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Babītes novadā jauno mācību gadu uzsāk, atklājot Babītes vidusskolas piebūvi
Jaunais skolas korpuss tapis, ņemot
vērā izglītojamo skaita pieaugumu –
pēdējo astoņu gadu laikā izglītojamo skaits Babītes vidusskolā ir teju
divkāršojies. Ja 2011./2012. mācību gadā Babītes vidusskolā mācījās
668 izglītojamie, 2017./2018. mācību gadā tie bija jau 933, tad šogad
skolā mācīsies 1113 skolēnu, no
kuriem 140 mācības uzsāka 1. klasē.
Neraugoties uz dažādiem optimizēšanas paņēmieniem, skolas ēkas telpas vairs nespēja nodrošināt arvien
pieaugošās vajadzības, un 2016. gadā
tika pieņemts lēmums Babītes vidusskolai būvēt jaunu korpusu.
Jaunajā skolas piebūvē ir četri stāvi, kur iekārtotas 34 mācību klašu
telpas, 18 laboratoriju telpas, deviņi
kabineti administrācijai un speciālistiem, kā arī multifunkcionāla telpa
ēkas pirmajā stāvā. Vide pielāgota
cilvēkiem ar kustību traucējumiem,
pie ieejas durvīm izbūvēts automātisks pacēlājs, pa jaunbūves četriem
stāviem no stāva uz stāvu var pārvietoties ar modernu liftu. Rūpējoties
par bērnu drošību, uzstādīti automātiskie vārti jeb turniketi skolēnu
uzskaitei. Kopējā piebūves platība ir
4894,78 m2.
Babītes novada pašvaldības do-

Foto: Dace Narubina

1. septembrī, piedaloties vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Jurim Pūcem, Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārajam sekretāram Reinim Znotiņam un pašvaldības domes priekšsēdētājam Aivaram Osītim, oficiāli tika atklāta Babītes vidusskolas jaunuzceltā piebūve.

No kreisās: vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce, Babītes vidusskolas direktore Ilze Rozenberga, Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārais sekretārs Reinis Znotiņš, Babītes novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs Aivars Osītis.

mes priekšsēdētājs Aivars Osītis:
„Lai arī būvniecības process bijis
izaicinājumiem pilns, ir izdevies viss
iecerētais, un šodien, 1. septembrī,
ar patiesu gandarījumu jauno mācību gadu varam uzsākt mājīgās, modernās, labiekārtotās telpās. Novēlu
visiem sekmīgu mācību gadu, kas
noteikti tāds būs, ja izdosies izvei-

dot veiksmīgu sadarbību starp trim
iesaistītajām pusēm – skolēniem,
pedagogiem un vecākiem.”
Babītes vidusskolas direktore Ilze
Rozenberga: „Šogad skolai aprit 40
gadi, tās pamati likti tālajā 1980. gadā.
Priecājamies, ka tik nozīmīgs notikums – piebūves atklāšana – sakritis
ar skolas jubilejas gadu. Piebūvi gai-

dījām ar lielu nepacietību, jo izglītojamo skaits pēdējos gados pieaug
par aptuveni 70 bērniem katru gadu.
Pagājušajā gadā ļoti izjutām telpu trūkumu, kas prasīja īpašu pielāgošanos
no pedagogu puses. Tagad, uzsākot
kompetencēs balstīto izglītības procesu, priecājamies par modernajiem
projektu kabinetiem, krāsainajām

klašu telpām un īpaši iekārtotu atpūtas telpu pedagogiem. Un, kas ir svarīgi tieši šobrīd, – pateicoties jaunajai
piebūvei, mācību procesu varēsim
organizēt atbilstoši visām epidemioloģiskās drošības prasībām.”
Skolas piebūve ekspluatācijā nodota 2020. gada 4. jūnijā. Projekta
kopējās izmaksas – 4,9 miljoni eiro.
Būvdarbus veica SIA „Selva Būve”,
būvuzraudzību – SIA „Firma L4”, autoruzraudzību – SIA „BM-projekts”.
Paldies „Firmas L4” būvuzraugam
Antonam Basajam! Vizuālo skolas
tēlu veidoja Zane Vecumniece.
2020./2021. mācību gadā skolas
gaitas Babītes novada pašvaldības izglītības iestādēs no 1. līdz 12. klasei
uzsākuši kopumā 1166 skolēni, kas
ir par 79 vairāk nekā iepriekšējā gadā.
Mācības 1. klasē uzsāks 150 pirmklasnieku – skolā ir septiņas 1. klases.
Pirmsskolas izglītības programmu
Babītes novada pašvaldības izglītības
iestādēs apgūs 424 bērni, savukārt
520 apmeklēs privātos bērnudārzus.
35 pirmsskolas vecuma bērni saņems
privāto aukļu pakalpojumus.
Māra Mičule,
Babītes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Satiksmes organizācijas izmaiņas pie Babītes vidusskolas
Jaunais mācību gads līdztekus patīkamajam satraukumam par atgriešanos skolas solā līdzi nes arī dažādas raizes un izaicinājumus. Viens no tiem – satiksmes intensitātes pieaugums,
it īpaši Babītes vidusskolas apkārtnē. Lai risinātu vai kaut nedaudz uzlabotu situāciju, Babītes novada pašvaldība lēmusi par satiksmes organizācijas maiņu pie Babītes vidusskolas – ir
slēgta izbraukšana no stāvvietas uz Jūrmalas ielu, izveidota jauna izkāpšanas un iekāpšanas zona skolēniem, kā arī mainīti noteikumi automašīnu stāvēšanai uz Jūrmalas ielas.
Pie skolas jaunās piebūves ir izveidota jauna, visā pasaulē un nu jau arī
Latvijā plaši izmantota pasažieru iekāpšanas un izkāpšanas jeb tā sauktā
drop-off zona. Tā ir atzīmēta ar speciāliem brauktuves marķējumiem un
paredzēta tikai un vienīgi, lai uzņemtu un izsēdinātu pasažierus. No rīta,
kad pie skolas ir vislielākā kustības
intensitāte, iesakām skolēnus, iebraucot šajā drop-off zonā, izsēdināt
tikai pa labās puses durvīm, tādējādi
bērni pa īpašo joslu uzreiz nonāks
drošībā uz ietves. Drop-off zonā pietur arī lielie skolēnu autobusi, tāpēc

pārējiem autovadītājiem jābūt pacietīgiem, dodot tiem priekšroku.
Īpaša uzmanība izmaiņām jāpievērš Jūrmalas ielas namu iedzīvotājiem, kuri pieraduši atstāt savus auto
stāvēšanai uz Jūrmalas ielas pretim
skolai. Lai padarītu skolēnu autobusa iebraukšanu skolas stāvlaukumā
no Jūrmalas ielas puses raitāku, ir
noteikti jauni apstāšanās un stāvēšanas ierobežojumi – turpmāk šajā
ielas posmā apstāties un atstāt stāvēšanai transportlīdzekli ielas malā
ir aizliegts.
Īpašu uzmanību lūdzam pievērst

dzeltenajam marķējumam, kas apjož
visu skolas stāvlaukuma iekšmalu.
Papildus tam ir uzstādītas stāvēšanas
un apstāšanās aizlieguma zīmes, jo
tiem autovadītājiem, kuri jau ir izlaiduši bērnus, svarīgi, lai kreisā mala
būtu brīva automašīnu plūsmai un
viņi varētu netraucēti izbraukt no
stāvlaukuma.
Lūgums vecākiem sagatavot bērnus izkāpšanai jau laikus, nekavējoties drop-off zonā. Ja vēlaties bērnu vēl samīļot pirms palaišanas uz
skolu, atvadīties un palīdzēt uzvilkt
somu, sapīt matus un darīt vēl kaut

ko, iesakām to paveikt autostāvvietā,
nekavējot transporta plūsmu.
Vēl viena svarīga izmaiņa, kas nebija pagājušajā gadā, – izbraukšana
no stāvlaukuma uz Jūrmalas ielu
vairs nav atļauta.
Iebraukšana stāvlaukumā notiek
no Jūrmalas ielas, izbraukšana no
stāvlaukuma – pa skolas piebraucamo ielu.
Septembrī plānots Piņķu transporta infrastruktūras audits. Ja speciālisti
pašvaldībai ieteiks kādus jaunus risinājumus par piebraukšanu Babītes
vidusskolai, centīsimies tos ieviest.

Tikai visiem kopā, sadarbojoties,
cienot un izprotot citam citu, objektīvi novērtējot visus apstākļus, mēs
varam padarīt rītus pie skolas ja ne
baudāmus, tad paciešamus un mierīgākus gan.
Par jauno satiksmes organizāciju
ir izveidots skaidrojošs video, kas
aplūkojams Babītes novada pašvaldības mājaslapā www.babite.lv
un „Facebook” profilā „Babītes
novads”.
Babītes novada pašvaldības
Administrācija
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Latvijas Ornitoloģijas biedrības Rīgas
grupa aicina uz projekta „Iepazīsti
Babītes novada dabu!” trešo pasākumu
Sestdien, 3. oktobrī, visi laipni aicināti doties putnu vērošanas ekskursijā pa Babītes ezera polderiem.
Ekskursija notiks nedēļas nogalē (šogad 3. un 4. oktobrī), kad putni tiek vēroti vairāk nekā 40 Eiropas un
Centrālāzijas valstīs, jo šajā laikā notiks Eiropas Putnu vērošanas dienas jeb „EuroBirdwatch 2020”.
Rudenī notiekošās Putnu dienas ir
daļa no starptautiskas iniciatīvas –
1993. gadā aizsāktās Eiropas Putnu
vērošanas dienu tradīcijas jeb „EuroBirdwatch”, ko organizē lielākā putnu aizsardzības organizācija pasaulē
„BirdLife International”, kuru Latvijā
pārstāv Latvijas Ornitoloģijas biedrība. Eiropas Putnu vērošanas dienu
mērķis ir pievērst uzmanību putnu
migrācijas brīnumam un migrējošo
putnu vajadzībām ceļošanas laikā un
ziemošanas vietās Vidusjūras reģionā
un Āfrikā. Migrējošajiem putniem ļoti
nozīmīgas ir ne tikai ligzdošanas vietas
ziemeļos, bet arī piemērotas atpūtas
un barošanās vietas migrācijas ceļā, kā
arī piemērotas dzīvotnes ziemošanas
vietās. Eiropas Putnu vērošanas dienās novērotie putni tiek uzskaitīti un
apkopoti gan katrā dalībvalstī, gan visā
reģionā kopumā, izceļot arī neparastāko putnu sugu novērojumus.
Ekskursijas laikā tiks organizēta
viktorīna par Babītes novadu, vēsturi
un dabu.
Sākums plkst. 8.00. Obligāta pieteikšanās, rakstot uz e-pasta adresi
riga@lob.lv. Vietu skaits ir ierobe-

žots. Satikšanās vieta tiks precizēta
pēc pieteikšanās.
Aicinām ģērbties atbilstoši laikap
stākļiem un ņemt līdzi dzeramo ūdeni.
Sliktos laikapstākļos ekskursija var
tikt pārcelta uz citu datumu!
Informējam, ka pasākuma laikā
var tikt filmēts un uzņemtas foto
grāfijas, kas tiks izmantotas projekta „Iepazīsti Babītes novada dabu
2020!” publicitātei.

Piņķos atraktīvi aizvadīta
Tēva diena

Katru gadu septembra otrajā svētdienā tiek svinēta Tēva diena. Tie ir
svētki, kas veltīti mūsu mīļajiem tētiem, lai godinātu tēva lomu ģimenē
un sabiedrībā.
Foto: Aigars Bērziņš
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Projekta „Iepazīsti Babītes novada
dabu 2020!” ekskursijas tiek rīkotas
ar Babītes novada pašvaldības līdzfinansējumu, Latvijas Ornitoloģijas
biedrībai piedaloties pašvaldības
projektu konkursā „Ģimenei. Videi.
Izaugsmei Babītes novadā”.
Guna Roze,
projekta „Iepazīsti Babītes novada
dabu 2020!” koordinatore

Projekta „Aktīvais mantojums”
spēles „Atrodi mani” 6. uzdevums

Svētdien, 13. septembrī, stāvlaukumā pie Kultūrizglītības centra arī
Babītes novadā notika Tēva dienai
veltīts pasākums, kurā ar brīnišķīgiem priekšnesumiem savus tētus
sveica Kultūrizglītības centra popgrupas „Šokolādes”, „Ledenītes” (vadītāja Kristīne Paņko), „Pīlādzīši” un
„Cool Kids” (vadītāja Maija Sējāne),
mūsdienu deju kolektīvs „Platīns”
(vadītāja Aija Meikšāne) un Babītes
vidusskolas mūsdienu deju grupa
„STEP” (vadītāja Rūta Pintele).
Ģimenes aktīvi iesaistījās spēlēs un
atrakcijās, ko nodrošināja sporta un
izklaides aģentūra „Sniega cilvēks”.
20 aktīvākās ģimenes saņēma suvenīrus no Babītes novada pašvaldības.

Pasākuma noslēgumā publiku
uzkurināja vīrišķīgā ekstremālā velošova komanda „Greentrials” ar aizraujošu programmu „Greetrials Bike
Tour”. Komandas veidotājs ir Babītes novada iedzīvotājs Jānis Lācis.
No visas sirds vēlam, lai jūsu ģimenēs ir saticība un mīlestība, lai
kopīgi mērķi un sapņi! Visiem tētiem stipru veselību, daudz dzīvesprieka un saticīgu ģimeni! Kopā ar
pasākuma dalībniekiem – novada
radošajiem kolektīviem – to novēlēja arī radošā apvienība „Pasaku
nams”.
Biruta Grīnfelde,
Kultūrizglītības centra vadītāja

Uzsākti būvdarbi veloceliņa Rīga–
Jūrmala posma atjaunošanai
Babītes novada teritorijā
Informējam, ka 11. septembrī ir uzsākti veloceliņa Rīga–Jūrmala posma Babītes novada teritorijā atjaunošanas būvdarbi. Līdz 2021. gada
4. janvārim plānots atjaunot asfalta segumu, izvietot atpūtas soliņus un
atkritumu urnas, kā arī veikt apzaļumošanas darbus. Kopējais atjaunojamā posma garums ir 2,7 kilometri.

Jau vairāk nekā pirms 200 gadiem šeit bija vieta, kur pārlaist
nakti ceļiniekam un atpūtināt zirgus ceļā no Kurzemes uz
Rīgu. 19. gadsimta beigās vieta kļuva slavena ar gardām krējuma kūkām. Kad 1877. gadā atklāja dzelzceļa līniju Rīga–
Tukums, pavisam netālu tapa stacijas ēka. Kā sauca šo vietu
līdz 1925. gadam? Kā to sauc šodien? Tev jānosauc divi vārdi, bet par foto ar šo vietu saņemsi papildu punkts!

Lai veicas! Atbildi līdz 30. septembrim sūti uz e-pasta
adresi kulturasainava@gmail.com.
Inga Sarma,
projekta „Aktīvais mantojums – Babītes novada iedzīvotāju iesaistīšana novada kultūrvēsturiskā mantojuma
izzināšanā un saglabāšanā” vadītāja

Projektēšanas darbus veic SIA „Projekts EAE”, būvdarbus – akciju
sabiedrība „A.C.B.”. Projekts tiek
finansēts no Babītes novada pašvaldības budžeta līdzekļiem par kopējo
līgumsummu 179 279,22 eiro*.
UZMANĪBU! Būvdarbu laikā veloceliņš nebūs slēgts, tomēr aicinām
būt piesardzīgiem un rēķināties ar
būvdarbu radītajiem apgrūtinājumiem!
* Aizdevums investīciju projekta īstenošanai 163 125 eiro apmērā

saņemts no valsts budžeta līdzekļiem atbilstoši Ministru kabineta
2020. gada 12. maija noteikumu
Nr. 278 „Noteikumi par nosacījumiem un kārtību, kādā pašvaldībām
izsniedz valsts aizdevumu ārkārtējās
situācijas ietekmes mazināšanai un
novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību” 7. punktu.
Māra Mičule,
Babītes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
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babītes novada pašvaldības domes pieņemtie lēmumi augustā
Babītes novada pašvaldības domes sēdē 2020. gada 26. augustā izskatīti 43 lēmumprojekti. Sēdē piedalījās 14 domes deputāti.
Domes lēmumi īsumā:
izslēgt pirmo punktu no darba kārtības;
piešķirt nekustamā īpašuma „Mīlnieki”, kadastra nr. 80880040091, zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 80880040091 un uz tās projektētai dzīvojamai mājai atbilstoši Babītes novada
pašvaldībā 2017. gada 8. augustā akceptētajam būvprojektam adresi „Mīlnieki”, Pērnciems,
Salas pagasts, Babītes novads;
divām telpu grupām Dravnieku ielā 25, Spilvē, Babītes pagastā, Babītes novadā, piešķirt adreses: 1. telpu grupai 135,50 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 80480040856001001 – Dravnieku iela 25-1, Spilve, Babītes pagasts, Babītes novads; 2. telpu grupai 135,90 m2 platībā ar
kadastra apzīmējumu 80480040856001002 – Dravnieku iela 25-2, Spilve, Babītes pagasts,
Babītes novads;
mainīt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80480030174 un uz tās esošajām ēkām adresi
no „GRP 104”, Babītes pagasts, Babītes novads, uz Priedaines iela 9, Piņķi, Babītes pagasts,
Babītes novads;
atļaut no nekustamā īpašuma „Ziediņi”, kadastra nr. 80880070027, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80880070027 atdalīt plānoto zemes vienību Nr. 2 ar kadastra apzīmējumu
80880070356 (platība 0,0277 ha) un piešķirt nosaukumu „Selgu ceļa daļa”, un visā platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi „Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma
joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā”. Plānotajai zemes vienībai Nr. 1 ar kadastra apzīmējumu
80880070355 (platība 8,4401 ha) un uz tās esošajām ēkām saglabāt esošo adresi „Atpūtas bāze
„Babīte””, Varkaļi, Salas pagasts, Babītes novads, un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – 2,5817 ha platībā „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība” un
5,8584 ha platībā „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība”;
piešķirt nosaukumu „Vīkuļu iela” pašvaldības ielai Vīkuļu ciema teritorijā, kas atrodas zemes
vienībā ar kadastra apzīmējumu 80880090116. Mainīt adreses zemes vienībām, ēkām un telpu grupām, likvidēt nosaukumus nekustamajiem īpašumiem, kas atrodas pie Vīkuļu ielas:
Zemes
Uz zemes
vienības vienības esošo
Nr.
kadastra
ēku un telpu
p.k.
apzīmējums grupu kadastra
apzīmējums
1.

8048 003
0318
8048 003
0318 001

Esošā adrese

Jaunā adrese

Likvidējams
nosaukums,
nekustamā īpašuma kadastra
numurs

„Apogi”, Piņķi, Babītes
pagasts, Babītes novads

Vīkuļu iela 2, Piņķi, Babītes
pagasts, Babītes novads

„Apogi”
8048 003 0318

„Apogi”, Piņķi, Babītes
pagasts, Babītes novads

Vīkuļu iela 2, Piņķi, Babītes
pagasts, Babītes novads

2.

8048 003
0909

3.

8048 003
0910

„Sīgas”, Piņķi, Babītes
pagasts, Babītes novads

Vīkuļu iela 6, Piņķi, Babītes
pagasts, Babītes novads

4.

8048 003
1483

„Irbes”, Piņķi, Babītes
pagasts, Babītes novads

Vīkuļu iela 8, Piņķi, Babītes
„Irbes”
pagasts, Babītes novads
8048 003 0320

8048 003
0320 001

„Irbes”, Piņķi, Babītes
pagasts, Babītes novads

Vīkuļu iela 8, Piņķi, Babītes
pagasts, Babītes novads

8048 003
0320 002

„Irbes”, Piņķi, Babītes
pagasts, Babītes novads

Vīkuļu iela 8, Piņķi, Babītes
pagasts, Babītes novads

8048 003
0320 003

„Irbes”, Piņķi, Babītes
pagasts, Babītes novads

Vīkuļu iela 8, Piņķi, Babītes
pagasts, Babītes novads

„Tilbītes”, Piņķi, Babītes
pagasts, Babītes novads

Vīkuļu iela 10, Piņķi, Babītes
„Tilbītes”
pagasts, Babītes novads
8048 003 1486

8048 003
0320 004

„Irbes”, Piņķi, Babītes
pagasts, Babītes novads

Vīkuļu iela 10, Piņķi, Babītes
pagasts, Babītes novads

8048 003
1484 001

„Tilbītes”, Piņķi, Babītes
pagasts, Babītes novads

Vīkuļu iela 10, Piņķi, Babītes
pagasts, Babītes novads

„Virši”, Piņķi, Babītes
pagasts, Babītes novads

Vīkuļu iela 12, Piņķi, Babītes
„Virši”
pagasts, Babītes novads
8048 003 0908

8048 003
0321 001

„Virši”, Piņķi, Babītes
pagasts, Babītes novads

Vīkuļu iela 12, Piņķi, Babītes
pagasts, Babītes novads

8048 003
0906 001

„Virši”, Piņķi, Babītes
pagasts, Babītes novads

Vīkuļu iela 12, Piņķi, Babītes
pagasts, Babītes novads

„Štrausi”, Piņķi, Babītes
pagasts, Babītes novads

Vīkuļu iela 14, Piņķi, Babītes
„Štrausi”
pagasts, Babītes novads
8048 003 0321

„Štrausi”, Piņķi, Babītes
pagasts, Babītes novads

Vīkuļu iela 14, Piņķi, Babītes
pagasts, Babītes novads

„Paijas”, Piņķi, Babītes
pagasts, Babītes novads

Vīkuļu iela 16, Piņķi, Babītes
„Paijas”
pagasts, Babītes novads
8048 003 0322

5.

6.

7.

„Vēju rozes”, Piņķi, Babītes Vīkuļu iela 4, Piņķi, Babītes
„Vēju rozes”
pagasts, Babītes novads
pagasts, Babītes novads
8048 003 0920

8048 003
1484

8048 003
0906

8048 003
0907
8048 003
0321 002

8.

8048 003
0322

9.

8048 003
0884

„Zemenes”, Piņķi, Babītes Vīkuļu iela 18, Piņķi, Babītes
„Pasāti”
pagasts, Babītes novads
pagasts, Babītes novads
8048 003 0323

10.

8048 003
0883

„Pasāti”, Piņķi, Babītes
pagasts, Babītes novads

Vīkuļu iela 20, Piņķi,
Babītes pagasts, Babītes
novads

„Pasāti”
8048 003 0885

11.

8048 003
0324

„Pakalni”, Piņķi, Babītes
pagasts, Babītes novads

Vīkuļu iela 22, Piņķi,
Babītes pagasts, Babītes
novads

„Pakalni”
8048 003 0324

„Pakalni”, Piņķi, Babītes
pagasts, Babītes novads

Vīkuļu iela 22, Piņķi,
Babītes pagasts, Babītes
novads

8048 003
0324 001
12.

8048 008
0216

-

Vīkuļu iela 24, Piņķi,
Babītes pagasts, Babītes
novads

13.

8048 008
0018

„Vairogi”, Piņķi, Babītes
pagasts, Babītes novads

Vīkuļu iela 26, Piņķi,
Babītes pagasts, Babītes
novads

8048 008
0018 001

„Vairogi”, Piņķi, Babītes
pagasts, Babītes novads

Vīkuļu iela 26, Piņķi,
Babītes pagasts, Babītes
novads

8048 008
0018 002

„Vairogi”, Piņķi, Babītes
pagasts, Babītes novads

Vīkuļu iela 26, Piņķi,
Babītes pagasts, Babītes
novads

8048 008
0018 004

„Vairogi”, Piņķi, Babītes
pagasts, Babītes novads

Vīkuļu iela 26, Piņķi,
Babītes pagasts, Babītes
novads

„Tēraudi”
8048 003 0283

Informējam, ka Piņķu ciemā Vīkuļu ielai ir piešķirts nosaukums un visiem piegulošajiem
nekustamajiem īpašumiem adresācija mainīta ar piesaisti ielai.
Ar Babītes novada pašvaldības domes 2020. gada 26. augusta lēmumu „Par nosaukumu
piešķiršanu Vīkuļu ielai Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā” (prot. Nr. 15, 6.§) nolemts
piešķirt nosaukumu Vīkuļu ielai Piņķu ciema teritorijā.
Adreses maiņa tiek ierosināta gadījumos, kad konstatēts, ka esošā adrese vai adrešu izkārtojums neatbilst normatīvo aktu prasībām par adresācijas noteikšanu. Piemēram, Babītes
novada ciemu teritorijās nereti mājām adreses piešķirtas nevis ar piesaisti ielai, bet kā unikāls
nosaukums.
Ielu nosaukumi un secīgi piešķirti numuri nodrošina saprotamu un ērtu adreses atrašanu.
Tas palīdz gan vietējiem iedzīvotajiem, gan viesiem, bet īpaši svarīgi tas ir operatīvajiem dienestiem; tas atvieglo pienākumu izpildi arī pasta darbiniekiem un kurjeriem.

„Sīgas”
8048 003 0319

Lūdzam mainīt māju nosaukumu plāksnītes atbilstoši Babītes novada pašvaldības
28.03.2018 saistošo noteikumu Nr. 4 „Teritoriju kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie
noteikumi Babītes novadā” pielikumam. Plašāka informācija pieejama pašvaldības mājaslapā
www.babite.lv.
atļaut apvienot blakus esošās zemes vienības Niedru ielā 3 ar kadastra apzīmējumu
80480031294 un Niedru ielā 4 ar kadastra apzīmējumu 80480031303. Apvienotajai zemes
vienībai piešķirt adresi Niedru iela 3, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, un likvidēt adresi Niedru iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads. Apvienotajai zemes vienībai noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi „Neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme”;
atļaut apvienot blakus esošās zemes vienības Piekrastes ielā 5 ar kadastra apzīmējumu
80480031346 un Piekrastes ielā 6 ar kadastra apzīmējumu 80480031342. Apvienotajai ze-
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babītes novada pašvaldības domes pieņemtie lēmumi jūlijā
mes vienībai piešķirt adresi Piekrastes iela 6, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, un likvidēt adresi Piekrastes iela 5, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads. Apvienotajai zemes vienībai noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi „Neapgūta individuālo dzīvojamo māju
apbūves zeme”;
atļaut apvienot blakus esošās zemes vienības Briežu ielā 80, kadastra nr. 80480070657, un
Briežu ielā 82, kadastra nr. 80480070658, Lapsās, Babītes pagastā, Babītes novadā. Apvienotajai zemes vienībai piešķirt adresi Briežu iela 80, Lapsas, Babītes pagasts, Babītes novads, un
likvidēt adresi Briežu iela 82, Lapsas, Babītes pagasts, Babītes novads;
piekrist zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamā īpašuma Jūrmalas iela 13E, kadastra
nr. 80480030621, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80480030621 un nekustamā īpašuma Jūrmalas iela 13D, kadastra nr. 80480030166, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
80480030166 Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, robežu pārkārtošanai;
apstiprināt sertificēta zemes ierīkotāja izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma
„Brūveļi”, kadastra nr. 80480100091, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80480070039
Babītes pagastā, Babītes novadā;
apstiprināt sertificēta zemes ierīkotāja izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Stari” zemes vienības, nekustamā īpašuma „Albatrosa ielas daļa” zemes vienības un
nekustamā īpašuma „Liesmas” zemes vienības apvienošanai un robežas pārkārtošanai ar nekustamā īpašuma „Graudi” zemes vienību Piņķos, Babītes pagasta, Babītes novadā;
apstiprināt zemes ierīkotāja izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Liepas”
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80880060005 sadalīšanai Sīpolciemā, Salas pagastā,
Babītes novadā;
atļaut uzsākt detālplānojuma izstrādi teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma „Sniedzes”,
kadastra nr. 80880070076, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 80880070076 Varkaļos,
Salas pagastā, Babītes novadā;
atļaut uzsākt detālplānojuma izstrādi teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma „Jaunalekši”,
kadastra nr. 80880050102, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 80880050102 Spuņciemā,
Salas pagastā, Babītes novadā;
precizēt izstrādāto detālplānojuma projekta redakciju nekustamā īpašuma „Dāboliņi”, kadastra nr. 80480080013, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80480080505 Vīkuļos, Babītes pagasta, Babītes novadā, atbilstoši izstrādes vadītāja ziņojumam;
apstiprināt detālplānojumu teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma „Lāsmas”, kadastra nr.
80480070811, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 80480070811 Dzilnuciemā, Babītes
pagastā, Babītes novadā;
atļaut uzsākt detālplānojuma izstrādi teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma „Vanadziņi” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 80880040077 un nekustamā īpašuma „Rusas” zemes
vienība ar kadastra apzīmējumu 80880040134 Pērnciemā, Salas pagastā, Babītes novadā;
nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai izstrādāto detālplānojuma projektu
nekustamā īpašuma „Jaunušas”, kadastra nr. 80480040218, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80480040218 Spilvē, Babītes pagastā, Babītes novadā;
izteikt Babītes novada domes 2020. gada 22. jūlija lēmuma „Par adrešu piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu plānotajām zemes vienībām nekustamā īpašuma
„Puķulejas” detālplānojuma teritorijā Mežārēs, Babītes pagastā, Babītes novadā” (protokols
Nr. 13, 3.§) lemjošās daļas 1. punkta pielikumu jaunā redakcijā. Papildināt lēmuma lemjošo
daļu ar 4. punktu: „Uz esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80480010537 esošajiem pamatiem (ēkai) ar kadastra apzīmējumu 80480010537 adrese netiek piešķirta.” Papildināt lēmuma lemjošo daļu ar 5. punktu:„Likvidēt esošo adresi „Puķulejas”, Mežāres, Babītes
pagasts, Babītes novads”;
izdarīt grozījumus 2013. gada 23. augustā noslēgtajā līgumā par nekustamā īpašuma „Dreimaņi”, kadastra nr. 80480010011, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80480010568,
Mež
ārēs, Babītes pagastā, Babītes novadā detālplānojuma īstenošanas kārtību, izsakot
2.1.4.6. punktu šādā redakcijā: „Pēc Līguma 2.1.4.1., 2.1.4.2. un 2.1.4.4. apakšpunkta izpildes
veikt Detālplānojumā noteikto dzīvojamai apbūvei paredzēto zemes vienību izveidi atbilstoši
izbūvētajai un ekspluatācijā nodotajai ielai, kā arī no Detālplānojuma teritorijas izdalīt ielām
un tehniskajai teritorijai paredzētās zemes vienības un reģistrēt tās kā patstāvīgus kadastra
objektus, tai skaitā saņemt zemesgabalu adreses un nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un
veikt zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu un reģistrēšanu nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā”;
atļaut no nekustamā īpašuma „Dreimaņi”, kadastra nr. 80480010011, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80480010568 atdalīt plānotās zemes vienības un reģistrēt kā atsevišķus
nekustamos īpašumus atbilstoši grafiskajai shēmai. Likvidēt nosaukumu un adresi „Dreimaņi”, Mežāres, Babītes pagasts, Babītes novads;
ar privātpersonām noslēgt zemes nomas līgumus bez apbūves tiesībām personīgās palīgsaimniecības vajadzībām – ģimenes dārza ierīkošanai un uzturēšanai;
izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes vienības Piņķos, Babītes pagastā, ar kadastra apzīmējumu 80480030633, sadalīšanai. Pēc zemes vienības daļas ar aptuveno platību 0,07 ha atdalīšanas un reģistrācijas zemesgrāmatā rosināt jaunizveidotā nekustamā īpašuma atsavināšanu.
Uzdot nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijai veikt jaunizveidotā nekustamā īpašuma
novērtēšanu un trīs mēnešu laikā pēc tā reģistrācijas iesniegt domei apstiprināšanai īpašuma
nosacīto cenu;

atsavināt Babītes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Priežu iela 5, Babīte, Babītes pagasts, 0,8004 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 80480041054). Uzdot
pašvaldības īpašumu novērtēšanas komisijai trīs mēnešu laikā iesniegt Babītes novada pašvaldības domē apstiprināšanai nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 80480041054 zemes
vienības nosacīto cenu;
piešķirt pabalstus divām personām 1500 eiro un 290 eiro apmērā sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai;
neuzņemt vienu personu dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā;
izsniegt izziņu vienai personai par piekrišanu iegūt īpašumā nekustamo īpašumu Kūdrā
Salas pagastā, Babītes novadā. Izsniegt izziņu par piekrišanu iegūt īpašumā nekustamos
īpašumus Mežārēs Babītes pagastā. Atteikt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Global
Innovative Business Investments” izsniegt izziņu par tiesībām iegūt īpašumā nekustamo
īpašumu Salas pagastā, Babītes novadā. Izsniegt izziņu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Birdie Village” par piekrišanu iegūt īpašumā nekustamos īpašumus Piņķos Babītes
pagastā;
apstiprināt izsoles noteikumus „Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma
Laipu ielā 6, Kūdrā, Salas pagastā, Babītes novadā, kadastra nr. 80880010176, neapbūvētas
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu nr. 80880010176 (platībā 481 m2) izsoles ar pretendentu atlasi noteikumi”;
atcelt 2020. gada 17. jūnija Babītes novada pašvaldības domes lēmumu (protokols Nr. 11,
36.§) „Par finanšu līdzekļu iedalīšanu sporta atbalstam”;
ar 2020. gada 31. augustu atcelt Babītes novada pašvaldības domes 2017. gada 23. augusta
lēmumu „Par ieejas biļešu cenu apstiprināšanu izstāžu zāles apmeklējumiem Babītes novada
pašvaldības Kultūrizglītības centra filiālē Salas pagastā „Vietvalži””. Ar 2020. gada 31. augustu atcelt Babītes novada pašvaldības domes 2014. gada 26. novembra lēmumu „Par Babītes
novada pašvaldības Kultūrizglītības centra maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu”. Apstiprināt Babītes novada pašvaldības noteikumus Nr. 13 „Cenrādis Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības centra un filiāles „Vietvalži” Salas pagastā kultūras pasākumu ieejas biļešu
iegādei”;
ar 2020. gada 1. septembri Babītes vidusskolas darbinieku sarakstā atvērt jaunu amata vietu
„Pedagogs karjeras konsultants”;
lūgt no Valsts kases aizņēmumu 163 125 eiro apmērā investīciju projekta „Veloceliņa Rīga–
Jūrmala Babītes novada teritorijā esošā posma atjaunošana” īstenošanai;
piešķirt naudas balvu vienas mēnešalgas apmērā Sociālā dienesta vadītājas vietniecei Inārai
Ļebedekai par ilggadēju ieguldījumu Sociālā dienesta mērķu sasniegšanā;
izvirzīt Babītes novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Aivaru Osīti par Rīgas plānošanas
reģiona padomes locekli;
ar 2020. gada 26. augustu izslēgt no Ētikas komisijas sastāva Babītes novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāju Kristīni Kaloti;
izmaksāt Andrejam Encem atlaišanas pabalstu vienas Babītes novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja amata algas apmērā sakarā ar atbrīvošanu no amata;
noteikt, ka Babītes novada pašvaldības dibinātajā izglītības iestādē „Babītes vidusskola”, ja
epidemioloģiskā situācija nemainīsies, 2020./2021. mācību gada mācību procesu nodrošinās
daļēji attālināti pēc Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātā B modeļa, ievērojot Izglītības
un zinātnes ministrijas ieteikumus mācību procesa organizēšanai izglītības iestādēs, Veselības ministrijas un Slimību profilakses un kontroles centra ieteikumus izglītības iestādēm
piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai. Noteikt, ka
Babītes novada pašvaldības dibinātajā izglītības iestādē „Salas sākumskola”, ja epidemioloģiskā situācija nemainīsies, 2020./2021. mācību gada mācību procesu nodrošinās klātienē pēc
Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātā A modeļa, ievērojot Izglītības un zinātnes ministrijas ieteikumus mācību procesa organizēšanai izglītības iestādēs, Veselības ministrijas un
Slimību profilakses un kontroles centra ieteikumus izglītības iestādēm piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai;
precizēt Babītes novada pašvaldības 2020. gada 17. jūnija saistošos noteikumus Nr. 11 „Par
bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Babītes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs”;
atbilstoši Administratīvās atbildības likuma 123. panta pirmās daļas noteiktajam apstiprināt
veidlapas formu Babītes novada pašvaldības Sabiedriskās kārtības daļai administratīvā pārkāpuma procesa uzsākšanai;
deleģēt Babītes novada pašvaldības Attīstības daļas vadītāju saziņai ar Rīgas plānošanas reģiona Attīstības plānotāju konsultatīvo darba grupu;
pilnvarot Babītes novada pašvaldības teritorijas plānotājas un Attīstības daļas vadītāju Babītes
novada pašvaldības vārdā sagatavot un izsniegt nosacījumus zemes ierīcības projektu izstrādei;
piešķirt 26 Babītes novada pašvaldības I pakāpes apbalvojumus un 15 Babītes novada pašvaldības II pakāpes apbalvojumus atbilstoši sarakstam.
Aivars Osītis,
Babītes novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI

APSTIPRINĀTI
ar Babītes novada pašvaldības domes
2020. gada 17. jūnija lēmumu
(prot. Nr. 11, 38.§)
PRECIZĒTI
ar Babītes novada pašvaldības domes
2020. gada 26. augusta lēmumu
(prot. Nr. 15, 39.§)
2020. gada 17. jūnijā
Nr. 11
Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Babītes novada pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādēs

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu un
Vispārējās izglītības likuma 26. panta pirmo daļu
I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. Saistošie noteikumi nosaka izglītojamo (turpmāk – bērns) reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Babītes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs (turpmāk – Pašvaldības PII ), kuras īsteno pirmsskolas izglītības programmas.
2. Pašvaldības PII uzņem bērnus, ja bērna dzīvesvieta ir deklarēta Babītes novada administratīvajā
teritorijā.
3. Ja visiem 2. punktā minētajiem bērniem ir nodrošināta vieta Pašvaldības PII, bet vēl ir brīvas
vietas, tajās drīkst uzņemt bērnus, kuru dzīvesvieta deklarēta citas pašvaldības administratīvajā
teritorijā.
II. BĒRNU REĢISTRĀCIJA UZŅEMŠANAI

4. Bērnu reģistrāciju uzņemšanai Pašvaldības PII veic Babītes novada pašvaldības izglītības darba
speciālists (turpmāk – Speciālists).
5. Lai reģistrētu bērnu rindā uz vietu Pašvaldības PII, bērna likumiskajam pārstāvim (turpmāk –
vecāks) jāiesniedz rakstisks pieteikums (sk. pielikumu Nr. 1) un bērna dzimšanas apliecības
kopija. Dokumenti iesniedzami Babītes novada pašvaldības Administrācijā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, vai iesūtāmi elektroniski ar drošu elektronisko parakstu
uz e-pastu dome@babite.lv.
6. Pēc dokumentu iesniegšanas Speciālists veic datu elektronisku reģistrāciju datu bāzē, un bērns
tiek reģistrēts rindā.
7. Pieteikumus datu bāzē sistematizē pieteikumu reģistrācijas secībā, norādot datumu, mēnesi,
gadu un laiku, kad nepieciešama vieta Pašvaldības PII, un vēlamo Pašvaldības PII.
8. Speciālists nodrošina reģistra publisku pieejamību interneta vietnē www.babite.lv, sadaļā „Izglītība”. Sarakstos tiek norādīts reģistrētā bērna kārtas numurs, bērna iniciāļi, personas koda pirmie četri cipari, pieteikuma reģistrācijas numurs un atzīmes par bērna tiesībām tikt uzņemtam
Pašvaldības PII ārpus kārtas un tā pamatojums. Saraksti tiek atjaunināti katra mēneša pirmajā
datumā.
9. Vecākam ir tiesības pieteikumu atsaukt, iesniedzot iesniegumu Speciālistam.
III. BĒRNU UZŅEMŠANAS KĀRTĪBA

10. P
 ašvaldības PII uz brīvajām vietām bērnus sāk uzņemt no pusotra gada vecuma.
11. B
 ērnu uzņemšana Pašvaldības PII notiek katru gadu no 1. maija līdz 30. jūnijam.
12. Pašvaldības PII vadītāji līdz katra gada 1. aprīlim rakstiski informē Speciālistu par brīvajām
vietām iestādēs.
13. Pašvaldības PII bērnu uzņemšana notiek, izskatot pieteikumus iesniegšanas secībā, atbilstoši
pirmsskolas izglītības iestāžu grupu komplektēšanas noteiktajai kārtībai, un to veic Babītes
novada pašvaldības domes Izglītības, kultūras un sporta lietu komiteja (turpmāk – Komiteja).
14. Gada laikā Pašvaldības PII radušās brīvās vietas tiek piešķirtas bērniem atbilstoši attiecīgā
bērna vecumam un vakancēm grupās.
15. Ja izvēlētajā Pašvaldības PII nav vietas, tiek piedāvāta vieta citā Pašvaldības PII, bet likumiskā
pārstāvja atsaukuma gadījumā bērnam tiek saglabāta vieta rindā.
16. Ievērojot pieteikumu reģistrāciju secību un brīvo vietu skaitu Pašvaldības PII, ārpus kārtas
tiek uzņemti:
16.1. b ērni Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos;
16.2. bērni, kuriem ar pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu speciālās izglītības programmas apguve nomainīta uz vispārējo pirmsskolas izglītības programmu, ja bērna un
bērna likumiskā pārstāvja deklarētā dzīvesvieta ir Babītes novadā;
16.3. bērni, kuri palikuši bez vecāka aizgādības (audžuģimene, aizbildniecība, ārpus ģimenes
aprūpes iestāde), ja bērna un bērna likumiskā pārstāvja deklarētā dzīvesvieta ir Babītes
novadā;
16.4. bērni, kuriem attiecīgo izglītības iestādi apmeklē izglītojamā brāļi vai māsas, ja bērna un
bērna likumiskā pārstāvja deklarētā dzīvesvieta ir Babītes novadā;
16.5. bērni, kuriem kāds no likumiskajiem pārstāvjiem strādā Babītes novada pašvaldības domes dibinātajā iestādē (pēc pārbaudes laika), ja bērna un bērna likumiskā pārstāvja deklarētā dzīvesvieta ir Babītes novadā;
16.6. bērni no daudzbērnu ģimenēm (trīs un vairāk bērnu), ja bērna un bērna likumiskā pārstāvja deklarētā dzīvesvieta ir Babītes novadā;
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16.7. bērni, kuru deklarētā dzīvesvieta kopā ar vismaz vienu no likumiskajiem pārstāvjiem ir
Babītes novadā.
17. Pēc Komitejas lēmuma pieņemšanas Speciālists 10 (desmit) dienu laikā uz vecāka elektroniskās
saziņas e-pastu (gadījumā, ja nav elektroniskās saziņas e-pasta, uz vecāka deklarēto dzīves vietas
adresi) nosūta paziņojumu „Par bērna uzņemšanu Pašvaldības PII” (sk. pielikums Nr. 2).
18. Pēc paziņojuma „Par bērna uzņemšanu Pašvaldības PII saņemšanas” saņemšanas, vecākam:
18.1. divu nedēļu laikā jāpaziņo Speciālistam lēmums par pieteikšanos vai atteikšanos no piedāvātās vietas Pašvaldības PII grupās;
18.2. viena mēneša laikā ir pienākums ierasties izglītības iestādē un noslēgt līgumu, iesniedzot: iesniegumu par bērna uzņemšanu izglītības iestādē, bērna medicīnisko karti ar
speciālistu slēdzienu par bērna veselības stāvokli (veidlapa Nr. 026/u) un pedagoģiski
medicīniskās komisijas atzinumu, ja izglītojamais tiek uzņemts speciālās izglītības programmā.
IV. BĒRNU ATSKAITĪŠANA

19. Bērnu no Pašvaldības PII atskaita pirmsskolas izglītības iestādes vadītājs ar rīkojumu:
19.1. ja saņemts vecāku iesniegums par atskaitīšanu no Pašvaldības PII;
19.2. bērns apgūst programmu citas pašvaldības administratīvajā teritorijā esošā pirmsskolas
izglītības iestādē vai privātajā pirmsskolas izglītības iestādē;
19.3. bērns bez attaisnojoša iemesla nav apmeklējis pašvaldības PII mēnesi pēc kārtas vai divu
mēnešu periodā apmeklēto dienu skaits ir mazāks par 30 dienām, izņemot gadījumu, ja
bērns apgūst obligāto pirmsskolas izglītības programmu, šajā gadījumā pašvaldības PII
vadītājs rīkojas saskaņā ar normatīvo aktu prasībām;
19.4. bērns uzsācis pamatizglītības apguvi.
20. Pašvaldības PII vadītājs nosūta vecākam rakstisku brīdinājumu uz vecāka elektroniskās saziņas e-pastu (gadījumā ja nav elektroniskās saziņas e-pasta, uz vecāka deklarēto dzīves vietas
adresi) par to, ka bērns var tikt atskaitīts. Ja pēc rakstiska brīdinājuma saņemšanas bērns turpina neapmeklēt Pašvaldības PII 10 (desmit) darba dienas bez attaisnojoša iemesla, Pašvaldības PII vadītājs izdod rīkojumu par bērna atskaitīšanu un 3 (trīs) darba dienu laikā rakstiski
nosūta rīkojuma kopiju vecākam uz vecāka elektroniskās saziņas e-pastu (gadījumā ja nav
elektroniskās saziņas e-pasta, uz vecāka deklarētās dzīves vietas adresi) un Speciālistam.
21. Par attaisnojošu iemeslu uzskatāma bērna prombūtne veselības stāvokļa pasliktināšanās dēļ,
ko apliecina ģimenes ārsta izsniegta izziņa, izglītības iestādes pedagoģiskā procesa pārtraukums vasaras mēnešos vai citi gadījumi, par kuriem vecāki Pašvaldības PII rakstiski informējuši pirms plānotās prombūtnes.
22. Pēc bērna atskaitīšanas no Pašvaldības PII Pašvaldības PII vadītājs 3 (triju) darba dienu laikā
pēc rīkojuma stāšanās spēkā veic izmaiņas Valsts izglītības informācijas sistēmas datu bāzē.
V. PERSONU DATU APSTRĀDE

23. Personas datu apstrādes mērķis ir noskaidrot bērnu un vecāku deklarētās dzīvesvietas adreses.
24. Personas datu apstrādes juridiskais pamatojums – personas datu apstrāde tiek veikta saskaņā
ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas (Eiropas Parlamenta un Padomes regula Nr. 2016/679
par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti
un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk – Vispārīgā datu aizsardzības regula) noteikumiem.
25. Personas datu apstrāde tiek veikta, ievērojot šādus principus:
25.1. personas datu apstrāde tiek veikta likumīgi, godprātīgi un datu subjektam pārredzamā
veidā;
25.2. personas dati tiek apstrādāti atbilstīgi un tikai tie, kas nepieciešami apstrādes nolūku
sasniegšanai;
25.3. personas dati tiek apstrādāti tādā veidā, lai tiktu nodrošināta atbilstoša personas datu
drošība, tostarp aizsardzība pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi un pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu, izmantojot atbilstošus tehniskos vai organizatoriskos pasākumus;
25.4. personas dati tiek glabāti ne ilgāk kā nepieciešams nolūkiem, kādos attiecīgos personas
datus apstrādā;
25.5. tiek apstrādāti tikai precīzi personas dati, un, ja tas būs nepieciešams, tos atjauninās;
25.6. personas dati tiek vākti tikai konkrētos, skaidros un leģitīmos nolūkos, un to turpmāka
apstrāde netiks veikta ar minētajiem nolūkiem nesavietojamā veidā, izņemot, ja tas būs
nepieciešams, lai izpildītu tiesību aktos noteiktās funkcijas un pienākumus.
26. P
 ersonas datu glabāšanas laiks – 5 (pieci) gadi.
27. P
 ersonas datu saņēmēji – darbinieki, kuru kompetencē ir veikt bērnu reģistrāciju.
28. Datu subjekta tiesības – datu subjekta tiesības nosaka un regulē Vispārīgā datu aizsardzības
regula, t.sk., bet ne tikai, pieprasīt pārzinim piekļuvi saviem personas datiem un to labošanu
vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz sevi, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā
arī tiesības uz datu pārnesamību, tiesības kontaktēties un iesniegt sūdzību pārzinim vai Datu
valsts inspekcijai.
29. Pārzinis personas datu apstrādei ir Babītes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000028870,
adrese: Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107. Tālr. nr. +371
67914650, e-pasta adrese dome@babite.lv. Datu aizsardzības speciālisti: Raivis Grūbe, tālr.
nr. +371 67419000, e-pasta adrese raivis@grubesbirojs.lv, un Viesturs Grūbe, tālr. nr. +371
67419000, e-pasta adrese viesturs@grubesbirojs.lv.
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VI. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

30. Ja tiek mainīta pirmsskolas izglītības iestāde, kurā bērns apgūst piecgadīgo un sešgadīgo bērnu
obligāto sagatavošanas programmu pamatizglītības ieguvei, Vecākiem jāiesniedz Pašvaldības
PII rakstiska izziņa ar apliecinājumu no tās iestādes, kurā bērns turpinās programmas apguvi.
Pēc izziņas saņemšanas Pašvaldības PII pārsūta bērna personas dokumentus pa pastu ierakstītā pasta sūtījumā uz izglītības iestādi, kurā bērns turpmāk izglītosies, vai pēc rakstiska pieprasījuma izsniedz dokumentus bērna Vecākiem.
31. Izglītības iestādes un Komitejas pieņemto lēmumu var apstrīdēt Babītes novada pašvaldības
domē 10 (desmit) dienu laikā no lēmuma saņemšanas dienas.
32. Babītes novada pašvaldības domes lēmumu var apstrīdēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā 1 (viena) mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, vēršoties Administratīvās
rajona tiesas Rīgas tiesu namā Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1007.
33. 
Līdz ar saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Babītes novada pašvaldības
29.09.2011. noteikumi Nr. 7 „Par bērnu reģistrācijas kārtību uz vietām Babītes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un uzņemšanu tajās” (protokols Nr. 14, 21.§).
34. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to apstiprināšanas.

Pielikums Nr. 2

PAZIŅOJUMS

202_. gada __. ___________, Nr. __________
Norāde par dokumenta lietošanas ierobežojumu
Par bērna uzņemšanu Pašvaldības PII
Informēju, ka saskaņā ar 20__. gada ____________
Babītes novada pašvaldības domes Izglītības, kultūras un
sporta lietu komitejas lēmumu Nr. ___________,
Jūsu bērns
vārds/uzvārds/personas kods
tiek uzņemts/a Babītes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē
nosaukums
ar 20_ .gada ____________.

Pielikums Nr. 1

Babītes novada pašvaldības
Izglītības, kultūras un sporta komitejai

Pēc paziņojuma saņemšanas:
1) divu nedēļu laikā, līdz (diena, mēnesis, gads), jums ir jāpaziņo Babītes novada pašvaldības
izglītības darba speciālistam lēmums par pieteikšanos vai atteikšanos no piedāvātās vietas pašvaldības izglītības iestāžu pirmsskolas grupās:
1.1. ja jūs piekrītat Komitejas lēmumam, nosūtiet pa pastu informāciju Babītes novada pašvaldības izglītības darba speciālistam (Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107) vai iesūtiet elektroniski ar drošu elektronisko parakstu uz e-pasta adresi
dome@babite.lv;
1.2. ja jūs vēlaties atteikties no Komitejas piedāvātās vietas, norādītajā termiņā iesniedziet
rakstveida atteikumu Babītes novada pašvaldības izglītības darba speciālistam (Centra iela
4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107) vai iesūtiet elektroniski ar drošu elektronisko parakstu uz e-pasta adresi dome@babite.lv;
2) viena mēneša laikā, līdz (diena, mēnesis, gads), vienam no vecākiem ir pienākums ierasties
izglītības iestādē un noslēgt līgumu.

Aizpildīt drukātiem burtiem!
Bērna likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds
Bērna likumiskā pārstāvja deklarētās dzīvesvietas adrese, pasta indekss
Mobilā tālruņa nr.
Elektroniskā pasta adrese saziņai
PIETEIKUMS

Lūdzu reģistrēt manu bērnu

Pirms līguma slēgšanas vecākiem jāiesniedz:
1) iesniegums par bērna uzņemšanu izglītības iestādē;
2) bērna medicīniskā karte ar speciālistu slēdzienu par bērna veselības stāvokli (veidlapa
Nr.026/u);
3) pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums, ja izglītojamais tiek uzņemts speciālās izglītības
programmā.

Vārds, uzvārds

Personas kods

Līgumu slēdzot, jāuzrāda bērna dzimšanas apliecības oriģināls.
amatpersona

Dzimšanas datums

rindā uz vietu pirmsskolas izglītības programmas apguvei
Babītes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē:
Pirmsskolas izglītības iestāde

Adrese



„Saimīte”

Rīgas iela 7, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107



Babītes PII

Priežu iela 1, Babīte, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2101



Salas sākumskola

„Pīlādzīši”, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads, LV-2105

Vēlamais uzsākšanas datums
Ja ģimenes statuss atbilst noteikumiem par ārpuskārtas uzņemšanu

Izmaiņu gadījumā vecāka pienākums ir ziņot personai, kas veic reģistrāciju.
Babītes novada pašvaldība negarantē vietu pirmsskolas iestādē reģistrācijas pieteikumā norādītajā
laikā.
Piekrītu, ka šajā iesniegumā un tā pielikumā norādītie dati var tikt pārbaudīti un elektroniski apstrādāti lēmuma par bērna reģistrēšanu rindā uz vietu Babītes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības
iestādēs pieņemšanai.
Apliecinu, ka norādītās ziņas ir patiesas
Babītes novada pašvaldības
izglītības darba speciālists

paraksta atšifrējums

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Babītes novada pašvaldības domes saistošajiem noteikumiem Nr. 11
„Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Babītes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs”

Deklarētā dzīvesvieta

Papildu informācija

/paraksts/

Bērna likumīgā pārstāvja paraksts, datums
Paraksts, datums

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāsts

Šie saistošie noteikumi nosaka pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas,
uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Babītes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs, kurās īsteno pirmsskolas izglītības programmas.

2. Projekta nepieciešamības pamatojums

Saistošie noteikumi nepieciešami, lai noteiktu kārtību, kādā Babītes novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju,
veicinot saprotamāku pakalpojuma pieejamību un sekmējot sistēmas
pārraudzību.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz Saistošie noteikumi nerada ietekmi uz Babītes novada pašvaldības bupašvaldības budžetu
džeta izdevumu daļu. Saistošajos noteikumos noteiktās darbības veiks
pašvaldības iestāžu darbinieki, un, lai nodrošinātu saistošo noteikumu
izpildi, nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas vai darbavietas.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz Neietekmē.
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
5. Informācija par administratīvajām
procedūrām

Saistošo noteikumu „Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un
atskaitīšanas kārtību Babītes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības
iestādēs” publisko pieejamību nodrošina Babītes novada pašvaldības
tīmekļvietnē www.babite.lv, kā arī tie izlikti redzamā vietā Babītes
novada pašvaldības administrācijas ēkās Centra ielā 4, Piņķos, Babītes
pagastā, un „Pīlādzīši”, Spuņciemā, Salas pagastā.

6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām

Papildu konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

Aivars Osītis,
Babītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
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paziņojums

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma
„Jaunalekši” zemes vienība Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai, ko ietver nekustamā
īpašuma „Sniedzes” zemes vienība Varkaļos, Salas pagastā, Babītes novadā

Ar Babītes novada pašvaldības domes 2020. gada
26. augusta lēmumu (protokols Nr. 15, 15.§) ir uzsākta
detālplānojuma izstrāde teritorijai, ko ietver nekustamā
īpašuma „Jaunalekši” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 80880050102 Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes
novadā.
Detālplānojuma izstrādes mērķis ir radīt priekšnoteikumus dzīvojamās apbūves īstenošanai, paredzot tai
nepieciešamo infrastruktūru, detalizējot zemes vienību
izmantošanu un apbūves parametrus, atbilstoši Babītes
novada teritorijas plānojuma Teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumu prasībām.
Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Babītes novada pašvaldības teritorijas plānotāja Inga Griezne.
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt

Ar Babītes novada pašvaldības domes 2020. gada
26. augusta lēmumu (protokols Nr. 15, 14.§) ir uzsākta
detālplānojuma izstrāde teritorijai, ko ietver nekustamā
īpašuma „Sniedzes” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 80880070076 Varkaļos, Salas pagastā, Babītes
novadā.
Detālplānojuma izstrādes mērķis ir radīt priekšnoteikumus dzīvojamās apbūves īstenošanai, paredzot tai
nepieciešamo infrastruktūru, detalizējot zemes vienību
izmantošanu un apbūves parametrus, atbilstoši Babītes
novada teritorijas plānojuma Teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumu prasībām.
Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Babītes novada pašvaldības teritorijas plānotāja Inga Griezne.
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt

līdz 2020. gada 18. 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 pašvaldības Administrācijas ēkā – pirmdienās un
ceturtdienās no plkst. 8.15 līdz 12.15 un no plkst. 13.00
līdz 18.00, iepriekš zvanot uz tālruņa numuru 67511291,
lai pieteiktu vizīti.
Inga Griezne,
Babītes novada pašvaldības
teritorijas plānotāja

paziņojums

Nekustamā īpašuma izsole

Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Lāsmas”
zemes vienībai Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Babītes novadā
Ar Babītes novada pašvaldības domes 2020. gada 28. augusta lēmumu „Par detālplānojuma projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Lāsmas” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80480070811 Dzilnuciemā, Babītes
pagastā, Babītes novadā”, protokola Nr. 15, 17.§, ir apstiprināts detālplānojums nekustamā īpašuma „Lāsmas”
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80480070811
Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Babītes novadā.
Ar detālplānojuma dokumentāciju var iepazīties Babītes
novada pašvaldības Administrācijas ēkā Centra ielā 4,

Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, apmeklētāju
pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst.
8.15 līdz 12.15 un no plkst. 13.00 līdz 18.00, iepriekš
zvanot uz tālruņa numuru 67914380, lai pieteiktu vizīti, kā arī Babītes novada pašvaldības interneta vietnē
www.babite.lv vai ģeoportālā www.geolatvija.lv.
Inga Griezne,
Babītes novada pašvaldības
teritorijas plānotāja

paziņojums
Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma
„Vanadziņi” zemes vienība un nekustamā īpašuma „Rusas” zemes vienība Pērnciemā, Salas pagastā, Babītes novadā
Ar Babītes novada pašvaldības domes 2020. gada
26. augusta lēmumu, protokols Nr. 15, 18.§, ir uzsākta
detālplānojuma izstrāde teritorijai, ko ietver nekustamā
īpašuma „Vanadziņi” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8088 004 0077 un nekustamā īpašuma „Rusas”
zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8088 004 0134,
Pērnciemā, Salas pagastā, Babītes novadā.
Detālplānojuma izstrādes mērķis ir detalizēt zemes vienību izmantošanu un apbūves parametrus, vienlaikus
nosakot jauno zemes vienību robežas un aprobežojumus,
kā arī plānoto būvju uzturēšanai nepieciešamo transporta
infrastruktūru un inženierkomunikācijas.
Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Babītes novada pašvaldības Attīstības daļas vadītāja Veldze
Liepa.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt
līdz 2020. gada 18. 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 no plkst. no plkst. 8.15
līdz 12.15 un no plkst. 13.00 līdz 18.00, iepriekš zvanot uz
tālruņa numuru 67914380, lai pieteiktu vizīti.
Inga Griezne,
Babītes novada pašvaldības teritorijas plānotāja

paziņojums
Par nekustamā īpašuma „Jaunušas” Spilvē, Babītes pagastā, Babītes novadā, detālplānojuma publisko apspriešanu
Ar Babītes novada pašvaldības domes 2020. gada
26. augusta lēmumu „Par detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
nekustamā īpašuma „Jaunušas” zemes vienībai Spilvē,
Babītes pagastā, Babītes novadā” (prot. Nr. 15, 19.§) detālplānojuma projekts ir nodots publiskajai apspriešanai
un atzinumu saņemšanai.
Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2020. gada
7. septembra līdz 2020. gada 5. oktobrim.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2020. gada
28. septembrī plkst. 17.00 Babītes novada pašvaldības
Administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā.
Publiskās apspriešanas laikā detālplānojuma projekts
būs pieejams Babītes novada pašvaldības Plānošanas
un būvniecības daļā Centra ielā 4 (5. kabinetā), Piņķos,

līdz 2020. gada 18. 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 pašvaldības administrācijas ēkā – pirmdienās un
ceturtdienās no plkst. 8.15 līdz 12.15 un no plkst. 13.00
līdz 18.00, iepriekš zvanot uz tālruņa numuru 67511291,
lai pieteiktu vizīti.
Inga Griezne,
Babītes novada pašvaldības
teritorijas plānotāja

Babītes pagastā, Babītes novadā. Tāpat ar detālplānojuma materiāliem ir iespējams iepazīties ģeoportālā
www.geolatvija.lv un Babītes novada pašvaldības mājaslapā www.babite.lv.
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt 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, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese.
Andra Valaine,
Babītes novada pašvaldības
teritorijas plānotāja

Babītes
novada
pašvaldība
(reģistrācijas
nr. 90000028870, adrese: Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107) atklātā mutiskā
izsolē ar pretendentu atlasi, ar augšupejošu soli izsola
Babītes novada pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu Laipu ielā 6, Kūdrā, Salas pagastā, Babītes novadā,
kadastra nr. 8088 0010176, kas sastāv no neapbūvētas
zemes vienības 481 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu
80880010176.
Par izsoles dalībnieku var kļūt Izsoles noteikumu 2.4. punktā minētās fiziskās personas, kuras saskaņā ar Latvijas
Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var
iegūt īpašumā nekustamo īpašumu un ir izpildījušas šajos noteikumos noteiktos izsoles priekšnoteikumus un
kurām Izsoles komisija nosūtījusi uzaicinājumu iesniegt
līdz 24.09.2020. plkst. 10:00 pieteikumu par vēlmi izsolāmo nekustamo īpašumu pirkt, piedaloties atklātā izsolē
ar pretendentu atlasi, vai atteikumu piedalīties atklātā
izsolē ar pretendentu atlasi Babītes novada pašvaldības
Administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107, 2. stāva 18. kabinetā – kancelejā iesniegt pieteikumu par vēlmi izsolāmo nekustamo
īpašumu pirkt, piedaloties atklātā izsolē ar pretendentu
atlasi.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Babītes novada
pašvaldības mājaslapā interneta vietnē www.babite.lv.
Saņemt izsoles noteikumus un reģistrēties izsolei var
līdz 12.10.2020. plkst. 10.00 ēkas Centra ielā 4, Piņķos,
Babītes pagastā, Babītes novadā, 2. stāvā 18. kabinetā
pirmdienās un ceturtdienās vai arī citā laikā, iepriekš
vienojoties pa tālr. nr. 67914436.
Izsoles norises laiks un vieta: 14.10.2020.
plkst. 10.00 ēkas 2. stāva sēžu zālē Centra ielā 4, Piņķos,
Babītes pagastā, Babītes novadā.
Izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcena – 2420 eiro.
Izsoles veids – izsole ar augšupejošu soli 100 eiro.
Nekustamā īpašuma pirkuma līgumu paraksta septiņu darba dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas.
Atbilstoši Babītes novada Babītes pagasta teritorijas plānojumam 2008.–2020. gadam un Salas pagasta teritorijas plānojumam 2005.–2017. gadam, funkcionālā zonējuma kartei
zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 80880010176 atrodas dārza māju apbūves teritorijā (MD).
Nekustamajam īpašumam nav reģistrēti apgrūtinājumi.
Helēna Slava,
Babītes novada pašvaldības
nekustamo īpašumu administratore

Par Ķemeru Nacionālā parka
dabas aizsardzības plāna
izstrādes uzsākšanu

Līdz ar īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un „Natura 2000” teritorijas Ķemeru
Nacionālā parka (ĶNP) dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanu šā gada 22. oktobrī
plkst. 17.00 notiks videokonference, kurā būs iespēja tiešsaistē uzdot jautājumus plāna
izstrādātājiem un iesaistītajām valsts institūcijām. No 19. līdz 23. oktobrim ikviens varēs
iepazīties ar dabas aizsardzības plāna izstrādes kārtību un mērķiem, ĶNP vispārējo informāciju, kā arī iesūtīt jautājumus.
Plānu Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā izstrādā SIA „Enviroprojekts”
(Mazā Nometņu iela 31, Rīga, LV-1002,
tālruņa numurs 25641455, e-pasta adrese
info@enviro.lv; www.enviro.lv).
Videokonferencei pievienoties tiek aicināti
visi zemes īpašnieki, kuri saņems arī individuālu uzaicinājumu uz sanāksmi, kā arī piegulošo
teritoriju īpašnieki un citi interesenti.
Ikviens aicināts pirms videokonferences
iepazīties ar informatīvajiem materiāliem
plāna izstrādātāja tīmekļvietnē www.enviro.lv
un iesūtīt jautājumus, izteikt priekšlikumus
un ieceres attiecībā uz teritorijas un sava

īpašuma apsaimniekošanas perspektīvām,
rakstot ziņu uz e-pasta adresi kemeri@enviro.lv.
Sīkāka informācija par videokonferences norisi un pieslēgšanās iespējām pieejama vietnē
www.enviro.lv un www.daba.gov.lv.
Dabas aizsardzības plāna izstrāde tiek veikta
Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta
„Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās
daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” (Nr. 5.4.2.1/16/I/001) jeb
dabas skaitīšanas ietvaros.
SIA „Enviroprojekts”
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Augustā veiktie darbi
sabiedriskās kārtības
uzraudzībai Babītes novadā

Gaidāmas pārmaiņas kapsētu apsaimniekošanā

Babītes novada pašvaldības administrācijas Sabiedriskās kārtības
daļas sargu darbības rezultāti, sadarbībā ar Olaines iecirkņa policijas
darbiniekiem veicot sabiedriskās kārtības uzraudzību Babītes novadā
augustā:

Kas būtu jāzina Piņķu un
Annas kapsētā esošo kapavietu
īpašniekiem
Ir būtiski, ka katram kapavietas
īpašniekam ir noslēgts līgums par
aprūpē esošajām kapavietām. Tikai un vienīgi līgums ar pašreizējo
kapsētu īpašnieku – Piņķu evaņģēliski luterisko draudzi – būs pierādījums tam, ka šī kapavieta pieder
attiecīgajai personai. Uz šī līguma
pamata piederīgajiem būs atļauts
veikt jaunu apbedījumu attiecīgajā
ģimenes kapavietā. Patlaban līgumi
noslēgti par 844 kapavietām Piņķu
kapos. Līgumi vēl nav noslēgti par
apmēram 360 kapavietām. Gadījumā ja sava laika līguma slēdzējs ir
miris, līgums ir jāpārslēdz ar kādu
no tuviniekiem. Piņķu draudze
un kapsētu administrācija aicina

veikti 47 izbraukumi sabiedriskās
kārtības uzraudzībai;
saņemti un izskatīti 10 iedzīvotāju
iesniegumi un sūdzības;
ar 22 personām veiktas preventīva
rakstura pārrunas un pieņemti paskaidrojumi;
Valsts policijā nogādātas septiņas
personas: četras par administratīvā pārkāpuma izdarīšanu, trīs –
aizdomās par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu;
par alkoholisko dzērienu vai citu
apreibinošo vielu lietošanu sabiedriskā vietā vai par atrašanos
sabiedriskā vietā tādā reibuma
stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu,
sastādīti divi administratīvā pārkāpuma protokoli.
Izsakām pateicību tiem Babītes
novada iedzīvotājiem, kuri laikus
sagatavoja uzrādīšanai sabiedriskās
kārtības sargiem līgumu par atkritumu izvešanu. Informējam, ka pārbaudes turpinās, līdz ar to aicinām
Babītes novada iedzīvotājus noslēgt

līgumu par atkritumu izvešanu un
sagatavot to uzrādīšanai.
Sabiedriskās kārības daļas sargi
pārbauda arī īpašumu sakopšanu, tāpēc lūdzam zemes īpašniekus rūpēties par savu īpašumu, regulāri pļaut
zāli, nepieļaut kūlas veidošanos vai
nekārtību, ko rada būvniecības materiāli, pretējā gadījumā tiks uzsākta
administratīvā lietvedība par teritorijas (īpašuma) nesakopšanu.
Suņu īpašniekiem atgādinām, ka savus mīluļus (jebkādas šķirnes) apdzīvotas vietas robežās jāved pastaigā tikai
un vienīgi pavadā. Tāpat norādām, ka
atbilstoši Babītes novada pašvaldības
saistošajiem noteikumiem suņus ir
aizliegts peldināt Piņķu ūdenskrātuvē.
Aicinām būt atbildīgiem gan pret
sevi, gan apkārtējiem, ievērot Babītes novada pašvaldības saistošos noteikumus. Rūpēsimies par sakoptu
un drošu vidi sev apkārt kopā!
Ainārs Skudris,
Sabiedriskās kārtības daļas sargs

NVA aicina pieteikt
brīvprātīgos godināšanai
„Gada brīvprātīgais 2020”
Nodarbinātības valsts aģentūra
(NVA) aicina Latvijas iedzīvotājus
un organizācijas pieteikt labākos
brīvprātīgā darba veicējus un
organizētājus, kuri laika posmā
no 2019. gada 1.novembra līdz
2020. gada 28.oktobrim aktīvi
darbojās sabiedrības labā, kā arī
brīvprātīgajiem draudzīgākās
pašvaldības.
Izvirzīt godināšanai „Gada brīvprātīgais 2020” brīvprātīgā darba veicējus
vai organizētājus var jebkurš Latvijas
iedzīvotājs, nevalstiskā organizācija,
valsts vai pašvaldības iestāde. Pieteikt
savus kandidātus var līdz 2020. gada
28.oktobrim tiešsaistē, aizpildot
pieteikuma anketu tīmekļa vietnē
www.brivpratigie.lv/lv/godinasana, kur
pieejams arī godināšanas nolikums.
Pieteikumus vērtēs organizatoru veidota žūrija, kas noteiks, kuri brīvprātīgā darba veicēji un organizētāji šogad

tiks godināti. Goda zīmju saņēmēji tiks
noskaidroti brīvprātīgo godināšanas
ceremonijā „Gada brīvprātīgais 2020”,
kas 5. decembrī, Starptautiskajā brīvprātīgo dienā, norisināsies Rīgā.
Brīvprātīgo godināšanas mērķis ir
pateikt paldies tiem iedzīvotājiem,
organizācijām un pašvaldībām, kas
savu laiku ziedoja brīvprātīgajam
darbam sabiedrības labā, veicinot iedzīvotāju un organizāciju interesi un
iesaisti brīvprātīgajā darbā. Latvijā
godināšana notiks jau septīto gadu.
Nodarbinātības valsts aģentūra

Piņķu evaņģēliski luteriskās draudzes un Babītes novada pašvaldības domes pārstāvji ir tikušies, lai pārrunātu samilzušos draudzes īpašumā esošo kapsētu apsaimniekošanas jautājumus. Kāds tieši būs situācijas
risinājums, vēl nav zināms. Iespējams, ka no 2021. gada sākuma Piņķu un Annas kapsēta pāries pašvaldības
īpašumā un apsaimniekošanā.
kapavietu aprūpētājus – apbedīto
tuviniekus – līdz šā gada 30. novembrim ierasties pie kapu administratora Piņķu baznīcā, lai
noslēgtu vai pārslēgtu līgumu par
kapvietām un nomaksātu ikgadējo
maksājumu parādus.
Līguma slēgšanas kārtība
Ņemot vērā pulcēšanās ierobežojumus (it īpaši jauna līguma slēgšanas gadījumā, kas prasa apmēram
20–30 minūtes), pirms ierašanās pie
kapu administratora telefoniski vai
e-pastā lūdzam saskaņot ierašanās
laiku. Pirms kapavietas līguma slēgšanas ir jāaizpilda īpaša anketa, kuru
var saņemt arī elektroniski. Anketā
ir jānorāda apbedītā dati (vārds, uzvārds, dzimšanas un miršanas gads,
radniecība ar līguma slēdzēju, apbe-

dījuma veids), ziņas par līguma slēdzēju un ziņas par vēl vienu līguma
slēdzēja tuvinieku. Līguma slēdzējam ir jāuzrāda personu apliecinošs
dokuments.
Kapsētas administrators Jānis
Amols pieņem Piņķu baznīcas sakristejā Skolas ielā 17 (ieeja pa aizmugures durvīm) šādos laikos:
otrdienās no plkst. 12.00 līdz
16.00;
trešdienās, ceturtdienās un piektdienās no plkst. 10.00 līdz 14.00;
sestdienās no plkst. 10.00 līdz
16.00.
Tālruņa numurs 29642583, e-pasta adrese pinkukapi@gmail.com.
Piņķu Sv. Jāņa evaņģēliski
luteriskās draudzes valde un
kapsētu administrācija

Saimnieciskie darbi augustā
Nekustamais īpašums
Uzsākta Piņķu ūdenskrātuves lab
iekārtošana.
Dzilnuciemā uzstādīts rotaļu laukums.
Turpinās būvprojekta „Babītes
novada pašvaldības ēkas pārbūve
par pārvaldes ēku Salas pagastā”
izstrāde.
Precizējot iepirkuma dokumentāciju, atkārtoti izsludināts iepirkums par ēkas Centra ielā 3, Piņķos, otrā stāva un ieejas mezgla
pārbūvi.
Ceļi, meliorācija un apgaismojums
Veikti pašvaldības ielu un ceļu vasaras sezonas uzturēšanas darbi.
Mainīta satiksmes organizācija
stāvlaukumā pie Babītes vidusskolas Piņķos.
Uzstādītas gājēju drošības barjeras
Jūrmalas ielas posmā Piņķos.
Pabeigta apgaismojuma izbūve
Smilšu ielā Babītē.
Tiek pārbūvēts pašvaldības autoceļa C27 (Dzilnu ceļš) posms
Dzilnuciemā un Kalnu ielas
posms Brīvkalnos, uzsākta veloceliņa Rīga–Jūrmala Babītes posma
atjaunošana.
Notiek pašvaldības autoceļu (t. sk.
Masīva ceļa 7 km posms, Vīkuļu
ceļa sākums, Ļutu ceļa 1 km posms
un Varkaļu ceļa 65 m posms) nesaistīta minerālmateriāla seguma
dilumkārtas atjaunošana.
Tuvākajā laikā uzsāks Pļavu–Sila
ielas posma pārbūvi un Pļavu ielas

posma ar nesaistītu minerālmateriāla segumu mehanizētu atjaunošanu.
Turpinās šādu būvprojektu izstrāde:
Babītes ielas posma pārbūve un
gājēju ietves izbūve Babītē;
gājēju un veloceliņa un apgaismojuma izbūve Gravu ielas posmā no autoceļa V10 līdz Žubīšu
ielai Spilvē;
gājēju ietves un apgaismojuma
izbūve Kleistu ielas posmā no
Stropu ielas līdz Alstu ielai Spilvē;
autoceļa C57 posma no Kleistu
ielas līdz Vārnukrogam ceļa izbūve.
Noslēgti līgumi par ielu apgaismojuma tīklu izbūvi Piņķu centrā un
Vītolu ielā Piņķos, kā arī Egļu ielā
Egļuciemā.
Pēc zemsliekšņu aptaujas rezultātiem tiek gatavoti līgumi par šādu
būvprojektu izstrādi:
autoceļa C21 (Božu ceļš) posma pārbūve Dzilnuciemā, Babītes pagastā;
autoceļa C14 (Vīkuļu ceļš) posma pārbūve Skārduciemā, Babītes pagastā.
Izsludināts iepirkums par apgaismojuma izbūvi Kleistu ielas posmā no Liepezera ielas līdz Māras
ielai Mežārēs.
Noslēgts līgums par satiksmes infrastuktūras izvērtējumu un priekšlikumu izstrādi infrasturktūras attīstībai Piņķu ciema teritorijā.
Izsludināti iepirkumi par degvie-

las iegādi Babītes novada pašvaldības autotransporta nodrošināšanai, par elektroenerģijas iegādi
Babītes novada pašvaldības vajadzībām un par pašvaldības ielu un
autoceļu ikdienas uzturēšanas darbiem ziemas periodā.
Pašvaldības iestādes
Noslēgti jauni līgumi par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu Babītes pirmsskolas izglītības iestādei
un pirmsskolas izglītības iestādei
„Saimīte”.
Pie Kultūrizglītības centra Piņķos
tiks uzstādīti āra mūzikas instrumenti, Sila ielā Babītē tiks izbūvēts badmintona laukums.
Noslēgts līgums par transporta
pakalpojumiem regulāriem skolēnu pārvadājumiem Babītes novada pašvaldības izglītības iestāžu
vajadzībām.
Mācību procesa nodrošināšanai
Babītes vidusskola iepirks interaktīvos ekrānus.
Noslēgusies iepirkuma procedūra
par Babītes vidusskolas ēdnīcas
telpu pārbūvi un par Babītes vidusskolas teritorijas labiekārtojumu un cokola stāva siltināšanu;
tiek gatavoti līgumi.
Pārtraukts iepirkums par interaktīvo ekrānu piegādi un uzstādīšanu Babītes vidusskolā.
Elfa Sloceniece,
Babītes novada pašvaldības
izpilddirektore
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Babītes pirmsskolas izglītības iestāde 50 gadu Ievads inženierzinātnēs
jubileju sagaida ar jaunu sporta un rotaļu
2.–9. klases skolēniem
laukumu bērniem
Babītes pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja Ingrīda Dzelzkalēja:
„Priecājos, ka beidzot mums ir izdevies īstenot sen lolotu ieceri – esam
ieguvuši mūsdienu prasībām atbilstošu, modernu sporta un rotaļu laukumu, kas jaunajā mācību gadā ļaus
dažādot sportisko aktivitāšu klāstu
un bērnos veidos pozitīvu attieksmi
pret veselīgu dzīvesveidu.”
Pirmo goda apli jaunatklātajā
sporta laukumā svinīgi veica Babītes
novada iedzīvotājs Māris Grēniņš –
četrkārtējs pasaules čempions, pasaules rekordists, divkārtējs Eiropas
rekordists, Pasaules vājdzirdīgo un
nedzirdīgo čempionāta vieglatlētikā
telpās vicečempions, Triju Zvaigžņu
ordeņa kavalieris –, kurš sportista
gaitas savulaik uzsāka tieši Babītes
pirmsskolas izglītības iestādē.
Goda skrējienu pēc stafetes kociņa nodošanas turpināja pirmsskolas
izglītības iestādes audzēkņi kopā ar
saviem pedagogiem.
Bet ne tikai jauns sporta laukums
tika bērnudārzam dzimšanas dienā!
28. augustā Babītes pirmsskolas izglītības iestādi apciemoja bijušie darbinieki, kuri savulaik savu sirdi bija dāvājuši šai vietai. Ļoti cienījamā Anna

Foto: Ingrīda Dzelzkalēja

25. augustā, Babītes pirmsskolas izglītības iestādes 50. dzimšanas dienas priekšvakarā, piedaloties
audzēkņiem, vecākiem, pedagogiem, Babītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Aivaram Osītim,
kā arī pārstāvjiem no rotaļu un sporta laukumu projektēšanas un ierīkošanas uzņēmuma SIA „JLD”, Babītes
pirmsskolas iestādes teritorijā svinīgi tika atklāts jaunais sporta un rotaļu laukums.

Katru otrdienu visa mācību gada
garumā no plkst. 15.00 līdz 18.30
Rīgas Tehniskās universitātes Bērnu
un jauniešu universitātes pārstāvji,
studenti un lektori viesosies Babītes
vidusskolā, lai teorētiskās un praktiskās nodarbībās iepazīstinātu jauniešus ar inženierzinātnēm. Nodarbības
garums ir viena stunda, un izglītojamie būs sadalīti pa klašu grupām:
2.–3. klase, 4.–6. klase un 7.–9. klase.
8. septembrī notika pirmā nodarbība, kurā skolēni tika iepazīstināti ar
to, kas ir Rīgas Tehniskā universitāte

un kāpēc tā ir saistīta ar inženieriju.
Nākamajā nodarbībā jaunieši sāks
apgūt teoriju par inženierzinātnēm
kopumā, lai jau turpmākajās nodarbībās sāktu apgūt zināšanas par
sacīkšu droniem, to uzbūvi un lidošanu. Izglītojamajiem mācību gada
laikā tiks organizētas ekskursijas, lai
teorētiskās zināšanas papildinātu ar
praktiskām iemaņām.
Dagnija Roga,
Babītes vidusskolas projektu
vadītāja

Jaunais mācību gads
Babītes Mūzikas skolā
Iestādes 50 gadu jubilejā satiekas bērnudārza bijušie un pašreizējie darbinieki.

Laicāne, kura 40 gadus vadīja Babītes
pirmsskolas izglītības iestādi, turpina
aktīvi interesēties par iestādes ikdienu. Tikšanās bija satraukuma pilna,
jo sākumā viesi bija kūtri, nedroši, bet
vēlāk raisījās jautras, atmiņām bagātas
sarunas un izrādījās, ka visiem ir liela
interese par iestādes moduļu ēku. Pēc
nelielas ekskursijas pa iestādes teritoriju un iekštelpām tika gūta atziņa, ka

arī šodien šie mīļie cilvēki varētu labi
iejusties un strādāt tik mūsdienīgās
bērnudārza telpās.
Māra Mičule, Babītes novada
pašvaldības sabiedrisko attiecību
speciāliste,
Karīna Gajevska, Babītes pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas
vietniece izglītības jomā

Jaunais mācību gads Salas sākumskolā
Foto: Ilze Liepiņa

1. septembrī, siltā un saulainā Zinību dienā, Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolā 2020./2021. mācību
gadu uzsāka 51 skolēns un 53 pirmsskolas izglītības grupu audzēkņi. Īpaši priecājamies par kuplo 1. klases
audzēkņu skaitu – 15.
Salas sākumskolas pedagogu komandai
šogad pievienojušies jauni, daudzsološi
pedagogi – 1. klases audzinātāja un sākumskolas skolotāja Zane Lase, 4. klases audzinātāja un sākumskolas skolotāja Zaiga Žuka, angļu valodas skolotāja
Lisa Maria Baris, 5.–6. klases matemātikas skolotāja Irina Mičiūniene un krievu valodas skolotāja Janīna Baltbārzde.
Pirmā mācību gada nedēļa tika veltīta adaptācijai un iepazīšanās priekam,
tāpat tika noklausītas instruktāžas par
drošu rīcību un kārtības noteikumi,
praktiskās nodarbībās apgūti nozīmīgi higiēnas noteikumi, pareiza roku
mazgāšana un dezinfekcija, personīgo
mantu uzturēšana kārtībā. Devāmies
arī pirmajā ārpusskolas piedzīvojumā – sportiskā un aizraujošā Spuņciema izziņas pārgājienā – orientēšanās
pasākumā. Tie, kuri pirmo reizi iepa-

Babītes vidusskola un Rīgas Tehniskā universitāte ir noslēgušas sadarbības līgumu, kura ietvaros Babītes vidusskolas izglītojamajiem ir iespēja
sevī atklāt jaunos inženierus un attīstīt savas prasmes inženierijā.

zina Spuņciemu, varēja apgūt nozīmīgus objektus un vietas, kuras skolēni
izmanto gan atpūtas, gan mācību procesā, bet tie, kuri Spuņciemu jau pazīst,
atsvaidzināja zināšanas un papildināja
tās padziļināti.
Lai ierobežotu Covid-19 izplatību, arī Salas sākumskolā, protams,
noteikti dažādi ierobežojumi saskarsmē un komunikācijā, tāpēc vēlamies
pateikties visiem mūsu audzēkņu
vecākiem par sapratni un atbalstu, kopīgiem spēkiem pārvarot šo periodu!
Salas sākumskolas pedagogu kolektīvs vēl visiem veiksmīgu un panākumiem bagātu jauno mācību gadu!
Informāciju sagatavoja
Aija Vanaga,
Salas sākumskolas direktores vietniece audzināšanas jomā

Babītes Mūzikas skola 1. septembrī iesāka jauno mācību gadu ar svinīgo
pasākumu laukumā pie skolas. Sagatavošanas un 1. klašu audzēkņi
saņēma dienasgrāmatas un pirmo reizi dziedāja skolas himnu.
Jauno mācību gadu skolā uzsāka
132 profesionālās ievirzes mūzikas
izglītības programmas audzēkņi un
30 sagatavošanas klases audzēkņi.
Saistībā ar skolas ierobežoto kapacitāti un saskaņā ar mainītajiem audzēkņu uzņemšanas noteikumiem
interešu izglītībā uzņemto skaits šogad ir mazāks – 59 audzēkņi.
Līdzīgi kā vairākums Latvijas
skolu, arī Babītes Mūzikas skola šo
mācību gadu sāka klātienē. Tomēr,

vēloties saglabāt skolas vidi drošu, ir
samazināts audzēkņu skaits grupās,
klasēs un ieejas stāvos ir nodrošināti
dezinfekcijas līdzekļi, nodarbību telpas regulāri tiek vēdinātas.
Novēlam visiem mūsu audzēkņiem
un pedagogiem sparīgu, veselīgu un
zinātkāres pilnu jauno mācību gadu!
Česlavs Grods,
Babītes Mūzikas skolas
direktora vietnieks izglītības darbā

Aicina pieteikt pretendentus
konkursam „Gada balva cilvēku
ar invaliditāti atbalstam”
Jau sesto gadu tiesībsargs kopā ar
invalīdu un viņu draugu apvienību
„Apeirons” un Latvijas Nacionālo
bibliotēku aicina pieteikt cilvēkus un
nevalstiskās organizācijas konkursam „Gada balva cilvēku ar invaliditāti atbalstam”.
Gada balvas mērķis ir apbalvot
un izcelt tos cilvēkus un organizācijas, kas ar savu ieguldījumu ikdienā
iesaistās un pastāv par cilvēku ar invaliditāti tiesībām dzīvot pilnvērtīgu
dzīvi.
Nominantus var pieteikt ikviens
iedzīvotājs, institūcija, pašvaldība,
uzņēmums vai organizācija, līdz
5. oktobrim nosūtot pieteikumus

uz e-pasta adresi gadabalva@tiesibsargs.lv.
Konkursa nolikums un pieteikuma veidlapa pieejama Latvijas Republikas Tiesībsarga biroja mājaslapā www.tiesibsargs.lv.
Šogad īpaši aicinām izcelt tās aktivitātes, kas palīdzējušas cilvēkiem ar
invaliditāti Covid-19 laikā.
Ja zini kādu, kurš ikdienā palīdz
cilvēkiem ar invaliditāti, esi aktīvs un
piesaki nominantus!
Raina Anna Ločmele,
Latvijas Republikas Tiesībsarga
biroja komunikācijas un starptautiskās sadarbības konsultante
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Aizvadītas Babītes novada vasaras sporta spēles
Līdzīgi kā iepriekšējos gadus, arī
šogad novada iedzīvotājiem un viesiem sporta spēļu laikā bija iespēja
piedalīties dažādās interesantās aktivitātēs, piemēram, mēroties spēkiem „biatlona” stafetē, tāllēkšanā
no vietas, piedalīties 100 metru
sprinta skrējienā uz laiku, šautriņu
mešanā mērķī un fotoorientēšanās
disciplīnā, grūst lodi, celt svaru
bumbas, spēlēt galda tenisu, kā arī
doties izjādē ar zirgu. Pirmo reizi
tika organizēta šobrīd tik populārā krosfita disciplīna, kas sastāv no
dažādu vingrinājumu kopuma, kur
pārmaiņus tiek nodarbinātas dažādas muskuļu grupas. Neizpalika arī
komandu spēles – volejbols, futbols
un strītbols.
Projekta „Sporto un esi vesels Babītes novadā” ietvaros apmeklētāji
izglītojās, klausoties lekciju par uzturu – šķidruma uzņemšanu slodzes

laikā, dažādu populāru diētu ietekmi
uz organismu, jomas aktualitātēm,
kā arī uztura nozīmi veselības uzlabošanā. Lekciju lasīja uztura speciālists, Londonas olimpisko spēļu
dalībnieks, Eiropas U-23 čempions
un Latvijas rekordists 400 metru
skrējienā Jānis Leitis.
Sporta spēles vadīja atraktīvais
pasākumu vadītājs, pašvaldības domes deputāts Jānis Kazaks. Līdzīgi
kā iepriekšējos gados, ar Japānas samuraju kaujas mākslu klātesošos iepazīstināja Japānas samuraju kaujas
mākslas skolas „Katori Shinto Ryu”
meistars Arnis Spurdziņš.
Šogad piemiņas medaļas, kas tiek
piešķirtas par dalību vismaz piecās
sporta disciplīnās, saņēma 175 bērni un 100 pieaugušie. Tāpat izsniegti 70 zelta, sudraba un bronzas
medaļu komplekti pieaugušajiem,
65 – bērniem.

Noslēgusies „Exit Rīga” veloorientēšanās
12. kārta Babītes novadā

No 9. līdz 13. septembrim dalībnieki
varēja jebkurā laikā un dienā, veicot
distanci un ievērojot četru stundu
kontrollaiku, iepazīt tuvāk Babītes novadu, apmeklējot 30 kontrolpunktus.
Meklējot punktus, bija iespēja iepazīt
dažādus novada objektus, piemēram,
Latvijas Universitātes rododendru selekcijas un izmēģinājumu audzētavu,
Ziemassvētku kauju piemiņas vietas,
Cenas tīreļa purva laipu, Piņķu Svētā
Jāņa baznīcu, Babītes vidusskolu, „Via
Jurmala Outlet Village”, „King’s College” Britu vidusskolu, „Coffee Stop”
un citus interesantus objektus.
Liels paldies visiem dalībniekiem
par tik lielu interesi! Kopumā posmam
pieteicās 90 komandas, no kurām startēja 74 un veiksmīgi piedalījās veloorientēšanās posmā. Īpaši novērtējam
to 28 komandu sniegumu, kuras kontrollaikā spēja atrast visus 30 objektus.
Tas nebūt nebija viegli! Esam gandarīti
par visiem, kas apciemoja un smēlās iedvesmu ikdienai Babītes novadā!
Pēc posma noslēguma tika veikta
balvu izloze, kurā piedalījās visas finišējušās komandas. Izlozes rezultātā
balvas ieguva šādas komandas: „Māsas E&R”, „Dūšeļu brigāde”, „O.S.I.S.”,
„Māsas krāsas”, „Gārfīlds” un „AA
CREATIVE”.
Ar balvu ieguvējiem sazināsimies
personīgi, lai vienotos par dāvanas
saņemšanu.

FOTO: Veloorientēšanās dalībnieka personīgais arhīvs

Lutinot dalībniekus ar lieliskiem un rudenīgi mainīgiem laikapstākļiem,
noslēgusies jau divpadsmitā „Exit Rīga” veloorientēšanās kārta, kura
piecu dienu garumā notika Babītes novadā.

FOTO: Māra Mičule

15. augustā pie Piņķu ūdenskrātuves norisinājās jau par tradīciju kļuvušās Babītes novada vasaras sporta spēles.

Sporta spēļu godalgoto vietu ieguvēju sveikšana.

Babītes novada sporta spēles tiek
organizētas kopš 1994. gada. Sporta spēļu mērķis ir popularizēt veselīgu un aktīvu dzīvesveidu, kā arī

rosināt iedzīvotājus nodarboties ar
sportu. Sporta spēļu disciplīnas tiek
izvēlētas tā, lai tajās būtu interesanti
piedalīties gan maziem, gan lieliem

sportot gribētājiem – ar iepriekšēju
sagatavotību vai bez tās.
Idejas iniciators, ilggadējs Babītes
sporta kompleksa darbinieks, metodiķis Sergejs Varša stāsta, ka kopumā novadā notikušas jau 24 vasaras
sporta spēles, no tām 20 organizējis
viņš pats. Sākotnēji pasākuma rīkošanai piesaistīti tikai pedagogi un
sporta kompleksa darbinieki, šobrīd
organizēšanā piedalās arī pieaicināti
profesionāļi.
Sergejs Varša aicina visus dalībniekus, kuri šā gada vasaras sporta spēlēs
izcīnījuši godalgotas vietas, bet kāda
iemesla dēļ apbalvošanā nav piedalījušies, saņemt medaļas Babītes sporta
kompleksā, iepriekš piezvanot uz tālruņa numuru 29680882.
Māra Mičule,
Babītes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Aicinām piedalīties Eiropas Sporta nedēļā
Lai veicinātu aktīvu dzīvesveidu un rosinātu iedzīvotājus nodarboties ar sportu, no 23. līdz 30. septembrim
visā Latvijā notiks Eiropas Sporta nedēļas pasākumi. Kampaņas moto ir #BeActive (Esi aktīvs!). Piedalīties
aicināti visu vecumu iedzīvotāji neatkarīgi no sagatavotības līmeņa.
Arī Babītes novadā notiks dažādas
sportam un veselīgam dzīvesveidam
veltītas aktivitātes un nodarbības,
kas varētu mudināt iedzīvotājus
turpmāk ar sportu nodarboties regulāri.

Visas Sporta nedēļas ietvaros piedāvātās nodarbības ir bez maksas.
Nodarbības vadīs sertificēti treneri un instruktori.
Būs iespēja saņemt konsultācijas
par interesējošiem jautājumiem.

Vietu skaits dalībai nav ierobežots.
Iepriekšēja pieteikšanās uz nodarbībām nav nepieciešama (atskaitot dažas
disciplīnas, kas norādītas grafikā).
Sergejs Varša,
Babītes sporta kompleksa metodiķis

Eiropas Sporta nedēļas nodarbības Babītes novadā
Datums,
laiks

Meklējot veloorientēšanās kontrolpunktus Babītes novadā.

Katra laimīgā komanda papildus
ieguva arī pārsteiguma balviņas no
Babītes novada pašvaldības. Apsveicam laimētājus!
Liels paldies Babītes novada posma
atbalstītājiem – Babītes novada uzņēmumiem: SIA „Orkla Latvija”, kempingam „Dūšeļi”, atpūtas kompleksam „Bejas”, ģimenes restorānam,
viesnīcai „Irbēni” un ūdenssporta un
atpūtas centram „Stūris”.
Visiem velodraugiem ir iespēja
piedalīties vēl vienā „Exit Rīga” veloorientēšanās kārtā Garkalnes novadā.
Vairāk informācijas – tīmekļa vietnē
www.exitriga.lv.
Jolanta Ivanova,
Babītes novada pašvaldības
projektu vadītāja

Vieta

Nodarbība

Apraksts

Papildu informācija

Veselību veicinoša vingrošana
23. septembrī Sporta stadionā
plkst. 18.00
aiz Babītes vidus- senioriem (no 50 gadu vecuma)
skolas (Jūrmalas (Ilona Kojaloviča)
iela 17, Piņķi)

Nodarbība bez kardionoslodzes.
Vingrojumi kakla un plecu joslas muskuļiem. Nav nepieciešama iepriekšēja
sagatavotība. Konsultācija

Aicinām ģērbties
laikapstākļiem piemērotā
sporta tērpā

Nūjošana
23. septembrī Sporta stadionā
plkst. 18.50
aiz Babītes vidus- (Irēna Antipenko)
skolas (Jūrmalas
iela 17, Piņķi)

Instruktāža, apmācība, nodarbība. Nav Aicinām ģērbties
nepieciešama iepriekšēja sagatavotība laikapstākļiem piemērotā
sporta tērpā

25. septembrī Pie Piņķu ūdenskrātuves
plkst. 18.15

Fiziskās sagatavotības treniņš
ārpus telpām (līdz 30 personām)
(KSMR Fitness)
(Inga Velmere)

Nodarbība paredzēta iesācējiem.
Aicinām ģērbties
80% uz paklāja. Vingrinājumi
laikapstākļiem piemērotā
visām dziļo muskuļu grupām, trenēta
sporta tērpā
līdzsvara koordinācijas sajūta. Nav
nepieciešama iepriekšēja sagatavotība

27. septembrī Pie Piņķu ūdenskrātuves
plkst. 10.00

Eiropas Sporta nedēļas
tautas velobrauciens
(Sergejs Varša)

Visiem interesentiem.
Nolikums www.babite.lv

Nūjošana
30. septembrī Sporta stadionā
plkst. 18.00
aiz Babītes vidus- (Irēna Antipenko)
skolas (Jūrmalas
iela 17, Piņķi)
30. septembrī Babītes sporta
plkst. 18.00
kompleksa
mazajā sporta
zālē Nr. 2

Lai piedalītos velobraucienā, obligāti jāaizpilda
elektroniska pieteikuma
anketa, kas publicēta
vietnē www.babite.lv,
sadaļā „Sports”

Instruktāža, apmācība, nodarbība. Nav Aicinām ģērbties
nepieciešama iepriekšēja sagatavotība laikapstākļiem piemērotā
sporta tērpā

Novuss
Eiropas Sporta nedēļai un Starptautiskajai Visiem interesentiem
senioru dienai veltīts turnīrs novusa dubultspēlē (dalībnieki no 40 gadu vecuma)
(Sergejs Varša)

Pieteikšanās dalībai turnīrā – līdz 29. septembrim,
zvanot uz tālruņa numuru
29680882 (Sergejs
Varša)
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23. augustā notikušajos Salas
pagasta Sīpolu svētkos, kuru tēma
šogad bija „Dārgumu meklējumos”, svētku rīkotāji, dalībnieki un
apmeklētāji pievērsās meklējumiem
gan nopietni, gan jautrākā un atraktīvākā veidā, atklājot šīs dienas
dārgumus – dažādu amatiermākslas
kolektīvu veikumu un talantus –,
vēstures bagātības un tos, kuri
Salas pagasta dārgumus ik dienas
palīdz iepazīt gan tā iedzīvotājiem,
gan viesiem, – pagasta tūrisma
pakalpojumu sniedzējus.
Koncertu norise krāšņi atspoguļota svētku video un foto galerijā, bet
dažas zināmās un jaunatklātās bagātības prasa sīkāku paskaidrojumu.
Ir jau zināms, ka digitālā ekspozīcija
„Burvju spogulis” – lielais „Vietvalžu”
dārgums – arvien tiek papildināta ar
jauniem stāstiem, un Sīpolu svētku
laikā bija divi jaunumi. Pirmais, kura
scenārija autore ir vēsturniece Inga
Sarma, stāsta par Salas pagasta seno
vēsturi un pirmajiem iedzīvotājiem.
Salas pagasts var lepoties ar kādu īpašu dārgumu – arheoloģisku atradumu,
kas savulaik vēsturniekiem ir devis iespēju noteikt šīs vietas apdzīvotības
senumu, un par to varat uzzināt arī
„Burvju spoguļa” jaunajā stāstā. Otrais stāsts veltīts „Vietvalžiem”, kādreizējam Salas pagasta namam, kam ir
bagāta un aizraujoša vēsture. Šī sižeta
scenāriju veidojusi „Vietvalžu” Izstāžu
zāles vadītāja Dace Ulpe, abu jauno
stāstu vizuālo ietērpu radījis video
mākslinieks Jānis Jankevics.
Arī atmiņas ir dārgums, kas mums
pieder, un reizēm tās ir īpaši jāsaudzē
un jāsargā, lai tās nepagaistu un neapbružātos. Šoreiz pievērsāmies vēstures
posmam, kas ir sarežģīts un pretrunīgs,
tomēr cilvēku dzīvēs atstājis arī gaišas
un mīļas atmiņas, – lai kuros laikos būtu
pagājusi mūsu bērnība, skolas gadi, jaunība, tie vienmēr būs labi laiki, jo tajos
parasti esam piedzīvojuši skaistākos
dzīves mirkļus. Ir ļoti svarīgi nejaukt
mūsu emocionālo atmiņu, kura visbiežāk saglabā tikai dzīves gaišo pusi,
ar patiesajiem vēstures faktiem, tāpēc
„Vietvalžu” Radošo prasmju telpā līdz
novembra beigām būs skatāma izstāde „„Padomju Latvijas” gadi”, kurā var
iepazīties gan ar dokumentālām liecībām – fotogrāfijām, propagandas materiāliem, dokumentiem –, gan laikmetu
un sadzīvi raksturojošiem priekšmetiem. Jāpiebilst, ka jau otro reizi „Viet
valžos” ir izdevies izveidot pilnvērtīgu,
saturiski un emocionāli piesātinātu izstādi, kurā izmantoti tikai pašu krājuma
materiāli. Tas ir bijis iespējams, pateicoties Salas pagasta iedzīvotāju atsaucībai
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apskatāma
novadnieces
gleznu izstāde

Foto: Dace Ulpe

Dārgumu
meklējumos
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29. augustā Babītes novada
pašvaldības bibliotēkā tika atklāta
mūsu novadnieces Silgas Ivanovas
gleznu izstāde „Prieks”. Atklāšanā
kuplā skaitā piedalījās gan mākslinieces tuvākie radi, gan draugi,
gan novada iedzīvotāji. Pasākumu
muzikāli kuplināja ģitārists un
dziedātājs Aivars Konutis.

Izstādē „„Padomju Latvijas” gadi” ir iespēja apskatīt kolhoza laika dzīves
„lietiskos pierādījumus” – gan saimnieciskās darbības dokumentus, gan bērnu rotaļlietas, gan kādreiz tik pazīstamās „Padomju Latvijas” metāla birstes.

un tam, ka viņi labprāt uzticēja gan savu
ģimeņu dokumentus, fotogrāfijas un
citas liecības, gan savus atmiņu stāstus.
Reizēm ir svarīgi arī vienkārši neizmest
kādu lietu, pat ja pirmajā mirklī tā šķiet
nenozīmīga. Tāpēc vēlreiz liels, sirsnīgs
„Vietvalžu” paldies Dainai Auziņai, Ilzei
Garozai, Aijai Vanagai, Ievai un Andrim
Balmakiem, Mārtiņam Lambertam,
Anitai un Gunāram Anspokiem, Aijai
Meikšānei, Rūdolfam Kallisam, Sandrai Kulvinskai, Indrai Kiršteinei, Maritai
Bērzei un visiem, kas mūs atbalstījuši!
Izstāde veidota tā, lai apmeklētājs gūtu
priekšstatu par kolhozu – gan no vēsturiskā, gan sadzīviskā aspekta. Tajā
uzmanība veltīta gan ideoloģiskajai
komponentei – Komunistiskajai partijai un komjaunatnei – un milzīgajai
birokrātijai, kas bija varas ierocis, gan
„Padomju Latvijas” saimnieciskajai
pusei, gan kultūras dzīvei un svētku
svinēšanai kolhozā, gan cilvēku ikdienai – bērnu rotaļlietas, šujmašīna un
pašu šūtas krimplēna kleitas, iepirkumu
tīkliņš, sauja sīknaudas un līdzās deficīts – „Liepājas kafijas” kārba, kurai blakus lēmums par bērnudārza celtniecību
un dzīvokļu kodekss… Ļoti interesants
izstādes eksponāts ir laikrakstā „Darba
Balss” ievākots Latvijas brīvvalsts laika
lauksaimniecības žurnāls, kurā atrodami gan padomi saimniekošanā, gan
Kārļa Ulmaņa runas. Šo konspirāciju
savulaik izmantojis „Ratnieku” saimnieks Voldemārs Ratnieks, un tā kalpo
par lielisku ilustrāciju laikmetam – dubultā dzīve, savu domu slēpšana, bailes
no represijām.

Dārgumu meklēšana Sīpolu svētku laikā notika arī pavisam praktiski – visiem svētku viesiem bija iespēja piedalīties ģimeņu spēlē, kuras
laikā, atbildot uz dažādiem āķīgiem
jautājumiem (bet tas bija iespējams,
tikai pamatīgi iepazīstot Salas pagasta vēstures ekspozīciju), varēja
tikt skaidrībā, kur tad šajā pagastā
atrodami lielākie dārgumi un kā tos
sauc vārdā. Spēles uzvarētāji saņēma
balvas no „Vietvalžiem”, bet galveno
balvu, ko saņēma Gintas Šēnfeldes
ģimene, dāvināja viens no svētku
lieldraugiem – ūdenssporta centrs
„Stūris”. Jāpiebilst, ka arī sīpolu kapāšanas čempionei Indrai Vētrai
tika lieliska balva no vietējā tūrisma
pakalpojumu sniedzēja – aktīvās atpūtas centra „Varkaļu osta”. Ar dāvaniņām dalībniekiem Sīpolu svētkus
atbalstīja arī „Long Chips”.
Ar savdabīgu atrakciju Sīpolu
svētkos piedalījās kāds topošs Babītes novada tūrisma objekts – Annas
muiža. Svētku apmeklētajiem bija
iespēja redzēt, kā darbojas sieksta –
viduslaiku soda rīks. Svētkos bija apskatāma un izmēģināma tās replika,
bet pati sieksta (dažos avotos minēts
arī kauna stabs) esot atradusies pie
Sv. Annas baznīcas līdz pat 19. gadsimta sākumam.
Sīpolu svētku laikā tika atklāta arī
ļoti zīmīga skulptūra no mākslas projekta „Leģendu sargi”. Tā ir zīmīga ne
tikai tāpēc, ka vizualizē nostāstu par
dārgumu racējiem Baznīckalnā, bet arī
tāpēc, ka aicināja „Vietvalžu” apmek-

Ģimeņu spēles „Dārgumu meklēšana” uzvarētāji – Ginta Šēnfelde ar
ģimeni.

lētājus uz nākamo pasākumu – deju,
teātra un gaismu uzvedumu „Leģendu
sargi”, kas notika 19. septembrī. Protams, šī skulptūra ir arī simboliska, jo
Salas pagasts tiešām ir vieta, kur vai
ikkatrā mājas pagalmā, Lielupes vai
Babītes ezera līcī vai smilšu kāpā varam uziet kādu dārgumu – retu augu
sugu, kādu sen piemirstu nostāstu,
māla poda lausku vai dzintara gabaliņu. Dārgumu mums ir daudz!
Dace Ulpe,
Kultūrizglītības centra filiāles Salas
pagastā „Vietvalži” Izstāžu zāles
vadītāja

„Esmu dzimusi Talsos – gleznainā
deviņu pakalnu pilsētā Kurzemē,”
stāsta Silga. „Bērnībā vienmēr esmu
dziedājusi, sportojusi, teātri spēlējusi,
bet nekad neesmu zīmējusi vai gleznojusi. Taču vide, kurā augu, vienmēr
bija ar mākslu saistīta – mājās pie
sienām bija daudz gleznu, plauktos
vienmēr varēja atrast grāmatas par tā
laika māksliniekiem un dažādus citus
mākslas priekšmetus. Un ne velti –
vectēva brāļa Kārļa Sūniņa daiļrade
apvija mūsu ģimeni un dzimtu ik uz
soļa. Vīrs Jevgenijs viņam vien zināmu iemeslu dēļ 2018. gadā man uzdāvināja eļļas krāsas. Neliekuļošu, kad
teikšu, ka es pat nezināju, ko ar tām
iesākt! Tas mani mudināja apmeklēt
mākslas nodarbības, lai nelaistu krāsas zudībā. Pateicoties pretimnākošiem māksliniekiem – Janai Nesterovičai un Vladimiram Avramenko –,
ātri iemīļoju otas, krāsas un audeklus.
Šobrīd turpinu gleznot gan pašmācības ceļā, gan konsultējoties ar šiem
māksliniekiem.”
Šī ir gleznotājas pirmā personālizstāde, un tai dots nosaukums
„Prieks”, jo tieši ar šīm emocijām Silgai saistās gleznošana. Novadniecei
ir arī prieks dzīvot šajā vietā – Piņķu
kaimiņciematā Sēbruciemā, kuram
viņa jūtas ļoti piederīga.
Izstāde Piņķu bibliotēkā būs aplūkojama līdz pat septembra beigām.
Ināra Pētersone,
Babītes novada pašvaldības
bibliotēkas bibliotekāre
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pasākumi babītes novadā:

 o 23. līdz 30. septembrim Eiron
pas Sporta nedēļas pasākumi (vairāk –
10. lpp.);
 5. septembrī plkst. 19.00 Kultūriz2
glītības centra (Jūrmalas iela 14A, Piņķi)
Lielajā zālē Liepājas Leļļu teātra izrāde
„Ucipuci meklē mājas”. Režisors Ģirts
Šolis Liepājas Leļļu teātrī radījis Zanes
Zustas bērnu grāmatas „Ucipuci meklē
mājas” dramatizējumu. Izrādes galvenā
varone ir rotaļu pūcīte Ucipuci, kura ģimenes ceļojuma laikā ir nozaudējusies
Itālijā un piedzīvo aizraujošus brīžus,
meklējot ceļu mājup pie sava saimnieka –
puisēna Kriša. Izrādes veidotāji to nodēvējuši par pasaulē mīlīgāko šausmenīti, jo
satraucoši mirkļi mijas ar sirsnīga prieka
un jautrības pārpilniem pūcītes un viņas
draugu piedzīvojumiem. Izrāde paredzēta pirmsskolas un sākumskolas vecuma
bērniem un ilgst 45 minūtes. Bezmaksas
biļetes var saņemt pie administratorēm
Kultūrizglītības centrā;
 6. septembrī plkst. 10.00 sporta
2
stadionā aiz Babītes vidusskolas (Jūrmalas iela 17, Piņķi) notiks Babītes novada
atklātais rudens čempionāts krosā, kā arī
Latvijas čempionāts krosā. Sacensību nolikums un pieteikšanās tīmekļa vietnē www.
sportlat.lv, kur pieejama arī informācija
par reģistrācijas termiņiem un dalības
maksu. Sacensības organizē sporta klubs
„Metroons” sadarbībā ar Babītes novada
pašvaldību un Latvijas Vieglatlētikas savienību. Sacensību direktors – Juris Beļinskis
(tālr. nr. 29141260);
 8. septembrī plkst. 14.30 Daudz2
funkcionālā sociālo pakalpojumu centra
filiālē „Babīte” (Liepu aleja 17, Babīta) sarunas par Babītes pagasta seno un neseno
pagātni ar Babītes novadnieku Mag. hist.
Jāni Amolu. Gaidām visus interesentus!
Kontaktinformācija: tālr. nr. 67914924,
e-pasta adrese ilze.berzina@babite.lv vai
aleksandra.timpa@babite.lv;
līdz 30. septembrim bibliotēkā (Jūrmalas iela 14A, Piņķi) aplūkojama Silgas
Ivanovas gleznu izstāde;
 . oktobrī plkst. 17.00 Kultūrizglītības
1
centra (Jūrmalas iela 14A, Piņķi) Lielajā
zālē Starptautiskajai senioru dienai veltīts
koncerts „Paši skaistākie vārdi”. Piedalās
Andris Baltacis (solo, ģitāras pavadījums),

Andris Ērglis (solo, sitaminstrumenti) un
Juris Kristons (taustiņinstrumenti). Abu solistu izpildījumā skanēs sirsnīgas, romantiskas un populāras dziesmas. Bezmaksas
biļetes var saņemt pie administratorēm
Kultūrizglītības centrā;
2. oktobrī plkst. 15.00 Kultūrziglītības centra filiālē Salas pagastā „Vietvalži” ielūdzam seniorus uz kino un muzeālu
prezentāciju par godu Starptautiskajai senioru dienai. Filma „Maestro” pēc Anšlava
Eglīša stāsta „Maestro” motīviem uzņemta 1990. gadā un ir izcilā latviešu aktiera
Eduarda Pāvula benefice avantūristiskā
mākslinieka Samuēla Sama lomā. Stāsta
notikumi risinās 30. gadu Latvijā, un tie
vēroti biklā jaunekļa Vilibalda Vērdiņa
(Juris Gornavs) acīm. Varonis sevi raksturo
kā neievērojamu, maza auguma personu,
kam nepadodas ne rakstniecība, ne vijoles
spēle, toties ļoti interesē glezniecība. Meklējot dzīvesvietu, Vilibalds nejauši nokļūst
pie slavena mākslinieka Sama (Eduards
Pāvuls) un iepazīstas ar citiem dzīvokļa
iemītniekiem – Sama ekscentrisko sievu
(Ligita Viduleja) un saimnieka nerimtīgās
enerģijas nomocīto mākslinieka palīgu
Ferdinandu Šņoriņu (Leonīds Grabovskis).
Cerēto mākslas studiju vietā Vilibalds pieredz avantūristiskas dzīves paraugstundas. Režisors un scenārija autors – Pēteris
Krilovs, operators – Andris Pavlovskis,
māksliniece – Brigita Rozenbrika. Filmas
garums – 56 minūtes. Pasākumam lūdzam pieteikties pie administratores vai
zvanot uz tālruņa numuru 20387272 vai
20001958. Pēc pasākuma – saviesīgas
sarunas pie tējas tases. Plkst. 19.00
atvērtais kinoseanss. Ieeja bez maksas.
Vietas uz kinoseansu jārezervē personalizēti, t.i., jāiesniedz vārds, uzvārds un tālruņa numurs administratorei vai zvanot uz
tālr. nr. 20387272 vai 20001958. Seanss
pie galdiņiem vienas mājsaimniecības pārstāvjiem. Līdzi drīkst ņemt groziņu. Vietu
skaits zālē ir ierobežots. Tiks ievēroti tā
brīža Ministru kabineta noteikumi attiecībā
uz epidemioloģisko drošību un sanitārais
protokols;
 . oktobrī plkst. 13.00 bibliotēkā (Jūr3
malas iela 14A, Piņķi) atklās gleznotājas
Aijas Bernhardes gleznu izstādi;
 . oktobrī plkst. 15.00 Daudzfunkcio7
nālajā sociālo pakalpojumu centrā (Centra
iela 3, Piņķi) Starptautiskajai senioru die-

nai veltīta muzikāla tikšanās ar Babītes
Mūzikas skolas audzēkņiem un sirsnīgas
sarunas pie tējas un kafijas tases;
 . oktobrī plkst. 14.00 bibliotēkā
8
(Jūrmalas iela 14A, Piņķi) Starptautiskajai
senioru dienai veltīts muzikāls pasākums
„Aspazijas dzeja mūzikā”. Piedalās Jevgēnija Kolomiceva kopā ar Jāni Pranču;
8. oktobrī plkst. 14.00 Daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centra filiālē
„Babīte” (Liepu aleja 17, Babīte) Starptautiskajai senioru dienai veltīts pasākums
„Stīgas un vārdi” kopā ar Latvijas Nacionālā teātra aktrisi Zani Jančevsku;
 4.oktobrī plkst. 17.00 Kultūrizglītī2
bas centra filiālē Salas pagastā „Vietvalži”
Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības centra mūsdienu deju grupas „Platīns”
20 darbības gadu jubilejas pasākums;
 5. oktobrī plkst. 13.00 un 16.00
2
Kultūrizglītības centra filiālē Salas pagastā
„Vietvalži” Babītes novada amatierteātra
„Kalambūrs” kostīmu izrāde – J. Švarca
„Pelnrušķīte”; režisors Māris Zabarovskis.
Vietas uz izrādi jārezervē personalizēti, t.i.,
jāiesniedz vārds, uzvārds un tālruņa numurs pie administratores vai zvanot uz tālruņa numuru 20387272 vai 20001958.
Vietu skaits zālē ir ierobežots;
līdz novembra beigām „Vietvalžu”
Radošo prasmju telpā skatāma izstāde
„„Padomju Latvijas” gadi”, kurā var iepazīties gan ar dokumentālām liecībām –
fotogrāfijām, propagandas materiāliem,
dokumentiem –, gan laikmetu un sadzīvi
raksturojošiem priekšmetiem.
Apmeklējot publiskos pasākumus, apmeklētāji apliecina, ka neiebilst organizatoru
uzņemto fotogrāfiju un videomateriālu
izmantošanai un atspoguļošanai Babītes
novada pašvaldības informācijas kanālos:
interneta vietnē www.babite.lv, sociālā tīkla
www.facebook.com
profilā
„Babītes
novads”, Babītes novada pašvaldības
www.youtube.com kanālā un informatīvajā
izdevumā „Babītes Ziņas”. Datu pārzinis –
Babītes novada pašvaldība. Personas dati
tiks apstrādāti šī pasākuma publicitātes nodrošināšanai.
Plašāka informācija par pasākumiem pašvaldības interneta vietnē www.babite.lv un
„Facebook” profilā „Babītes novads”.

Laime ir laiks. Piepildīts laiks.
Laime ir skaņām, krāsām un
smaržām piepildīts laiks.
(Imants Ziedonis)
Sirsnīgi sveicam Babītes novada
iedzīvotāju
Feodoru Grinkevičas kundzi
nozīmīgajā
100. dzīves jubilejā!
Novēlam daudz veselības un
dzīvesprieka!
Babītes novada pašvaldība

No 12. līdz 18. oktobrim Babītes
novada teritorijā notiks Latvijas
Republikas Zemessardzes
mācības
Mācības tiks organizētas aptuveni
40 karavīriem, tiks izskatīti vairāki
mācību jautājumi, izmantota salūtmunīcija un skaņas imitācijas līdzekļi,
kā arī praktizēti daži taktikas elementi,
tiks rakti ierakumi, kuri pēc tam tiks
aizrakti, neatstājot rakšanas pēdas.
Nodarbībās izskatāmie jautājumi
neprasīs kaujas munīcijas izmantoša-

nu. Mācību koordinators – kapteinis
Dimitrijs Sļesarenoks, Sauszemes
spēku Mehanizētās kājnieku brigādes
Kaujas atbalsta bataljona Inženiertehniskās rotas komandieris.
Nacionālie bruņotie spēki,
Latvijas Republikas zemessardze,
Zemessardzes 1. Rīgas brigāde

Informācijas precizējums
Precizējam „Babītes Ziņu” augusta numura 9. lpp. publicētos
sporta sacensību rezultātus.
Proti, raksta 1. punkta pirmais teikums pārveidojams šādā redakcijā: Latvijas jaunatnes pludmales volejbola čempionātā U-18 grupā, lai atlasītu spēcīgākos 16 pārus finālsacensībām,
Babītes novada jaunās sportistes Kate Vasiļjeva un Elīza Dreimane, piedaloties divās sacensībās – 4. jūlijā Ventspilī un 5.augustā Rīgā –, abos posmos izcīnīja 1. vietu.
2. punkta jaunā redakcija: Latvijas čempionātā „Ergo open 2020” Kate un Elīza finālā izcīnīja
7. vietu. Turklāt šis bija vienīgais nepilngadīgo meiteņu pāris, kas tika astoniekā.
Papildinot precizēto informāciju, pludmales volejbolistes 22. augustā Latvijas jaunatnes čempionāta U-18 grupā turpināja uzvaru sēriju, izcīnot 1. vietu U-18 grupā, kas deva iespēju abām
sportistēm pārstāvēt Latviju 16.–20. septembrī notikušajā Eiropas jaunatnes čempionātā
pludmales volejbolā Turcijā. Par rezultātiem – oktobra numurā.
Lelde Drozdova-Auzāne,
Babītes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

2020. gada augustā
Babītes novadā piedzimuši
20 bērni – divpadsmit
meitenes un astoņi zēni.
Iedzīvotāju skaits 2020. gada
1. septembrī –

12 130.

nākamais „babītes ziņas” izdevums 2020. gada 20. oktobrī
Reģistrācijas numurs: 000703364
Dibinātājs: Babītes novada pašvaldība
Adrese: Centra iela 4, Piņķi,
Babītes pagasts,
Babītes novads, LV–2107

Par informatīvā izdevuma sagatavošanu atbild
sabiedrisko attiecību speciāliste Lelde Drozdova-Auzāne
Tālrunis: 67914379. Fakss: 67914435. E-pasta adrese: lelde.drozdova-auzane@babite.lv
Informatīvais izdevums internetā: www.babite.lv.
www.facebook.com/Babitesnovads
Iznāk vienu reizi mēnesī. Tirāža: 4378 eksemplāru
Datorsalikums: SIA „Rīgas Apriņķa Avīze”

