
Lieldienu dziesmas un zaķi dienas centrā
Kā var pateikt, ka tuvojas Zie
massvētki? Zemi klāj balta sniega 
sega. Bet kā lai zina, ka Lieldienas 

atnākušas, ja zemi vēl joprojām 
klāj sniega sega? 

Dienas centra apmeklētāji sa

juta Lieldienu tuvošanos, jo 27. 
martā par to klātbūtni liecināja 
interesantās dekorācijas, kuras 
rotāja dienas centra telpas, Liel
dienu olām un citiem gardumiem 
klātais galds un, protams, PII 
“Saimīte” vokālā ansambļa Liel
dienu priekšnesums, kuru papil
dināja jaukā mūzikas skolotāja 
Vineta Vītola. 

Bērni bija sarūpējuši arī jau
kas dāvaniņas īpaši dienas cen
tra apmeklētājiem – krāšņus olu 
turētājus. 

Zane Siliņa, 
pašvaldības sabiedrisko 

attiecību speciāliste
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Zelta kāzas – 
Vija un Jānis Mackeviči
7. lpp.

Pirmo reizi akordeona spēle 
arī Piņķu Jāņa baznīcā
6. aprīlī Piņķu Jāņa baznīcas 
viesiem bija iespēja dzirdēt 
novadnieku Jura Olekša un 
Ingas Dziļumas koncertu.

Par Jura Olekša akordeona spēli nav 
šaubu – tā ir ne tikai pacilāta un 
uzmundrinoša, bet vajadzīgā brīdī, 
piemēram, izpildot akordeona apda
res Šopēna noktirnēm, smeldzīga un 
sirdi aizkustinoša. Koncertu papil
dināja Ingas Dziļumas klavierspēle.

Koncerta programmā bija 
dzirdami populārākie darbi no 
mūziķu V.  Monti, J.  Sibeliusa, 
J. Brāmsa, E. Dženkinsona reper
tuāra, kā arī ieskats franču chan-
son mūzikā. Akordeonists Juris 
Olekšs iepazīstināja klausītājus ar 
katru skaņdarbu, pastāstot par tā 
tapšanas gaitu un interesantiem 
faktiem saistībā ar skaņdarbu, kas 
klausītājos izraisīja vēl lielāku in
teresi un patiku būs šajā koncertā 
un klausīties skaisto mūziku.

Kā “ķirsītis kūkas garnējumā” 
koncerta izskaņā klausītājiem tika 
pasniegta Louis Louiguy dziesma 
“La vie en Rose”, kuras pirmā iz
pildītāja bija slavenā franču dzie
dātāja Edīte Piafa, bet koncertā 
“Vienkārši akordeons...” šo dzies
mu izpildīja Rūta Olekša.

Zane Siliņa, pašvaldības 
sabiedrikso attiecību speciāliste

Franču balādes “La vie en Rose” izpildītāja Rūta Olekša, 
akordeonists Juris Olekšs, bet pie klavierēm Inga Dziļuma. 
Zanes Siliņas foto

PII “Saimīte” grupas “Cālēni” bērnu ansamblis. Ansamblis “Maskačkas spēlmaņi”. 

Pēdējo gadu 
sniegotākās Lieldienas 
nu ir aizvadītas!
Noteikti nav tāda cilvēka, 
kurš Lieldienās negaidīja 
sauli vai vismaz kādu siltāku 
putna dziesmu, kura sasildī
tu dvēseli sniegotā 31. marta 
rītā. Par spīti aukstumam un 
vējam, Lieldienas Babītes no
vadā tika aizvadītas, danco
jot, dziedot, ripinot olas un, 
protams, ejot rotaļās.

Lieldienu ieskandināšana sākās 
jau 28. martā, jo ar skaļiem bērnu 
smiekliem, dejām un rotaļām tika 
pieskandināts Sporta un kultūras 
centrs Spuņciemā. Lieldienu pa
sākumā bērniem piedalījās mūs
dienu deju grupa “Platīns” Aijas 
Meikšānes vadībā.

Iejusties Lieldienu zaķa vai 
jebkura cita multfilmu tēla vai 
meža iemītnieka lomā, bērniem 
palīdzēja radošā darbnīca, kurā 
notika sejas apgleznošana. Šogad, 
sagaidot Lieldienas kopā ar Peli, 
Lapsu un Vilku tika celta māja 
– koša un krāsaina kā lieldienu 
ola. Pēc mājas celšanas bērni gāja 
īpašajās rituālajās rotaļās, saucot 
saulīti un palīdzot tai atgriezties 
un dāvāt gaismu, siltumu un 
prieku.

31. martā Lieldienu svinēša

na pārcēlās jau uz Piņķiem, kur 
Babītes vidusskolas zālē plkst. 12 
sākās Lieldienu koncerts “Glabā
sim Lieldienu saulīti sirdīs”.

Koncertā piedalījās ne tikai 
mazākie novada dancotāji – bēr
nu tautas deju kolektīvs “Kaspī
ne”, vadītāja Dace Veide, bet arī 
vidējās paaudzes deju kolektīvs 
“Dārta”, vadītājs Lauris Siliņš.

Šoreiz ciemos bija atbraukuši 
arī ciemiņi no Rīgas – folkloras 
kapela “Maskačkas spēlmaņi”, kuri 
rūpējās par lustīgu klausīšanos 
un, vēlāk arī dancošanu un ro
taļāšanos. Viņi par savu lauciņu 
ir izvēlējušies lustīgu spēlēšanu 
uz 19. gs. beigu 20. gs. sākuma 
mūziku. Ar gardiem Lieldienu 
pārsteigumiem bija atlidojusi arī 
“Kāruma” vārna, kura ar bērni 
gāja jautrās rotaļās. Pasākumu go
dam vadīja Lieldienu zaķis, kurš 
koncerta laikā demonstrēja savus 
radošos un aizrautīgos iluzionista 
priekšnesumus.

Pavasara raibākie svētki nu ir 
galā, bet vasara solās nākt ar jau
niem, radošiem un aizraujošiem 
piedzīvojumiem.

Zane Siliņa, 
pašvaldības sabiedrisko 

attiecību speciāliste
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Babītes mūzikas skolā 
ciemojas populāri mūziķi

3. martā Latviešu biedrības namā 
notika koncertcikls un konkurss 
“Talants – Latvijai”, kurā Babītes 
mūzikas skolas audzēknes Reina 
Kotlere, Elīza Sestule un Liene 
Dzilna tika izvirzītas uz konkur
sa finālu.

5. un 7. martā taustiņinstru
mentu spēles, akordeona spēles 
un stīgu instrumentu spēles kla
ses audzēkņiem notika tehniskās 
ieskaites.

5. martā Jūrmalas Mūzikas 
vidusskolā notika Latvijas mū
zikas skolu un mūzikas vidusskolu 
“Taustiņinstrumentu spēlekla
vierspēle” audzēkņu Valsts kon
kurss “Jaunais pianists” II kārta, 
kurā piedalījās Babītes mūzikas 
skolas klavierspēles audzēknes.

7. martā Babītes mūzikas 

skolas ģitārspēles klases audzēkņi 
sniedza koncertu Imantas bērnu
namā. Klavierspēles audzēkņi pie
dalījās koncertā Olaines Mūzikas 
un mākslas skolā.

9. martā Pārdaugavas Mūzi
kas un mākslas skolā notika Rīgas 
pilsētas un Pierīgas reģiona mū
zikas skolu audzēkņu konkurss 
“Vispārējās klavieres”, kurā pie
dalījās Babītes mūzikas skolas 
audzēkne Arta Lipora, kā arī 
Babītes mūzikas skolas audzēkņi 
apmeklēja “LeNeSOna eksotiskie 
ceļojumi” 3. cikla koncertu Lie
lajā ģildē.

15. un 16. martā audzēkņi 
kārtoja tehniskās ieskaites, kā arī 
notika beigšanas eksāmena no
klausīšanās.

No 18. marta līdz 21. mar-

tam Babītes mūzikas skolā notika 
projektu nedēļa “Latviešu mūzika 
vakar, šodien, rīt”, kurā stīgu no
daļas audzēkņi sniedz koncertu, 
kas veltīts latviešu tautas mūzikai, 
sitaminstrumentu klases audzēkņi 
piedalījās foto sesijā “Labo darbu” 
reklāmai, kokles klases audzēkņi 
bija ekskursijā uz Kokļu būves 
centru, kā arī notika radošais pa
sākums “Latviešu mūzika vakar, 
šodien, rīt”. Noslēdzot projekta 
nedēļu, notika tikšanās ar Babī
tes mūzikas skolas skolotājiem un 
audzēkņu vecākiem, kuri kom
ponē mūziku: Āri Ziemeli, Initu 
Pūķi, Fēliksu Ķiģeli, Uģi Pēterso
nu, Maiju Švēdenbergu un Andri 
Klučnieku.

Inita Pūķe,
Babītes mūzikas skolas direktore

Marts sākumskolā “Vinnijs” aizritējis mākslas noskaņās
14. martā noritēja Babītes 
izglītības iestāžu mākslas 
dienas 1.–3. klasei “Es – koku 
pasaulē”, kurās piedalījās 
Babītes vidusskola, Salas sā
kumskola un Privātā sākum
skola “Vinnijs”. 

Bērniem notika zīmēšanas kon
kurss “Mans fantāziju koks”, 
kur katrs zīmēja savu fantāziju 
koku. Konkursā 1. klašu grupā 
1. vietu ieguva Kristofers Cau
ne (“Vinnijs”), 2. vieta Sofija 
Bindere (Babītes vidusskola), 3. 
vieta Dārta Šteinberga (Babītes 
vidusskola), atzinība Terēzei Pav
lovskai (Babītes vidusskola).

2.–3. klašu grupā 1. vietā Eva 
Borcova (Babītes vidusskola), 
2.–3. vietā Agnete Franckeviča 
(Salas sākumskola), 2.–3. vieta 
Niks Strēlis (“Vinnijs”), atzinība 
Elīnai Līvai Pozņakovai (Salas 
sākumskola).

Katra izglītības iestāde veidoja 
kopdarbu “Brīnumu mežs”. Zī
mētos kopdarbus varēs aplūkot 
Babītes novada rīkotajos Bērnu 
svētkos, kuri norisināsies 2. jūnijā 
Piņķos.

27. martā “Vinnijā” norisinā
jās Babītes novada mākslas dienas 
pirmsskolas izglītības iestādēm 
“Apaļš kā pūpols”. Mākslas die
nās piedalījās Babītes pirmsskolas 

izglītības iestāde, Babītes novada 
PII “Saimīte”, Salas sākumskolas 
PI grupa, Babītes vidusskolas PI 
grupa, privātās pirmsskolas izglītī
bas iestāde “Liesmiņas” un privātā 
sākumskola “Vinnijs”.

Bērni darbojas daudz radošās 
darbnīcās, kurās liels akcents tika 
vērsts uz koku. Katrs varēja izga
tavot skaistus un radošus pavasara 
darbiņus, kurus paņemt līdzi uz 
mājām. 

Paldies Babītes novada paš
valdībai par atbalstu materiālās 
bāzes iegādei.

Lana Reķe, 
privātās sākumskolas “Vinnijs” 

direktore

Pašu mazāko 
teātra svētki
21. marts Salas sākumskolā pulci
nāja lielus un mazus teātra mīļus. 
Jau pašā rīta agrumā sagaidījām 
pirmos dalībniekus no privātās 
sākumskolas “Vinnijs” un 1. kla
ses brašākie zēni sagaidīja Babī
tes pirmsskolas iestādes – teātra 
grupas “Rūķīši” – dalībniekus. 
Māksliniekiem tika ierādītas ģēr
btuves Sporta un kultūras centrā, 
lai varētu netraucēti sagatavoties 
savam uznācienam.

Svētkus atklāja Salas sākum
skolas skolēnu teātra “Pīlādzītis” 
vadītāja Laima Helviga, vēlot vi
siem jauku un piedzīvojumiem 
bagātu dienu. Izrāde “Sniega 
karaliene” pēc H. K. Andersena 
pasakas motīviem tika izrādīta jau 
Ziemassvētkos, bet, vērojot laika 
apstākļus šoziem, nolēmām to 
parādīt arī teātra dienā.

Pēc izrādes pēkšņi parādījās 
jautrs lauvēns – lelle, kuru vadīja 
Jūrmalas teātra aktrise un māks
liniece Ingūna Radziņa, kura pati 
veido savas lelles, un ar prieku 
vada Jūrmalas leļļu teātri. Lauvēns 
starpbrīžos rotaļājās ar bērniem 
un uzjautrināja skatītājus.

Viena no izrādēm bija japāņu 
valodā – “Kabuki”, kuru demons
trēja Babītes vidusskolas aktieri. 

Maziem skatītājiem tāpat viss bija 
skaidrs – tulkošana nebija nepie
ciešama.

Interesantu versiju pasakai 
“Ābolu maiss” piedāvāja PII “Sai
mīte” grupas “Skudriņas” jaunie 
aktieri – skanīgu un dziesmām 
bagātu.

Privātās sākumskolas “Vin
nijs” izrāde “Notikums mežā” 
pārsteidza mazos skatītājus ar 
savu atraktivitāti un uzjautrinā
ja lauvēnu.

Babītes pirmsskolas izglītības 
iestādes grupas “Rūķīši” dalīb
niekiem bija visgrūtāk, jo viņu 
izrāde “Viena maza pilsētiņa” 
tika rādīta pēdējā, bet, par spīti 
lielajam uztraukumam un no
gurumam, dalībnieki darbojās 
ar pilnu atdevi.

Noslēgumā PII “Saimīte” pe
dagogu teātra dalībnieces bija sa
gādājušas Noslēpumaino Lieldienu 
olu, kas lika mazajiem aktieriem 
aizmirst nogurumu un aizdzīt 
miegu. Izrādās, ka Noslēpumai
najā Lieldienu olā kaut kas mita 
– pateicības, pārsteigumu dāvanas 
un, protams, ziedi!

Uz tikšanos arī nākamgad!
Daina Krūmiņa,

Salas sākumskolas direktore

PII “Saimīte” grupa “Skudriņas” ar pasaku “Ābolu maiss”.

Babītes mūzikas skolas audzēknes iepazīstina ar mūziķi Fēliksu Ķiģeli. Zanes Siliņas foto
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Babītes pirmsskolas izglītības iestāde
Martā iestādes grupiņās notiek te
matiski izglītojošs pasākums bēr
niem “Zemūdens valstība”. 12. mar
tā iestādē ciemojās Ēriks Balodis 
ar koncertu “Ķiplociņš kosmosā”.

Grupās “Spārītes” un “Mā
rītes” aizvadīta ļoti radoša pēc
pusdiena kopā ar vecākiem “Nāk 
Lieldienas pār kalniņu”.

21. martā Babītes novada iz

glītības iestāžu bērnu Teātra die
nas piedalās grupas “Rūķīši” bērni 
un skolotājas.

22. martā grupas “Rūķīši” bēr
ni un skolotāja devās izbraucienā 
uz Ropažu novada Zaķumuižas 
pamatskolu, kur piedalījās pro
jektā “Zemūdens valstība”.

Arī Babītes novada izglītības 
iestādes grupas “Rūķīši” bērni pie

dalījās Mākslas dienas pasākumā 
Salas sākumskolā.

28. martā Lieldienu ieskandi
nāšana iestādē, ar Lieldienu izrādi 
ciemojās PII “Saimīte” skolotāju 
radošā grupa.

Marita Aploka,
Babītes pirmsskolas izglītības 

iestādes vadītājas vietniece 
izglītības jomā

Pimsskolas izglītības iestāde “Saimīte”
Pedagoģiskais darbs
8. martā grupā “Rūķīši” noorga
nizēta Vecmāmiņu diena.

15. martā PII “Saimīte” mū
zikas skolotāja Liena Bernharde 
noorganizēja un kopā ar Vinetu 
Vītolu novadīja pieredzes semi
nāru Gulbenes novada mūzikas 
skolotājiem.

25. martā deviņas skolotāju 
piedalīšanās Babītes novada iz
glītības darbinieku konferencē 
Babītes vidusskolā.

Aktivitātes bērniem
11. martā grupām “Mazputniņi” 

un “Pīlādzīši” radīta iespēja ap
meklēt Rīgas leļļu teātri, lai no
skatītos izrādi “TrakulīteSanda
līte”. Iestādē noslēdzies konkurss 
“Superpuika un Supermeitene 
2013”, bet tautisko deju kolektīvs 
“Kaspīne” piedalījās “Māriņas” 
20  gadu jubilejas sadancošanas 
koncertā un ieguva pateicības 
rakstu par piedalīšanos.

Dalība Babītes novada Teātra 
dienās Salas sākumskolā.

22. martā viesojās I. Lipska ar 
muzikālu programmu “Krāsaini 
sapnīši”, bet 26. martā skolotāju 
Lieldienu teātra izrāde “Noslēpu

mainā Lieldienu ola”. 22. martā 
“Knīpu un Knauķu” grupas pār
stāvji devās braucienā uz Zaķu
muižu projekta “Zemūdens val
stībā” ietvaros.

27.  martā grupas “Cālēni” 
bērnu ansamblis ar Lieldienu 
priekšnesumiem viesojās “Die
nas centrā”.

27. martā mazo bērnu gru
pām būs iespēja noskatīties 
“Skudriņu” grupas sagatavoto 
muzikālo izrādi “Ābolu maiss”.

Ruta Bārzdaine,
PII “Saimīte” vadītājas vietniece 

mācību darbā

Babītes novada izglītības iestādēs marts pagājis, gatavojoties Lieldienu priekšnesumiem un pavasara brīvdienām

Babītes vidusskola
9. un 10. klases skolēniem notika 
lekcija par brīvprātīgo darbu un 
jauniešu iespējām Eiropas Savie
nībā. 1. martā skolas Modernās 
dejas pulciņš piedalījās Pierīgas 
novadu skolu skatē Mālpilī un 
ieguva 1.  pakāpi, skates 2.  kār
tā, kas notika 6. martā Salaspilī, 
5.–9. klašu grupā 3. pakāpe, bet 
15. martā skolas 3.–4. klašu un 
5.–6. klašu skolēni sadancoja sa
draudzības koncertā Lēdurgā.

6. martā 10. un 11. klases sko
lēni tikās ar biedrības “Pacel” val
des locekli Ģirtu Spuru un vides 
speciālistu Māri Olti, lai arī mūsu 
skolas skolēni iesaistītos pavasara 
sakopšanas talkā.

8. martā ar labiem panāku
miem vokālo ansambļu konkur
sa 2. kārtā piedalījās sākumskolas 
vokālais ansamblis “Pūpoliņi” un 
9.–10. klašu ansamblis, savukārt 
14. martā zēnu koris un 5.–9. kla
šu meiteņu koris piedalījās skatē 
Vangažos. Abi kori uzstājās ar ļoti 
labiem panākumiem. Meiteņu ko
rim 2. pakāpe, bet zēnu korim 
1. pakāpe. Zēnu koris piedalīsies 
arī otrajā kārtā, lai varētu pie-
dalīties Zēnu koru salidojumā 
Cēsīs jūnijā.

Pierīgas novadu skolu Vides 
spēļu konkursā 9.b klases skolnie

ču Annas Sestules, Elīzas Sestu
les un Stefānijas Dubras izveidotā 
spēle “Gudrinieks dabā” izvirzīta 
dalībai valstī.

Skolā turpinās makulatūras un 
izlietoto bateriju vākšanas akcija. 
Savāktas vairāk nekā divas tonnas 
makulatūras un apmēram 25 ki
logrami bateriju.

14. martā bioloģijas pulciņa 
dalībnieki piedalījās Pierīgas no
vadu skolu konkursā “Pazīsti savu 
organismu”. 11. klases skolniecei 
Laurai Auliciemai 2. vieta.

No 18. marta līdz 23. martam 
Comenius projektā skolas direkto
re Ilze Rozenberga, angļu valodas 
skolotāja Ruta Virbule un 9.b kla
ses skolēni Agnija Onukrāne un 
Gatis Finartijs pārstāvēja Latviju 
Zviedrijā. Projekta tēma šoreiz bija 
“Mūsu upes – kulturālais manto
jums”. Mūsu skolēni bija sagata
vojuši prezentācijas materiālu par 
Lielupi un pilsētām tās krastos.

20.  martā Jaunmārupes sā
kumskolā notika Pierīgas skatu
ves runas konkurss – 5.c klases 
skolniekam Valteram Kristiānam 
Zviedrim pateicība par piedalīša
nos, 7.a klases skolniecei Petrai 
Zeltiņai 2. pakāpe un 11. klases 
skolniecei Elīzai Elizabetei Kras
tiņai 3. pakāpe.

21. martā skolas teātra pulciņš 
pārstāvēja mūsu skolu Babītes 
novada izglītības iestāžu Bērnu 
teātra dienas pasākumā (vadītājs 
UģisTīrums).

25. martā Babītes vidusskolā 
notika Babītes novada izglītības 
iestāžu darbinieku konference.

Kamēr skolēni atpūšas, 
27.  martā skolotāji piedalās tā
lākizglītības kursos. Tēma “Sa
runu vadlīnijas ar emocionāliem 
vecākiem”.

Olimpiādes, 
eksāmeni un ZPD
19. un 20. martā Babītes vidussko
lā notika Pierīgas reģionālā ZPD 
konference. Mūsu skolu pārstā
vēja11.  klases skolniece Laura 
Auliciema (skolotāja R. Bancā
ne) – “Kultivēšanas temperatūras 
ietekme uz lactobacillus bulgaricus 
dalīšanās laiku”, 11. klases skol
nieces Beāte Bertrama un Solvita 
Ansone (skolotāja R. Bancāne) – 
“Gaisa kvalitātes izpēte Piņķu ap
kārtnē ar lihenoindikācijas meto
di.” Spēcīgā konkurencē meitenes 
savus darbus aizstāvēja godam. 
Žūrija, izvērtējot prezentācijas, ie
teica uzlabot darbus un turpināt šo 
tēmu arī nākamajā mācību gadā. 

Neierastas ir izmaiņas 12. kla

šu eksāmenos, jo skolēni kārtoja 
centralizēto eksāmenu angļu va
lodā jau 26. un 27. martā.

Pierīgas mājturības olimpiādē 
9.a klases skolniecei Rūtai Bruže
vicai 3. vieta, 8.a klases skolnie-
kam Reinim Dālbergam 1. vieta, 
9.b klases skolniekam Aldim Jur
ģim Ivanovam atzinība.

Ģeogrāfijas olimpiādē 8.a kla
ses skolniecei Laurai Blomniecei 
atzinība.

Martā tika organizēta 1.–
4. klašu olimpiāde. 1. klašu gru
pā 1.a klases skolniecei Sabīnei 
Pabērzai 1. vieta, 1.c klases skol
niecei Terēzei Pavlovskai 2. vieta, 
1.c klases skolniekam Matīsam 
Dancim 3.  vieta un 1.a klases 
skolniekam Adrianam Dancim 
atzinība.

2. klašu grupā 2.c klases skol
niekam Valdim Arelim 1. vieta, 
2.b klases skolniecei Martai Līdu
mai 2. vieta, 2.a klases skolniecei 
Annijai Gailei 3. vieta.

3. klašu grupā 2. vieta 3.a kla
ses skolniekam Andrim Raimon
dam Augulim, 3. vieta Kamillai 
Vanadziņai.

4. klašu grupā 1. vieta 4.b kla
ses skolniekam Valtam Frederi
kam Lapsiņam, 2. vieta 4.c klases 
skolniekam Ričardam Katkovskim 

un 3. vieta 4.b klases skolniecei 
Lindai Botvai.

Olimpiādi organizēja sākum
skolas MK vadītāja Daiga Sīpola.

Sporta pasākumi
Babītes vidusskolas izlašu koman
das no 5. un 7. klasēm piedalījās 
Pierīgas novada skolu rīkotajās 
vieglatlētikas trīscīņas sacensībās. 
Komandas ieguva 4. vietu.

Mūsu skolā pirmo reizi tika 
organizēts aerobikas festivāls. 
7.–11. klasēm bija jāsagatavo ob
ligātie vingrinājumi un pašiem 
jāpievieno radošā daļa. Ļoti bija 
gatavojušās visas klases. Bija pa
domāts gan par uznācienu, gan 
par tērpiem. Godalgas palīdzēja 
sarūpēt AS “Spilva”. 10.  klasei 
1. vieta, 7.b klasei par vislielāko 
dalībnieku skaitu 2.  vieta, bet 
3. vieta 11. klasei.

12. martā skolas vidusskolēnu 
izlašu komanda piedalījās Pierīgas 
novada peldēšanas stafetēs visās 
vecuma grupās. D, B, A grupās 
iegūtas 1. vietas, C grupā – 3. vie
ta. Pierīgas novadu skolu viegl
atlētikas trīscīņā C un D grupai 
4. vieta.

Gita Sondore,
Babītes vidusskolas direktora 

vietniece izglītības jomā

Salas sākumskola
1.  martā iestādē viesojās Ēriks 
Balodis ar leļļu teātra izrādi “Ķip
lociņš kosmosā”.

Martā aktīva darbošanās “Zaļās 
jostas”, “Mammasdabas” un Līgat
nes papīrfabrikas rīkotajā konkur
sā “Tīrākai Latvijai!” makulatūras 
vākšanā, savācot vairāk nekā divas 
tonnas makulatūras. Paldies ve
cākiem par atbalstu makulatūras 
vākšanā! 14. martā skolēni pieda
lījās Babītes novada mākslas dienās 
sākumskolā “Vinnijs”, kurā tika ie
gūta ne tikai pieredze darbojoties 
komandā, bet arī jauni draugi.

20. martā 3. klases skolniece 
Elīna Līva Pozņakova un 4. klases 
skolniece Ieva Ansena piedalījās 
Pierīgas izglītības, kultūras un 
sporta pārvaldes un Jaunmāru

pes pamatskolas rīkotajā skolu 
skatuves runas konkursā.

21. martā skolā notika Babītes 
novada izglītības iestāžu bērnu 
Teātra diena.

25. martā pedagogi piedalījās 
Babītes novada izglītības iestāžu 
konferencē “Bērns un pedagogs – 
sapratne un uzticēšanās”. Konferen
ces tēmas bija interesantas un disku
sijas grupā, kurā par savu pieredzi 
darbā ar aktīviem, emocionāli neno
svērtiem bērniem stāstīja skolotāja 
Anita Anspoka un citi skolotāji, 
izvērtās interesantas un saistošas.

27.  martā PI “ABC” grupas 
audzēkņi piedalījās mākslas dienās 
privātajā sākumskolā “Vinnijs”.

Daina Krūmiņa,
Salas sākumskolas direktore

Cienījamie Spuņciema iedzīvotāji

Ņemot vērā, ka Salas pagasta Spuņciemā tika konstatēta normatīviem neat-
bilstoša dzeramā ūdens kvalitāte, 2011.gadā un 2012.gadā pašvaldība ieguldīja 
finanšu līdzekļus launu ūdens atdzelžošanas ietaišu uzstādīšanā – jauna artēziskā 
urbuma izbūvē un spiedtvertņu uzstādīšanā. Visu šo darbību rezultātā ūdens 
sagatavošanas pašizmaksa ir pieaugusi.

Ņemot vērā šos apstakļus, aicinam Spuņciema iedzīvotājus neizmantot dzeramo 
ūdeni saimnieciskām vajadzībām, kā arī dārzu laistīšanai.

Babītes novada pašvaldības administrācija
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Babītes novada pašvaldības domes sēdē
2013.  gada 27.  martā domes 
sēdes darba kārtībā 38 punkti. 
Babītes novada pašvaldības dome 
lēma:

• noteikt nekustamā īpašuma 
“Streļķu mežs”, Babītes, pagastā, 
Babītes novadā, zemes vienības 
daļām, kadastra apzīmējumi 
8048 015 0045 8001, 8048 015 
0045 8002, 8048 015 0045 8003 
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība (kods 0201);

• mainīt nekustamā īpašuma 
“Vecratnieki”, Salas pagastā, Ba
bītes novadā, zemes vienības, ka
dastra apzīmējums 8088 005 0044, 
0,79 ha platībā, noteikto nekusta
mā īpašuma lietošanas mērķi no 
zeme, kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība (kods 
0101) uz: 0,43 ha platībā (0,29 ha 
meža zeme, 0,11 ha zem ēkām un 
pagalmiem un 0,03 ha pārējās 
zemes) – individuālo dzīvojamo 
māju apbūve (NĪLM kods 0601), 
0,36 ha platībā (0,21 ha pļavas, 
0,09 ha purvi un 0,06 ha zem 
ūdeņiem) – sportam un atpūtai 
aprīkotas dabas teritorijas (NĪLM 
kods 0503);

• mainīt nekustamam īpašu
mam, kadastra nr. 8088 005 0277, 
īpašuma nosaukumu no “Kļavas” 
uz “Vietvalži”;

• noteikt, ka nekustamā īpa
šuma “Strautiņi”, Salas pagasts, 
Babītes novads, zemes vienības, 
kadastra apzīmējums 8088 006 
0060, 6,4 ha platībā sadalīšanai 
divās daļās ir nepieciešams izstrā
dāt zemes ierīcības projektu;

• sākt detālplānojuma izstrādi 
nekustamā īpašuma “Lielie Drei
maņi” zemes vienībai, kadastra 
apzīmējums 8048 001 0011;

• apstiprināt Babītes novada 

Babītes pagasta teritorijas plā
nojuma 2008.–2020.  gadam un 
Salas pagasta teritorijas plānoju
ma 2005.–2017. gadam teritorijas 
plānojuma grozījumu 5. redakciju 
kā galīgo redakciju un iepazīstināt 
ar to sabiedrību;

• noteikt, ka nekustamā īpa
šuma “Priežuparks” zemes vie
nības ar kadastra apzīmējumu 
8048 003 0169 un nekustamā 
īpašuma Priedaines iela 5 zemes 
vienību ar kadastra apzīmējumu 
8048 003 0295 un 8048 003 0296 
robežu pārkārtošanai nepiecie
šams izstrādāt zemes ierīcības 
projektu;

• noslēgt ar vienu personu 
zemes nomas līgumu par apbū
vētas zemes vienības Rīgas ielā 
2B, Piņķos, Babītes pagastā, Ba
bītes novadā, kadastra apzīmē
jums 8048 003 0132 daļas 180 m2 
platībā iznomāšanu garāžas uz
turēšanai;

• noslēgt zemes nomas līgu
mu ar vienu personu par pašval
dībai piederoša nek. īp. “Dārzi” 
zemes vienības daļas iznomāšanu 
ģimenes dārza uzturēšanai;

• izsniegt izziņu četrām ārval
stu fiziskām personām un vienai 
ārvalstu juridiskai personai par 
atļauju iegūt īpašumā zemi;

• piešķirt 13 personām pabal
stu sociālās rehabilitācijas mērķu 
sasniegšanai;

• būvniecības veicējiem ne
kustamajā īpašumā “Kundziņi”, 
Salas pagastā, Babītes novadā 
saņemt plānošanas un arhitek
tūras uzdevumu, būvniecību 
reglamentējošo normatīvo aktu 
noteiktā kārtībā un atbilstoši 
izdotajam plānošanas un arhi
tektūras uzdevumam izstrādāt 
un būvvaldē akceptēt tehnisko 

projektu, saņemt būvatļauju būv
darbu veikšanai;

• administratīvo lēmumu – 
14.02.2013. administratīvā pār
kāpuma protokolupaziņojumu 
par CSN pārkāpumu  – atstāt 
negrozītu un sūdzību noraidīt;

• administratīvo lēmumu – 
14.02.2013. administratīvā pār
kāpuma protokolupaziņojumu 
par CSN pārkāpumu – atcelt;

• apstiprināt kustamai mantai 
nosacīto cenu;

• pagarināt ar Salas sākum
skolas skolotāju Evitu Jermacā
ni 28.09.2009. noslēgto dienes
ta dzīvojamo telpu īres līgumu 
par Babītes novada pašvaldības 
valdījumā esošo dzīvokli nr. 10 
daudzdzīvokļu mājā “Papardes”, 
Spuņciems, Salas pagasts;

• ar 1.04.2013. papildināt Ba
bītes novada pašvaldības domes 
21.12.2011. lēmumu “Par degvie
las limitiem” ar 12. pozīciju šādā 
redakcijā:
Nr.
p.k.

Amata 
nosaukums

Degvielas 
patēriņa 
limits 
mēnesī, l

12. Babītes novada 
pašvaldības 
sociālā dienesta 
vadītājs

30

• veikt grozījumus Babī
tes novada pašvaldības domes 
26.10.2011. lēmumā “Par dienes
ta dzīvojamās telpas īres tiesību 
piešķiršanu (protokols nr.16, 
29.§);

• veikt grozījumus Babī
tes novada pašvaldības domes 
26.10.2011. lēmumā “Par dienesta 
dzīvojamās telpas īres tiesību pie
šķiršanu (protokols nr.16, 29.§);

• veikt grozījumus VAS “Lat

vijas pasts” iznomāto nedzīvojamo 
telpu, ēkā “Doktorāts”, Spuņciemā, 
Salas pagastā, Babītes novadā, no
mas maksā un līguma nosacīju
mos;

• veikt grozījumus SIA “Ko
munālie pakalpojumi” iznomāto 
nedzīvojamo telpu, ēkā “Dokto
rāts”, Spuņciemā, Salas pagastā, 
Babītes novadā, nomas maksā un 
līguma nosacījumos; 

• piešķirt “Babītes pagasta 
pensionāru un politiski represē
to personu labdarības biedrībai” 
2013. gada darbības plāna īste
nošanai dotāciju Ls 2087 apmērā;

• piešķirt Nodibinājumam 
“Kokļu mūzikas centrs “Balti”“ 
dotāciju dalībai Starptautiska
jā konkursā “Euterpe”, Itālijā 
Ls 3000;

• ar 1.04.2013. veikt izmai-
ņas pašvaldības 23.01.2013. no
teikumu nr. 1 “Par amatiem, to 
klasificēšanu un mēnešalgām 
pašvaldības iestādēs 2013. gadā” 
1. pielikumā “Babītes novada paš
valdības Administrācijas amatu 
klasificēšanas rezultātu apkopo
jums un mēnešalgas”;

• apstiprināt Babītes novada 
pašvaldības saistošos noteikumus 
nr. 5 “Par grozījumiem Babītes 
novada pašvaldības 2013.  gada 
budžetā”;

• izdarīt grozījumus Babī
tes novada pašvaldības domes 
2010.  gada 24.  marta lēmuma 
“Par tiesību piešķiršanu SIA “Ba
bītes siltums” un SIA “Komunālie 
pakalpojumi” ūdenssaimniecības 
sabiedrisko pakalpojumu snieg
šanā” 1. punktā;

• noteikt vienas dienas maksu 
par bērna uzturēšanos pašvaldī
bas organizētajā bērnu atpūtas un 
sporta nometnē 2013. gadā:

 Babītes novadā deklarētiem 
bērniem Ls 4 (četri lati 00 san
tīmu);

 ārpus novada deklarētiem 
bērniem Ls  8,29 (astoņi lati 29 
santīmi);

• iedalīt Ls 3200 biedrībai 
“Dinamo bērni” Babītes novadā 
dzīvojošo un deklarēto bērnu 
apmācībai Dinamo hokeja skolā;

• iedalīt Ls 1500 biedrībai 
“ASANO” sporta inventāra un 
tērpu iegādei Babītes novadā 
dzīvojošajiem un deklarētajiem 
bērniem;

• iedalīt Ls 2200 biedrībai 
“Vingrošanas olimpiskais centrs” 
Babītes novadā dzīvojošo un dek
larēto bērnu apmācībai vispārat
tīstošās vingrošanas programmā;

• iedalīt Ls 500 biedrībai 
“Sport DeLux” rīkoto starptautis
ko jāšanas sporta sacensību orga
nizēšanai 2013. gada 3.–5. maijā, 
Babītes novadā, SIA “Ozoli Eko” 
manēžā;

• iedalīt Ls 300 Babītes no
vada iedzīvotājam Ģirtam Bricim 
dalībai starptautiskajās sacensībās 
jāšanas sportā 2013.gadā;

• piešķirt Babītes novada do
mes priekšsēdētājam Andrejam 
Encem ikgadējo apmaksāto at
vaļinājuma daļu sešu kalendāra 
dienas laikā no 2013. gada 2.  līdz 
7. aprīlim;

• norīkot Babītes novada 
pašvaldības teritorijas plānotāju 
Daci Ansenu līdzdalībai komi
sijas darbā, lai Babītes novada 
teritorijas robežās veiktu trans
formācijai atļauto platību apse
košanu dabā un sastādītu aktu 
par transformējamās meža zemes 
atbilstību transformācijas atļau
jā norādītajam zemes lietošanas 
veidam.

Saimnieciskie darbi martā 
1. Procesā esošās iepirkumu 

procedūras:
1.1. Izsludināts iepirkums par 

kapsētas kapu kvartālu labiekārto
juma Babītes novada pašvaldības 
nekustamajā īpašumā “Kapi” 2. 
kārtas izbūvi, piedāvājumu ie
sniegšanas termiņš 16.04.2013.; 

1.2. Izsludināts iepirkums par 
tehniskā projekta “Pagastmājas 
rekonstrukcija par kultūrizglītī
bas centru nekustamajā īpašumā 
“Vietvalži” Spuņciemā, Salas pa
gastā, Babītes novadā” izstrādi, 
piedāvājumu iesniegšanas termiņš 
16.04.2013.; 

1.3. Pārtraukts un atkārtoti 
izsludināts atklāts konkurss par 
nedzīvojamās ēkas rekonstrukci

ju par Babītes mūzikas skolu un 
bibliotēku nekustamajā īpašumā 
Jūrmalas iela 14A, Piņķi, Babītes 
novads, piedāvājumu iesniegšanas 
termiņš 23.04.2013.;

1.4. Noslēdzies piedāvājumu 
iesniegšanas termiņš atklātam 
konkursam par Atpūtas ielas 
posma, Pūpolu ielas, Ezerma
las ielas Piņķos, Babītes nova
dā rekonstrukcijas būvdarbiem, 
pieņemts lēmums slēgt līgumu 
ar VAS “Ceļu pārvalde”, tiek 
gatavots līgums, līgumcena 
Ls 101 420; 

1.5. Noslēdzies piedāvājumu 
iesniegšanas termiņš iepirkumam 
par transporta pakalpojumiem 
dažādiem skolēnu, sportistu, 

pašvaldības kolektīvu pārvadā
jumiem, pieņemts lēmums slēgt 
līgumu ar SIA “Kontibuss”, tiek 
gatavots līgums, līgumcena līdz 
Ls 10 000;

1.6. Noslēdzies piedāvājumu 
iesniegšanas termiņš iepirkumam 
par apgaismojuma izbūvi Upes 
ielā, Kalna ielā, Mazā Kalna ielā 
Brīvkalnos, pieņemts lēmums 
slēgt līgumu ar SIA “Telma”, tiek 
gatavots līgums, līgumcena Ls 
27374; 

1.7. Noslēdzies piedāvājumu 
iesniegšanas termiņš iepirkumam 
par apgaismojuma izbūvi Meis
taru ielā, Rūpnieku ielā, Priedai
nes ielā, Piņķos, Babītes novadā, 
pieņemts lēmums slēgt līgumu ar 

SIA “Tesla”, tiek gatavots līgums, 
līgumcena Ls 26 964; 

1.8. Noslēdzies piedāvājumu 
iesniegšanas termiņš iepirkumam 
par Skolas ielas, Piņķos, Babītes 
novadā rekonstrukciju, pieņemts 
lēmums slēgt līgumu ar SIA 
“IKO”, tiek gatavots līgums, lī
gumcena Ls 69 450.

2. Iepirkuma procedūru re-
zultātā noslēgti līgumi ar: 

2.1. SIA “Meliorprojekts” par 
objekta “Novadgrāvja ierīkošana 
gar C5 ceļu Kalnciema masīvā, 
Babītes pagastā” tehniskā projekta 
izstrādi, līgumcena Ls 1300, ter
miņš 31.07.2013.

2.2. SIA “Meliorprojekts” 
par objekta “Dzilnupes poldera 

pievadkanāla renovācija Babītes 
pagastā” tehniskā projekta izstrā
di, līgumcena Ls 1700, termiņš 
31.07.2013.

2.3. SIA “Meliorprojekts” 
par objekta “Dzilnupes poldera 
krājbaseina un pievadkanāla re
novācija Babītes pagastā” tehnis
kā projekta izstrādi, līgumcena Ls 
1700, termiņš 31.07.2013.

3. Noslēgts līgums ar AS “Sa
dales tīkli” par ielu apgaismojuma 
uzskaites US043621 pārcelšanu 
Viršu ielā, Piņķos, Babītes novadā, 
līgumcena Ls 1206, termiņš 30 
kalendārās dienas.

Elfa Sloceniece,
pašvaldības izpilddirektore
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Skolēnu brīvdienas ir laiks, kad 
pedagogi var atvilkt elpu no 
ikdienas ierastā ritma, sakārtot 
savas domas un izdarīt darbus, 
kas atlikti malā. Bet paras
ti skolotāji skolēnu brīvdienas 
izmanto, lai paši mācītos un 
apmainītos pieredzē ar citiem 
pedagogiem. Babītes novada 
pašvaldības izglītības iestādes un 
novadā esošas privātās izglītības 
iestādes 25. martā pulcējās Ba
bītes vidusskolā uz konferenci 
“Bērns un pedagogs – sapratne 
un uzticēšanās”, kuru organizēja 
Babītes novada pašvaldība un 
Babītes vidusskola. Konferences 
vadošā tēma – bērns tehnoloģiju 
laikmetā, to ietekme uz bērna 
raksturu, psihi un garīgo sav
starpējo attiecību un saskarsmes 
veidošanas. 

Konferencē pedagogi noklau
sījās vairākas lekcijas. Rīgas Pe
dagoģijas izglītības augstskolas 
asociētās profesores Staņislavas 
Marsones lekcija “Skolēnu vēr
tību sistēmas veidošanās izglītī
bas procesā” izraisīja interesantu 
diskusiju par atšķirībām paaudžu 

vērtību sistēmā un savstarpējā sa
skarsmē. 

Dusmīgs, agresīvs bērns, kā 
ar to tikt galā – tā ir pedagoga 
profesionālisma problēma. Psiho
loģe Inga Safina lekcijā analizēja 
bērnu dusmu cēloņus un ieteica 
metodes, kā pedagogam rīkoties, 
lai agresīvais bērns uzticētos pe
dagogam.

Lektores, psiholoģes Jūlijas 
Brokeres tēma bija pirmklas
nieku adaptācija skolā, kā labāk 
pedagogs var palīdzēt bērnam 
pārejas posmā no pasaules iz

zināšanas caur rotaļām uz mā
cībām skolā.

Konferences otrajā daļā noti
ka darbs grupās. Pedagogi dalījās 
pieredzē, analizēja konkrētus pe
dagoģiskos gadījumus.

Pavasara konferences iegu
vums ir ne tikai jaunas zināšanas, 
atziņas un citu pedagoģiskās pie
redzes izzināšana, bet nozīmīga ir 
arī pašvaldības izglītības iestāžu 
ciešāka sadarbība, tādēļ šī tradī
cija ir jāturpina.

Elga Jonina, 
izglītības darba speciāliste

Babītes novada pašvaldības 
vēlēšanu komisija paziņo!
Deputātu kandidātu 
saraksti 2013. gada 1. jūnija 
pašvaldību vēlēšanām 
iesniedzami no 12. līdz 
22. aprīlim.

Kandidātu sarakstus pieņems 
Babītes novada pašvaldības Ad
ministrācijā, 18. kab. (vēlēšanu 
komisijas sekretāre Jolanta Pup
keviča, tālr. 67914436), Centra 
ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, 
Babītes novadā.

12.04.13. plkst. 15–17
13.04.13. plkst. 10–12
14.04.13. plkst. 10–12
15.04.13. plkst. 10–12
16.04.13. plkst. 17–19
17.04.13. plkst. 15–17
18.04.13. plkst. 17–19
19.04.13. plkst. 15–17
20.04.13. plkst. 10–12
21.04.13. plkst. 10–12
22.04.13. plkst. 16–18

Kandidātu saraksts un tam 
pievienojamie dokumenti saga
tavojami, izmantojot Centrālās 
vēlēšanu komisijas lietojumprog
rammu (datorprogrammu).

Deputātu kandidātu sarakstu 
kandidātiem ir jāiemaksā drošī
bas nauda pašvaldības vēlēšanu 
komisijas kontā. Maksājuma do
kumentā, kuru izsniedz banka un 
kas iesniedzams vēlēšanu komisi
jai, jānorāda: persona, kas veikusi 
maksājumu (fiziska vai juridiska), 
kandidātu saraksta nosaukums, 
par kuru drošības nauda iemaksā
ta, vēlēšanu apgabala nosaukums, 
kurā saraksts pieteikts, datums, 
kad veikts maksājums.

Rekvizīti:
Babītes novada pašvaldība
Reģ. nr. 900000028870
AS “GE MONEY BANK”
Kods BATRLV2X
Konta nr. LV
72BATR0051201582601

Babītes novada pašvaldības vēlēšanu komisija 
informē!

2013. gada 1 jūnijā no plkst. 7 līdz 22 
notiks kārtējās pašvaldību vēlēšanas.

Vēlēšanu iecirknis nr. 778 Babītes vidusskolā Jūrmalas ielā 17, Piņķos, Babītes 
pagastā, Babītes novadā.
Vēlēšanu iecirknis nr. 795 Sporta un kultūras centrā “Pīlādzīši” Spuņciemā, Salas 
pagastā, Babītes novadā. 

Vēlēšanu iecirkņu darba laiks
Pirmdien, 27. maijā plkst. 16–20

Otrdien, 28. maijā plkst. 9–13
Iepriekšējā balsošana

Trešdien, 29. maijā plkst. 17–20
Ceturtdien, 30. maijā plkst. 9–12
Piektdien, 31. maijā plkst. 10–16

Par pamatlīdzekļu pārdošanu par brīvu cenu
Babītes novada pašvaldība pārdod par brīvu cenu pamatlīdzekļus (turpmāk 
tekstā – Kustamā manta) – medicīniska rakstura iekārtas un telpu aprīkojumu.

Kustamās mantas atrašanās vieta: “Doktorāts”, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes 
novads.

Kustamās mantas apskate iespējama no 16.  līdz 22. aprīlim darba dienās, ie-
priekš savu ierašanos saskaņojot ar ārstu prakses IK “Dr. Gitas Ertas privātprakse” 
medicīnas māsu Inetu (tālr. 29116783).

Kustamai mantai ir noteiktā nosacītā cena

Nr. p. 
k.

Inv.nr. Nosaukums Cena bez 
PVN (Ls)

PVN 21 %
(Ls)

Cena ar 
PVN (Ls)

1. 1459 EKG ar 12 nodalījumiem 425 89,25 514,25

2. 1457 Kušete Examina (195×65×64) 40 8,40 48,40

3. 1458 Medicīniskais skapis 60 12,60 72,60

4. 1453 Negataskops 25 5,25 30,25

5. 1456 Sausā gaisa sterilizators (Panacea) 60 12,60 72,60

6. 1455 Pneimatisko šinu komplekts 25 5,25 30,25

7. 1454 Zīdaiņu svari – elektr. līdz 20 kg 20 4,20 24,20

8. 1475 Datorgalds “Soft plus” 50 10,50 60,50

9. 1476 Datorgalds “Fura” 65 13,65 78,65

10. 1477 Atvilktņu bloks 30 6,30 36,30

11. 1473 Ūdens sildītājs 20 4,20 24,20

KOPĀ: 820 172,20 992,20
Personas, kuras vēlas iegādāties kustamo mantu kopumā vai kādu no vienībām 
atsevišķi, iesniedz pieteikumu Babītes novada pašvaldības administrācijas kan-
celejā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, līdz 2013. gada 
22. aprīlim plkst. 18.

Ja pieteiksies vairāk nekā viena persona, tiks rīkota izsole starp šīm personām.

Babītes novada pašvaldības administrācija

Cienījamie SIA “Jūrmalas ATU” klienti
Informējam, ka no 27.03.2013. 
SIA “Jūrmalas ATU”, reģ. nr. 
40003309841, nosaukums ir mai
nīts uz SIA “Eco Baltia vide”. Re
ģistrācijas numurs, bankas konta 
numurs un pārējie rekvizīti sagla
bājas nemainīgi.

Pēc juridiskā nosaukuma mai
ņas visos slēdzamajos līgumos, 
vienošanās un citos dokumentos 
tiks izmantots jaunais nosau

kums  – SIA “Eco Baltia vide”. 
Līdzšinējiem klientiem nosauku
ma maiņa neparedz savstarpējās 
sadarbības dokumentu pārformē
šanu – spēkā paliek visi līgumi 
un vienošanās, kas slēgtas ar SIA 
“Jūrmalas ATU”.

Lūdzam turpmāk visos 
dokumentos izmantot jauno 
nosaukumu un šeit norādītos 
rekvizītus.

SIA “Eco Baltia vide”
Reģ. nr. 40003309841
Juridiskā un pasta adrese: 

Dzirnavu iela 5a, Jūrmala, LV2011
Banka: “Nordea” Bank Finland 

Plc. Latvijas fil., kods NDEAL
V2X, konts

LV25NDEA 0000083164701
Vairāk informācijas pa tālruni 

67760049 vai epastu jurmala@
vide.ecobaltia.lv.

Konference par bērnu 
tehnoloģiju laikmetā

Pavasara sērga – kūlas dedzināšana
Ik pavasari Latviju skar neskaitāmi 
kūlas dedzināšanas gadījumi. Da
bas aizsardzības pārvalde un Babī
tes novada pašvaldības sabiedriskās 
kārtības sargi vērš uzmanību, ka 
kūlas dedzināšana ne vien apdraud 
cilvēku dzīvību un dzīvojamās pla
tības, bet arī rada būtisku kaitēju
mu Latvijas dabas vērtībām! 

17.02.2004. MK noteikumi 
Nr. 82 “Ugunsdrošības noteikumi” 
paredz, ka ikvienas personas pie-
nākums ir nepieļaut ugunsgrēka 
izcelšanos vai darbības, kas var 
novest pie ugunsgrēka. 

Minēto noteikumu 20. punkts 
nosaka, ka objekta teritorija sis
temātiski jāattīra no degtspējī

giem atkritumiem, bet ap ēkām 
desmit metru plata josla jāattīra 
no sausās zāles un nenovākto 
kultūraugu atliekām. Normatīvā 
akta 21. punkts nosaka, ka zemes 
īpašnieks (valdītājs) veic visus 
nepieciešamos pasākumus, lai 
objekta teritorijā nenotiktu kūlas 
dedzināšana. 

Atgādinām, ka par kūlas de-
dzināšanu fiziskām personām 
draud naudas sods no 200  līdz 
500 latiem vai pat administratī-
vais arests uz laiku līdz 15 dien-
naktīm. To nosaka “Latvijas Ad
ministratīvo pārkāpumu kodeksa” 
179. pants “Ugunsdrošības prasību 
pārkāpšana”. Par šiem pārkāpu

miem iedzīvotājus var sodīt valsts 
policijas un VUGD darbinieki.

Tāpat kā kūlas dedzināšana, 
arī kūlas veidošanās veicināšana 
ir sodāms pasākums. Par zemes 
apsaimniekošanas pasākumu neiz
pildīšanu un zāles nepļaušanu, lai 
novērstu kūlas veidošanos, zemes 
īpašnieks var tikt saukts pie atbil
dības pēc Latvijas Administratīvo 
pārkāpumu kodeksa 51.  panta. 
Par šādu pārkāpumu uzliek nau
das sodu fiziskajām personām no 
100  līdz 500  latiem, bet juridis
kajām personām  – no 500 līdz 
2000 latu.

Babītes novada pašvaldības 
administrācija

Babītes novada pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu darba grupa. 
Zanes Siliņas foto
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Vēl arvien aktuāla drošība uz ledus
Babītes novada pašvaldības Sa
biedriskās kārtības daļa informē, 
ka sabiedriskās kārtības sargi sa
darbībā ar Olaines iecirkņa po
licijas darbiniekiem, veicot sa
biedriskās kārtības uzraudzību 
Babītes novadā martā, devušies 
45 izbraukumos. Mēneša laikā 
valsts policijā nogādātas septi
ņas personas, no kurām piecas 
par administratīvo pārkāpumu 
izdarīšanu, bet divas – aizdomās 
par noziedzīgu nodarījumu izda
rīšanu. Martā saņemti un izska
tīti 33 iedzīvotāju iesniegumi un 
sūdzības, četros gadījumos per
sonas nogādātas uz mājām. Ar 
27 personām veiktas preventīva 
rakstura pārrunas un pieņemti 
paskaidrojumi. Sastādīti 17 pro
tokoli/paziņojumi par apstāšanās 
un stāvēšanas noteikumu neievē
rošanu, savukārt par alkoholisko 
dzērienu vai citu apreibinošo vie
lu lietošanu sabiedriskās vietās 
vai par atrašanos sabiedriskās 
vietās tādā reibumā, kas aizskar 
cilvēka cieņu, sastādīti četri ad

ministratīvo pārkāpumu proto
koli.

Sadarbībā ar valsts policijas 
darbiniekiem aizturētas un no
gādātas administratīvā aresta 
izciešanai divas personas par au
tomašīnas vadīšanu alkoholisko 
dzērienu ietekmē.

Martā tika veikti divi reidi, 
kuru laikā tika pārbaudītas au
tomašīnas un to vadītāji, ar mēr
ķi novērst likumpārkāpumus un 
noziedzīgus nodarījumus, kā arī 
tika veikta preventīva rakstura 
patrulēšana Babītes novada te
ritorijā – pārbaudītas personas, 
kuras agrāk tikušas tiesātas, pa
reiza māju numuru lietošana uz 
ēkām un celtnēm, kā arī tika 
pārbaudītas tirdzniecības vietas 
un autoservisi.

Sabiedriskās kārtības sargi 
brīdina par bīstamību, kāpjot 
uz ledus. Pavasarī ledus visne
izturīgākais ir vietās, kur ūdens
krātuvēs ietek siltāks, rūpniecis
ki izmantots ūdens, upju grīvās 
un sašaurinājumos, kuģošanas 

ceļos, zvejnieku izcirsto āliņģu 
vietās. Ledus izturību mazina arī 
iesalušas niedres, krūmi vai citi 
priekšmeti. Diemžēl pieaugušie, 
staigājot pa ledu un makšķerē
jot, rada nepareizu priekšstatu 
bērniem un pusaudžiem, ar savu 
rīcību netieši mudinot arī viņus 
paslidināties pa ledu. Aicinām 
vecākus pārrunāt ledus tēmu ar 
saviem bērniem, pastāstīt cik 
bīstamas ir rotaļas uz ledus un 
cik bēdīgas sekas var būt šai pār
drošībai. Ja nu tomēr notikusi 
nelaime – cilvēki aizgājuši pārāk 
tālu no krasta un var rasties sa
režģījumi atgriezties atpakaļ, kā 
arī ja cilvēks ir ielūzis ledū  –, 
glābēji atgādina: nekavējoties 
jāzvana glābšanas dienestam pa 
tālruni 112!

Lūgums ziņot sabiedriskās 
kārtības daļai par konstatētiem 
sabiedriskās kārtības u. c. likum
pārkāpumiem pa diennakts tāl
runi 29466001.

Ainārs Skudris,
sabiedriskās kārtības sargs

Paziņojums par sabiedrības iepazīstināšanu ar 
Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008.–2020. 
gadam un Salas pagasta teritorijas plānojuma 
2005.–2017. gadam grozījumu galīgo redakciju
Babītes novada pašvaldības dome 
27.03.2013. nolēma (sēdes proto
kols nr. 3, 6. §) apstiprināt Babītes 
novada Babītes pagasta teritorijas 
plānojuma 2008.–2020. gadam un 
Salas pagasta teritorijas plānoju
ma 2005.–2017. gadam teritorijas 
plānojuma grozījumu 5. redakciju 
kā galīgo redakciju. 

Ar teritorijas plānojumu 
grozījumu galīgo redakciju va
rēs iepazīties no 8.04.2013. līdz 
28.04.2013. Babītes novada paš

valdības administrācijā Centra ielā 
4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes 
novadā, LV2107, vai “Pīlādzīšos”, 
Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes 
novadā, LV2105.

Ar teritorijas plānojuma grozī
jumu materiāliem var iepazīties arī 
elektroniski Babītes novada paš
valdības vietnē internetā www.ba
bite.lv, sadaļā “Normatīvie akti un 
attīstītības plānošanas dokumenti”.

Dace Ansena, 
pašvaldības teritorijas plānotāja

Godātie iedzīvotāji!
Sniegiem bagātā ziema aizgājusi, 
strauji sācies pavasaris. Sniegam 
kūstot, atklājas “bagātība”, ko cil
vēki atstājuši sniegā gan savos 
māju pagalmos, gan publiskajās 
teritorijās – uz ielām, ceļiem, 
laukumiem. Ar marta pēdējām 
dienām vakari kļuvuši garāki, jo 
pulksteņi pagriezti atbilstoši vasa
ras laikam, un, atgriežoties mājās 
no ikdienas darbiem, būtu īstais 
laiks padarboties svaigā gaisā, uz
kopjot īpašumā esošās teritorijas. 

Babītes novada teritorijā nekus
tamo īpašumu un piegulošo terito
riju uzkopšanas pienākumu nosaka 
2010. gada 30. jūnija Babītes nova
da pašvaldības saistošie noteikumi 
Nr. 26 “Par nekustamo īpašumu un 
tiem piegulošo teritoriju uzturēšanu 
Babītes novadā” (ar tiem var iepazī
ties pašvaldības vietnē www.babite.
lv, sadaļā “Normatīvie akti”). 

Līdz šim esam uzklausījuši 
daudz atzinīgu vārdu no cilvēkiem, 
kas apmeklējuši Babītes novadu, 
par vienmēr sakoptajām publis
kajām un dzīvojamo māju teritori
jām, tāpēc aicinu visus nekustamo 

īpašumu īpašniekus un nomnie
kus – gan fiziskās, gan juridiskās 
personas – sakopt sev piederošās 
vai nomātās teritorijas, lai pašus, 
novada iedzīvotājus un ciemiņus 
atkal priecētu tīra un sakopta vide. 
Īpaši tiek aicināti ģimenes dārzu 
nomnieki Piņķos savākt atkritu
mus no ģimenes dārzu teritorijām 
piegulošā meliorācijas grāvja. 

Kā katru gadu, arī šogad Ba
bītes novada pašvaldība aprīlī 
nerīkos nekādas talkas, jo mūsu 
pārliecība ir tāda, ka īpašums jā
kopj regulāri, nevis kampaņveidīgi 
vienu reizi gadā. Turklāt pieredze 
liecina, ka ir cilvēki, kuri negod
prātīgi izmanto talkas un atkritu
mus no saviem īpašumiem izgāž 
publiskās vietās, tā radot papildu 
rūpes un izdevumus pašvaldībai. 
Tā kā pašvaldībai novadā piede
rošos īpašumus apsaimnieko SIA 
“R20”, tad šīs teritorijas tiks sakop
tas, tiklīdz to atļaus laika apstākļi.

Cerot uz sapratni un atsaucību,
Elfa Sloceniece, 

Babītes novada pašvaldības 
izpilddirektore 

Paziņojums par detālplānojuma 
izstrādes uzsākšanu
Ar Babītes novada pašvaldības do
mes 27.03.2013. lēmumu (proto
kols nr. 3, 5. §) uzsākta detālplāno
juma izstrāde nekustamā īpašuma 
“Lielie Dreimaņi”, Babītes pagastā 
zemes vienībai, kadastra apzīmē
jums 80480010011, platība 5 ha.

Detālplānojumu nekustamā 
īpašuma “Lielie Dreimaņi”, zemes 
vienībai, kadastra apzīmējums 
8048 001 0011, izstrādās atbil
stoši Babītes pagasta teritorijas 
plānojumā 2008.–2020. gadam, 
noteiktajai atļautai izmantošanai – 
“Savrupmāju dzīvojamā teritorija”, 

nosakot plānoto zemes vienību 
robežas, atļauto izmantošanu, 
satiksmes infrastruktūras un in
ženierkomunikāciju izvietojumu 
shēmas un apgrūtinātas teritorijas. 

Detālplānojumu izstrādās AS 
“Mērniecības centrs MC”, un de
tālplānojuma izstrādes vadītāja 
būs pašvaldības teritorijas plā
notāja Dace Ansena.

Rakstiskus priekšlikumus un 
ierosinājumus var sūt pa pastu vai 
iesniegt Babītes novada pašval
dības administrācijas ēkā Centra 
ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, 

Babītes novadā, LV2107. Priekšli
kumu iesniedzējiem: fiziskām per
sonām iesniegumā jānorāda vārds, 
uzvārds, dzīvesvietas adrese, ju
ridiskām personām iesniegumā 
jānorāda nosaukums, reģistrācijas 
numurs, adrese.

Apmeklētāju pieņemšanas 
vieta un laiki: Babītes novada 
pašvaldības administrācijas ēkā 
Centra ielā 4, Piņķos pirmdienās 
un ceturtdienās no plkst. 8.15 līdz 
12.15 un no 13 līdz 18.

Dace Ansena,
pašvaldības teritorijas plānotāja

Piesaki savu bērnu piedzīvojumiem
Ar Babītes novada 
pašvaldības atbalstu 
2013. gada vasarā Babītes 
sporta komplekss organizē 
četras dienas sporta un 
atpūtas nometnes Babītes 
novada bērniem vecumā no 
7 līdz 12 gadiem. 

Nometņu organizēšanas da
tumi:

• no 10. līdz 21. jūnijam “Pie
dzīvojumu sala 7”;

• no 1. līdz 12. jūlijam “Pie
dzīvojumu sala 8”;

• no 15. līdz 26. jūlijam “Pie
dzīvojumu sala 9”;

• no 29. jūlija līdz 9. augustam 
“Piedzīvojumu sala 10”.

Pieteikšanās nosacījumi no
metnei:

• pieteikšanās nometnēm 
notiek elektroniski, sākot ar 
2013. gada 2. maiju;

• bērnu drīkst pieteikt uz 
vienu no četrām organizētajām 
nometnēm 2013. gadā;

• uz nometni var pieteikt tos 
bērnus, kur vismaz vienam no 
vecākiem/

aizbildņiem un bērnam dzī
vesvieta ir deklarēta Babītes no
vadā vismaz trīs mēnešus no pie
teiktā nometnes datuma sākuma;

• ja pēc elektroniskās pieteik
šanās ir vēl brīvas vietas, tad ir 
iespēja nometnei pieteikt bērnus:

1) kuru dzīvesvieta ir deklarē
ta Babītes novadā un kuri jau ir 
pieteikušies kādai no šīs vasaras 
“Piedzīvojumu sala” nometnēm;

2) kuri mācās Babītes novadā;
3) pārejos bērnus.
Lai pieteiktu bērnu Babītes 

novada pašvaldības organizēta
jai dienas sporta un atpūtas no
metnei, vecākiem nepieciešams 
aizpildīt un iesniegt elektroniskā 
veidā, sūtot uz epasta adresi ru-
dite.lapsane@inbox.lv pieteikuma 
anketu. Pieteikumi, kas saņemti 

pirms 2.05.2012., netiks ņemti 
vērā.

Vecāku ērtībām uzņemšanas 
noteikumi, pieteikuma anketa, kā 
arī līguma par nometni sagatave, 
kas pēc pieteikuma apstiprināša
nas būs jāaizpilda un jāiesniedz 
nometnes organizētājam, būs pie
ejami no 2. maija Babītes novada 
pašvaldības interneta vietnē www.
babite.lv, sadaļā “Sports”.

Nometnes maksa:
• Ls 4,00 dienā  – bērniem, 

kuru dzīvesvieta deklarēta Babī
tes novadā;

• Ls 8,29 dienā  – pārējiem 
bērniem.

Nometnes maksa saskaņā ar 
līgumu vecākiem būs jāieskaita 
Babītes novada pašvaldības kontā 
pēc rēķina saņemšanas. Maksā
jot par nometni, lūdzam norādīt 
rēķina numuru, bērna vārdu un 
uzvārdu, kā arī nometnes nosau
kumu!

(Piemērs: rēķins nr. 00, Jānis 
Ozoliņš “Piedzīvojumu sala 7”)

Kontaktpersona: Rudīte Lap
šāne, nometnes vadītāja, mob. 
tālr. 28360235; epasta adrese 
rudite.lapsane@inbox.lv

Guntars Reika,
Babītes sporta kompleksa 

vadītājs
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Kā Babītes vidusskola brauca ziemeļupes lūkoties
Nedēļu pirms skolēnu pavasara 
brīvlaika – no 18. līdz 23. mar
tam – Zviedrijas pilsētā Boras (ap
tuveni 60 000 iedzīvotāju) notika 
Mūžizglītības programmas Come-
nius starptautiskā projekta “Mana 
upe, mana dzīve” otrā konference, 
kurā piedalījās Babītes vidusskolas 
direktore Ilze Rozenberga un pro
jekta koordinatore Ruta Virbule 
kopā ar 9b klases audzēkņiem Ag
niju Onukrāni un Gati Finartiju. 

Šoreiz konkurence uz divām 
skolēnu vietām bija sīvāka, jo vi
siem 9. un 10. klases skolēniem 
angļu valodas stundā bija jāveido 
prezentācijas par tēmu “Lielupes 
kultūras mantojums”. Darbi tika 
vērtēti pēc stingri izstrādātiem 
kritērijiem, un uz labākā titulu 
bija trīs pretendenti – 10. klases 
skolēnu Roberta Vimbas un Ka
rines Rutlaukas video pētījums, 
Aleksandras Medinas (9.a klase) 
darbs, kā arī Gata Finartija un Ag
nijas Onukrānes (abi no 9.b klases) 
prezentācija, kura sīvā cīņā ar dažu 
punktu pārsvaru izvirzījās līderos. 
Nu jau otro reizi tikās šajā Come-
nius projektā iesaistītās skolas no 

Buzau (Rumānija), Piņķiem (Lat
vija), Palamos (Spānija), Alkane-
na (Portugāle), Boras (Zviedrija), 
Kauņas (Lietuva), Livorno (Itālija) 
un Kraijova (Rumānija).

Konferences pamatdarbs nori
tēja senlaicīgajā skolas ēkā ar askē
tiski iekārtotām klašu telpām. Lai 
gan katrs skolēns visneparastākajās 
vietās darbojās ar savu klēpjdato
ru, secinājām, ka klašu tehniskā 
nodrošinājuma ziņā – interaktīvās 
tāfeles, diaprojektori un dokumen
tu kameras – Babītes vidusskola ir 
vairākus soļus priekšā. 

Visu valstu skolēni sadraudzē
jās neticami ātri un kļuva cits cita 
valsts patrioti. Konferences noslēgu
mā visi jau zināja, kas ir Latvija un 
kur ir Piņķi. Kopīgajās skolēnu no
darbībās saplūda valstis un valodas, 
bet dominēja sadarbības azarts un 
kopīgais temats – upes un ūdens.

Kādā pēcpusdienā devāmies 
ekskursijā uz Zviedrijas otro lielā
ko pilsētu – Gēteborgu, kurā dzīvo 
aptuveni pusmiljons iedzīvotāju. 
Laiks bija vējains un auksts, tādēļ 
lielāko daļu ekskursijas pavadījām 
autobusā. Piemēram, piestājām pa

kalnā, kur slejas 60 metrus augstais 
romantiskās Masthuggeta baznīcas 
tornis un fotografējām Gēteborgas 
panorāmu ar slaveno Jūrnieka sie
vas statuju pašā centrā. Tā darināta 
1933. gadā par piemiņu visiem jūrā 
palikušajiem. Devāmies arī uz pētī
tās upes Viskas krastiem. Tās ietva
ros apmeklējām paugurus un ielejas, 
kas ir tieši ledus laikmeta liecinieki, 
un devāmies pastaigā pa purvu, kas 
stipri atgādināja Cenas tīreļa takas, 

kuru šķērsoja gleznains tilts. Vi
siem, īpaši dienvidu kaimiņiem – 
portugāļiem, itāļiem un spāņiem, 
pārsteigums bija kafijas pauze, kas 
tika organizēta purva malā. Kafijas 
termosi un maizītes tika servētas 
brīvā dabā, bet uzmundrinošo dziru 
dzērām ar cimdiem rokās.

Boras ir slavena ar savām 
skulptūrām. Katram mākslas 
darbam ir sava nozīme. Piemē
ram, liela izsaukuma zīme, kuru 

veido zemeslode un nezināmas 
briesmas, kas tajā draud ietriek
ties. Tikai mēs paši varam izdo
māt, kas tas varētu būt – globālā 
sasilšana, dažu valstu spēles ar 
kodolieročiem vai mūsu kopīgā 
bezatbildība. Jo – vai mēs dažkārt 
nelīdzināmies otrās skulptūras va
roņiem, kas skaudras patiesības 
priekšā labāk slēpj galvu smiltīs, 
nekā sāk aktīvi darboties…

Ruta Virbule

Lai kāds gabaliņš no zelta katram lasītājam
Savu mīlestību Mackeviču pā
ris apliecināja tālajā 1963. gada 
16.  martā Rīgā. Tai pašā gadā 
pēc kāzām Jāni iesauca dienēt 
armijā, bet Vija gaidīja vīru 
atgriežamies mājās. Pēc armi
jas Jānis strādāja un mācījās, 
pabeidzot vakara nodaļu Rīgas 
Polittehniskajā institūtā. Kā in
ženieriskonstruktors ilgus gadus 
strādāja Rīgā “Himmaš” rūpnīcā, 
pēdējos darba gados  – “Latve-
nergo”. Vija audzināja bērnus un 
strādāja rūpnīcā “VEF”.

Ir izaudzināti un izskoloti divi 
bērni – dēls Mārcis un meita Ilga. 
Vecvecāku sirdis priecē pieci maz
bērni – Elīna, Kārlis, Aleksandrs, 
Adrians un Gabriela.

Babītes novada Egļuciemā ir 
“Krustu” mājas, kuras iekopuši 
tās saimnieki Vija un Jānis. Abi 
ar pamatīgu dzīves pieredzi. Vija 
ir izcila saimniece, puķu audzētāja 
un dārza kopēja. Jānis – īsts darba 
rūķis, kurš vienmēr atradīs, ko 
pielabot, pārveidot vai no jauna 
uzbūvēt. Un kur vēl Vijas un Jāņa 
gatavotie gardumi – krājumi zie
mai un izslavētais pašu brūvētais 
vīns, ko draugu lokā slavē ne tikai 
ģimenes draugi Lidija un Brigita 
un Inārs Vinteri. Taksenīte Čiepa 
ir šīs viesmīlīgās mājas uzticamais 
sargs un saimnieku mīlule.

Vijas un Jāņa dzīve nav ap

robežojusies tikai ar rūpēm par 
māju. Viņi ir aktīva dzīvesveida 
piekritēji – nūjošana, peldēšana, 
pirtī iešana ir neatņemama Vijas 
un Jāņa dzīves sastāvdaļa. Mūsu 
zelta pāris ir arī aizrautīgi ceļotā
ji, teātra apmeklētāji, grāmatu un 
žurnālu lasītāji.

Aizritējuši 50  laulības gadi. 
Daudz piedzīvots un pārdzīvots, 
dzīves pūrs pielocīts ar pieredzes 
un atziņu bagātībām. Dzīveszi
ņu krājums joprojām tiek papil
dināts, jo skrejošais laiks neļauj 

apstāties un rāmi apcerēt, kā būtu, 
ja būtu...

Kopdzīves gadu skaits ir ie
mirdzējies zeltā. Ne velti par zeltu 
sauc visu dārgāko, labāko, skais
tāko, kuram ir nezūdoša vērtība. 
Līdz zelta kāzu jubilejai nodzīvo 
tie, kam ir zelta sirds, dvēsele, 
prāts. Mūsu zelta pāris, sadejo
jušies vienā solī, ritmu nezaudē 
vēl šodien.

Daina Pedece,
Babītes novada Dzimtsarakstu 

nodaļas vadītāja

Gluži kā pirms 50 gadiem... Vija un Jānis Mackeviči. Zanes Siliņas foto

Nodarbība ar netradicionālās 
ārstēšanas eksperti Inesi Ziņģīti
Pavasara laikā, kad saulīte sāk sil
dīt aizvien vairāk un biežāk, mūsu 
organisms jūtas noguris. Februā
ris un marts tiek dēvēti par gada 
“smagākajiem” mēnešiem, jo tos 
pavada miegainība un nogurums, 
tāpēc, vēloties iepriecināt un dot 
iedvesmu pavasarim saviem iedzī
votājiem, Babītes novada pašval
dība radošo prasmju marta no
darbību rīkoja vairāk sportiskā, 
nevis radošā virzienā.

15. marta vakarā vairāki Ba
bītes novada iedzīvotāji pulcējās 
Sporta un kultūras centra aerobi
kas zālē Spuņciemā, lai satiktos ar 
sievieti, kura tautā tiek dēvēta par 
sievieti fenomenu, par veselības un 
optimisma mācības tautskolotāju, 
kuras dzīvesstāsts savulaik satri
cināja visu Latviju un pēcāk, jau 
izdots grāmatā, tika komentēts kā 
“himna cilvēka no Dieva saņemtās 
dzīvības mīlestībai. Tieši tādi cilvē
ki ir īstie varoņi, kas savu sūtību 
realizē iespējā palīdzēt apkārtējiem”. 

To, ka 73 gadus vecā Inese 
Ziņģīte ir eksperte, apgalvos katrs 
radošās darbnīcas Spuņciemā da
lībnieks. I. Ziņģīte nodemonstrēja 
labam dakterim ar vairāku gadu 
pieredzi atbilstošas zināšanas. Un 
kā nu ne! 1960. gadā, kad Ine
sei bija tikai 20 gadu, viņa guva 
mugurkaula lūzumu, vingrošanas 

laikā krītot no augstuma, ārstu 
slēdziens – daļēja paralīze. Daļē
ja... bet vienīgais, ko varēja izdarīt 
20 gadus vecā meitene bija – ēst 
un kustināt roku pirkstus. 

Astoņus gadus pavadot uz 
gultas, ilgā pašmācība medicīnā – 
daudz dažādu grāmatu lasīšana – 
deva rezultātus: ik dienu neatlaidīgi 
rāpojot un rīvējot ķermeni ar dvieli, 
Inese Ziņģīte ne tikai piecēla sevi 
no slimības gultas, bet joprojām 73 
gadu vecumā ir enerģijas un spē
ka pilna, lai palīdzētu un sniegtu 
iedvesmu citiem Latvijas iedzīvo
tājiem rūpēties par savu veselību.

Zane Siliņa,
pašvaldības sabiedrisko 

attiecību speciāliste

9.b klases 
skolēni 

Gatis 
Finartijs 

un Agnija 
Onukrāne 
virs Gēte

borgas

Galvas stāja Ineses Ziņģītes 
izpildījumā. Zanes Siliņas foto
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Jāšanas sporta kluba sezona sākas ar uzvarām
16. martā sporta centra “Kleisti” 
slēgtajā manēžā notika Latvijas Jāt
nieku federācijas rīkotā Latvijas 
republikas ziemas čempionāta no
slēdzošā posma sacensības šķēršļu 
pārvarēšanā. Tika pasniegti kausi 
par labākajiem rezultātiem kopvēr
tējumā septiņās jātnieku un zirgu 
vecuma un meistarības grupās. 

Par Latvijas 2013. gada Zie
mas čempionāta uzvarētāju trīs 
posmu kopvērtējumā senioriem 
kļuva Babītes jāšanas sporta kluba 
“Sport de Lux” vadošais jātnieks 
Ģirts Bricis.

Pēc uzvarām divos čempionāta 
posmos un trešās vietas pirmajā 
posmā, II grupas amatieru (šķēr
šļu augstums līdz 120 cm) kon
kurencē čempiona titulu izcīnīja 
“Sport De Lux” prezidente un 
“Baltic Cup” sacensību organizato

re Kate Ansone ar zirgu Chandra 
H. Otro vietu Ziemas čempionāta 
kopvērtējumā II grupas amatie
riem izcīnīja vēl viena “Sport De 
Lux” jātniece Santa Caune. 

Piecgadīgo jaunzirgu ieskaitē 

vicečempiona titulu ieguva “Sport 
De Lux” jātniece Linda Josta ar 
Latvijas šķirnes ķēvi Dežavu.

“Sport De Lux” šogad var lepo
ties ar jauniem biedriem. Sportis
tu rindās sacensībās jau veiksmīgi 

startē arī vairāki bērni konkurencē 
līdz 16 gadu vecumam. 

Vasaras sezona jāšanas sportā 
sākas aprīļa beigās ar Latvijas Jāt
nieku federācijas kausa I posmu, kas 
notiks sporta centrā “Kleisti” Imantā.

Maijā – starptautiskās 
sacensības jāšanas sportā
Šī gada 3.–5.  maijā “Ozoli Eko” 
zirgu stallī (Liepājas šosejas sep
tītais kilometrs) jau ceturto gadu 
notiks “Sport De Lux” (sadarbībā 
ar Babītes novada domi, SIA Ozoli 
Eko un Latvijas Jātnieku federāci
ju) rīkotās starptautiskās sacensības 
jāšanas sportā “Baltic Cup 2013”. 

Ieeja sacensībās ir bez mak
sas. Uz Baltic Cup 2013 tiek laipni 
aicināts ikviens, īpaši ģimenes ar 
bērniem!

JSK “Sport De Lux”

Čempiones titula ieguvēja Kate Ansone ar zirgu Chandra H. (attēlā 
pa vidu). Foto no “Sport De Lux” arhīva

Sakopsim Babītes ezera krastus
27. aprīlī Babītes novada pašval
dība interesentiem piedāvā sakopt 
valsts īpašumā esošā publiskā 
Babītes ezera krastus Salas un 
Babītes pagastos. Babītes novada 
pašvaldība organizēs bezmaksas 

atkritumu maisu izdali, piepildīto 
maisu savākšanu un izvešanu uz 
atkritumu poligonu. Sakopšanas 
vietas un atkritumu maisu sa
ņemšanas un nodošanas vietas 
norādītas vietnes www.babite.lv 

sadaļā “Aktualitātes”.
Tā kā pavasara sakopšanas 

darbus, iesaistot novada iedzīvo
tājus, pašvaldība ir tiesīga veikt 
tikai publiskās teritorijās – valsts 
un pašvaldību īpašumos –, aici

nām katru ģimeni savu iespēju 
robežās sakopt savas privātās teri
torijas, bet interesentus, kuriem ir 
iespēja un vēlēšanās, 27. aprīlī no 
plkst. 9 piedalīties Babītes ezera 
apkārtnes sakopšanā.

SPORTA ZIŅAS
Pierīgas novadu sporta spēles
9. martā Rīgā norisinājās Pierīgas 
novadu sporta spēles galda teni
sā, kur piedalījās deviņi Pierīgas 
novadi. Mūsu novada komanda 
kopvērtējumā izcīnīja 4. vietu. 
Komandas sastāvs – Ļubova Fe
dčuna, Jurijs Stepanovs, Jurijs Po
lozovs un Aleksejs Bikovs.

16. martā Baldones sporta 
kompleksā norisinājās Pierīgas 
novadu sporta spēles telpu futbolā 
grupu sacensības ar mūsu novada 
komandas dalību. Babītes novada 
komanda uzvarēja Mārupes no
vadu ar rezultātu 8:2, nospēlēja 
neizškirti ar Salaspils novadu 3:3 
un zaudēja Baldones novadam 2:3 
grupā izcīnot otro vietu, kas deva 
tiesības cīnīties par 5.–8. vietu.

23. martā Mālpils sporta 
kompleksā norisinājās telpu fut
bola spēles par 5.–8. vietu. Babītes 
komanda uzvarēja Mālpili ar 2:0, 
Olaini 4:1 un zaudēja Siguldai 1:5 
un rezultātā tika izcīnīta kopvērtē
jumā 6. vieta. Sacensībās piedalī
jās trīspadsmit novadu komandas. 

Komandā spēlēja Edgars Matju
šenko, Edgars Podgaiskis, Dmitrijs 
Ivasivs, Edgars Boroda, Germans 
Matjušenko, Lauris Šnepsts, Ivars 
Brolišs, Dāvis Bareika, Andrejs Je
gorovs un Jurijs Macuks.

Novada 2013. gada 
sporta spēles
24. martā Babītes sporta kom
pleksā norisinājās Babītes nova
da 2013. gada sporta spēles kāršu 
spēlē “zolīte” trešais posms, kur 
piedalījās 24 dalībnieki.

Trešā posma uzvārētāji:
Dāmām 1. vietā Ginta Sadov

ska, 2. vietā Dzintra Svikle un 3. 
vietā Inita Reika.

Kungiem 1. vietā. Jurģis La
piņš, 2. vietā Andris Streilis un 
3. vietā Vladislavs Ribulis.

6. aprīlī Babītes sporta kom
pleksā norisinājās Babītes novada 
sporta spēles šautriņu mešanā. Pie
dalījās divpadsmit dalībnieki. Sie
vietēm bija divas dalībnieces, kur 
1. vietu izcīnīja Ilze Filipsone un 
2. vietu Aiva Oša. Vīriešiem des

mit dalībnieki un 1. vietu izcīnīja 
Raivis Jansons, 2. vietu Guntars 
Reika un 3. vietu Kaspars Eglītis.

Basketbols
Ir noslēdzies Mārupes novada 
basketbola līgas pamatturnīrs, 
kur piedalījās divpadsmit koman
das izspēlējot divus apļus. Sporta 
kluba Babīte vīriešu basketbola 
komanda pamatturnīrā izcīnīja 
1. vietu, kur 22 spēlēs izcīnīja 16 
uzvaras, vienu neizšķirtu un pie
dzīvoja piecus zaudējumus. Aprīlī 
norisināsies finālturnīra izslēgša
nas spēles par Mārupes novada 
basketbola līgas ceļojošo kausu. 

Volejbols
Baltijas sieviešu volejbola līgas 
Latvijas komandu otrais sabrau
kums norisinājās Babītes sporta 
kompleksā. 15. martā SK “Babīte” 
zaudēja ar rezultātu 2:3 (25:20; 
25:14; 14:25; 19:25; 4:15) Latvijas 
Nacionālajai junioru izlasei un 16. 
martā arī zaudējums Jelgavas/LU 
komandai 1:3 (20:25; 18:25; 25:22; 

20:25). Baltijas sieviešu volejbola 
līgas play:off turnīrs norisinājās 
29.–31. martā Jelgavā. 29. martā 
¼ finālā mūsu komanda tikās ar 
Latvijas komandu Jelgavas/LU un 
zaudēja ar rezultātu 0:3 (18:25; 
16:25; 17:25), ½ finālā spēlē par 
5.–8. vietu ļoti sīvā un interesantā 
cīņā ar Igaunijas komnadu Tartu 
Universitāte tika piedzīvots zaudē
jums ar rezultātu 2:3 (28:26; 25:23; 
22:25; 22:25; 21:23) un jāatzīmē, ka 
tas bija pirmais zaudējums kādai 
no Igaunijas komandām. Spēlē par 
7. vietu tika uzvarēta Lietuvas ko
manda “Achema KKSC” (Jonava) ar 
rezultātu 3:0 (25:20; 25:17; 28:26).

Sporta kluba “Babīte” sieviešu 
volejbola komanda Baltijas sievie
šu līgā piedalījās pirmo reizi, un 
jāatdzīst, ka mūsu komanda no 
visām komandām bija visamatie
riskākā. Lai cīnītos par augstākām 
vietām, komandai būtu jākļust 
profesionālākai, kas nozīmē lie
lāku finanšu līdzekļu piesaistīšanu 
un vismaz nopietnāka treniņpro
cesa nodrošināšanu.

Florbols
Sporta kluba “Babīte” vīriešu pir
mās līgas Latvijas čempionāta flor
bola komanda play:off turnīrā ¼ 
fināla spēlēs līdz divām uzvarām 
ir uzvarējusi FK “Ogres Vilki” ko
mandu, izcīnot divās spēlēs divas 
uzvaras ar rezultātiem 8:6 (2:1; 2:3; 
4:2) un 11:6 (3:1; 4:1; 4:4), ½ fi
nālā spēlēs ar FK “Madona” nācās 
atdzīt Madonas komandas pārāku
mu divās spēlēs ar rezultātiem 2:6 
(0:0; 1:4; 1:2) un 5:7 (2:4; 3:0; 0:3), 
līdz ar to mūsu komanda 6. aprīlī 
Rīgas Olimpiskajā sporta centrā 
cīnījās ar FK “Rīga” par Latvijas 
čempionāta I līgas bronzas meda
ļām un tiesībām nākamajā sezonā 
spēlēt Virslīgā, bet ļoti interesantā 
un rezultatīvā spēlēs nācās atdzīt 
FK “Rīga” pārākumu ar rezultātu 
8:9 (3:1; 1:4; 5:3) līdz ar to šajā 
sezonā izcīnot augsto 4. vietu. Pa
gājušā 1. Līgas sezonā tika izcīnīta 
grupā 5. vieta, kas kopvērtējumā 
nozīmēja dalītu 9./10. vietu.

Guntars Reika, 
Babītes sporta kompleksa vadītājs

KulTūRAS AfIšA
27. aprīlī plkst. 17
Babītes vidusskolas aktu zālē
Starptautiskajai dejas dienai 
veltīts koncerts
“Riti dejas kamolīti”
Piedalās
• Babītes vidusskolas deju 
kolektīvi,
• Rīgas 41. vidusskolas deju 
kolektīvs “Kārums”,
• mūsdienu deju grupa “Pla
tīns”,
• koklētāju ansamblis “Balti”,
• Babītes mūzikas skolas kok
lētāju ansamblis “Dzītariņi”,
• mūsdienu deju grupa 
“Zvaigžņu AkA”,
• sporta deju klubs “Tango 
fantāzija”,
• bērnu tautas deju kolektīvs 
“Kaspīne”.

11. maijā plkst. 12
Piņķu Jāņa baznīcā
Mātes dienai veltīts 
koncerts
Piedalās
• Babītes novada pirmsskolas 
izglītības iestāžu audzēkņi,
• mūzikas skolas audzēkņi,
• Babītes vidusskolas vokālie 
ansambļi.


