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“Mēs savam novadam”  
2. lpp.

Mīlēsim mūsu bērnus
Šis ir interesants laiks – skolas 
bērniem sākas brīvlaiks, jo kār-
tējais mācību gads nu ir beidzies, 
bet vasaras brīvlaiks vēl priekšā. 
Savukārt bērnu vecākiem šis laiks 
ir trauksmains – jādomā par ģi-
menes atvašu drošību un aktivi-
tātēm vasaras brīvlaikā. 

Vēloties atgādināt par bērnu 
svarīgo nozīmi sabiedrībā, arī Ba-
bītes novadā izveidojusies jauka 
tradīcija – Starptautiskās bērnu 
aizsardzības dienas atzīmēšana, 
diena, kad ar rotaļām, dejām, 
koncertiem un vienkārši izprie-
cām mēs pievēršam īpašu uzma-
nību bērniem!

1. jūnijs ir diena, kad visā pa-
saulē plaši tiek atzīmēta Starptau-
tiskā bērnu aizsardzības diena. 
Starptautiskās bērnu aizsardzības 
dienas aizsākumi ir meklējami 
1925. gadā Ženēvā, kur norisi-
nājās Pasaules konference bērnu 
labklājībai. Pirmā Starptautiskā 
bērnu aizsardzības diena tika 
atzīmēta 1950. gadā kā diena, 
kas īpašu svētku veidā veltīta 
speciāli bērniem. Kopš tā laika 
Starptautiskā bērnu aizsardzības 
diena ir kā nemainīga tradīcija 
daudzās pasaules valstīs, un šajā 
dienā visā pasaulē notiek dažādi 
pasākumi, kas veltīti bērniem, 
sniedzot prieku un sajūtu, ka šī 
ir tieši viņu diena.

Atzīmējot Starptautisko bēr-
nu aizsardzības dienu, Babītes 
novadā 2. jūnijā sporta laukumu 
aiz Babītes vidusskolas piepildīja 
neskaitāmas ģimenes ar bērniem. 
Bērnu aizsardzības dienai veltītajā 
koncertā piedalījās teju visi Ba-
bītes novada bērnu dziedošie un 
deju kolektīvi – Babītes novada 
bērnu deju kolektīvs “Kaspīne” 

un “Kaspīnes studija”, vadītāja  
Dace Veide, mūsdienu deju stu-
dija “Vendija” Ineses Vaznes va-
dībā – dejas ar Pepiju Garzeķi un 
mūsdienu deju grupa “Platīns” 
Aijas Meikšānes vadībā, bet ar 

muzikālu priekšnesumu uzstājās 
privātās pirmsskolas izglītības ies-
tādes “Vinnijs” mazo mākslinieku 
pulciņi, Babītes novada pirmssko-
las izglītības iestādes “Saimīte” 
bērnu ansambļi skolotāju Vinetas 
Vītolas un Lienas Bernhardes va-
dībā, kristīgā pirmsskolas izglī-
tības iestāde “Laismiņas”, Salas 
pagasta pirmsskolas un sākum-
skolas vokālie ansambļi, ar mu-
zikālu priekšnesumu uzstājās arī 
popgrupa “Karameles” un Babītes 
vokālais ansamblis “Pūpoliņi”, va-
dītāja Ingrīda Martinsone. Dzies-
mu, deju un rotaļu pro gramma 
“Šurumburums” bērniem kopā ar 
teātra “Zīļuks” varoņiem. Ciemos 

bija ieradušās arī lielās dāmas – 
māsas Ilzītes. 

Piepūšamās atrakcijas, karu-
seļi, radošās darbnīcas, gardumu 
tirdziņš, vizināšanās ar zirdziņu 
un poniju, kā arī daudzas citas 
interesantas nodarbes priecēja un 
nodarbināja mazākos novadnie-
kus bērnu svētkos! Kā neatņe-
mama bērnu svētku sastāvdaļa 
arī šogad bija sejas apgleznošana. 
Uz mazās sejiņas tika gleznots 
viss  – sākot no saldējuma līdz 
pat lielam taurenim košās vasa-
ras krāsās.

Pēc sportiskajām aktivitātēm 
svētku apmeklētāji atpūtās, skato-
ties un klausoties latviešu popu-

lārās grupas “Musiqq” koncertu, 
taču “aktīvākie grupas fani pulcē-
jās pie pašas skatuves, lai atrastos 
tuvāk saviem mūzikas elkiem”, ar 
smaidu sejā iespaidos dalās kāda 
māmiņa, kura no malas vēro sa-
vus ķiparus. “Es jutu, ka mani 
bērni šodien saprata, ka šī ir 
viņu diena un viss, ko pašvaldība 
šodien organizē, ir domāts tikai 
viņiem, nevis mammai vai tētim,” 
savā pateicībā dalījās Liene, divu 
bērnu māmiņa no Piņķiem.

Fotogaleriju iespējams aplūkot 
www.babite.lv.

Zane Siliņa, 
pašvaldības sabiedrisko 

attiecību speciāliste

Pašiem sava piepūšamo atrakciju pilsētiņa. Zanes Siliņas fotoGrupa “Musiqq”.

Pa durvīm ejot,
Priekšā jāmet Jāņuzāle,
Lai Laimīte pretī nāk,
Pa zālēm lapodama.

Novēlam piedzīvot Jāņu nakts idilli, kāda ir 
tikai pie mums, Latvijā!

Babītes novada pašvaldība
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Mēs savam novadam
25. maijā noritēja tradicio-
nālie Babītes novada Salas 
pagasta svētki ar nu jau 
 atpazīstamo nosaukumu 
“Mēs savam novadam”. 

Svētku diena iesākās ar Spuņcie-
ma zibens turnīru basketbolā, kas 
notika Sporta un kultūras centra 
zālē. Zibensturnīram bija pietei-
kušās piecas komandas, taču pir-
mā vieta bija tikai viena – ar savu 
pārliecinošo bosketbola spēli tajā 
iekļuva Babītes sporta kluba ko-
manda – Māris Ozoliņš, Mārtiņš 
Jaungailis, Ivars Briedis, Mārcis 
Beigats un Kaspars Roga.

Visas dienas garumā notika 
dažādas atvieglotas sporta discip-
līnas un aktivitātes ģimenēm. Ma-
zākajiem svētku baudītājiem bija 
uzstādītas piepūšamās atrakcijas, 
bet brīžos, kad tika atvilkta elpa 
no galvu reibinošajām rotaļām, 
bērni mielojās ar cukurvati. Aktī-
vākie sporta disciplīnu dalībnieki 
saņēma Babītes novada pašval-
dības balvas – 1. vietas ieguvēji 
Beču-Ansenu ģimene balvā sa-
ņēma četrvietīgu telti, 2. vietas 
ieguvēji Krastiņu ģimene saņēma 
trīsvietīgu telti, bet 3. vietas iegu-
vēji Liepu ģimene balvā saņēma 
piepūšamo laivu. 

Kā ik gadu, arī šogad Salas pa-
gasta svētku viesus priecēja amatier-
teātra “Kalambūrs” aktieri. Brīžiem 
smieties, bet brīžiem aizdomāties 
par dzīves līkločiem lika aktieru 
iestudētā Paula Putniņa izrāde – 
traģikomēdija “Pie puķēm – ģime-

nei kur pulcēties”, režisore Sandra 
Straupe. Pēc izrādes visi skatītāji 
un Salas pagasta svētku dalībnie-
ki tika aicināti uz kopīgu svētku 
gājienu, kura priekšgalā muzicēja 
Jāzepa Mediņa mūzikas vidusskolas 
pūtēju orķestris, pieskandinot un 
pierībinot Salas pagasta Spuņcie-
ma ielu. Aptuveni plkst. 19 Salas 
pagasta Sporta un kultūras centra 
pagalmā pulcējās visi – svētku da-
lībnieki un Salas pagasta viesi, lai 
ar kopīgām dziesmām un dejām 
ielīksmotu Salas pagastu koncerta 
“Veram durvis vasarai” ietvaros. 

Ar deju priekšnesumiem uzstājās 
mūsdienu deju grupa “Platīns” 
(vadītāja Agnese Česnovicka) un 
senioru deju kopa “Gāte” (vadītāja 
Laimdota Andersone), kā arī Val-
mieras teātra izklaidējoši muzikālā 
apvienība “Žerāri”, aktieri Krišjānis 
Salmiņš, Imants Strads un kompo-
nists Emīls Zilberts.

Un kā gan bez kopīgas zaļum-
balles! Par tās muzikālajām no-
skaņām rūpējās grupa “Dakstiņi”!

Zane Siliņa,
pašvaldības sabiedrisko 

attiecību speciāliste

Paula Putniņa lugas “Pie puķēm – 
kur ģimenei pulcēties” apraksts

Lugas kodolu veido visai intere-
sants, pretrunu pilns raksturs – 
Veronika Zummberga. Viņa no-
dzīvojusi grūtu un darbīgu mūžu 
un gādājusi par to, lai tiktu pie 
savrupmājas, kurā visi ģimenes 
locekļi − bērni un mazbērni − va-
rētu draudzīgā saimē dzīvot kopā. 
Un vēl viņa gribējusi, lai ap māju 
vienmēr būtu skaistums. Zumm-

bergu nams patiešām slīkst zaļu-
mos un ziedos, visu cauru gadu 
te zied puķes, tātad te vajadzētu 
valdīt laimei un idilliskai saska-
ņai, tam būtu visi priekšnoteikumi, 
bet... īstenībā noticis pavisam citā-
di; Veronikas Zummbergas bērnu 
dzīve nebūt nav izdevusies. Meita 
Melita, gribēdama izrauties no mā-
tes aizbildniecības, kopā ar vīru 

sākusi patstāvīgu dzīvi, bet laimi 
tā arī nav atradusi. Otras meitas 
Viktorijas dzīve palikusi nepiepil-
dīta, jo viņas iemīļotais, kā vēlāk 
atklājies, bijis precēts cilvēks, un, 
protams, nav bijis mātes gaumē. 
Dēls Oļģerts izaudzis pagļēvs, ar 
sievu dzīvo, meitas audzina, bet 
prāts nesas prom no mājas pie 
citas sievietes. Aug nākamā paau-
dze, mazmeitas Selga un Daila, arī 
viņu dzīvi Veronika jeb Oma, kā 
viņa tiek dēvēta, grib locīt pēc sava 
prāta − kur viņām soli spert un 
kur ne, ko mugurā vilkt un ko ne.

Un paradokss šai visā ir tas, 
ka Oma visu taču dara cilvēkmī-
lestības vārdā, viņa nav nekāda 
īgņa vai ļauna večiņa, bet ārēji 
piemīlīga omīte. Un tomēr... viņa 
nodara saviem tuviniekiem pietie-
kami daudz ļauna. Viņas mīlestība 
pēc savas būtības bijusi varmā-

cīga, bet varmācība cilvēku sav-
starpējās attiecībās, ģimenē var 
nodarīt tikai ļaunu... 

Kā svaiga vēja brāzma, izpelnī-
damās Omītes mazmeitu apbrīnu, 
Zummbergu mājas rāmajā pasaulē 
ienāk Trauta, un pārsteidzoši, bet 
tieši viņa spēj novērtēt to skais-
tumu, ko visu šo laiku pūlējusies 
radīt Omīte. Trauta atnes sev līdzi 
nemiera garu, visi mājās sarosās 
priecīgās gaidās, gatavodamies uz-
ņemt meitenes klasesbiedrus. Bet 
tad noskaidrojas, ka visi Trautas 
stāsti bijuši uz ilūzijām, fantāziju 
un pat meliem balstīti. Trauta vien-
kārši samelojas par savu draudzī-
go klasi, par savu iemīļoto puisi... 
Viņai notic Veronikas mazmeitas, 
tiesa, pēc tam, patiesību atklājušas, 
tās jūtas ļoti vīlušās….

Un tad notiek interesants pavēr-
siens − pēc divdesmit gadiem mājās 

iegriežas par neesošu uzskatītā Me-
lita. Abi pārējie mātes (Omes) bērni 
audzināšanas rezultātā iemantojuši 
pagļēvu padevību situācijai, savu-
kārt Melitā pārspīlēti saasinātā veidā 
atklājas pašas mātes raksturs – viņa 
iet pa dzīvi kā nemierpilns taisnības 
pravietis, izpostīdama gan savu, gan 
savas meitas Trautas dzīvi.

Kādam luga var šķist nedaudz 
par stāstošu, par konstatējošu… 
tomēr patiešām jāatzīst, ka rakst-
nieks (Pauls Putniņš) prot ieraudzīt 
nopietnas un būtiskas problēmas, 
kas var skart ikkatru no mums, un 
kādēļ gan lai par tām satraukti ne-
varētu pastāstīt arī savam lasītājam, 
atvainojiet, skatītājam…?

Uz tikšanos Zummbergu mā-
jas pagalmā!

Sandra Straupe, 
amatierteātra “Kalambūrs” 

vadītāja

Senioru deju kopa “Gāte”. Birutas Grīnfeldes foto

Amatierteātra “Kalambūrs” iestudējums – Paula Putniņa izrāde 
“Pie puķēm – ģimenei kur pulcēties”. Zanes Siliņas foto

Piepūšamās atrakcijas priecēja mazākos novadniekus. 
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Pirmsskolas izglītības 
iestāde “Saimīte”
Maijā “Saimītē” tika gatavotas 
izvērtējuma kartes “Bērnu sa-
sniegumi zināšanās, prasmēs, at-
tieksmēs” sagatavošanas grupās 
“Cālēni”, “Rūķīši” un “Bitītes”. 

Par godu ģimenes dienai no 
7. līdz 10. maijam notika svētku 
koncerti visās grupās. Noorgani-
zēta ģimeņu sporta diena grupās 
“Rūķīši”, “Bitītes” un “Cālēni”.

17. maijā iestādes audzēkņiem 
noorganizēts sportisks pasākums 
““Saimītes” maratons 2013”, kurā 
piedalījās visu vecumu bērni.

22. maijā piecus līdz sešus 
gadus veci bērni tikās ar Valsts 

policijas darbiniekiem, kur tika 
iepazīstināti ar ceļu satiksmes 
noteikumiem.

Sešgadīgie bērni no grupām 
“Rūķīši” un “Cālēni” devās eks-
kursijā uz Smārdes pagasta Bas-
kāju taku, Džūkstes lansteniekiem 
un apmeklēja pasaku muzeju.

30. maijā plānots pasākums 
sešgadīgajiem “Atā, mana Saimī-
te!” un Pidžamballīte, bet 31. mai-
jā notiks bērnu izlaidumi grupās 
“Bitītes”, “Cālēni” un “Rūķīši”.

Ruta Bārzdaine, 
Babītes novada PII “Saimīte” 

vadītājas vietniece mācību darbā

Babītes pirmskolas 
izglītības iestāde
Arī Babītes bērnudārzā maijs 
iesākās ar māmiņdienas koncer-
tiem grupās “Spārītes”, “Bitītes” 
un “Mārītes”.

11. maijā grupas “Rūķīši” bērni 
ar skolotājām S. Sestuli, Z. Balodi 
un S. Danci piedalījās koncertā Pin-
ķu Jāņa baznīcā. “Rūķīšu” grupas 
bērni devās ekskursijā uz Babītes vi-
dusskolu, lai iepazītos ar savu skolu.

22. maijā iestādē viesojās 
runcis Rūdis un bebrs Bruno. 
Tikšanās laikā iestādes bērniem 
notika preventīvā dienesta lekcija 
par bērnu drošību. 31. maijā – iz-
laidums iestādes vecākajiem au-
dzēkņiem.

Marita Aploka, 
Babītes PII vadītājas vietniece 

izglītības jomā

Babītes vidusskolā
No 4. līdz 11. maijam Babītes vi-
dusskolas direktore Ilze Rozenber-
ga, angļu valodas skolotāja Ruta 
Virbule, latviešu valodas skolotāja 
Lidija Jonikāne un ekonomikas 
skolotāja Diāna Eglīte viesojās 
Spānijā – pieredzes apmaiņas 
projektā (COMENIUS projektā).

8. maijā skolēnu līdzpārvalde 
un skolas novadpētniecības muze-
ja vadītāja Aina Kvēpa piedalījās 
atceres pasākumā Lestenes Brāļu 
kapos.

10. maijā noslēdzās VISC 
organizētā vizuālās un vizuāli 
plastiskās mākslas konkursa “Kur 
saulīte rotājās” 2. kārta, kad tika 
paziņoti 3.  kārtas laureāti un 
1., 2., 3. pakāpes balvu ieguvēji. 
Pasākumu koordinēja direktores 
vietniece izglītības un audzināša-
nas jomā Gita Sondore. Pasākumā 
piedalījās Pierīgas novadu skolu 
audzēkņi un dalībnieki no Sigul-
das, Lielvārdes, Ikšķiles, Ogres, 
Garkalnes, Carnikavas, Salas-
pils, Olaines, Ķekavas novadiem 
un Jūrmalas pilsētas. Konkursa 
2. kārtā piedalījās keramikas stu-
dijas “Vinda” 1.–3. klašu skolēni 
ar darbu “Ziedos saule rotājas” 
(skolotāja Iveta Bude).

13. maijā 1.–4. klašu skolēni 
un pirmsskolas grupiņu audzēkņi 
varēja noskatīties Liepājas leļļu 
teātra izrādi “Diegabundža”.

14. maijā skolas māsa Ruta 
Ence organizēja informatīvu no-
darbību 7.–12. klašu skolēniem 
par tēmu “Riski tavai veselībai – 
B, C hepatīts”, kuru vadīja RSU 
ārste infektoloģe.

15. maijā skolā Atvērto durv-
ju diena, kad skolā varēja aplūkot 
izstādes, tikties ar skolas admi-
nistrāciju un vakarā piedalīties 
Starptautiskajai ģimenes dienai 
veltītā pasākumā – koncertā. 
Pasākumu organizēja direkto-
res vietniece izglītības un au-
dzināšanas jomā Gita Sondore 
sadarbībā ar interešu izglītības 
skolotājiem, klašu audzinātājiem. 
Pasākumu vadīja līdzpārvaldes 
meitenes – 9.a klases skolniece 
Dagnija Roga, 9.b klases skol-
nieces Anna un Elīza Sestules, 
Stefānija Dubra.

16. maijā skolā ciemojās un 
ar direktori un skolu iepazinās 
Babītes PII audzēkņi – nākamie 
pirmklasnieki (direktores vietnie-
ces Anita Kalniņa, Gita Sondore).

Projektā “Mācoties no dabas” 
6.a klases skolēni un skolotāja 
Anita Kalniņa sadarbojās ar Lat-
vijas Arhitektu savienības prak-
tizējošiem arhitektiem. 16. maijā 
Arhitektu namā tika organizēta 
nodarbība bērnu balvas “Zirnis” 
izvērtēšanā. Žūrijā bija 6.a klases 
skolēni – Patrīcija Zīverte, Alek-
sandrs Matvejevs, Rūdolfs Bēr-
ziņš, Alise Alma Grota un Kris-
tiāns Āboliņš (projekts “Skolnieks, 
Pētnieks, Pilsētnieks”).

17. maijā skolā Ziedu ceļš 
un Pēdējais zvans 9. klašu sko-
lēniem un 12. klases skolēniem. 
Skolēniem ir sācies valsts pārbau-
des darbu laiks, kad 8. klašu un 
11. klases skolēni, skolotāji un arī 
pārējie vēl veiksmi saviem skolas-
biedriem eksāmenos.

24., 25. maijā Babītes vi-
dusskolas Zēnu koris ir izcīnī-
jis (iegūstot 1. pakāpi skatēs) 
tiesības piedalīties IX Latvijas 
zēnu koru salidojumā “Nāc ar 
puikām” Cēsu Pils parka estrādē. 
VISC izteicis pateicību visiem 
diriģentiem par ieguldīto darbu. 
Mūsu skolā kori vada skolotājas 
Ingrīda Martinsone un Sandra 
Sestule. Pavisam salidojumā pie-
dalās 60 kori. Zēni piedalīsies arī 
sportiskās aktivitātēs un iepazī-
sies ar pilsētu ekskursijās. Pasā-
kums tiek organizēts sadarbībā 
ar Babītes novada pašvaldību un 
vecākiem.

28. maijā plkst. 19 Babī-
tes vidusskolas aktu zālē notiks 
nākamo pirmklasnieku vecāku 
sanāksme, kuru organizē skolas 
administrācija par aktuālo skolas 
gaitas uzsākot.

28. maijā skolas māsa arī 
organizē nodarbību visiem sko-
lēniem un pirmsskolniekiem 
(piedalās arī PII “Saimīte”) par 
drošības pasākumiem vasarā. 
Nodarbību par prettraumatismu 
vasarā vadīs Katastrofu Medicīnas 
centra speciālisti.

Skolas administrācija ir iepa-
zīstinājusi pedagogus ar mācību 
gada noslēguma darba grafiku un 
darbu jūnijā un augustā.

Visu informāciju par aktuālo 
skolā, par sasniegumiem olim-
piādēs, konkursos var atrast arī 
skolas vietnē.

Gita Sondore, 
Babītes vidusskolas direktora 

vietniece izglītības jomā

Salas sākumskolā
7. maijā audzēkņi kopā ar saviem 
vecākiem piedalījās skolas terito-
rijas apzaļumošanas un labiekār-
tošanas talkā.

10. maijā Vizuālās mākslas pul-
ciņa dalībnieku apbalvošana, kuri 
piedalījās konkursa “Kur saulīte 
rotājas” 2. kārtā. Iestādē ciemo-
jās Babītes vidusskolas psiholoģe 
D. Broka, konsultējot pedagogus 
par tēmu “Nākamo pirmklasnieku 
gatavība skolai”. 17. maijā “ABC” 
grupas sešgadīgo bērnu pasā-
kums – nakts bērnudārzā sadar-
bībā ar Babītes novada bibliotēkas 
Salas nodaļas bibliotēku.

21. maijā Vides izglītības 

pulciņa dalībnieki, kuri ieguvuši 
Meistara diplomu “Mammadabas” 
meistarklasē, piedalās “Mammas-
dabas” “Meža olimpiādes 2013” 
projekta pusfinālā.

Par dalību projektā “Tīrai Lat-
vijai” makulatūras vākšanā esam 
saņēmuši ielūgumu uz pasākumu 
“Zaļās jostas Lielā balva” Latvijas 
Etnogrāfiskajā muzejā.

31. maijā skolā notiek mācību 
gada noslēguma pasākums – labā-
ko skolēnu apbalvošana, interešu 
izglītības pulciņu darbu skate, kā arī 
grupas “ABC” audzēkņu izlaidums.

Daina Krūmiņa, 
Salas sākumskolas direktore

Maijs BaBītes novada pašvaldīBas izglītīBas iestādēs

Babītes Mūzikas skolas 
audzēkņiem augsti rezultāti Itālijā
No šā gada 25. maija līdz 2. jūni-
jam Itālijas pilsētā Corato norisinā-
jās 15. Starptausikais Mūzikas kon-
kurss, kurā piedalījās arī Babītes 
Mūzikas skolas audzēkņi. Konkursu 
kopumā pārstāvēja 163 dalībnie-
ki – solisti, 4 orķestri un 17 ka-
meransambļi no Ķīnas, Krievijas, 
Azerbaidžānas, Baltkrievijas, Lie-
tuvas, Latvijas, Vācijas, Austrijas, 
Horvātijas, Īrijas, Polijas, Rumāni-
jas, Singapūras, Brazīlijas, Korejas, 
Taivānas, Mongolijas un Japānas.

Babītes Mūzikas skolu pārstā-
vēja un lielajā konkurencē augstus 
rezultātus ieguva kameransamblis, 
kurā muzicēja jaunie sitaminstru-
mentālisti kopā ar klavieru duetu 
(pedagoģes Maija Švēdenberga un 

Ilze Poķe) un koklētāju ansamblis 
“Balti” (vadītāja Valda Bagāta), kā 
arī  Ilzes Rusovas un Ilzes Poķes 
klavieru klases audzēkņi. Vēl Lat-
viju pārstāvēja flautu koris, kuram 
pavadījumus spēlēja Babītes sita-
minstrumentālisti un pianiste.

Koklētāju ansamblis “Balti” ie-
guva 99 punktus no 100 (absolū-
tā I prēmija) un atklāja konkursa 
Gala uzvarētāju koncertu Corato 
pilsētas teātrī. Gala koncertā spē-
lēja arī flautu koris kopā ar Babī-
tes sitaminstrumentālistiem un 
pianisti. Kameransamblis ieguva 
96 punktus no 100 un I prēmiju. 
Pianisti ļoti sīvā konkurencē ie-
guva II un III pakāpes diplomus.

Šis konkurss deva lielisku 

iespēju bērniem novērtēt savus 
spēkus un dzirdēt daudz izcilu 
priekšnesumu. Tas deva  ganda-
rījumu par ieguldīto darbu un 
žūrijas augsto vērtējumu.

Konkursa laikā bērniem bija 
iespēja uzstāties Corato skolā un 
atpakaļceļā sadarbībā ar Latvijas 
vēstniecību Austrijā koncertēt Vī-
nes Terēzijas Ģimnāzijā.

Bērniem bija iespēja apceļot 
tuvākās Dienviditālijas pilsētas – 
Materu, Bari, Albertabello – un 
iepazīt īpašo arhitektūru, sajust 
Itālijas smaržas un garšas, izbaudīt 
Itālijas sauli un Adrijas jūru.

Valda Bagāta, 
koklētāju ansambļa “Balti” 

vadītāja

PII “Saimīte” maratons 2013.
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Babītes novada 
pašvaldības domes 
ārkārtas sēdē 8. maijā
2013. gada 8. maijā domes sēdes 
darba kārtībā četri punkti. Babītes 
novada pašvaldības dome lēma:

•	 izdot saistošos noteikumus 
nr. 6 “Par grozījumiem Babītes 
pagasta padomes 2008.  gada 
4.  jūnija saistošajos noteikumos 
nr. 10 “Babītes pagasta teritorijas 
plānojums 2008.–2020. gadam te-
ritorijas plānojuma grafiskā daļa 
un teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumi” un Salas pa-
gasta padomes 2008. gada 5. sep-
tembra saistošajos noteikumos 
nr.  84 “Salas pagasta teritorijas 
plānojuma 2005.–2017.  gadam 
2008.  gada grozījumu grafiskā 
daļa un teritorijas izmantošanas 

un apbūves noteikumi””;
•	 piešķirt finanšu līdzekļus 

CHF 1450 apmērā Babītes no-
vada iedzīvotājai Lindai Evelīnai 
Heibergai – dalības maksai jau-
niešu orķestra meistarkursos  – 
nometnē “Astona International 
2013” Šveicē;

•	 izsniegt izziņu 1 nepilso-
nim un 1 ārvalstu fiziskai per-
sonai par atļauju iegūt īpašumā 
zemi;

•	 neatļaut saimniecības ēkas 
būvniecību Babītes novada pašval-
dības nekustamajā īpašumā Augļu 
ielā 20, kadastra apzīmējums 8048 
010 0195, Piņķos, Babītes pagastā, 
Babītes novadā.

Sabiedriskā kārtība novadā maijā
Maijā sastādīti astoņi protokoli/
paziņojumi par apstāšanās un stā-
vēšanas noteikumu neievērošanu.

Babītes novada pašvaldības 
Sabiedriskās kārtības daļa in-
formē, ka sabiedriskās kārtības 
sargi sadarbībā ar Olaines iecir-
kņa policijas darbiniekiem, veicot 
sabiedriskās kārtības uzraudzību 
Babītes novadā maijā, devušies 
37  izbraukumos. Mēneša laikā 
valsts policijā nogādātas četras 
personas, no kurām divas par 
administratīvo pārkāpumu izda-
rīšanu, bet divas – aizdomās par 
noziedzīgu nodarījumu izdarīša-
nu. Maijā saņemti un izskatīti 27 
iedzīvotāju iesniegumi un sūdzī-
bas, un tikai vinā gadījumā per-
sonas nogādātas uz mājām. Ar 
29 personām veiktas preventīva 
rakstura pārrunas un pieņemti 

paskaidrojumi. Sastādīti astoņi 
protokoli/paziņojumi par apstā-
šanās un stāvēšanas noteikumu 
neievērošanu, savukārt par alko-
holisko dzērienu vai citu apreibi-
nošo vielu lietošanu sabiedriskās 
vietās vai par atrašanos sabied-
riskās vietās tādā reibumā, kas 
aizskar cilvēka cieņu, sastādīti 
trīs administratīvo pārkāpumu 
protokoli.

Maijā tika veikts viens reids, 
kura laikā tika pārbaudītas auto-
mašīnas un to vadītāji, ar mērķi 
novērst likumpārkāpumus un 
noziedzīgus nodarījumus, kā arī 
tika veikta preventīva rakstura 
patrulēšana Babītes novada teri-
torijā – pārbaudītas personas, ku-
ras  agrāk tikušas tiesātas, pareiza 
māju numuru lietošana uz ēkām 
un celtnēm, kā arī tika pārbaudī-

tas tirdzniecības vietas un auto-
servisi. Par neuzstādītiem māju 
numuriem uz ēkām un celtnēm 
tika sastādīti seši administratīvo 
pārkāpumu protokoli.

Par dzīvnieku turēšanas, lab-
turības, izmantošanas un pārva-
dāšanas prasību pārkāpšanu (Lat-
vijas Administratīvo pārkāpumu 
kodekss 106.pants) tika sastādīti 
divi administratīvo pārkāpumu 
protokoli.

Ir atnākusi vasara, sācies sil-
tuma un atpūtas laiks! Iestājoties 
siltam laikam, bērni brīvo laiku 
arvien vairāk pavada, aktīvi at-
pūšoties. Sabiedriskās kārtības 
darbinieki vērš sabiedrības uzma-
nību, ka līdz ar bērnu un jauniešu 
aktivitātēm diemžēl palielinās arī 
negadījumu skaits. Vecāki tiek ai-
cināti īpaši parūpēties par bērnu 

drošību, mazināt iespējamo trau-
mu un negadījumu riskus aktī-
vās atpūtas laikā, kopā ar bērnu 
pārrunāt jautājumus, kas saistīti 
ar drošību, un ar savu rīcību, 
piemēram, izmantojot aizsargķi-
veri riteņbraukšanas laikā, sniegt 
bērniem pozitīvu piemēru. 

Vasara bērniem esot īpaši gai-
dīts laiks – brīvāks no skolas un 
citiem pienākumiem, savukārt 
vecākiem atbildība palielinoties, 
jo jādomā, kā brīvdienas orga-
nizēt saturīgas un drošas. Par 
bērna no septiņu līdz 13 gadu 
vecumam uzraudzības nenodro-
šināšanu, ja tādēļ tiks apdraudēta 
viņa dzīvība vai veselība, vecā-
kiem vai cilvēkam, kura aprūpē 
bērns nodots, varēs izteikt brīdi-
nājumu vai uzlikt naudas sodu 
līdz 100 latiem – šādas izmaiņas 

paredz grozījumi Bērnu tiesību 
aizsardzības likumā un Latvi-
jas Administratīvo pārkāpumu 
kodeksā. Uzraudzība nenozīmē 
pastāvīgu fizisku klātbūtni. Tās ir 
darbības, lai garantētu bērna dro-
šību, ņemot vērā viņa briedumu 
un spējas uzņemties atbildību par 
savu rīcību, piemēram, izglītojot 
viņu par veidiem, kā izvairīties 
no bīstamām situācijām, iegā-
dājoties inventāru, lai mazinātu 
traumas iespējas, kā arī nepie-
ciešamības gadījumā atrodoties 
bērnam blakus.

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

Ainārs Skudris,
sabiedriskās kārtības sargs

Babītes novada 
pašvaldības domes 
ārkārtas sēdē 30. maijā

2013. gada 30. maijā domes 
sēdes darba kārtībā divi punkti.

Babītes novada pašvaldības 
dome lēma:

•	 atsavināt Babītes novada 
pašvaldībai piederošo kustamo 
mantu  – no 86 (astoņdesmit 
sešām) priedēm iegūtos kokma-
teriālus, kuri tiks iegūti pašval-
dībai piederošā nekustamā īpašu-
ma “Kapi”, īpašuma kadastra nr. 
8048 003 0157, daļas atmežošanas 

rezultātā, veicot projekta “Kapsē-
tas kapu kvartālu labiekārtojuma 
Babītes novada pašvaldības nekus-
tamajā īpašumā “Kapi”” 2. kārtas 
izbūvi, turpmāk tekstā viss kopā – 
manta, pārdodot izsolē ar augšup-
ejošu soli;

•	 atbrīvot Babītes novada 
vēlēšanu komisijas locekli Daci 
Ansenu no Babītes novada vēlē-
šanu komisijas locekļa pienākumu 
pildīšanas ar 3.06.2013.

Babītes novada 
pašvaldības domes sēdē 22. maijā
2013.  gada 22.  maijā domes 
sēdes darba kārtībā 26  punkti. 
Babītes novada pašvaldības dome 
lēma:

•	 mainīt nekustamā īpašu-
ma “Skābarži”, kad. nr. 8048 004 
0467, Babītē, Babītes pagastā, 
Babītes novadā, platība 0,3505 
ha, noteikto nekustamā īpašu-
ma lietošanas mērķi no zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā dar-
bība ir lauksaimniecība (NĪLM 
kods 0101), platība 0,1005 ha, 
un individuālo dzīvojamo māju 
apbūve (NĪLM kods 0601), pla-
tība 0,2500 ha uz neapgūta indi-
viduālo dzīvojamo māju apbūves 
zeme (NĪLM kods 0600), platība 
0,3505 ha;

•	 mainīt nekustamā īpašuma 
“Jaunbrūni”, Babītes pagastā, Ba-
bītes novadā, (kad. nr. 8048 010 
0110, platība 1,7 ha), noteikto 
nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi no zeme, uz kuras galve-
nā saimnieciskā darbība ir lauk-
saimniecība (NĪLM kods 0101), 
platība 1,7 ha, uz neapgūta ko-
mercdarbības objektu apbūves 
zeme (NĪLM kods 0800), platība 
1,7 ha;

•	 izteikt jaunā redakcijā 
ar Babītes novada pašvaldības 
domes 2013.  gada 27.  februāra 
lēmumu “Par zemes ierīcības 
projekta izstrādes nepiecieša-
mību un nosacījumiem zemes 
vienību robežu pārkārtošanai 
nekustamajiem īpašumiem Mē-
ness ielā 7 un “Rūpnieki”, Babītē, 
Babītes pagastā, Babītes novadā” 

(prot. nr. 2, 2. §) apstiprināto 
zemes ierīcības projekta izstrā-
des nosacījumu nr. 02-2013 
3. punktu “Projekta mērķis”;

•	 apstiprināt zemes ierīcī-
bas projektu nekustamā īpašu-
ma “Ganu ceļš”, Mežārēs, Babītes 
pagastā, Babītes novadā, zemes 
vienības, kadastra apzīmējums 
8048 001 0328, sadalīšana;

•	 apstiprināt zemes ierīcī-
bas projektu nekustamā īpašu-
ma “Apvedceļš”, Mežārēs, Babītes 
pagastā, Babītes novadā, zemes 
vienības, kadastra apzīmējums 
8048 001 0716, sadalīšanai;

•	 apvienot zemes vienības ar 
kad. apz. 8088 001 0159 un 8088 
001 0172;

•	 veikt grozījumus Babī-
tes novada pašvaldības domes 
24.10.2012. lēmumā, protokols 
nr. 13, 4. §, “Par detālplānojuma 
izstrādes uzsākšanu nekustamā 
īpašuma “Maliņas”, Salas pagastā 
zemes vienībai, kad. apz. 8088 
006 0047, un nekustamā īpašu-
ma “Jaunmaliņas”, Salas pagastā 
zemes vienībai, kad. apz. 8088 
006 0097, projekta vadītāja un 
darba uzdevuma apstiprināšanu 
un līguma slēgšanu par detālplā-
nojuma izstrādi”;

•	 izsniegt izziņu 1 nepilso-
nim, 2 ārvalstu fiziskai personām 
un 1 juridiskai personai par at-
ļauju iegūt īpašumā zemi;

•	 piešķirt 11 personām pa-
balstu sociālās rehabilitācijas 
mērķu sasniegšanai;

•	 iedalīt Ls  400 Rober-

tam Cirsim dalībai mācību un 
treniņu nometnēs, vietēja un 
starptautiska mēroga sacensībās 
modernajā pieccīņā 2013.  gada 
sezonā.

•	 ieguldīt Ls 10 000 Babītes 
novada pašvaldības Sabiedrības 
ar ierobežotu atbildību “Komu-
nālie pakalpojumi” pamatkapi-
tāla palielināšanā;

•	 noslēgt zemes nomas lī-
gumu ar 5 personām par paš-
valdībai piederoša nekustamā 
īpašuma “Dārzi” zemes vienības 
daļu (Piņķi-140, Piņķi-30, Piņ-
ķi-44, Piņķi-117 un Virsaiši-107) 
iznomāšanu ģimenes dārza uztu-
rēšanai;

•	 apstiprināt Babītes novada 
pašvaldības saistošos noteikumus 
nr. 7 “Par grozījumiem Babītes 
novada pašvaldības 2013.  gada 
budžetā”;

•	 atzīt Babītes novada paš-
valdības Iepirkumu komisijas 
locekļu J.  Bērziņa, E.  Sloce-
nieces, I.  Ķemeres, A.  Kravaļa, 
G.  Reikas, J.  Šņores un domes 
priekšsēdētāja A.  Ences, kā at-
bildīgās amatpersonas par pro-
jekta realizāciju, darbības par 
tiesiskām, gan izstrādājot un 
apstiprinot iepirkuma “Babītes 
novada pašvaldības kapacitātes 
stiprināšana līdzdalībai Eiropas 
Savienības politiku instrumentu 
un pārējās ārvalstu finanšu pa-
līdzības līdzfinansēto projektu 
un pasākumu īstenošanā” no-
likumu, gan līguma izpildes 
laikā.
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Godātie iedzīvotāji!

Vēlos visiem nekustamo īpašumu īpašniekiem atgādināt, ka saskaņā 
ar Babītes novada pašvaldības 30.06.2010. saistošajiem noteikumiem 
nr. 26 “Par nekustamo īpašumu un tiem piegulošo teritoriju uzturē-
šanu Babītes novadā” 9.1., 9.2. un 9.3. punktiem katram īpašniekam 
jānodrošina regulāra teritorijas un īpašumam piegulošās teritorijas 
sakopšana – zāles nopļaušana. 

Aicinu visus tos īpašniekus, kuri līdz šim nav paguvuši izpildīt šo no-
teikumu prasības, to izdarīt vismaz līdz 2013. gada 20. jūnijam.

Elfa Sloceniece, pašvaldības izpilddirektore

Paziņojums par SIA “Babītes siltums” 
siltumenerģijas gala tarifu projektu 
Babītes novada Babītes pagasta Piņķu ciemā
SIA “Babītes siltums” (vienotais reģ. nr. LV40003145751) Jūrmalas 13d, Piņķi, Babītes pa-
gasts, Babītes novads, LV-2107 2013. gada 30. maijā iesniedza Sabiedrisko pakalpojumu 
regulēšanas komisijai siltumenerģijas tarifa projektu Babītes novada Babītes pagasta Piņķu 
ciemā, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 
2010. gada 14. aprīļa lēmumu nr. 1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifu aprēķinā-
šanas metodika”.

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma 
kūdras izstrādes uzņēmuma SIA “Olaines 
kūdra” ieguves lauku paplašināšanai 
ziņojuma sabiedrisko apspriešanu
2013. gada 30. maijā ir pabeigts 
ietekmes uz vidi novērtējuma 
kūdras izstrādes uzņēmuma SIA 
“Olaines kūdra” ieguves lauku 
paplašināšanai Olaines novadā, 
Mārupes novadā un Babītes no-
vadā ziņojums. Paredzētās dar-
bības ierosinātājs ir SIA “Olaines 
kūdra”, reģ. nr. 40003006999, 
Rīgas iela 21, Olaine, LV-2114. 
Paredzētā darbība plānota Cenas 
tīreļa kūdras purvā (kūdras fonda 
nr. 1691) Olaines pag., Mārupes 
pag., Babītes pag.

Vides pārraudzības valsts 
biroja lēmums par ietekmes uz 
vidi novērtējuma piemērošanu 
kūdras ieguves lauku paplašinā-
šanai Cenas tīreļa purvā pieņemts 
2012. gada 25. maijā. Ietekmes uz 
vidi novērtējumu sagatavojis SIA 
“ĢEO Resursi”.

• 20.  jūnijā Mārupē, Dau-
gavas ielā 29, pašvaldības ēkā 
plkst. 11,

• 21.  jūnijā Piņkos, Centra 

ielā 4, Babītes pašvaldības ēkā 
plkst. 11,

• 26. jūnijā, Olainē, Zemgales 
ielā 33, pašvaldības ēkā plkst. 11
NOTIKS IETEKMES UZ VIDI 
NOVERTĒJUMA ZIŅOJUMA 
SABIEDRISKĀ APSPRIEŠANA.

Ar sagatavotajiem materiāliem 
par paredzēto darbību var iepa-
zīties Mārupes novada (Mārupe, 
Daugavas 29), Babītes novada 
(Piņķi, Centra 4) un Olaines no-
vada (Olaine, Zemgales 33) domē, 
kā arī interneta vietnē www.geo-
resursi.lv.

Rakstiskus priekšlikumus un 
viedokļus par paredzēto darbī-
bu var iesniegt Vides pārrau-
dzības valsts birojā Rūpniecī-
bas ielā 23, Rīga, LV-1045, tālr. 
67321173, www.vpvb.gov.lv, un/
vai SIA “ĢEO Resursi”, Kļavu 
iela 2, Limbaži, LV-4001, mob. 
20016356, uldis.penka@geore-
sursi. lv, www. georesursi.lv, līdz 
šā gada 8.  jūlijam.

Piedāvātais tarifs varētu stā-
ties spēkā ar 2013.  gada 1.  ok-
tobri. Tarifa izmaiņas ir saistītas 
ar mainīgo un pastāvīgo izmak-
su izmaiņām, pārdotās siltum-
enerģijas apjoma izmaiņām, 
kurināmā un elektrības cenu 
izmaiņām, uzskaites ieviešanu, 
kas nodrošina precīzus enerģijas 
mērījumus, gan katlu mājā, gan 
klientu siltummezglos un tari-
fa pārapstiprināšanu atbilstoši 
spēkā esošajai tarifu metodikai, 
izdalot atsevišķi siltumenerģijas 
ražošanas tarifu, siltumenerģi-
jas sadales un pārvades tarifu 

un siltumenerģijas tirdzniecības 
tarifu.

Iepazīties ar tarifu projek-
tā ietverto vispārpieejamo in-
formāciju, kā arī sniegt savus 
priekšlikumus un ieteikumus 
par siltumenerģijas tarifa pro-
jektu lietotājs var iepazīties SIA 
“Babītes siltums” Jūrmalas 13d, 
Piņķi, Babītes pagastā, iepriekš 
sazinoties ar grāmatvedi Regīnu 
Cauni (tālr. 67914593, e-pasts 
bs.gramatvede@dot.lv).

Priekšlikumus un ieteikumus 
par tarifa projektu rakstveidā vai 
elektroniski var iesniegt Babītes 

siltums” Jūrmalas 13d, Piņķi, 
Babītes pagasts, Babītes novads, 
LV-2107, e-pasts bs.gramatvede@
dot.lv, tālrunis 67914593, fakss 
67914593, kā arī Sabiedrisko pa-
kalpojumu regulēšanas komisi-
jai (Rīgā, Brīvības ielā 55, fakss 
67097200, vai tās reģionālās 
struktūrvienības adresē), e-pasta 
adrese: sprk@sprk.gov.lv, 20 dienu 
laikā no šī paziņojuma publicēša-
nas normatīvajos aktos noteiktajā 
kartībā.

Valdis Kalniņš,
SIA “Babītes siltums”

valdes loceklis

Paziņojums par detālplānojuma 
nodošanu publiskajai apspriešanai

Ar Babītes novada pašvaldī-
bas domes 2013. gada 22. maija 
lēmumu (prot. nr. 6; 7 §) “Par 
detālplānojuma projekta Babītes 
novada Salas pagasta nekustamā 
īpašuma “Maliņas” zemes vienī-
bai, kadastra apzīmējums 8088 
006 0047, un nekustamā īpašu-
ma “Jaunmaliņas”, Salas pagastā 
zemes vienībai, kadastra apzīmē-
jums 8088 006 0097, nodošanu 
publiskajai apspriešanai un atzinu-
mu saņemšanai un grozījumiem 
darba uzdevumā”, detālplānojuma 
projekts ir nodots publiskajai ap-
spriešanai un atzinumu saņemša-
nai. Publiskās apspriešanas ter-
miņš no 2013. gada 12. jūnija līdz 
2013. gada 5. jūlijam. 

Publiskās apspriešanas sanāks-
me notiks 2013. gada 27. jūnijā 
plkst. 17 Babītes novada pašval-
dības administrācijā “Pīlādzīšos” 

Salas pagastā, Babītes novadā. 
Publiskās apspriešanas laikā de-
tālplānojuma projekts būs izstā-
dīts Babītes novada pašvaldības 
administrācijā “Pīlādzīšos” Salas 
pagastā, Babītes novadā.

Rakstiskus priekšlikumus un 
ierosinājumus var iesniegt Babītes 
novada pašvaldībā Centra ielā 4, 
Piņķos, Babītes pagastā, Babītes 
novadā, LV-2107, vai elektronis-
ki pa e-pastu dome@babite.lv. Ja 
priekšlikumu iesniedzējs vēlas 
saņemt rakstisku atbildi, fizis-
kām personām jānorāda vārds, 
uzvārds, personas kods, dzīves-
vietas adrese, juridiskām perso-
nām –  nosaukums, reģistrācijas 
numurs, adrese. 

Apmeklētāju pieņemšanas 
laiks Babītes novada pašvaldībā – 
pirmdienās un ceturtdienās plkst. 
8.15–12.15 un 13–18.
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Par katru kandidātu sarakstu nodoto derīgo vēlēšanu zīmju skaits
N.p.k. Kandidātu saraksta nosaukums Derīgās vēlēšanu zīmes 

par katru sarakstu
% no kopskaita Iegūto deputātu 

vietu skaits

1. Politiskā partija “Reģionu alianse” 1561 54,60 % 8
2. Partija “Vienotība” 595 20,81 % 3
3. Politisko partiju apvienība 

“Saskaņas centrs”
373 13,05 % 2

4. Reformu partija 330 11,54 % 2
Kopā 2859 15

Pašvaldības domes vēlēšanu rezultāti

Saimnieciskie darbi maijā
1. Procesā esošās iepirkumu 

procedūras.
1.1. Noslēdzies atklāts kon-

kurss par nedzīvojamās ēkas re-
konstrukciju par Babītes Mūzikas 
skolu un bibliotēku nekustamajā 
īpašumā Jūrmalas iela 14A, Piņķi, 
Babītes novads, pieņemts lēmums 
slēgt līgumu ar SIA “Reaton” par 
līgumcenu Ls 1 509 585. 

1.2. Noslēdzies iepirkums par 
celmu (apm. 140 gab.) frēzēšanu, 
Paegļu ielā, Piņķos, Babītes nova-
dā, un Spilves ielā, Spilvē, Babītes 
novadā, iesniegts viens piedāvā-
jums, notiek vērtēšana.

1.3. Pārtraukts iepirkums par 
automašīnas nomu uz 36 mēne-
šiem Babītes novada pašvaldības 
vajadzībām, pēc nolikuma preci-
zēšanas tiks sludināts atkārtoti.

1.4. Pārtraukts iepirkums par 
“Būvuzraudzības pakalpojumiem 
nedzīvojamas ēkas Jūrmalas ielā 
14A, Piņķos, Babītes pagastā, Ba-
bītes novadā, rekonstrukcijai par 
mūzikas skolu un bibliotēku”, pēc 
nolikuma precizēšanas tiks sludi-

nāts atkārtoti.
1.5. Atkārtoti izsludināts iepir-

kums par “Āra trenažieru piegādi 
un uzstādīšanu Babītes novada 
pašvaldības nekustamajā īpašumā 
“Loki””, piedāvājumu iesniegšanas 
termiņš 5.06.2013.

1.6. Izsludināts iepirkums par 
gājēju ietves Rīgas ielas posmā, 
Piņķos, Babītes novadā, rekons-
trukciju, piedāvājumu iesniegša-
nas termiņš 3.06.2013.

1.7. Izsludināts iepirkums par 
Babītes novada pašvaldības ceļu 
posmu apstrādi pret putēšanu, 
piedāvājumu iesniegšanas termiņš 
3.06.2013.

1.8. Izsludināts iepirkums par 
Babītes pirmsskolas izglītības iestā-
des ēkas telpu remontu saskaņā ar 
darbu daudzumu sarakstu, piedāvā-
jumu iesniegšanas termiņš 3.06.2013.

1.9. Izsludināts iepirkums par 
tehniskā projekta “Autoceļa C-65, 
Dzilnuciems–Piņķi, Babītes pagas-
tā, Babītes novadā rekonstrukcija” 
izstrādi, piedāvājumu iesniegšanas 
termiņš 11.06.2013.

2. Iepirkuma procedūru rezul-
tātā noslēgti līgumi ar: 

2.1. SIA “V Service” par kap-
sētas kapu kvartālu labiekārtojuma 
Babītes novada pašvaldības nekus-
tamajā īpašumā “Kapi” 2. kārtas 
izbūvi, līgumcena Ls 37 797, līgu-
ma izpildes termiņš 19.09.2013.;

2.2. SIA “Ceļu un tiltu būvuz-
raugs” par būvuzraudzības pakal-
pojumiem kapsētas kapu kvartālu 
labiekārtojuma Babītes novada 
pašvaldības nekustamajā īpašumā 
“Kapi” 2. kārtas izbūvei, līgumce-
na Ls 759, līguma izpildes termiņš 
19.08.2013. 

2.3. VAS “Ceļu pārvalde” par 
Atpūtas ielas posma, Pūpolu ielas, 
Ezermalas ielas Piņķos, Babītes 
novadā rekonstrukcijas būvdar-
biem, līgumcena Ls 101 420, līgu-
ma izpildes termiņš – 9.08.2013.;

2.4. SIA “Belss” par Atpūtas 
ielas posma, Pūpolu ielas, Ezer-
malas ielas Piņķos, Babītes novadā 
rekonstrukcijas autoruzraudzību, 
līgumcena Ls 260, līguma izpildes 
termiņš – 9.07.2013.;

2.5. SIA “Pk 19+93” par At-
pūtas ielas posma, Pūpolu ielas, 
Ezermalas ielas Piņķos, Babītes 
novadā, rekonstrukcijas dar-
bu būvuzraudzību, līgumcena 
Ls 2275, līguma izpildes termiņš 
9.07.2013.;

2.6. SIA “Arhitekte G. Kursīte” 
par tehniskā projekta “Pagastmā-
jas rekonstrukcija par kultūrizglī-
tības centru nekustamajā īpašu-
mā “Vietvalži” Spuņciemā, Salas 
pagastā, Babītes novadā” izstrādi, 
līgumcenu Ls 7 865, līguma izpil-
des termiņš 26.11.2013.

3. Noslēgts līgums ar SIA 
“Metrum” par zemesgabala “Prie-
župarks” zemes vienības apm. 
0,5 ha platībā topogrāfiskā plāna 
izstrādi, līgumcena Ls 303, izpil-
des termiņš 35 dienas.

4. Noslēgts un izpildīts līgums 
ar SIA “Latio” par nekustamā īpa-
šuma “Mālderi”, Spuņciems, Salas 
pagasts, Babītes novads, tirgus un 
piespiedu pārdošanas vērtības ap-
rēķinu par līgumcenu Ls 363.

5. Noslēgts un izpildīts līgums 

ar SIA “Latio” par nekustamā 
īpašuma “Meistaru iela 9”, Piņķi, 
Babītes pagasts, Babītes novads 
tirgus un piespiedu pārdošanas 
vērtības aprēķinu par līgumcenu 
Ls 242.

6. Noslēgts līgums ar SIA 
“Metrum” par pašvaldības ceļa 
“Ceļš uz laivu bāzi”, kadastra nr. 
8088 006 090, aptuvenā platība 
1 ha kadastrālās uzmērīšanas dar-
biem, līgumcena Ls 359, izpildes 
termiņš 90 dienas.

7. Noslēgts un izpildīts līgums 
ar SIA “Mārupīte RR” par caur-
tekas pagarināšanu Kleistu ielā, 
Mežārēs, Babītes pagastā, Babītes 
novadā, līgumcena Ls 4901.

8. Noslēgts līgums ar SIA 
“Koger vide” par asfalta seguma 
atjaunošanu Augļu ielā, Priežcie-
mā par līgumcenu Ls 9177.

9. Noslēgts līgums ar SIA 
“Koger vide” par asfalta seguma 
atjaunošanu Ziedu ielā, Priežcie-
mā par līgumcenu Ls 7855.

Elfa Sloceniece, 
pašvaldības izpilddirektore

Ievēlēto deputātu saraksts
N.p. 
k.

Vārds, uzvārds (Saraksta no-
saukums)

1. Andrejs Ence
(Politiskā partija “Reģionu alianse”)

2. Gatis Senkāns
(Politiskā partija “Reģionu alianse”)

3. Tadeušs Tračums
(Politiskā partija “Reģionu alianse”)

4. Ilze Bērziņa
(Politiskā partija “Reģionu alianse”)

5. Jānis Bērziņš
(Politiskā partija “Reģionu alianse”)

6. Evita Vinceviča
(Politiskā partija “Reģionu alianse”)

7. Juris Ivanovs
(Politiskā partija “Reģionu alianse”)

8. Regīna Bērziņa
(Politiskā partija “Reģionu alianse”)

9. Nikolajs Antipenko
(Partija “Vienotība”)

10. Iveta Bude (Partija “Vienotība”)
11. Ināra Dubra (Partija “Vienotība”)
12. Darja Kuzņecova (Politisko par-

tiju apvienība “Saskaņas centrs”)
13. Vitālijs Andrejevs (Politisko par-

tiju apvienība “Saskaņas centrs”)
14. Dzidra Dūšele (Reformu partija)
15. Inita Pūķe (Reformu partija)

Par katru kandidātu nodoto balsu skaits 
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Kā rīkoties gāzesvada avārijas gadījumā
Īstenojot Latvijas Republikas 
Ministru kabineta 5.12.2006. no-
teikumu nr. 982 “Enerģētikas in-
frastruktūras objektu aizsargjoslu 
noteikšanas metodika” prasības, 
akciju sabiedrība “Latvijas Gāze” 
sniedz informāciju par rīcību 
iespējamās pārvades gāzesvada 
avārijas gadījumā un veicamajiem 
aizsardzības pasākumiem.

Vispārēja informācija
“Latvijas Gāze” nodrošina dabasgā-
zes transportēšanu pa pārvades gā-
zesvadiem ar darba spiedienu vairāk 
par 1,6 megapaskāliem (MPa), kā arī 
pārvades gāzesvadu un to objektu 
tehnisko ekspluatāciju un attīstību.

Dabasgāzes bīstamības 
raksturojums
Dabasgāze (pamatā – metāns 97 %) 
ir bezkrāsainais dabīgs ķīmisks 
produkts, kas ir divas reizes vieg-
lāks par gaisu. Klasificēts kā īpaši 
viegli uzliesmojošs (F+ R12) un 
sprādzienbīstams tikai slēgtās tel-
pās noteiktā koncentrācijā ar gaisu 
(5–15 % no telpas tilpuma). Da-
basgāze ir bez smaržas, bez garšas, 
bez krāsas. Dabasgāzes noplūdes 
laicīgai konstatēšanai pielieto spe-
ciālu, raksturīgi smakojošu vielu 
odorantu – etilmerkaptānu, kā 
rezultātā gāze iegūst specifisku 
smaržu. Gāzei odorants tiek pie-
vienots gāzes regulēšanas stacijās, 
tas nozīmē, ka gāze tiek odorizēta 
tieši pirms gāzes padeves patērētā-
jiem. Pārvades gāzesvadu sistēmās 
ar spiedienu vairāk par 1,6 MPa 
(16 Bar) dabasgāze ir neodorizēta.

Ietekme uz veselību
Dabasgāze organismā var no-

kļūt caur elpošanas ceļiem. Netiek 

uzskatīts, ka paredzētajos lietoša-
nas apstākļos produkts rada risku 
cilvēka veselībai.

Ietekme uz vidi
Dabasgāzes galvenā sastāv-

daļa ir metāns. Metāns ir viena 
no siltumnīcas efektu izraisošām 
gāzēm. Tādēļ produkts klasificēts 
kā bīstams videi.

Ieelpošana
Gāzei augstā koncentrācijā 

ir smacējoša iedarbība. Gāzes 
un gaisa maisījuma ar skābekļa 
saturu mazāk par 18  % ieelpo-
šana var izraisīt centrālās nervu 
sistēmas traucējumus, galvassāpes, 
vājumu, līdzsvara traucējumus un 
vemšanu. Pie minimāla skābekļa 
daudzuma gaisā iespējama bezsa-
maņa un letāli iznākumi.

Saskare ar ādu
Kontakts ar koncentrētu gāzes 

strūklu var izraisīt ādas kairināju-
mu un atsevišķos gadījumos ādas 
apsaldējumu.

Saskare ar acīm
Kontakts ar koncentrētu gāzes 

strūklu var izraisīt gļotādas kairi-
nājumu un atsevišķos gadījumos 
arī gļotādas apsaldējumu.

Pirmās palīdzības pasākumi
Nokļūstot acīs
Ja acīs nokļūst koncentrēta 

gāzes strūkla, nekavējoties skalot 
acis ar tīru ūdeni vairākas minūtes. 
Nekavējoties izsaukt medicīnisko 
palīdzību.

Nokļūstot uz ādas
Ja uz ādas nokļūst koncentrēta 

gāzes strūkla, tā var izraisīt apsal-
dējumus, nekavējoties skalot ādu ar 
lielu daudzumu tīra ūdens vairākas 
minūtes. Apsaldējuma gadījumā 
meklēt medicīnisko palīdzību.

Ieelpojot
Nogādāt cietušo svaigā gai-

sā. Ja elpošana apstājusies, veikt 
mākslīgo elpināšanu. Nekavējoties 
meklēt medicīnisko palīdzību.

Iespējamās avārijas pārvades 
gāzesvadā un tā objektos

•	 Gāzes	noplūde –	var	rasties	
nehermētisku savienojumu rezul-
tātā un to var konstatēt, dzirdot 
izplūstošai gāzei raksturīgo šņā-
cošo skaņu un/vai sajūtot gāzei 
raksturīgo specifisko smaržu. Var 
izveidoties sprādzienbīstama gāzes 
koncentrācijas zona. Šādā gadīju-
mā pat jebkurš neliels enerģijas 
avots (piemēram, dzirkstele) šajā 
zonā var izraisīt sprādzienu. 

•	 Gāzesvada	plīsums	bez	aiz-
degšanās – var rasties neparedzētas 
mehāniskas iedarbības rezultātā vai 
nepareizi ekspluatējot gāzesvadu vai 
to objektus. Šādu avāriju pavada iz-
plūstošai gāzei raksturīga šņācoša 
skaņa un var rasties arī neatgrieze-
niski bojājumi gāzesvadam, to ob-
jektiem un apkārtējai videi. Tāpat 
izveidojas sprādzienbīstama kon-
centrācijas zona, kur jebkurš neliels 
enerģijas avots (piemēram, dzirkste-
le) šajā zonā var izraisīt sprādzienu. 

•	 Gāzesvada	plīsums	ar	aizdeg-
šanos. Ļoti reti, bet iespējams arī 
gāzesvada plīsums ar tūlītēju se-
kojošu sprādzienu un aizdegšanos, 
kā rezultātā dabasgāze izplūdīs no 
visa vada šķērsgriezuma ar pilnu 
darba spiedienu un apkārtējai videi, 
ēkām, iekārtām tiks radīti neatgrie-
zeniski zaudējumi. 

Iedzīvotāju rīcība 
avārijas gadījumā
Dzirdot sprādzienu un dabasgāzes 

noplūdei ar lielu spiedienu rakstu-
rīgo šņācošo skaņu un/vai sajū-
tot dabasgāzes specifisko smaržu, 
kas liecina par augstu dabasgāzes 
koncentrāciju, nepieciešams neka-
vējoties veikt šādus pasākumus:

•	 pārtraukt	jebkuru	saimniecis-
ko un citu darbību, kā rezultātā var 
rasties dzirkstele, nelietot atklātu 
uguni, atvienot no tīkla visas elek-
troierīces, izslēgt automobiļu un 
mehānismu darbojošos dzinējus; 

•	 meklēt	patvērumu	tuvākajā	
ēkā. Ja tas nav iespējams, nekavējo-
ties doties prom no bīstamās zonas 
perpendikulāri vēja virzienam (tā, 
lai vējš pūstu no sāniem);

Uzmanību! Gāzesvada sprā-
dziena gadījumā ar sekojošu 
gāzes degšanu apmēram 600 m 
zonā būs liels siltumstarojums, 
tāpēc nekavējoties dodieties prom 
no šīs zonas vai netuvojieties tai.

•	 Ziņot	par	dabasgāzes	noplū-
di Valsts ugunsdzēsības un glāb-
šanas dienestam pa tālruni 112, 
nosaucot atrašanās vietu (adresi), 
dabasgāzes noplūdes iespējamo 
vietu, savu vārdu, uzvārdu un 
tālruņa numuru. Ja iespējams, 
pārliecinieties, ka apkārtējiem 
ir zināms par avāriju un vai ir 
skaidrs, kā rīkoties. 

•	 Uzturoties	 telpās	 (vēlams	
apakšējos stāvos), veikt aizsar-
dzības pasākumus, lai nepieļautu 
dabasgāzes ieplūšanu telpā: 

- aiztaisīt durvis, logus, venti-
lācijas lūkas, dūmvadus; 

- noblīvēt spraugas logos, dur-
vīs, ventilācijas lūkās ar ūdenī sa-
mērcētu audumu vai citu materiālu. 

•	 Nelietot	 elektroslēdžus	un	
aizsardzībai no dabasgāzes kai-
tīgās iedarbības lietot marles vai 

vates apsējus, vairākkārt salocītus 
dvieļus, audumus vai citus gaisa 
caurlaidīgus materiālus, samēr-
cējot tos ūdenī (ja ir apgrūtināta 
elpošana un nav pieejami minētie 
elpošanas ceļu aizsardzības mate-
riāli – centieties aizturēt elpu un 
veikt īsas seklas ieelpas). 

•	 Ieklausīties	ugunsdzēsības	
un glābšanas dienesta, policijas 
un AS “Latvijas Gāze” personāla 
sniegtajos paziņojumos pa skaļ-
ruņiem un izpildīt tos (lai brīdi-
nātu iedzīvotājus par avāriju vai 
tās draudiem, tiks iedarbinātas 
trauksmes sirēnas). 

•	 Sagatavoties	iespējamai	īslai-
cīgai pārvietošanai drošā attālumā 
no bīstamās zonas vai īpašos gadī-
jumos – evakuācijai, līdzi ņemot 
personu apliecinošus dokumentus, 
zāles, pirmās nepieciešamības pre-
ces, naudu u. c. 

•	 Nepieciešamības	gadījumā	
evakuāciju, pagaidu izmitināšanu, 
aprūpi un īpašumu apsardzi veiks 
atbildīgās institūcijas (attiecīgā 
pašvaldība, Valsts un pašvaldī-
bas policija, Nacionālie bruņotie 
spēki, Labklājības ministrijas ies-
tādes) saskaņā ar teritoriālajiem 
civilās aizsardzības plāniem. 

•	 Veselības	stāvokļa	paslikti-
nāšanās gadījumā (galvassāpes, 
vājums, līdzsvara traucējumi un 
vemšana) vērsties tuvākajā medi-
cīnas iestādē vai izsaukt neatlie-
kamo medicīnisko palīdzību pa 
tālruņiem 112, 113 vai 03. 

•	 Atstāt	telpas	tikai	pēc	atbil-
dīgo valsts institūciju paziņojuma 
saņemšanas.

AS “Latvijas Gāze” 
ekspluatācijas iecirknis 

“Gāzes transports”

Viesi no tālās Japānas
Maija nogalē Babītes  Mūzikas 
skolā viesojās pasaulē pa-
zīstamā japāņu mūziķe un 
komponiste Miho Jamadži. 

Īpaši daudzās valstīs māksliniece 
ir zināma kā koto soliste. Koto ir 
japāņu tradicionālās mūzikas ins-
truments, kurš nedaudz atgādina 
mūsu kokli, bet skaņa atšķirīga 
un pēc formas japāņu skatījumā 
atgādina pasaku dzīvnieku pūķi. 
Mūzikas skolas audzēkņiem un pe-
dagogiem bija iespēja noklausīties 
M. Jamadži iemīļotās japāņu tautas 
melodijas un fragmentus no pašas 
komponētiem skaņdarbiem. Au-
dzēkņi varēja ne tikai noklausīties 
muzikālo izpildījumu, bet arī paši 
izmēģināt neparastā instrumenta 
spēli. Māksliniece pastāstīja par 
mūzikas instrumentu, no kā tas 

gatavots un par tā nozīmi Japānas 
tautas mūzikā. Starp mākslinieci 
un klausītāju auditoriju izveidojās 
silts kontakts. Audzēkņi vēlējās gan 
tuvāk apskatīt instrumentu, gan 
uzdot jautājumus māksliniecei, uz 
kuriem saņēma izsmeļošas atbildes.

Pasākums skolā varēja notikt, 
pateicoties Japāņu vēstniecības at-
saucībai un Babītes koklētāju an-
sambļa “Balti” vadītājas un skolas 
pedagoģes Valdas Bagātas sadarbī-
bai ar mākslinieci. Šajā pašā dienā 
māksliniece koncertēja arī Rīgā, 
“Ave Sol”” koncertzālē. Koncertā 
piedalījās arī ansamblis “Balti”, 
programmā skanēja gan japāņu, 
gan latviešu tautas mūzikas melo-
dijas koto un kokles izpildījumā. 

Elga Jonina, 
pašvaldības izglītības darba 

speciāliste
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spoRta ziŅas 
Pierīgas novadu 2013. gada 
sporta spēles
16. maijā Lilastē norisinājās Pie-
rīgas novadu sporta spēles orien-
tēšanās sportā. Piedalījās astoņas 
novadu komandas. Babītes novada 
komanda kopvērtējumā izcīnīja 
6. vietu. V-3 grupā 2. vietu izcī-
nīja Armands Teteris un 4. vietu 
Kaspars Kojalovičs, S-4 grupā 
6.  vietu Inita Reika, V-4 grupā 
7. vietu Ilmārs Jermaks un 11. vie-
tu Arnis Vanags, S-5 grupā 4. vie-
tu Skaidrīte Kibare un V-5 grupā 
6. vietu Staņislavs Kojalovičs.

25. maijā Inčukalnā un Ropa-
žos norisinājās Pierīgas novadu 
sporta spēles florbolā vīriešiem. 
Babītes novada komanda B gru-
pā izcīnīja visās trīs grupu spēlēs 
uzvaras, uzvarot ar rezultātu 9:6 
Baldones novada komandu, 12:3 
Mārupes novadu un 4:3 Ropažu 
novadu. Pusfināla spēlē uzvara ar 

6:3 izcīnīta pret Saulkrastu nova-
du un finālā vienīgais zaudējums 
ar 2:3 Stopiņu novadam, izcīnot 
2. vietu kopvērtējumā.

Latvijas Sporta veterānu 
savienības sporta spēles
18. maijā Kalsnavā norisinājās spor-
ta spēles orientēšanās sportā. Sporta 
klubu “Babīte” pārstāvēja trīs dalīb-
nieki. Vecuma grupā V-40+ 8. vie-
tu izcīnīja Armands Teteris un 10. 
vietu – Kaspars Kojalovičs, V-50+ 
grupā 12. vietu – Ilmārs Jermaks.

Novuss
25. maijā Aizputē norisinājās Lat-
vijas Sporta veterānu savienības 50. 
sporta spēles novusā. Sporta klu-
ba “Babīte” komanda 32 komandu 
konkurencē kopvērtējumā izcīnīja 
augsto 2. vietu. Novusa koman-
das sastāvā spēlēja Ainārs Grosens 
(1. vieta vecuma grupa 50+), Sta-

ņislavs Kojalovičs (2. vieta 70+), 
Andris Kapenieks (7. vieta 60+), 
Gaidis Čoders (12. vieta 60+) un 
Ivars Kampars (26. vieta 60+).

1. jūnijā Ozolniekos notika 
Ozolnieku novada atklātais čem-
pionāts dubultspēlēs. Sporta klu-
bu “Babīte” pārstāvēja trīs pāri; 
Gaidis Čoders ar Igoru Rambu 
izcīnīja 1. vietu, Sergejs Varša un 
Andris Kapenieks – 3. vietu, bet 
Staņislavs Kojalovičs un Uldis 
Dūšelis – 10. vietu.

Florbols
Ir noslēdzies Rīgas atklātais čem-
pionāts florbolā vīriešiem, kur SK 
“Babīte” komanda izcīnīja kopvēr-
tējumā 3. vietu. Izslēgšanas spēlēs 
¼ finālā tika uzvarēta FK “Rīga” 
komanda 8:5 un 5:0 (tehniskais 
zaudējums FK “Rīga”). Pusfinālā 
pret Saulkalni viens zaudējums ar 
2:6 un uzvara ar 6:3, bet divu spē-

ļu summā gūto un zaudēto vārtu 
attiecība mūsu komandai bija slik-
tāka, kas nozīmēja fināla spēli par 
3. vietu ar Carnikavas komandu. 
30. maijā NBS sporta zālē tika iz-
cīnīta uzvara ar rezultātu 6:5 pēc 
spēles papildmetienu sērijā.

Svarbumbas 
25. maijā Babītes novada “Vēzīšos” 
norisinājās tradicionālās svarbum-
bu celšanas sacensības “Viestura 
kauss 2013”. Sacensībās piedalījās 
Latvijas, Lietuvas un Igaunijas 
sportisti. No mūsu novadniekiem 
godalgotās vietas svarbumbu rau-
šanā ar vienu roku izcīnīja sievie-
tēm vecuma grupā (19–49) 1. vietu 
Austra Brauna, vīriešiem (80+) 1. 
vietu Paulis Gilis, (70+) 3. vietu 
Bruno Liberts un (60+) 1. vietu 
Viesturs Gargurnis.

Guntars Reika, 
Babītes sporta kompleksa vadītājs

Babītes Mūzikas skolas audzēkņu panākumi
Mācību gadam  noslēdzoties, 
Babītes Mūzikas skola atska-
tījās uz padarīto, un izrādās – 
ir, ar ko lepoties. Šogad skolas 
audzēkņi dažādos konkursos 
un skatēs parādījuši izcilus 
sasniegumus. 

24. maijā Mūzikas skolas zālē ar zie-
diem un pateicības rakstiem tika 
sveikti konkursu uzvarētāji. 

Audzēknis Marks Bergmanis 
saņēma pateicību par panākumiem 
V Starptautiskajā mūzikas skolu 
akordeonistu solistu konkursā  – 
reģionā I  vieta, Valsts konkursā 
II vieta. Elīza Sestule uzvaras guvu-
si vairākos konkursos – koncertciklā 
un konkursā “Talants Latvijai” finālā 
I vieta, jauno vijolnieku un čellistu 
konkursā “J. Vītols un viņa audzēk-
ņi” II vieta un Latvijas lauku mūzi-
kas skolu čellistu konkursā “Piebal-
gas pavasaris 2013” I vieta. Latvijas 
Mūzikas skolu izglītības program-

mas Taustiņinstrumentu spēle un 
Akordeona spēle III ansambļu nu 
kameransambļu konkursā piedalījās 
Zane Fatjanova, Marks Bergmanis 
un Pēteris Lapiņš un ieguva III vie-
tu. Koncertciklā konkursā “Talants 
Latvijai” piedalījās un I vietu ieguva 
kokles klases audzēkne Liene Dzil-
na, savukārt flautas spēles audzēkne 
Reina Kotlere ieguva II vietu.

I mazpilsētu un lauku mūzikas 
skolu konkursā stīgu instrumentu 
spēles audzēkņiem III vietu iegu-
va vijoļspēles audzēkne Elīza Bēr-
ziņa. Katalīna Bernāne piedalījās 
IV Starptautiskajā Jonas Švedas tau-
tas instrumentu konkursā Viļņā un 
ieguva I vietu. IV Latvijas mazpilsē-
tu un lauku mūzikas skolu Izglītības 
programmas Stīgu instrumentu spē-
le un Kokles spēle audzēkņu kon-
kursā Iecavas Mūzikas un mākslas 
skolā piedalījās – Elizabete Pliene, 
Kristīne Tukre, Liene Dzilna, kas 
katra savā vecuma grupā ieguva I 

vietu, un Alise Paula, kas ieguva II 
vietu. Babītes Mūzikas skolas kokļu 
ansamblis “Dzītariņi” Pierīgas reģio-
na kokļu ansambļu Dziesmu svētku 

skatē ieguva I pakāpi un izvirzīti uz 
finālu, kas notiks 1. jūlijā Rīgas Lat-
viešu biedrības namā.

Pasākuma noslēgumā fotografē-

šanos un svētku kliņģera baudīšana.
Elga Jonina, 

pašvaldības izglītības darba 
speciāliste

KultūRas afiša
22. jūnijā plkst. 20
Futbola laukumā aiz 
pašvaldības administrācijas 
ēkas notiks
XV Deju svētku 
ieskandināšanas un 
Jāņu ielīgošanas 
koncerts
“Līgo gaisma novadā”
Koncertā piedalās:
Tautas mākslas centra “Mazā 
Ģilde” deju ansamblis “Daiļ-
rade”, Rīgas Franču liceja deju 
kolektīvs “Auseklītis”, LLU 
jauniešu deju kolektīvs “Skal-
be”, Tukuma pilsētas kultūras 
nama Tautas deju kolektīvs 
“Svīta”, Līgatnes novada Kul-
tūras un tūrisma centra deju 
kolektīvs “Zeperi”, Ikšķiles 
Tautas nama vidējās paau-
dzes deju kolektīvs “Pavards”, 
Ķekavas novada jauniešu deju 
kolektīvs “Katlakalns” un 
vidējās paaudzes deju kolek-
tīvs “Savieši” Babītes novada 
bērnu tautas deju kolektīvs 
“Kaspīne” un vidējās paau-
dzes deju kolektīvs “Dārta”. 
Koncerta mākslinieciskais 
vadītājs Lauris Siliņš. 
Pēc koncerta Zaļumballe pie 
Piņķu ūdenskrātuves
kopā ar grupu “TirkizBand”.

Izdota rokasgrāmata “Gribu būt māmiņa”
Ar Šveices veselības aprūpes fir-
mas “Roche Latvija” un Austrumu 
slimnīcas atbalsta fonda gādību ir 
iznākusi rokasgrāmata “Gribu būt 
māmiņa”. Grāmata veidota kā so-
ciālās atbildības projekts ar mērķi 
izglītot topošās māmiņas, lai sa-
mazinātu jaundzimušo mirstību 

un palielinātu dzimstību Latvijā. 
Grāmata ir turpinājums 

2010.  gadā sāktajam projektam 
“Izglābsim 100 bērnus”, kurā tika 
veikts apjomīgs pētījums par gal-
venajiem iemesliem augstajiem 
mirstības rādītājiem Latvijā. Pē-
tījuma rezultāti liecina, ka mūsu 

valstī aptuveni 50 bērnu gadā ne-
sagaida sesto dzīves dienu. Turklāt 
konstatēts, ka Latvijas novados 
ir par 1,41 reizēm augstāks risks 
nomirt salīdzinājumā ar pilsētām. 
Projekta ietvaros tika izstrādāta 
virkne rekomendāciju perinatālās 
mirstības samazināšanai.

Kā galvenie turpmākie soļi iz-
virzīti laicīga stāšanās grūtniecības 
uzskaitē, grūtnieču agrīna izmek-
lēšana ar ultraskaņu un asins ana-
līzes, kas uzrāda iespējamās bērna 
ģenētiskās anomālijas.

Elektroniska grāmatas versija 
pieejama www.babite.lv 


