedzīvotāji tiek aicināti ievietot nevajadzīgos apavus,
apģērbu, aizkarus, gultas veļu un
citus tekstila izstrādājumus. Konteineros nedrīkst izmest tekstila izstrādājumus, kas izmantoti tīrīšanas
darbos, bijuši saskarsmē ar ķīmiskajām vielām (piemēram, autoservisu
darbos, būvniecībā) vai ir slapji.
Tāpat iedzīvotāji aicināti neizmest
neizmazgātu apģērbu un citus atkritumus, lai nesabojātu pārstrādei
vai atkārtotai izmantošanai derīgo
apģērbu.
Informācija apkopota pēc
AS „Zaļais punkts”

sniegtajām ziņām
* Aptauju pēc AS „Latvijas Zaļais
punkts” pasūtījuma veica pētījumu
kompānija „OMG Latvia”, kas datorizētu interviju veidā šā gada augustā
aptaujāja 701 Latvijas iedzīvotāju
vecumā no 18 līdz 74 gadiem.

No 25. septembra
Vītolu ielā Piņķos noteikti
satiksmes ierobežojumi
Informējam, ka sakarā ar Vītolu
ielas Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, pārbūvi, posmā no
Ezermalas ielas līdz Pīlādžu ielai
noteikti satiksmes ierobežojumi.
Ielas pārbūves darbus plānots pa-

beigt īsi pirms jaunā gada. Pārbūves
rezultātā tiks atjaunots un noasfaltēts 412 metrus garš ielas posms,
izbūvēta ceļa nomale, demontēta
vecā un izbūvēta jauna lietus ūdens
kanalizācija.
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Aicinām piedalīties aptaujā
„Babītes novada iedzīvotāju pārvietošanās
paradumi virzienā uz un no Dzilnuciema”
Babītes novada pašvaldība ir
noslēgusi līgumu ar SIA „Projekts
EAE” par izpētes projekta „Gājēju
un velosipēdistu celiņa ierīkošanas
iespējas gar autoceļu C-65 (Dzilnuciems–Piņķi) posmā no Sēbruciema
līdz Dzilnuciemam Babītes pagastā,
Babītes novadā” izstrādi.
Projektā tiks pētīti arī Babītes novada iedzīvotāju pārvietošanās paradumi virzienā uz un no Dzilnuciema.
Gājēju un velosipēdistu ceļa pagarināšana plānota nodalījuma
joslas robežās, tādējādi nodrošinot
mazaizsargāto satiksmes dalībnieku
drošu pārvietošanos, kā arī risinot
drošas valsts autoceļa A9 (Rīga–Liepāja) šķērsošanas iespējas.
Aicinām piedalīties aptaujā visus,
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paziņojumi
Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu teritorijai,
ko ietver nekustamā īpašuma „Laimeskrasti” un nekustamā
īpašuma „Katrīnas” zemes vienības Spuņciemā, Salas pagastā,
Babītes novadā.

Ar Babītes novada pašvaldības domes 2019. gada 25. septembra lēmumu „Par detālplānojuma apstiprināšanu teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma „Katrīnas”, kadastra
nr. 80880050232, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 80880050232 un nekustamā
īpašuma „Laimeskrasti”, kadastra nr. 80880050035, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 80880050035 Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā” (protokols Nr. 17, 11. §)
ir apstiprināts detālplānojums iepriekš minētā teritorijā.
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.
Inga Griezne,
Babītes novada pašvaldības teritorijas plānotāja

Apstiprināts detālplānojums nekustamā īpašuma Cidonijas iela 7
zemes vienībai Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā
kuri pārvietojas gar pašvaldības autoceļu C-65 (Dzilnuciems–Piņķi)
posmā Sēbruciems–Dzilnuciems
un šķērso valsts autoceļu A9 (Rīga–
Liepāja) pie Dzilnuciema (ar kājām,

velosipēdu, skrituļslidām, skrejriteni
u.tml.), aizpildot pašvaldības mājaslapā www.babite.lv ievietoto anketu! Aptauja notiek elektroniski līdz
25. oktobrim.

Babītes novada amatierteātra “Kalambūrs” izrāde
K. Čapeks

“Kā rodas izrāde”

Ieeja bez maksas
Izrādes ilgums 60 min
Ieteicamais vecums 10+

20. oktobrī plkst.17.00
Kultūrizglītības centra filiālē
Salas pagastā “Vietvalži”
Pasākuma laikā tiks fotografēts un filmēts, uzņemtie materiāli var tikt publicēti pašvaldības mājaslapā www.babite.lv, informatīvajā izdevumā “Babītes ziņas” un
pašvaldības un muzeja sociālajā tīklā (facebook.com) pasākuma atspoguļošanai. Datu pārzinis: Babītes novada pašvaldība. Kontakti: Kultūras pasākumu
organizatore Sabīne Upeniece-Pika, tālr.nr. 20001958, e-pasts- sabine.upeniece@babite.lv

Ar Babītes novada pašvaldības domes 2019. gada 25. septembra lēmumu (protokols
Nr. 17, 12. §) ir apstiprināts detālplānojums nekustamā īpašuma Cidonijas iela 7 zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 80480040174 Babītē, 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.
Andra Valaine,
Babītes novada pašvaldības teritorijas plānotāja

domes pieņemtie lēmumi septembrī
Turpinājums; sākums 3. lpp.
 pārdot Babītes novada pašvaldībai piederošās sabiedrības kapitāla
690 daļas SIA „R20” valdei par 27 500 eiro;
 slēgt pirkuma līgumu par Irbēnu ielas Brīvkalnos, Babītes pagastā,
Babītes novadā, apgaismojuma līnijas iegādi pašvaldības īpašumā
par 1 eiro plus PVN 21%;
 iedalīt 180 eiro biedrības „Latvijas Olimpiskā burāšanas skola”,
reģistrācijas Nr. 40008126530, burātāja dalības maksai pasaules
čempionātā Techno 293 klasē. Iedalīt 250 eiro sportista dalībai
starptautiskā regatē „Baltic Cup”. Iedalīt 500 eiro biedrībai „Latvijas Badmintona federācija”, reģistrācijas Nr. 40008023393, badmintonistes dalībai pasaules reitinga turnīros;
 apstiprināt Babītes novada pašvaldības izglītības iestāžu 2019. gada
izdevumu tāmi vienam audzēknim, veicot savstarpējos norēķinus ar
citām pašvaldībām;
 veikt izmaiņas Babītes novada pašvaldības 2019. gada 23. janvāra noteikumos Nr. 1 „Par amatiem, to klasificēšanu un mēnešalgām pašvaldības iestādēs 2019. gadā”, izsakot 1. un 3. pielikumu jaunā redakcijā;
 apstiprināt Babītes novada pašvaldības saistošos noteikumus
Nr. 50 „Par grozījumiem Babītes novada pašvaldības 2019. gada budžetā”;
 piešķirt Babītes novada pašvaldības I pakāpes apbalvojumu:
kategorijā „Izglītība” – A. Kalniņai par ilggadēju ieguldījumu pedagoģiskajā darbā un izglītības attīstībā Babītes novadā un „Annas
Koku skolas biedrībai” par izciliem sasniegumiem izglītībā, nesot
Babītes novada vārdu Latvijā un pasaulē;
kategorijā „Kultūra” – Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības centra jauktajam korim „Maska” par izcilību savas jomas darbībā, nesot Babītes novada vārdu Latvijā un pasaulē;
kategorijā „Sports” – Viesturam Gargurnim par ieguldījumu Babītes novada sporta dzīves attīstībā un popularizēšanā un izciliem
sasniegumiem svara bumbu celšanas sportā starptautiskā līmenī;
kategorijā „Uzņēmējdarbība” – SIA „Lāči” par ilggadēju ieguldījumu uzņēmējdarbības attīstībā Babītes novadā un ieguldījumu uzņēmuma pārstāvētās nozares attīstībā nacionālā un starptautiskā līmenī;
 izskatīt lēmumprojektu par Babītes novada pašvaldības II pakāpes
apbalvojumu piešķiršanu oktobra domes sēdē.
Andrejs Ence,
Babītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
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Mūzikas skolas ziņas

Bibliotēkas ziņas

Mobilās izstādes
„Vārdu stāsti” prezentācija

Jaunais gads sācies ar pārmaiņām
pedagogu sastāvā – darbu skolā
ir uzsākuši jauns klarnetes spēles
skolotājs, kokles spēles skolotāja,
kā arī divas koncertmeistares.

No 30. septembra līdz 4. oktobrim
noritēja skolas akreditācija. Akreditācijas komisijas sastāvā bija pārstāvji no Izglītības kvalitātes valsts
dienesta, kā arī eksperti no Latvijas
Nacionālā kultūras centra, Latvijas
Mūzikas akadēmijas un vadošajām Latvijas mūzikas vidusskolām.
Akreditācijas gaitā komisija tikās ar

pašvaldības domes priekšsēdētāju,
izpilddirektori un skolas padomes
pārstāvjiem, iepazinās ar skolas telpām un vēsturi, noklausījās skolas
audzēkņu koncertu, kā arī aktīvi vēroja mācību stundas visās izglītības
programmās.
15. novembrī plkst. 11.00 Babītes
Mūzikas skolas Lielajā zālē notiks mūzikas skolas un Babītes PII „Saimīte”
audzēkņu koncerts par godu Latvijas
Republikas proklamēšanas dienai.
Česlavs Grods,
Babītes Mūzikas skolas
direktora vietnieks izglītības darbā

Foto: Ināra Pētersone

Aizvadīta mākslas diena „Putni”,
noslēdzies zīmējumu konkurss
„Putni man apkārt”
Vēsturniece Inga Sarma.

Babītes novada pašvaldības
bibliotēkā 25. septembrī
notika mobilās izstādes
„Vārdu stāsti” prezentācija.
Izstāde tapusi Babītes novada projekta „Ģimenei. Videi. Izaugsmei”
ietvaros, un to sagatavojusi vēsturniece Inga Sarma.
Projektā izveidoti seši stendi, kuros apkopotas ziņas par dažādiem
Babītes novada vietvārdu nosaukumiem gan Salas, gan Babītes pagastā.

Izstādē var aplūkot daudz senu
fotogrāfiju un atmiņu pierakstu, kas
iegūti arī vēstures izpētes ekspedīcijā
Salas pagastā. Vēsturniece, projekta
autore klausītājus aizrāva ar stāstījumu par senajiem māju, priekšmetu
un ūdenstilpju nosaukumiem, to nozīmi un iespējamo izcelsmi.
Pasākuma apmeklētāju vidū bija
arī vēsturnieki, kuri izrādīja lielu
interesi par apkopotajiem materiāliem un papildināja stāstīto, iesaistoties aktīvās debatēs.

Izstāde „Vārdu stāsti” veidota,
izmantojot vēsturnieku un valodnieku pētījumus, arhīvu un Jūrmalas pilsētas muzeja krājuma materiālus.
Izstādes mērķis ir rosināt Babītes
novada iedzīvotājus izzināt un pētīt
novada kultūrvēsturisko mantojumu.
Ināra Pētersone,
Babītes novada pašvaldības bibliotēkas
bibliotekāre

Dzejas pēcpusdiena
1. oktobrī, Starptautiskajā
senioru dienā, Babītes novada
pašvaldības bibliotēkā notika
Dzejas pēcpusdiena ar dzejnieču
Daigas Lapānes un Sarmas
Upeslejas piedalīšanos.

Visu vecumu dalībnieki izbaudīja silto rudens sauli un čakli apgleznoja
putnu siluetus, veidoja māla putnus,
zīmēja putnu mandalas, gleznoja un
darināja dekoratīvas spalvas no dzijas.
Tika izveidots vides objekts – foto rāmis ar putniem, un apkārtnes kokus
piepildīja krāsaini putnu silueti.
Mākslas dienā tika apbalvoti arī
bērnu un jauniešu zīmējumu konkursa „Putni man apkārt” dalībnieki.
Savus zīmējumus konkursam bija
iesnieguši 213 dalībnieki četrās
vecuma grupās. Darbus vērtēja profesionālas mākslinieces un mākslas
skolotājas Elita Vansoviča, Inese

Pranča, Astra Šēnberga un Sandra
Bremane.
Pirmo vietu ieguva Marija Kargina
jaunākajā vecuma grupā (5–7 gadi),
Marks Vilenfelds 8–10 gadus veco
bērnu grupā, Valērija Šamšura 11–13
gadus veco bērnu grupā un Elīna
Sproģe vecākajā grupā (14–16 gadi).
Konkursa mērķis ir veicināt bērnos un jauniešos radošo pašizpausmi
un prasmi zīmējumā atklāt savus novērojumus un izjūtas, caur zīmējumu atklāt būtiskāko un savdabīgāko
tuvākajā apkārtnē esošo putnu dzīvē.
Konkursu un mākslas dienu „Putni” organizēja biedrība „Radošais
laiks” Babītes novada pašvaldības
projektu konkursa „Ģimenei. Videi.
Izaugsmei Babītes novadā” ietvaros.
Elita Vansoviča,
biedrība „Radošais laiks”

Jaunākie sporta sacensību rezultāti
PIERĪGAS NOVADU SPORTA SPĒLES

Foto: Ināra Pētersone

Daiga Lapāne dzīvo Rīgā, Imantā,
un strādā Rīgas Centrālās bibliotēkas Imantas filiālē, raksta dzeju un
arī atdzejo. No Babītes pašvaldības
bibliotēkā esošajām grāmatām viņas trioletas ir iekļautas grāmatā
„Ir robeža starp mums tik smalka”.
Daiga Lapāne lasīja gan savu dzeju,
gan dažus atdzejojumus no sengrieķu valodas.
Dzejniece Sarma Upesleja nāk
no Tukuma puses. Dzeju, Daigas
Lapānes iedrošināta, sākusi rakstīt, kad aizgājusi pensijā. Sarmai
Upeslejai iznākušas vairākas dzejas
grāmatas – „Laika meti”, „Teiksma
par Tukuma Katrīnu un Rozi”, kopā
ar Māri Reinbergu „Tik tuvu tev”,
„Aiz sidraba šķidrauta”.

14. septembrī pie Babītes novada
pašvaldības Kultūrizglītības centra
notika biedrības „Radošais laiks”
rīkotā mākslas diena „Putni”.

Dzejnieces Sarma Upesleja un Daiga Lapāne.

Pasākums noritēja pozitīvā un romantiskā gaisotnē. Klātesošie dzirdēja jaukas dzejas rindas par Latvijas dabu, ziediem un cilvēciskām
attiecībām. Par muzikālo noformējumu rūpējās Marita Snipke, izpildot dziesmas par rudeni un Latviju.

Pasākuma noslēgumā Sarma
Upesleja bibliotēkai uzdāvināja
četras grāmatas. Paldies dzejniecei!
Ināra Pētersone,
Babītes novada pašvaldības bibliotēkas
bibliotekāre

10. septembrī Baldones novadā pie Riekstukalna notika sacensības rudens krosā. Sacensībās piedalījās piecu novadu komandas.
Babītes novada komanda šogad ierindojas otrajā vietā aiz Mārupes novada.
Babītes novada komandas dalībnieku rezultāti:
Kamilla Vanadziņa (S16+) – 1. vieta (1500 m); Rita Golvere (S50) – 1. vieta (1000 m); Edijs
Kizenbahs (V50) – 1. vieta (1500 m); Agnese Caica (S30) – 2. vieta (1500 m); Daiga Dābola
(S40) – 2. vieta (1500 m); Gundars Ošmucnieks (V50) – 2. vieta (1500 m); Irina Kizenbaha
(S50) – 2. vieta (1500 m); Ildze Straume (S40) – 5. vieta (1500 m).

NOVUSS

21.–22. septembrī Polijas pilsētā Veličkā notika Pasaules kausa izcīņas novusā
VII posms.
Sacensībās piedalījās 59 vīrieši un 18 sievietes no astoņām valstīm, tajā skaitā arī trīs sporta
kluba „Babīte” pārstāvji. Sieviešu konkurencē 3. vietu izcīnīja Dace Balaka.
Izcīnītās vietas vīriešiem: Sergejs Varša – 22. vieta, Ivars Kampars – 25. vieta.
21. septembrī Bērvircavā notika sporta kluba „Avangards” organizētas novusa sacensības „Rudens kauss”. 29 dalībnieku konkurencē Babītes novada iedzīvotājs Gaidis Čoders
izcīnīja 3. vietu.

VIEGLATLĒTIKA

No 5. līdz 15. septembrim Venēcijā notika Eiropas čempionāts veterāniem vieglatlētikā,
kurā piedalījās arī Babītes novada pārstāve Ilona Kojaloviča. Vecuma grupā 50–54 gadi Ilona
izcīnīja bronzas medaļu šķēpa mešanā ar rezultātu 34,59 metri un 4. vietu 4000 metru krosā
ar rezultātu 16.00 min.
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Rudens aktivitātes Babītes pirmsskolas izglītības iestādē

Foto: Karīna Gajevska

Bērni sveic Babītes novada seniorus Starptautiskajā senioru dienā.

Ekskursija uz lidostu „Rīga”.

Babītes pirmsskolas izglītības iestādes bērni iestādes darbinieces Jūlijas
Morgunovas vadībā 28. septembrī
piedalījās Pasaules nedzirdīgo dienas pasākumā, atbalstot un veicinot
nedzirdīgo kultūras attīstību. Latvijas nedzirdīgo Lielā diena noritēja
kultūras centrā „Rītausma”, kur bērni
dziedāja un izmantoja melodeklamācijas zīmju valodu. Gan skatītāji,
gan paši Babītes pirmsskolas izglītības iestādes bērni bija ļoti aizkustināti, uzņemšana bija sirsnīga, pat ar
skaļiem aplausiem, kaut arī aplausi
nedzirdīgo lokā nav ierasta lieta.
Savu ikdienas darbu pirmsskolas
izglītības iestādē šogad caurvijam
ar tēmu „Ūdens”, ar kuras palīdzību
turpināsim apjaust un mācīties vides
izglītības un aizsardzības jautājumus
un problēmas ekoskolas ietvaros.
Mūsu darbs triju gadu garumā ir vainagojies ar ekoskolas statusa iegūša-

nu – Babītes pirmsskolas izglītības
iestāde ir saņēmusi Zaļo karogu!
Ievads tēmā „Ūdens” bija gana
neparasts – sadarbībā ar interešu izglītības programmas „Skill Up” vadītājiem un doktorantiem Ansi Ēci un
Didzi Lauvu bērniem piedāvājām iepazīties un sajust ūdens spēku – hidrodinamiku. Kopā ar zinātniekiem
bērni varēja aktīvi darboties un veikt
pētījumus. Jaunie pasaules atklājēji uzbūvēja hidraulisko pacēlāju no
pavisam neierastām lietām – šļircēm un špātelēm, izpētīja un apguva
pneimatiskā amortizatora uzbūvi un
iemācījās radīt mākoņus pudelē.
Abi ciemiņi – doktoranti Ansis
Ēce un Didzis Lauva – ikdienu pavada Rīgas Stradiņa universitātē, kur
pasniedz medicīnas fiziku, bet brīvajā laikā savā uzņēmumā „Skill Up”
organizē un vada dažādas ar eksaktajām zinātnēm saistītas izglītojošas
nodarbības, kā arī demonstrē fizikas
eksperimentus šovu veidā.
Babītes novada pašvaldības un
starptautiskās lidostas „Rīga” sadarbības memoranda ietvaros bērniem

tika organizēta izzinoša ekskursija
lidostā, kā arī īstenots jauks pasākums tās teritorijā – bērni piedalījās
vairākās darbnīcās, uzzinot interesantas lietas par drošības pasākumiem lidostās un lidmašīnās, piemēram, par priekšmetiem, ko nedrīkst
ienest lidmašīnā, par lidmašīnu vadīšanas zīmēm lidlaukā – maršelinga
zīmēm, kā arī darbojās mākslas darbnīcā, krāsojot papīra lidmašīnas.
Oktobri ieskandinājām ar sirsnīgu
pasākumu Starptautiskajā senioru dienā. Bērni cītīgi gatavojās Babītes novada senioru sveikšanai Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra filiālē
„Babīte”– kopīgi cepa gardus cepumus,

Bērni kopā ar zinātniekiem būvē hidraulisko pacēlāju.

sarūpēja medu, kā arī centīgi mācījās
dzejoļus un dziesmas. Bērnu piedalīšanās pasākumā bija saviļņojošs, emocionāli patīkams piedzīvojums!
Esam noskaņojušies uz aktīvu
piedalīšanos sabiedriskajā dzīvē, uz
dinamisku un patstāvīgu darbošanos

praktiskos jautājumos! Mīļš paldies
iestādes skolotājām par iniciatīvu un
godprātīgu darbu – ieguldījumu bērnu attīstībā!
Karīna Gajevska,
Babītes pirmsskolas izglītības iestādes
vadītājas vietniece izglītības jomā

Iespēja jauniešiem
darboties teātrī un
apgūt skatuves mākslu

Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības centra
amatierteātris „Kalambūrs” aicina pieteikties
jauniešus vecumā no 12 līdz 16 gadiem jauniešu
teātra grupas izveidei!
Pieteikšanās, zvanot režisoram Mārim Zabarovskim uz
tālruņa numuru 26411395 vai
rakstot uz e-pasta adresi kalam
burs.info@inbox.lv.
Mēģinājumi (ja tiks nokomplektēta grupa) notiks Babītes novada pašvaldības Kultūr
izglītības centra filiālē „Vietvalži” Spuņciemā, Salas
pagastā:
• pirmdienās plkst. 17.00–19.00,
• trešdienās plkst. 17.00–19.00.
Amatierteātra „Kalambūrs” muzikālais
Uz tikšanos!
koncertuzvedums „Superzvaigznes”.

Rudens noskaņās.

Foto: Dainis Matisons

Ar dabas krāšņumu un gaisa
dzestrumu Babītē viesojas rudens,
kurš iedvesmo uz skaistām un
gudrām lietām.
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Latvijas Republikas proklamēšanas 101. gadadienai veltītie pasākumi
Babītes novada pašvaldības
Kultūrizglītības centra filiālē „Vietvalži”

(„Vietvalži”, Spuņciems, Salas pagasts)
16. novembrī plkst. 16.00 Valsts svētku koncerts „Ar
saknēm Latvijā”.
Koncertā piedalīsies mūsdienu deju grupa „Platīns”, popgrupas „Cool
kids” un „Pīlādzīši”, amatierteātris „Kalambūrs”, čellists Ints Mūrnieks, grupa „Ģirts Alsters un domubiedri”.
16. novembrī plkst. 20.00 svētku balle „Es mīlu tevi,
Latvija”.
Pasākumu vadīs Valters Krauze, spēlēs grupa „Ģirts Alsters un domubiedri”. Biļetes cena: 10 eiro. Līdzi var ņemt groziņus. Biļešu iegāde
un galdiņu rezervācija KIC filiālē Salas pagastā „Vietvalži” pie administratora no 1. novembra. Papildu informācija: sabine.upeniece@
babite.lv, tālr. 67914920.
20. novembrī plkst. 19.00 vēsturiska kara drāma „Dvēseļu putenis”. Biļetes cena: 4 eiro.

Babītes novada pašvaldības
Kultūrizglītības centrā

(Jūrmalas iela 14A, Piņķi)
17. novembrī plkst. 16.00 Valsts svētku koncerts, Babītes novada pašvaldības apbalvojumu pasniegšana, īsfilma
„Kultūra un tradīcijas Babītes novadā”.
Koncertā piedalīsies vokālās grupas „Ledenītes” un „Karameles”,
jauktais koris „Maska” un grupa „Innocent Sound Masters”. Koncertu vadīs Latvijas Nacionālā teātra aktrise Madara Botmane.
Bezmaksas ielūgumus no 1. novembra var saņemt KIC pie administratorēm.
17. novembrī plkst. 21.00 svētku balle.
Pasākumu vadīs Valters Krauze, muzicēs grupa „No pusvārda” un Zane
Gudrā. Biļetes cena: 10 eiro. Līdzi var ņemt groziņus. Biļešu iegāde un galdiņu rezervāciju KIC pie administratorēm no 1. novembra. Tālr. 67914450.
19. novembrī plkst. 19.00 vēsturiska kara drāma „Dvēseļu
putenis”. Biļetes cena: 4 eiro.

pasākumi babītes novadā
Babītes novada
pašvaldības
Kultūrizglītības centrā

(Jūrmalas iela 14A, Piņķi)
18. oktobrī plkst. 19.00 komēdija
„Mēs un mūsu sieva”. Biļetes cena: 5 eiro.
25. oktobrī plkst. 19.00 filma „Jelgava 94”. Biļetes cena: 3 eiro.
Biļešu iepriekšpārdošana uz pasākumiem
Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības
centra 1. stāvā pie administratorēm.

Babītes novada pašvaldības
kultūrizglītības centra
filiālĒ „Vietvalži”

(„Vietvalži”, Spuņciems, Salas pagasts)
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 tālr. nr.
67914922 vai 20387272.
24. oktobrī plkst. 19.00 filma „Jelgava
94”. Biļetes cena: 3 eiro.
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.
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: bērniem – 1 eiro, pieaugušajiem –
2 eiro.
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
• Dainas Prūses gleznu izstāde.
• „Skolotāju diena”.

Pasākumi
19. oktobrī plkst. 10.30 „Pūčulēnu
skolas” otrā nodarbība 2. grupai.
30. oktobrī plkst. 14.00 radošā darbnīca „Helovīni”.

Ievērojamu kultūras darbinieku
jubilejas izstādes
• Rakstniecei Norai Ikstenai – 50;
• Dizaineram, aviokonstruktoram Kārlim
Irbītim – 115;
• Norvēģu etnogrāfam, ceļotājam Tūram
Heijerdālam – 105;
• Krievu gleznotājam, filozofam Nikolajam
Rēriham – 145;
• Gleznotājam Eduardam Kalniņam – 115;
• Rakstniekam Teodoram Zeltiņam – 105;
• Krievu dzejniekam Mihailam Ļermontovam – 105;
• Angļu rakstniecei Dorisai Mejai Lesingai –
100.
Jaunieguvumu izstāde
Bērnu grāmatas, nozaru literatūra, daiļliteratūra.

Daudzfunkcionālajā sociālo
pakalpojumu centrā

(Centra iela 3, Piņķi, Babītes pagasts)
18. oktobrī plkst. 13.00 Senioru diena:
sadziedāšanās kopā ar Babītes vidusskolas
mūzikas skolotāju Sandru Sestuli, tikšanās un sarunas pie kafijas tases ar Piņķu
Sv. Jāņa draudzes mācītāju Andri Krauliņu.
Gaidīts ikviens! Līdzi jāņem groziņš!

Piņķu Sv. Jāņa evaņģēliski
luteriskajā baznīca

(Skolas iela 17, Piņķi, Babītes pagasts)
20. oktobrī plkst. 11.00 bērnu/ģimeņu
dievkalpojums ar kristībām.
27. oktobrī plkst. 11.00 Reformācijas
dienas piemiņas dievkalpojums, pēc tam
sadraudzība.
3. novembrī plkst. 11.00 bērnu/ģimeņu dievkalpojums.
5. novembrī plkst. 10.00 Bībeles stunda.
10. novembrī plkst. 11.00 dievkalpojums.
17. novembrī plkst. 11.00 Valsts svētku dievkalpojums.
19. novembrī plkst.10.00 Bībeles stunda.
24. novembrī plkst. 11.00 muzikāls
dievkalpojums Mūžības svētdienā.

Babītes Sv. Annas luterāņu
baznīcā

(„Klīves”, Babītes pagasts)
15. oktobrī plkst. 10.00 Piņķu draudze
aicina ikvienu interesentu uz Bībeles stundu
baznīcas sakristejā.
Vairāk informācijas par pasākumiem
pašvaldības mājaslapā www.babite.lv.

2019. gada septembrī
Babītes novadā
piedzimuši 8 bērni –
5 meitenes, 3 zēni.
Iedzīvotāju skaits 1. oktobrī –

11 797.
nākamais „babītes ziņas” izdevums 12. novembrī
Reģistrācijas numurs: 000703364
Dibinātājs: Babītes novada pašvaldība
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Babītes pagasts,
Babītes novads, LV–2107
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