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“Baltu” panākumi
Mūzika nav sporta veids, 
kaut arī bieži vien konkursos 
tiek dalītas vietas. Mūzikā 
nevar izmērīt ne garumu, 
ne augstumu, ne attālumu, 
ne noskrieto laiku – katrs 
dalībnieks vienkārši cenšas 
nospēlēt tik labi, cik viņš 
var. Mūzikai ir jāspēj radīt 
publikas vai konkursa žūrijas 
emocionālu līdzpārdzīvoju
mu. Ja tas izdodas, vēlāk ir 
milzīgs gandarījums.

Babītes Mūzikas skolas skolotā-
ja, koklētāju ansambļu “Balti” un 
“Dzītariņi” vadītāja Valda Bagāta 
kopā ar koklētāju ansambļu bēr-
niem ir kopā jau no pašiem pirm-
sākumiem – no pirmajiem soļiem 
kokles spēlē. Pēc Babītes Mūzikas 
skolas absolvēšanas “Dzītariņu” 
bērni izteica vēlmi turpināt mu-
zicēt kopā, un, pateicoties Babītes 
pašvaldības atbalstam, tika izvei-
dots Babītes koklētāju ansamblis 
“Balti”. Pašreiz “Baltos” spēlē 12 
dalībnieki, bet jau nākamajā se-
zonā trīs “Dzītariņu” bērni pie-
vienosies “Baltiem”.

Šis pavasaris ir bijis kon-
certiem un lieliem notikumiem 
bagāts – Starptautiskajā mūzikas 
konkursā EUTERPE iegūta I ab-
solūtā prēmija, sadarbībā ar Japā-
nas vēstniecību “Balti” piedalījās 
Japānas mūziķes Miho Jamadži 
meistarklasē un kopīgā koncertā 
Ave Sol koncertzālē. Veiksmīgi 
aizvadīta koklētāju ansambļu re-

ģionālā skate, un, protams, Vis-
pārējo latviešu XXV Dziesmu un 
XV Deju svētku koklētāju ansam-
bļu skates finālā “Baltiem” I vieta 
un Lielā balva, bet Mūzikas skolas 
koklētāju ansamblim “Dzītariņi” 
– II vieta.

Gatavošanās dziesmu svēt-
kiem ir ilgstošs un radošiem 
pūliņiem bagāts vairāku gadu 
darbs. Taču pēdējās divas nedē-
ļas, pošoties skates finālam, bija 
ļoti spraigas – mēģinājumi kat-
ru dienu. Paralēli notika kokļu 
kopansambļa mēģinājumi Kokļu 
mūzikas koncertam, kā arī Tau-
tas mūzikas koncertam “Raksti”. 
Kokļu mūzikas koncertā Ķīpsalas 

hallē šajos dziesmu svētkos kopā 
saspēlēja 420 koklētāji. “Man bija 
uzticēts gods sapulcēt 17 puišus 
koklētājus no visas Latvijas, tāpēc 
vairs nevar teikt, ka Latvijā kokli 
spēlē tikai meitenes,” ar smaidu 
piebilst Valda.

Vislielākais gandarījums bija, 
strādājot ar bērniem pirms fināla 
skates, kad ansamblis mēģināju-
mā ir 100 % sastāvā un katrs da-
lībnieks strādā ar 100 % atdevi. 
Tie vadītājam ir neaizmirstami 
brīži, un tad arī panākumi ne-
izpaliek.

Zane Siliņa, 
pašvaldības sabiedrisko 

attiecību speciāliste

Dziesmu svētku noskaņās

Piedaloties Vispārējos latvie
šu XXV Dziesmu svētkos, jau
niešu koris “Maska” aizvadīja 
saspringtu, bet emocijām 
bagātu un aizraujošu laiku.

Iegūstot augstāko pakāpi re-
ģionālajā koru skatē, “Maska” 
iekļuva koru karu finālā, kas 
norisinājās 29. jūnijā Latvi-

jas Universitātes Lielajā aulā. 
Koru konkursā “Maska” izpil-
dīja obligāto skaņdarbu Valta 
Pūces “Augu Nakti”, Jāzepa Vī-
tola “Rūķīši un mežavecis” un 
Pertu Happanen “Readymade 
Alice”, par kura izpildījumu IV 
Starptautiskajā Harald Andersen 
konkursā Helsinkos 2012. gadā 
koris ieguva balvu par labāko 

interpretāciju un Grand Prix. 
23 labāko Latvijas jaukto koru 
konkurencē “Maska” ieguva 1. 
vietu un ir viens no Latvijas la-
bākajiem jauktajiem koriem.

Kā patīkams pārsteigums un 
atzinība – koris “Maska” tika 
izvirzīts piedalīties čempionu 
konkursā Pasaules koru olimpi-
ādē (World Choir Games), kas 

2014. gada jūlijā notiks Rīgā.
Pagodinošs un saviļņojošs brī-

dis bija arī kora “Maska” dalība 
Jāzepa Vītola 150 gadu jubilejai 
veltītajā koncertā LU Aulā šī gada 
2. jūlijā, kurā “Maska” piedalījās 
kā viens no pieciem labākajiem 
Latvijas jauktajiem koriem, to-
starp, kori “Kamēr...”, “Balsis”, 
“Sola un “Swedbank” koris.

Tālākās gaitas šo dziesmu 
svētku laikā kori veda uz lielo 
Mežaparka estrādi – kopkora mē-
ģinājumiem, noslēguma koncertu 
un, neizpaliekoši, dziesmu svētku 
dalībnieku gājienu, kas sniedza 
daudz emociju un priekpilnu 
brīžu.

Līga Štrausa, 
kora “Maska” dalībniece

Jauniešu korim “Maska” augsti sasniegumi dziesmu svētkos

”Balti” pēc uzvaras konkursā.
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Sākumskola “Vinnijs” 
izmanto saules enerģiju
Privātā sākumskola “Vinnijs” 
Babītes novadā kļuvusi par 
vienu no izglītības ēkām 
Latvijā, kas, izmantojot KPFI 
projekta līdzfinansējumu, 
savu ikdienas tēriņu mazinā
šanai izmanto atjaunojamo  
energoresursu – saules 
enerģiju. 

Uz sākumskolas jumta uzstādīti 
saules kolektori 28 m2 platībā ar 
kopējo jaudu 20 kW, kas nodro-
šinās iespēju par 60 % samazināt 
kopējās izmaksas karstā ūdens 

sildīšanai un 16 kvadrātmetru 
platībā saules baterijas (PV pa-
neļi) ar kopējo jaudu 2,3 kW 
ikdienas elektrības tēriņu sama-
zināšanai. 

Saules enerģijas sistēmu uzstā-
dīšanas darbus veica SIA “Zaļās 
vides serviss”, izmantojot Latvijā 
ražotos saules kolektorus “SelSol” 
un Lietuvā ražotās saules baterijas 
“Solet”.

Projekta mērķis ir siltum-
nīcefekta gāzu emisiju sama-
zināšana privātās sākumskolas 
“Vinnijs” ēkā, izmantojot atjau-

nojamo energoresursu – saules 
enerģiju. 

Projektā tika uzstādīti saules 
kolektori siltā ūdens sagatavošanai 
un saules baterijas (PV paneļi), 
kas nodrošina daļēju ēkas elektro-
enerģijas patēriņu, kā arī uzstādīts 
energoefektīvāks apgaismojums 
izglītības iestādes telpās. Izman-
tojot KPFI finansējumu, projekta 
ietvaros uzstādīto iekārtu atmak-
sāšanās laiks būs 14 mēneši.

Renārs Krīgers, 
sākumskolas “Vinnijs” 

projektu vadītājs

Sveicam Babītes vidusskolas 
pūču apbalvojuma laureātus 
2012./2013. mācību gadā
Zelta pūces laureāti
1. 5.a klase Leonora Fiļa
2. 12. klase Liene Onukrāne

Sudraba pūces laureāti
1. 4.a klase Renārs Dukulis
2. 4.a klase Austra Ozola
3. 4.a klase Augusts Viesturs 
  Tomass
4.  4.a klase Daniels Puļķis
5. 5.a klase Indra Augule
6.  5.a klase Valērija Serdjukova
7.  5.a klase Emīlija Pudova
8. 5.b klase Pēteris Kristiāns 
  Strubergs
9. 5.b klase Kristiāna Leidere-
  Reine
10. 5.c klase Paula Bindere
11. 6.a klase Rebeka Nagle
12. 6.b klase Reinis Senkāns
13. 6.b klase Toms Osis
14. 6.b klase Gints Pidiks
15. 6.c klase Andrejs Sizovs
16. 6.c klase Edvards Vaļickis
17. 7.b klase Viktorija Rjumina
18. 7.b klase Samanta Mežmale
19. 7.b klase Ieva Kaša
20. 7.b klase Niks Krastiņš
21. 7.b klase Anna Puncule
22. 7.b klase Karīna Onukrāne
23. 7.b klase Marta Megija Bārzdaine
24. 8.a klase Katalīna Bernāne
25. 9.a klase Aleksandra Medina
26. 9.a klase Edvards Likovskis
27. 10. klase Annija Streile
28. 10. klase Žanete Pužule
29. 11. klase Elīza Elizabete Krastiņa
30. 11. klase Ronalds Rozenfelds
31. 11. klase Laura Auliciema
32. 11. klase Toms Ansens
33. 12. klase Klinta Ormane

Bronzas pūces laureāti
1. 4.a klase Kate Grīnfogele
2. 4.a klase Pēteris Rudzītis
3. 4.b klase Ance Armanova
4. 4.b klase Valts Frederiks Lapsiņš
5. 4.c klase Bruno Brūveris

6. 4.c klase Ričards Katkovskis
7. 5.a klase Lāsma Lizete Ķiploka
8. 5.b klase Ieva Stūre
9. 5.b klase Sindija Korsaka-Mille
10. 5.b klase Justīne Bratuška
11. 5.c klase Laura Mežsarga
12. 5.c klase Valters Kristians 
  Zviedris
13. 5.c klase Toms Upītis
14. 5.c klase Emīlija Didžus
15. 6.a klase Līva Lote Briede
16. 6.a klase Teodors Šveics
17. 6.a klase Dzintars Lipors
18. 6.a klase Jēkabs Senkāns
19. 6.a klase Alise Alma Grota
20. 6.a klase Rūdis Savickis
21. 6.b klase Evija Kļava
22. 6.b klase Rebeka Graudiņa
23. 6.c klase Kristīne Blāķe
24. 6.c klase Milēna Kosareva
25. 7.a klase Linda Bondare
26. 7.a klase Petra Zeltiņa
27. 7.b klase Kitija Dzintra Rulle
28. 8.a klase Linda Broliša
29. 8.a klase Sanija Kļaviņa
30. 8.a klase Marta Bukša
31. 8.a klase Liene Dzilna
32. 8.a klase Helēna Rozalinska
33. 8.a klase Laura Blomniece
34. 8.a klase Santa Rozīte
35. 9.a klase Dagnija Roga
36. 9.b klase Agnija Onukrāne
37. 9.b klase Elīza Sestule
38. 9.b klase Gatis Finartijs
39. 9.b klase Stefānija Dubra
40. 9.b klase Reinis Bukovskis
41. 11. klase Einārs Koops

Pūčulēnu laureāti
1. 1.a klase Sabīne Pabērza
2. 1.c klase Matīss Dancis
3. 1.c klase Terēze Paulovska
4. 2.a klase Annija Gaile
5. 2.b klase Marta Līduma
6. 2.c klase Valdis Arelis
7. 3.a klase Raimonds Andris 
  Augulis
8. 3.a klase Kamilla Vanadziņa

11 priecīgas balsis
Ik gadu valstī notiek vokā
listu konkurss “Balsis”. Šajā 
mācību gadā konkursam tika 
gatavoti 3.–4. klašu ansamb
lis “Pūpoliņi”. 

Strādāt ar 11 ansamblī dziedo-
šajiem bērniem ir ļoti viegli, jo 
nodarbības tiek regulāri ar prieku 
apmeklētas. Pierīgas skates 1. kār-
tā “Pūpoliņi” ieguva 1. pakāpi, bet 
2. kārtā – Zemgales novadā, Jel-
gavā – 2. pakāpi.

Šajā mācību gadā jaunie 
mākslinieki tika arī pie jauniem, 
krāšņiem koncerttērpiem, kuri 
tika demonstrēti vairākos “Pū-
poliņu” koncertos. Novembrī 
bērni uzstājās Tieslietu ministri-

jas pasākumā Latvijas Universitā-
tes aulā, janvārī kopā ar Babītes 
Mūzikas skolu apmeklēja Rau-
das sociālo aprūpes centru, 21. 
februārī notika skate Vangažos, 
8. martā – skate Jelgavā, 21. mar-
tā – koncerts Imantas Bērnu un 
jauniešu centrā, 11. aprīlī koncerts 
Tieslietu administrācijā, 10. maijā 
uzstājāmies Pierīgas novadu skolu 
pasākumā “Kur saulīte rotājas”, 
11. maijā – Mātes dienai veltītajā 
koncertā Piņķu baznīcā. 15. maijā 
skolā notika ikgadējais atskaites 
koncerts, veltīts Starptautiskajai 
Ģimenes dienai, bet 2. jūnijā dzie-
dājām Bērnu aizsardzības dienai 
organizētajos novada svētkos. 
“Esam kopā ne tikai strādājuši, 

bet arī priecājušies. Bērniem ir 
izveidojies draudzīgs kolektīvs. 
Aprīlī organizējām ballīti, kurā 
bērni paši klāja galdu, organizēja 
un vadīja rotaļas,” saka mūzikas 
skolotāja un “Pūpoliņu” vadītāja 
Ingrīda Martinsone.

Nākamajā mācību gadā ir jā-
domā par jaunu dalībnieku pie-
saisti ansamblim, veidojot vokālās 
mākslas studiju. Laba sadarbība 
izveidojusies ar Babītes Mūzikas 
skolas Sitamo instrumentu kla-
ses skolotāju Maiju Švedenbergu, 
kuru vēloties turpināt, veidojot 
vokāli instrumentālus projektus. 

Ingrīda Martinsone, 
Babītes vidusskolas 

mūzikas skolotāja 

Zēnu kora gads
“Lielākais projekts un uzdrošinā-
šanās šajā mācību gadā bija zēnu 
kora izveidošana. Nolēmām īste-
not ieceri un aizvest zēnus mā-
cību gada noslēgumā uz 9. Zēnu 
koru salidojumu Cēsīs. Līdz tam 
bija jāizdzied un jāiemācās vesela 
dziesmu grāmata un jāiztur kon-
kurss divās skatēs. 

Mums izdevās. Darbs bija 
nopietns. Katru nedēļu no jauna 
zēnus nācās uzrunāt, pierunāt un 
“uzlasīt” kā odziņas pa klasēm, 
kamēr viņi pierada pie domas par 
dziedāšanu korī. Lūdzām arī palī-
dzību klašu audzinātājām. 

Iemācāmo dziesmu apjoms 
vienam mācību gadam bija ļoti 
liels, tāpēc radās nākamā doma – 
projektu nedēļa ar zēnu kori, 
kuru noslēdzām ar prezentācijas 
koncertu vecākiem un skolotā-
jiem. 

Sameklējām draugus: Pļavnie-
ku pamatskolas zēnu kori (vadītāji 

Ēriks un Dagnija Kravaļi). Viņi 
ciemojās pie mums, kopā dzie-
dājām un sportojām 13. februārī 
mūsu skolā, bet 10. aprīlī brau-
cām ciemos uz Rīgu. Tur ieguvām 
jaunus draugus – Cēsu Mūzikas 
un mākslas novirziena skolas zēnu 
kori (vadītājas Anna un Solvita 
Būres).

Tad pienāca 14. marts – koru 
skate Vangažos. Mūsu zēniem – 
1. pakāpe. Arī 29. aprīlī Jelgavā 
zēni ieguva 1. pakāpi, kura jau 
skaitījās kā ceļazīme uz salido-
jumu Cēsīs.

Darbs zēnu korī ir komandas 
darbs – tam jābūt saplānotam, 
spraigam, interesantam, lai re-
zultātu puikas sajustu drīz.

Zēnu skaits korī ir optimāls – 
32. Pavasara pusē mūs uzrunāja 
daudzi puikas un teica, ka rudenī 
gribot nākt dziedāt. Mūsu mērķis 
ir skaidrs – Skolēnu Dziesmu un 
Deju svētki 2015. gadā,” par savu 

lolojumu priecājas mūzikas sko-
lotājas Sandra Sestule un Ingrīda 
Martinsone.

Babītes vidusskolas zēnu koris.
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Babītes novada pašvaldības domes sēdē
2013. gada 26. jūnijā domes sēdes 
darba kārtībā 34 punkti. Babītes 
novada pašvaldības dome lēma:

• mainīt nekustamā īpašuma 
“Matildes”, Spilvē, Babītes pagas-
tā noteikto nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi no zeme, uz ku-
ras galvenā saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība (NĪLM kods 
0101), uz individuālo dzīvojamo 
māju apbūves zeme (NĪLM kods 
0601);

• noslēgt zemes nomas lī-
gumu par pašvaldībai piederošā 
nekustamā īpašuma “Krēsliņi” ze-
mes vienības daļas iznomāšanu 
pagaidu rakstura būves  – kuri-
nāmā novietnes (malkas šķūnīša) 
apsaimniekošanai un uzturēšanai 
saskaņā ar Rīgas rajona Salas pa-
gasta padomē 15.05.1998. apstip-
rinātiem projektiem;

• noteikt, ka nekustamā īpašu-
ma “Rendas” Babītes pagastā sa-
dalīšanai divās daļās nepieciešams 
izstrādāt zemes ierīcības projektu;

• piešķirt adresi: “Kreimenes”, 
Cielavas, Babītes pagasts, Babītes 
novads, LV-2107 nekustamā īpa-
šuma “Kreimenes” zemes vienībai 
0,32 ha platībā ar ēkām un būvēm 
uz tās;

• slēgt zemes nomas līgumu 
ar 1 personu par apbūvētas zemes 
vienības “Viļņi”, Trenčos, Babītes 
pagastā, iznomāšanu mājīpašuma 
uzturēšanai;

• slēgt zemes nomas līgumu 
ar 1 personu par apbūvētas ze-
mes vienības “Stūrmaņi” Babītes 
pagastā iznomāšanu mājīpašuma 
uzturēšanai;

• noslēgt zemes nomas līgu-
mu ar 2 personām par pašvaldībai 
piederoša nek. īp. “Dārzi” zemes 
vienības daļu (MRS-82 un Piņ-

ķi-99) iznomāšanu ģimenes dārza 
uzturēšanai;

• izsniegt izziņu 1 nepilsonim, 
7 ārvalstu fiziskām, 1 ārvalstu juri-
diskai un 2 juridiskām personām 
par atļauju iegūt īpašumā zemi;

• piešķirt trim personām 
pabalstu sociālās rehabilitācijas 
mērķu sasniegšanai un 1 perso-
nai – ārkārtas situācijas izraisīto 
seku likvidēšanai;

• apstiprināt Babītes novada 
pašvaldības saistošos noteikumus 
nr. 8 “Par grozījumiem Babītes 
novada pašvaldības 26.09.2012. 
saistošajos noteikumos nr. 19 
“Par Babītes novada pašvaldī-
bas pabalstiem iedzīvotājiem bez 
materiālā stāvokļa izvērtēšanas”;

• piešķirt Ls 120 Rīgas rajona 
Jauniešu orķestra atbalsta biedrī-
bai, reģistrācijas nr. 40008122613, 
Babītes novada mūziķes Lienes 
Onukrānes dalībai vasaras nomet-
nē un 33. Starptautiskajā Jauniešu 
mūzikas festivālā Vācijā;

• piešķirt biedrībai “Latvijas 
Politiski represēto apvienība”, 
reģistrācijas nr. 40008002052, 
dotāciju Babītes novada politiski 
represēto personu dalībai Latvijas 
politiski represēto personu salido-
jumā Ikšķilē;

• iedalīt divām personām 
Ls 250 dalībai zinātniski pētnie-
ciskajā vasaras nometnē “Mikro-
pasaules noslēpumi” un “Sengrie-
ķu mīti”;

• piešķirt Rihardam Paulam 
bezmaksas mācību vietu Latvijas 
Starptautiskajā skolā;

• apstiprināt Babītes novada 
pašvaldības saistošos noteikumus 
nr. 10 “Babītes novada pašvaldības 
nolikums”;

• uz Babītes novada pašvaldī-

bas domes pilnvaru laiku izveidot 
un apstiprināt Babītes novada 
pašvaldības Administratīvo ko-
misiju sekojošā sastāvā: komisijas 
priekšsēdētāja – Babītes novada 
pašvaldības Administrācijas ju-
riskonsulte Aleksandra Iklāva, 
komisijas priekšsēdētājas viet-
nieks – Babītes novada pašvaldī-
bas domes deputāts Tadeušs Tra-
čums, komisijas locekļi – Babītes 
novada pašvaldības izpilddirektore 
Elfa Sloceniece, Babītes vidussko-
las psiholoģe Daiga Broka, Babītes 
novada pašvaldības Administrā-
cijas sabiedriskās kārtības sargs 
Māris Zariņš;

• apstiprināt Babītes novada 
pašvaldības Administratīvās ko-
misijas nolikumu;

• veikt izmaiņas Babītes no-
vada pašvaldības 23.01.2013. 
noteikumu 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” (saskaņā ar 
pielikumu), izslēdzot no amata 
saraksta:

ar 1.08.2013. “telpiskās attīs-
tības plānotāja” 1 slodzi;

ar 1.07.2013. “deju teātra 

“Zvaigžņu aka” vadītāja” 0,6 slo-
dzes;

• atbrīvot Nikolaju Antipen-
ko no Babītes novada pašvaldī-
bas koku ciršanas saskaņošanas 
komisijas locekļa pienākumu 
pildīšanas;

• apstiprināt 10.06.2013. dā-
vinājuma līgumu;

• apstiprināt atsavināmajam 
nekustamajam īpašumam “Māl-
deri” nosacīto cenu Ls  15  000 
(piecpadsmit tūkstoši lati un 00 
santīmi) apmērā;

• apstiprināt atsavināmajam 
nekustamajam īpašumam “Meista-
ru iela 9” nosacīto cenu Ls 16 200 
(sešpadsmit tūkstoši divi simti lati 
un 00 santīmi) apmērā;

• atļaut 1 personai novietot 
divas pagaidu būves inventāra 
un lopbarības uzglabāšanai ne-
kustamajā īpašumā Augļu ielā 
20, Priežciemā, Babītes pagas-
tā, atbilstoši Ministru kabineta 
1.04.1997. noteikumu nr. 112 
“Vispārīgie būvnoteikumi” 62.1. 
punkta nosacījumiem;

• apstiprināt Babītes novada 
pašvaldības 2012. gada publisko 
pārskatu;

• apstiprināt Babītes novada 
pašvaldības saistošos noteikumus 
nr.  9 “Par grozījumiem Babītes 

novada pašvaldības 2013.  gada 
budžetā”;

• apstiprināt Babītes novada 
pašvaldības domes noteikumus 
nr. 2 “Par atlīdzību Babītes no-
vada pašvaldības domes deputā-
tiem”;

• piešķirt Babītes novada do-
mes priekšsēdētājam Andrejam 
Encem ikgadējo apmaksāto atva-
ļinājumu;

• nodot izstrādāto nekustamā 
īpašuma “Medulāji” un nekusta-
mā īpašuma “Grīnieki” 3,98  ha 
kopplatībā, detālplānojuma pro-
jektu publiskajai apspriešanai un 
atzinumu saņemšanai;

• iepirkuma procedūru veik-
šanai izveidot Babītes novada 
pašvaldības Iepirkumu komisiju 
šādā sastāvā: komisijas priekšsē-
dētājs – Jānis Bērziņš, Babītes no-
vada pašvaldības domes deputāts, 
komisijas priekšsēdētāja vietnie-
ce – Elfa Sloceniece, Babītes no-
vada pašvaldības izpilddirektore, 
komisijas locekļi – Gatis Senkāns, 
Babītes novada pašvaldības domes 
priekšsēdētāja vietnieks, Ainārs 
Kravals, Babītes novada pašval-
dības Administrācijas vadītājs, 
Guntars Reika, Babītes sporta 
kompleksa vadītājs, Jānis Šņore, 
Babītes novada pašvaldības juris-
konsults, Inga Ķemere, pašvaldī-
bas iepirkumu speciāliste;

• pilnvarot novada pašvaldī-
bas domes priekšsēdētāju paraks-
tīt izziņu par atteikumu izmantot 
nekustamā īpašuma pirmpirkuma 
tiesības, ja atsavināmais īpašums 
neatrodas teritorijā, kura saska-
ņā ar Babītes pagasta un Salas 
pagasta teritorijas plānojumiem 
noteikta, kā sabiedrisko iestāžu 
apbūves teritorija.

Ievēlēta jaunā Babītes novada dome
18. jūnijā notika Babītes 
novada pašvaldības jaun
ievēlēto deputātu pirmā 
sēde, kuru sasauca Babītes 
novada Vēlēšanu komisija. 

Sēdē par Babītes novada domes 
pašvaldības priekšsēdētāju ievē-
lēja Andreju Enci un par Babītes 
novada domes priekšsēdētāja viet-
nieku Gati Senkānu.

Andrejs Ence pildīs savus pie-
nākumus jau septīto reizi kopš 
1991. gada kā Babītes novada 
pašvaldības domes priekšsēdētājs.

Gata Senkāna kandidatūra do-
mes priekšsēdētāja vietnieka ama-
tam nav nejauša, tā tika izvirzīta 
lielā vēlētāju atbalsta dēļ – Gatis 
Senkāns saņēma 1588 balsis.

Lai nodrošinātu savu darbību 
un izstrādātu domes lēmumpro-
jektus, dome no deputātiem ievē-

lēja pastāvīgās komitejas: 
1. finanšu komiteju 5 (piecu) 

deputātu sastāvā; 
2. sociālo lietu komiteju 5 

(piecu) deputātu sastāvā; 
3. izglītības, kultūras un spor-

ta lietu komiteju 5 (piecu) depu-
tātu sastāvā;

4. attīstības komiteju 5 (piecu) 
deputātu sastāvā.

Sēdes turpinājumā jaunie 
deputāti ievēlēja pastāvīgo ko-
miteju sastāvu. Nākamajā nedēļā 
sākas deputātu darbs komitejās, 
kā arī komiteju priekšsēdētāju 
 ievēlēšana.

Babītes novada pašvaldības 
domes ikmēneša sēdes notiks 
katra mēneša ceturtajā trešdienā 
plkst. 14.

Zane Siliņa,
Babītes novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste

No kreisās: Ilze Bērziņa, Gatis Senkāns, Dzidra Dūšele, Juris Ivanovs, Inita Pūķe, Jānis Bērziņš, Ināra 
Dubra, Vitālijs Andrejevs, Evita Vinceviča, Nikolajs Antipenko, Tadeušs Tračums, Darja Kuzņecova, 
Regīna Bērziņa, Andrejs Ence, Iveta Bude (jūnijs, 2013).

• sadalīt piešķirtos valsts budžeta līdzekļus atbilstoši izglītības 
iestādēm un bērnu skaitam:
Izglītības iestāde Summa dienā 

vienam 
skolēnam, latos

Skolēnu 
skaits

Finansējums 2013.gada 
janvārī–maijā, latos

Babītes vidus-
skola

0,80 174 13003,20

Salas sākumskola 0,80 10 748
PPII “Vinnijs” 0,80 8 518,40
Kopā 192 14269,60
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Saimnieciskie darbi 2013. gada jūnijā
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, tiek ga-
tavots līgums. 

1.2. Noslēdzies iepirkums par 
“Āra trenažieru piegādi un uzstā-
dīšanu Babītes novada pašvaldī-
bas nekustamajā īpašumā “Loki””, 
pieņemts lēmums slēgt līgumu ar 
SIA “Gartens” par līgumcenu Ls 
6044, tiek gatavots līgums.

1.3. Noslēdzies iepirkums par 
objekta “Piebraucamās ielas “Piņ-
ķu ciems 2” posma ielu apgais-
mojuma izbūve” būvuzraudzību, 
pieņemts lēmums slēgt līgumu ar 
SIA “BaltLine Globe” par līgum-
cenu Ls 363, tiek gatavots līgums.  

1.4. Noslēdzies iepirkums bez 

rezultāta par Babītes novada paš-
valdības ceļu posmu apstrādi pret 
putēšanu. 

1.5. Noslēdzies iepirkums par 
tehniskā projekta “Autoceļa C-65, 
Dzilnuciems–Piņķi, Babītes pagas-
tā, Babītes novadā rekonstrukcija” 
izstrādi, pieņemts lēmums slēgt 
līgumu ar SIA “BM-projekts” par 
līgumcenu Ls 9656, tiek gatavots 
līgums.

1.6. Noslēdzies piedāvājumu 
iesniegšanas termiņš atkārtotam 
iepirkumam par “Būvuzraudzī-
bas pakalpojumiem nedzīvojamas 
ēkas, Jūrmalas ielā 14A, Piņķos, 
Babītes pagastā, Babītes novadā, 
rekonstrukcijai par mūzikas skolu 
un bibliotēku”, iesniegti 10 piedā-
vājumi, notiek vērtēšana.

1.7. Noslēdzies piedāvājumu 
iesniegšanas termiņš iepirkumam 
“Par grīdas seguma nomaiņu 
pirmsskolas izglītības iestādes 
“Saimīte” nojumēs”, iesniegti seši 
piedāvājumi, notiek vērtēšana.

1.8. Noslēdzies piedāvājumu 
iesniegšanas termiņš atkārtoti 
izsludinātam iepirkums par au-
tomašīnas nomu uz 36 mēnešiem 
Babītes novada pašvaldības vaja-
dzībām, iesniegti septiņi piedāvā-
jumi, notiek vērtēšana.  

1.9. Noslēdzies piedāvāju-
mu iesniegšanas termiņš ie-
pirkumam par “Gājēju ietves 
Jūrmalas ielas posmā, Piņķos, 
Babītes novadā, rekonstrukciju”, 
iesniegti 5  piedāvājumi, notiek 
vērtēšana.

1.10. Izsludināts atkārtots 
iepirkums par gājēju ietves Rī-
gas ielas posmā, Piņķos, Babītes 
novadā, rekonstrukciju, piedā-
vājumu iesniegšanas termiņš 
8.07.2013. 

1.11. Izsludināts iepirkums 
par Babītes novada pašvaldī-
bas skolēnu pārvadājumiem 
2013./2014.  mācību gadā, pie-
dāvājumu iesniegšanas termiņš 
22.07.2013. 

2. Iepirkuma procedūru re-
zultātā noslēgti līgumi ar: 

2.1. SIA “Kokkopis” par celmu 
(apm. 140 gab.) frēzēšanu Paegļu 
ielā, Piņķos, Babītes novadā un 
Spilves ielā, Spilvē Babītes nova-
dā, līgumcena Ls 2590, izpildes 
termiņš 26.06.2013.;

2.2. SIA “ART Baltic” par pie-
braucamās ielas “Piņķu ciems 2” 
posma ielu apgaismojuma izbūvi, 
līgumcena Ls 11952, līguma izpil-
des termiņš 31.08.2013.

2.3. SIA “Bild” par gājēju iet-
ves paplašināšanu un remontu 
Meistaru ielā, Piņķos, Babītes 
pagastā, Babītes novadā, līgum-
cena Ls 6104, izpildes termiņš 
4.07.2013.

3. SIA “Livland” par autoruz-
raudzības pakalpojumiem kapsē-
tas kapu kvartālu labiekārtojuma 
Babītes novada pašvaldības nekus-
tamajā īpašumā “Kapi” 2. kārtas 
izbūvei, līgumcena Ls 440, izpil-
des termiņš 19.09.2013.

4. Noslēgts līgums ar SIA 
“Lāce B” par vidējās paaudzes 
deju kolektīva ‘’Dārta” dalībnie-
ku ēdināšanu Vispārējo latviešu 
XXV Dziesmu un XV Deju svētku 
laikā no 2013. gada 2.  jūlija līdz 
2013. gada 7.  jūlijam, līgumcena 
Ls 1053.

5. Noslēgts līgums ar SIA 
“Liepājas virziens” par jaunie-
šu kora “Maska” un jauktā kora 
“Atskaņa” dalībnieku ēdināšanu 
Vispārējo latviešu XXV Dzies-
mu un XV Deju svētku lai-
kā no 2013.  gada 2.  jūlija līdz 
2013. gada 7.  jūlijam, līgumcena 
Ls 1709.

6. Noslēgts līgums ar SIA 
“Gora” “Par Babītes novada paš-
valdības ceļu un to posmu me-
hanizētu apstrādi pret putēšanu”, 
līgumcena Ls 3575, izpildes ter-
miņš 15.07.2013.

Elfa Sloceniece, 
pašvaldības izpilddirektore

Atpūties ar prātu
Babītes novada pašvaldības 

Sabiedriskās kārtības daļa infor-
mē, ka sabiedriskās kārtības sargi 
sadarbībā ar Olaines iecirkņa po-
licijas darbiniekiem, veicot sabied-
riskās kārtības uzraudzību Babītes 
novadā jūnijā, devušies 51 izbrau-
kumā. Mēneša laikā Valsts poli-
cijā nogādātas sešas personas, no 
kurām piecas par administratīvo 
pārkāpumu izdarīšanu, bet vie-
na  – aizdomās par noziedzīgu 
nodarījumu izdarīšanu. Jūnijā 
saņemti un izskatīti 29 iedzīvotāju 
iesniegumi un sūdzības. Piecos 
gadījumos personas nogādātas uz 
mājām. Ar 37 personām veiktas 
preventīva rakstura pārrunas un 
pieņemti paskaidrojumi. Sastā-
dīti astoņi protokoli/paziņojumi 
par apstāšanās un stāvēšanas no-
teikumu neievērošanu, savukārt 
par alkoholisko dzērienu vai citu 
apreibinošo vielu lietošanu sa-
biedriskās vietās vai par atrašanos 
sabiedriskās vietās tādā reibumā, 
kas aizskar cilvēka cieņu, sastādīti 
četri administratīvo pārkāpumu 
protokoli.

Jūnijā 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 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 četri 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, bet par nesakoptiem 
īpašumiem Babītes novada terito-
rijā tika sastādīti seši administra-

tīvo pārkāpumu protokoli.
Sadarbībā ar Valsts policiju 

tika nodrošināta sabiedriskā kārtī-
ba divos masu pasākumos Babītes 
novada teritorijā.

Vasarā labprāt atpūšamies 
pie ūdenskrātuvēm – peldoties, 
vizinoties ar laivām un nodar-
bojoties ar dažādiem ūdens 
sporta veidiem. Tomēr vienmēr 
vajadzētu atcerēties par to, kā 
pasaudzēt sevi un citus, lai jau-
kā atpūta nepārvērstos par tra-
ģēdiju. Pareizi izvēlies peldvietu! 
Visdrošāk ir peldēties īpaši šim 

mērķim paredzētās vietās. Ja tā-
das nav, atceries, ka peldvietas 
krastam jābūt lēzenam, vēlams 
ar cietu pamatu. Upēs jāizvēlas 
vieta, kur ir vismazākā straume, 
tuvumā nav atvaru vai citu bīs-
tamu vietu. Pirms peldēšanās vai 
vizināšanās ar laivu laikus brīdi-
ni savus biedrus, ja neproti labi 
peldēt. Pirms vizināšanās ar laivu 
neaizmirsti uzvilkt glābšanas vesti. 
Pirms ieej ūdenī, brīdini krastā 
palikušos par to, cik ilgi un tālu 
esi plānojis peldēt, vai esi pare-
dzējies nirt. Nepazīstamā vietā uz-

reiz nedrīkst lēkt ūdenī! Vispirms 
pārliecinies, vai ūdenstilpes gultnē 
nav kādi akmeņi, nogrimuši asi 
priekšmeti, pret kuriem, lecot no 
augstuma, vari gūt savainojumus. 
Ja esi pārkarsis saulē, ūdenī jāiet 
lēnām, lai nebūtu straujas ķerme-
ņa temperatūras maiņas, jo var 
sākties krampji. Peldēties stipra 
vēja vai negaisa laikā ir bīstami! 
Nakts nav labākais peldēšanās 
laiks, jo, aizpeldot tālāk no krasta, 
var apjukt un zaudēt orientēšanās 
spējas, lai atgrieztos atpakaļ. Atro-
doties uz matrača vai peldriņķa, 
nevajadzētu peldēt tālu no krasta, 
jo negaidot piepūšamais peldlī-
dzeklis var saplīst vai arī vējš var 
iepūst dziļumā, aiznest pa strau-
mi. Pirms nodarbojies ar kādu no 
ūdens sporta veidiem vai vien-
kārši vizinies ar laivu, kuteri vai 
kādu citu peldlīdzekli, neaizmirsti 
uzvilkt glābšanas vesti! Nepārvērtē 
savas spējas! No krampjiem ūdenī 
neviens nav pasargāts. Nelaimes 
gadījumā nekavējoties izsauc 
glābējus pa tālruni 112. Pēc ie-
spējas precīzāk norādi nelaimes 
vietas koordinātes un piebraukša-
nas iespējas. Glābēji jāsagaida un 
jānorāda cietušā atrašanās vieta.

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

Ainārs Skudris,
sabiedriskās kārtības sargs

Āra trenažieri atradīsies nekustamajā īpašumā “Loki” skaistajā bērzu birzī, kas atrodas Piņķos, 
aiz pašvaldības administrācijas ēkas.
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Labas idejas piepildās vienmēr! 
Esi aktīvs izmanto iespēju pēdējo reizi šogad izmantot ES fondu finansējumu!

Biedrības “Pierīgas partnerība” paziņojums
Biedrība “Pierīgas part
nerība” izsludina atklāta 
konkursa projektu iesnie
gumu pieņemšanas 7. kārtu 
Lauku attīstības programmas 
2007.–2013. gadam pasāku
ma “Vietējās attīstības stratē
ģijas” ietvaros apstiprinātās 
vietējās attīstības stratēģijas 
ieviešanai.

Projektu iesniegumu pieņemša-
na notiks no 2013. gada 12. jūlija 
līdz 2013. gada 12. augustam.

Projektu iesniegumi jāiesniedz 
Mārupes novadā, Daugavas ielā 
29, 2. stāvā 2-12. kabinetā (tālr. 
26440279, 67149874), vai Olaines 
novadā, Zemgales ielā 33 (tālr. 
67146030).

Projekta iesniegumus elek-
troniskā dokumenta formā, kas 
parakstīti ar drošu elektronisko 
parakstu un apliecināti ar laika 
zīmogu Elektronisko dokumentu 
likumā noteiktajā kārtībā, jāie-
sniedz, nosūtot uz Lauku atbalsta 
dienesta e-pastu lad@lad.gov.lv. 

7. kārtā pieejamais publiskais 
finansējums kopā ir Ls 239 765,75.

Projektu iesniegumu pie-
ņemšana notiks Lauku attīstības 
pro grammas 2007.–2013. gadam 
4.  ass 413. pasākuma “Lauku 
ekonomikas dažādošana un dzī-
ves kvalitātes veicināšana vietējo 
attīstību stratēģiju īstenošanas te-
ritorijā” un 411. pasākuma “Kon-
kurētspējas veicināšana vietējo 
attīstības stratēģiju īstenošanas 
teritorijā” ietvaros šādām aktivi-
tātēm un rīcībām:

413. pasākums “Lauku ekono-
mikas dažādošana dzīves kvalitā-
tes veicināšana vietējo attīstības 
stratēģiju īstenošanas teritorijās” 

1. aktivitāte: iekārtu, tehnikas, 
aprīkojuma, informācijas tehnolo-
ģiju un programmu nodrošināju-
ma iegāde un uzstādīšana un in-
frastruktūras izveide pakalpojumu 
pieejamībai, kvalitātei un sasnie-
dzamībai vietējiem iedzīvotājiem

1.1. rīcība. Atbalsts pakalpo-
jumu pieejamībai, kvalitātei un 
sasniedzamībai vietējiem iedzī-
votājiem

Pieejamais finansējums – Ls 
69 284,24.

Mērķis. Nodrošināt vietējiem 
iedzīvotājiem nepieciešamo so-
ciālo pakalpojumu un publisko 
pakalpojumu pieejamību pēc ie-
spējas tuvāk savai dzīvesvietai, uz-
labot esošo pakalpojumu kvalitāti 
un pieejamību, tā būtiski uzlabo-
jot iedzīvotāju dzīves kvalitāti un 
mazinot sociālās atšķirības. Radīt 

pievilcīgu vidi uzņēmējdarbībai, 
lai nodrošinātu iedzīvotāju lab-
klājību. 

Iespējamie risinājumi:
• atbalsts jaunu darbavietu ra-

dīšanai, lai veicinātu pakalpojumu 
sektora attīstību un uzlabotu pa-
kalpojumu pieejamību un kvalitāti;

• atbalsts amatniecības un 
uzņēmējdarbības attīstībai;

• atbalsts sociālo/saimnie-
cisko/sabiedrisko pakalpojumu 
centru izveidei un to darbības 
paplašināšanai u. c.

Rīcības ietvaros ir attiecināms: 
iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, 
informācijas teholoģiju un pro-
grammu nodrošinājuma iegāde 
un uzstādīšana un infrastruktūras 
izveide pakalpojumu pieejamībai, 
kvalitātei un sasniedzamībai vie-
tējiem iedzīvotājiem. 

2. aktivitāte: Iekārtu, tehnikas, 
aprīkojuma, informācijas tehnolo-
ģiju un programmu nodrošinā-
juma iegāde un uzstādīšana un 
infrastruktūras izveide sabiedrisko 
aktivitāšu (tajā skaitā apmācību 
un interešu klubu, kultūras, vides 
aizsardzības, sporta un cita brīvā 
laika pavadīšanas aktivitāšu) da-
žādošanai vietējiem iedzīvotājiem

1.3. rīcība. Atbalsts sabiedris-
ko aktivitāšu dažādošanai vietē-
jiem iedzīvotājiem

Pieejamais finansējums – Ls 
133 802,43;

Mērķis. Dažādot sabiedrisko 
aktivitāšu iespējas un kvalitāti 
vietējiem iedzīvotājiem.

Iespējamie risinājumi: 
• atbalsts dabas un kultūr-

vēsturiskā mantojuma vērtības 
saglabāšanai un popularizēšanai 
vietējo iedzīvotāju vidū;

• atbalsts kultūrvēsturisko 
objektu uzturēšanai un teritorijas 
labiekārtošanai;

• atbalsts radošo darbnīcu 
attīstībai;

• bērnu rotaļu laukumu, 
sporta laukumu, atpūtas vietu, 
parku/dārzu izveide un labiekār-
tošana;

• u. c. atbalsts sabiedrisko 
aktivitāšu dažādošanai vietējiem 
iedzīvotājiem.

Rīcības ietvaros ir attiecināms: 
iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, 
informācijas tehnoloģiju un pro-
grammu nodrošinājuma iegāde 
un uzstādīšana un infrastruktū-
ras izveide sabiedrisko aktivitā-
šu (apmācību un interešu klubu, 
kultūras, vides aizsardzības, spor-
ta un cita brīvā laika pavadīšanas 
aktivitāšu) dažādošanai vietējiem 
iedzīvotājiem. 

411. pasākums “Konkurētspē-
jas veicināšana vietējo attīstības 
stratēģiju īstenošanas teritorijā” 

1. aktivitāte: iekārtu tehnikas, 
aprīkojuma, informācijas tehno-
loģiju un programmu nodroši-
nājuma iegāde un uzstādīšana, 
infrastruktūras izveide lauksaim-
niecības produktu ražošanai un 
pirmapstrādei, tai skaitā pašu 
sražotās produkcijas iepakošanai, 
kā arī ilggadīgo augļkopības kul-
tūraugu (izņemot zemenes) stādu 
iegāde, stādījumu balstu sistēmu, 
žogu, žogu balstu iegāde, uzstā-
dīšana un stādījumu ierīkošana

un
2. aktivitāte: iekārtu, tehnikas, 

aprīkojuma, informācijas tehno-
loģiju un programmu nodroši-
nājuma iegāde un uzstādīšana, 
infrastruktūras izveide lauksaim-
niecības produktu pārstrādei un 
pirmapstrādei mājas apstākļos, to-
starp pašu saražotās produkcijas 
iepakošanai

1.2. rīcība. Atbalsts lauksaim-
niecības produktu pārstrādei un 
pirmapstrādei mājas apstākļos, tai 
skaitā pašu saražotās produkci-
jas iepakošanai un atbalsts lauk-
saimniecības produktu ražošanai 
un pirmapstrādei, tai skaitā pašu 
saražotās produkcijas iepakošanai, 
kā arī ilggadīgo augļkopības kul-
tūraugu (izņemot zemenes) stādu 
iegāde, stādījumu balstu sistēmu, 
žogu un žogu balstu iegāde, uz-
stādīšana un stādījumu ierīkošana

Pieejamais finansējums – Ls 
36 679,08.

Mērķis. Nodrošināt iekārtu, 
tehnikas, aprīkojuma, informā-
cijas tehnoloģiju un programmu 
nodrošinājuma iegādi un uzstā-
dīšanu, infrastruktūras izveidi, 
lai veicinātu lauksaimniecības 
produktu pārstrādi un pirmap-
strādi mājas apstākļos, tostarp 
pašu saražotās produkcijas iepa-
košanu, kā rezultātā palielināsies 
lauksaimniecības infrastruktūras 
un materiāltehniskās bāzes nodro-
šinājuma līmenis lauksaimniecības 
produktu pārstrādei mājas apstāk-
ļos, pievienojot lauksaimniecības 
produktiem pievienoto vērtību un 
nodrošināt iekārtu, tehnikas, aprī-
kojuma, informācijas tehnoloģiju 
un programmu nodrošinājuma 
iegādi un uzstādīšanu, infra-
struktūras izveidi, lai veicinātu 
lauksaimniecības produktu ražo-
šanas un pirmapstrādes attīstību, 
kā rezultātā partnerības teritorijā 
palielināsies lauksaimniecības in-
frastruktūras un materiāltehniskās 
bāzes nodrošinājuma līmenis, at-

tīstīsies lauksaimniecības uzņē-
mumu saimnieciskā darbība un 
konkurētspēja.

Ar Vietējās attīstības stratē-
ģiju, rīcību mērķiem, plānotajām 
darbībām, projektu vērtēšanas 
kritērijiem un minimālo punktu 
skaitu pozitīva atzinuma saņem-
šanai var iepazīties biedrības 
“Pierīgas partnerība” konsultan-
tu atrašanās vietā Mārupes no-
vadā, Daugavas iela 29, atbildīgā 
Nadīna Millere, tālr. 67149872, 
26440279, nadina.millere@pieri-
gaspartneriba.lv; Gaļina Nicberga, 
tālr. 67149874, galina.nicberga@
pierigaspartneriba.lv un Olaines 
novadā, Zemgales ielā 33, atbil-
dīgā Ilze Mazure, tālr. 67146030, 
ilze.mazure@olaine.lv, kā arī Lau-
ku atbalsta dienesta vietnē www.
lad.gov.lv un vietnē www.marupe.
lv. sadaļā Eiropas Savienība un 
www.olaine.lv; www.babite.lv, 
www.pierigaspartneriba.lv.

Projekta iesnieguma veidlapa 
ir atrodama vietnē www.lad.gov.
lv, www.marupe.lv, www.olaine.lv, 
www.babite.lv, www.pierigaspart-
neriba.lv.

Projektu iesniegumus var ie-
sniegt arī elektroniska dokumenta 
formā, parakstītu ar drošu elek-
tronisko parakstu un apliecinā-
tu ar laika zīmogu Elektronisko 
dokumentu likumā noteiktajā 
kārtībā, projekta iesniegums no-
sūtāms Lauku atbalsta dienestam 
uz e-pastu lad@lad.gov.lv.

Biedrība “Pierīgas partnerība” 
izsludina atklāta konkursa pro-
jektu iesniegumu pieņemšanas 5. 
kārtu Rīcības programmas Eiro-
pas Zivsaimniecības fonda atbal-
sta ieviešanai 2007.–2013. gadam 
pasākuma “Teritorijas attīstības 
stratēģiju īstenošana” ietvaros 
apstiprinātās Vietējās attīstības 
stratēģijas ieviešanai.

Projektu iesniegumu pieņem-
šana notiks no 2013. gada 12. jū-
lija līdz 2013. gada 12. augustam.

5. kārtā pieejamais publiskais 
finansējums ir Ls 107 613,43.

Projektu iesniegumi jāiesniedz 
Mārupes novadā, Daugavas ielā 
29, 2. stāvā 2-12. kabinetā (tālr. 
26440279, 67149874) vai Olaines 
novadā, Zemgales ielā 33 (tālr. 
67146030).

Projektu iesniegumu pieņem-
šana notiks Rīcības programmas 
Eiropas Zivsaimniecības fonda 
atbalsta ieviešanai 2007.–2013. 
gadam pasākuma “Teritorijas 
attīstības stratēģiju īstenošana” 
šādām aktivitātēm un rīcībām:

Aktivitātes “Ar zivsaimniecību 

un tūrismu saistītas maza mēroga 
infrastruktūras un pakalpojumu 
attīstība” ietvaros 3.1. rīcība At-
balsts tūrisma un zivsaimniecības 
attīstībai, pieejamais finansējums 
Ls 107 613,43

Mērķis. Radīt brīvā laika pa-
vadīšanas, kultūras, sporta pasā-
kumu un aktīvās atpūtas vietas, 
labiekārtot tās, un nodrošināt pie-
eju visām sociālajām iedzīvotāju 
grupām un vecumiem.

Radīt teritorijā esošo kultūr-
vēsturisko, ainavisko, intelektuālo 
vērtību sasniedzamību un pieeja-
mību, to apkārtējas vides labie-
kārtošana, saglabājot un sakopjot 
dabas un kultūras mantojumu.

Iespējamie risinājumi: 
1. izveidot un labiekārtot aktī-

vai atpūtai domātas publiski pie-
ejamas vietas pie ūdeņiem; nodro-
šināt ūdeņu piekrastes pieejamību;

2. celt iedzīvotāju apziņu par 
dabas un kultūrvēsturisko vērtību 
saglabāšanas nepieciešamību;

3. vietējā līmeņa ceļu tīkla uz-
labošana;

4. veloceliņu, gājēju celiņus 
izbūve;

5. tūrisma potenciāla popula-
rizēšana un attīstības veicināšana.

Ar Vietējās attīstības stratē-
ģiju, rīcību mērķiem, plānotajām 
darbībām, projektu vērtēšanas 
kritērijiem un minimālo punktu 
skaitu pozitīva atzinuma saņem-
šanai var iepazīties biedrības 
“Pierīgas partnerība” konsultan-
tu atrašanās vietā Mārupes no-
vadā, Daugavas iela 29, atbildīgā 
Nadīna Millere, tālr. 67149872, 
26440279, nadina.millere@pieri-
gaspartneriba.lv; Gaļina Nicberga, 
tālr. 67149874, galina.nicberga@
pierigaspartneriba.lv un Olaines 
novadā, Zemgales ielā 33, atbil-
dīgā Ilze Mazure, tālr. 67146030, 
ilze.mazure@olaine.lv, kā arī Lau-
ku atbalsta dienesta vietnē www.
lad.gov.lv un mājas lapā www.ma-
rupe.lv. Sadaļā Eiropas Savienība 
un www.olaine.lv; www.babite.lv, 
www.pierigaspartneriba.lv.

Projekta iesnieguma veidlapa 
ir atrodama vietnē www.lad.gov.
lv, www.marupe.lv, www.olaine.lv, 
www.babite.lv, www.pierigaspart-
neriba.lv.

Projektu iesniegumus var ie-
sniegt arī elektroniska dokumenta 
formā, parakstītu ar drošu elek-
tronisko parakstu un apliecinā-
tu ar laika zīmogu Elektronisko 
dokumentu likumā noteiktajā 
kārtībā, projekta iesniegums no-
sūtāms Lauku atbalsta dienestam 
uz e-pastu lad@lad.gov.lv.
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Informācija daudzbērnu ģimenēm
Ārpusskolas pasākumi bērniem
Babītes vidusskolā
Interešu izglītība – skatīt Babītes vidusskolas vietnē.

Salas sākumskolā
Izglītojamiem ir iespējams apmeklēt piecus interešu iz-
glītības pulciņus:
•	 vizuāli plastiskās mākslas pulciņu 1 reizi nedēļā;
•	 vides pulciņu “Dzīves skola” 1 reizi nedēļā;
•	 teātra pulciņu “Pīlādzītis” 2 reizes nedēļā;
•	 vokālo ansambli (skolas un PI grupu) 2 reizes nedēļā;
•	 datorzinību pulciņu 1 reizi nedēļā.

Vizuāli plastiskās mākslas pulciņš
Vadītāja Solveiga Čakstiņa
Vizuālās mākslas pulciņš (no 1995. gada bija kā keramikas 
pulciņš) ir pulciņš, kur visiem izglītojamiem ir iespēja 
radoši darboties ar dažādiem plastiskajiem materiāliem, 
dažāda veida apgleznošanas krāsām un mālu, kā arī attīstīt 
mākslinieciskās spējas un sajūtu, ka darbiņš noder arī kā 
dekoratīvs elements skolā un dāvināšanai. 
Vizuāli plastiskās mākslas pulciņa dalībnieki piedalījušies 
Rīgas rajona, vēlāk Pierīgas izglītības, kultūras un sporta 
pārvaldes organizētajās skatēs, konkursos un olimpiādēs:
•	 “Ritmu spēles”;
•	 “Lietas un tēli”;
•	 “Papīra plastika”, 
•	 “Rotaļu vilciņi” u. c.
Darbi tiek dāvināti arī citām Pierīgas izglītības iestādēm. 

Vides pulciņš “Dzīves skola”
Vadītāja Anita Anspoka 
•	 Izglītojamiem tiek veidota izpratne par cilvēkdarbības 
un dabas savstarpējo saistību, veidotas darba prasmes 
vides sakopšanā un labvēlīga attieksme pret vidi. 
•	 Ir izveidojusies sadarbība ar skolotāju Jāni Čakstiņu, 
kurš ir speciālists lietišķajā mākslā, un citiem skolotājiem, 
kā arī ar vecākiem un vietējiem uzņēmējiem. 
•	 Praktiskā darbošanās pulciņā veicina pozitīvu domāšanu, 
nostiprina savstarpējās attiecības un garīgās vērtības un 
rada iespēju aktīvi darboties vides problēmu risināšanā.
Pulciņu dalībnieki guvuši sasniegumus:
•	 “Mammasdabas” meistaru klasē – Meistaru diploms;
•	 vides izglītības projektā “Izzini mežu!” – atzinība;
•	 projektā “Izglāb koku!” – atzinība;
•	 “Mammasdabas” meistarklases finālā – iegūts brauciens 
ar prāmi uz Stokholmu;
•	 konkursā “Mūsu mazais pārgājiens” – atzinība;
•	 dāvanas no uzņēmējiem skolas pagalma labiekārtošanai;
•	 sadarbībā ar “Zaļo jostu” projektā “Tīrai Latvijai” – atzinība;
•	 sadarbībā ar “Līgatnes papīrfabriku” makulatūras vākšanā 
iegūta atzinība un papīrs zīmēšanas nodarbībām;
•	 “Ozona slānim draudzīga skola” – pateicība;
Tagad pulciņa dalībnieki iesaistījušies projektā “Zaļākai 
Latvijai” apkārtnes sakopšanā sadarbojoties ar vecākiem. 

Teātra pulciņš “Pīlādzītis”
Vadītāja Laima Helviga 
Bērni, darbojoties teātra pulciņā, padziļināti iepazīst sevi 
un citus gan kā fiziskas būtnes, gan kā garīgas personī-
bas, gan kā sabiedrības locekļus. Mācās novērtēt savu 
un līdzcilvēku personību, nostiprina pašapziņu vispusīgi 
sevi attīstot.
Iestudētās ludziņas, montāžas parādam gan skolā, gan 
ārpus tās – Lielupes vidusskolā. Esam piedalījušies Pie-
rīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes organizētajā 
skolu teātru konkursā, kā arī skatuves runas konkursos 
un izteiksmīgās runas konkursu skolā.

Teātra pulciņa “Pīlādzītis” dalībnieki parāda savus sa-
sniegumus divas reizes mācību gadā – Ziemassvētkos un 
Mātes dienā, PI grupu teatrāļi atzīmē Starptautisko Teātra 
dienu ar izrādēm.
Teātra pulciņa “Pīlādzītis” sasniegumi:
•	 pateicības par piedalīšanos Rīgas rajona, vēlāk Pierīgas 
izglītības, kultūras un sporta pārvaldes organizētajos ska-
tuves runas konkursos;
•	 Pierīgas skatuves runas konkursā 3. klases skolniece Ieva 
Ansena ieguva 2. vietu un tika izvirzīta uz reģiona konkursu. 

Vokālais ansamblis
Vadītāja Evita Jermacāne 
Vokālajā ansamblī bērniem tiek nodrošināta sevis piln-
veidošana, izkopjot muzikālo gaumi, attīstot dzirdi un 
pacietību, ritma izjūtu un balsi.
Vokālajā ansambļa repertuārā esošās dziesmas izpilda 
koncertos gan skolā, gan pagastā. Vokālais ansamblis pie-
dalījies Bērnu svētkos Babītes novadā, konkursos un skatēs, 
Ziemassvētku koncertā pensionāriem. Pulciņa dalībnieki 
apmeklē profesionālo mūziķu koncertus Rīgā. 

Datorzinību pulciņš
Vadītāja Anda Kaspare līdz 2011. gada maijam
Tagad – skolotāja un bibliotekāre Daina Auziņa
Datorzinību pulciņš nodrošina ne tikai brīvā laika pavadīšanas 
iespējas, rada iespēju apgūt un pilnveidot zināšanas, prasmes 
un iemaņas darbā ar datoru un interneta lietošanu, kā arī 
sagatavo bērnus darbam ar datoru citos mācību priekšmetos.
Pulciņa nodarbības dod pārliecību, ka dators nav paredzēts 
tikai spēļu spēlēšanai, bet redzesloka paplašināšanai. 
Datorzinību pulciņa dalībnieki piedalījušies:
•	 skolas noformēšanā,
•	 apsveikumu gatavošanā,
•	 konkursos
un prot:
•	noformēt projekta darbus,
•	 izveidot multfilmas,
•	 atrast internetā vajadzīgo informāciju.

Kultūrizglītība Salas sākumskolā
•	Tā īstenota dažādos pasākumos un konkursos skolā, leļļu 
teātra izrāžu skatīšanās, koncertu apmeklēšanā novada 
pasākumos un Rīgā.
•	 Pasākumus skolā veidojam, pamatojoties uz skolas tra-
dīcijām:

Zinību diena, Miķeļdiena, Skolotāju diena, Mārtiņdiena, 
LR proklamēšanas diena, Ziemassvētki, Meteņi, Sveču 
diena, Teātra diena, Lieldienas, Skolas jubileja, Mātes 
diena, izlaidums PI “ABC” grupā, kā arī citos – Grāmatu 
svētki, Valentīndiena, “Mans talants”, Putnu dienas, mazo 
dziedātāju konkurss “Cālis 2012”, Dullais 10-nieks” u. c.

ü	Atvieglotas iespējas daudzbērnu ģimenēm, ģimenēm, 
kurās ir bērns ar invaliditāti, trūcīgām ģimenēm:
- audzēkņu uzņemšana Babītes novada pašvaldības 
pirmsskolas izglītības iestādēs: ārpus kārtas uzņem, ja 
ir statusu attaisnojoši dokumenti: 
1) Babītes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 
dzīvesvietu deklarējušo aizbildņu bērnus (bāreņus); 
2) bērnus, kuru vecākiem noteiktas priekšrocības sa-
skaņā ar LR tiesību aktiem; 
3) atsevišķos gadījumos ar Babītes novada pašvaldības 
domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas lēmumu 
pēc Bāriņtiesas vai sociālā dienesta ierosinājuma;
4) daudzbērnu ģimeņu bērnus un bērnus ar īpašām 
vajadzībām.

ü Babītes novada pašvaldības sociālais dienests daudz-
bērnu ģimenēm piedāvā izņemt “Latvenergo” klienta karti, 
kas piedāvā atlaides.
ü	Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs 
Sociālā dienesta klientiem bez maksas piedāvā daudz 
un dažādas sportiskas un radošas aktivitātes. 
ü	Babītes sporta komplekss:
Lielais peldbaseins Babītes novadā deklarētajiem iedzīvo-
tājiem ar atlaižu karti

Pakalpojuma veids
Vienas no-
darbība cena 
LVL 
(t.sk. PVN)

Nodar-
bības 
ilgums
(min)

Daudzbērnu ģimenes loceklim:
1. Vienā celiņā personām no 16 

gadu vecuma
1,30 45

2. Vienā celiņā bērniem un jau-
niešiem no 7 līdz 15 gadiem

0,70 45

Pensionāriem un invalīdiem 1,00 45

Mazais peldbaseins
Pakalpojuma veids Nodar-

bības 
ilgums

Maksimālais 
apmeklētāju 
skaits

Cena 
Ls (t.sk. 
PVN)

Personām no 18 gadu 
vecuma + 1 (viens) bērns 
līdz 4 gadu vecumam

30 min 2 1,80

Mazais peldbaseins Babītes novadā deklarētajiem ie-
dzīvotājiem ar atlaižu karti
Pakalpojuma veids Nodar-

bības 
ilgums

Maksimālais 
apmeklētāju 
skaits

Cena 
Ls (t.sk. 
PVN)

Personām no 18 gadu 
vecuma + 1 (viens) bērns 
līdz 4 gadu vecumam

30 min 2 1,30

Sporta kompleksa atlaižu karti var saņemt Babītes sporta 
kompleksā, līdzi ņemot fotogrāfiju 3 x 4 cm. Babītes novadā 
deklarētajiem iedzīvotājiem piesakoties uz atlaižu karti, 
jābūt deklarētiem Babītes novadā pēdējos trīs mēnešus.

ü	Ēdināšanas maksas atvieglojumi Babītes novada iz-
glītības iestāžu izglītojamiem no daudzbērnu ģimenēm, 
kurās ir trīs un vairāk bērnu vecumā līdz 18 gadiem (vai 
līdz vispārizglītojošās skolas pabeigšanas brīdim) un kuri 
ir deklarēti vienā dzīvesvietā, kas atrodas Babītes novada 
administratīvajā teritorijā, šādā apmērā:
-  pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamiem – 50 % 
apmērā par visām ēdienreizēm dienā;
- pamatskolas un vidusskolas izglītojamiem – Ls 0,50 
dienā.

(Babītes novada pašvaldības Izglītības speciālists Elga 
Jonina, tālr. 67914552, e-pasts elga.jonina@babite.lv)
ü	Babītes novada pašvaldība līdzfinansē apmācības audzēk-
ņiem, kuri deklarēti Babītes novada administratīvajā teritorijā, 
bet apmeklē Rīgas profesionālās ievirzes izglītības iestādes 
(50 % apmērā no vecākiem noteiktā līdzfinansējuma apmēra 
profesionālās ievirzes programmas izglītībai audzēkņiem);
ü	Lai veicinātu skolēnu interesi par izglītības turpināša-
nu angļu valodā starptautiskā vidē, motivējot un atbalstot 
spējīgākos Babītes novada pašvaldības vidusskolēnus, kā 
arī Babītes novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītības 
kvalitātes un vidusskolēnu konkurētspēju, īpaši attiecībā uz 
mācībām angļu valodā, ar Babītes novada pašvaldības domes 
lēmumu diviem vidusskolēniem tiek piešķirta bezmaksas 
mācību vieta Latvijas Starptautiskās skolas programmās.
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Paziņojums par 
detālplānojuma nodošanu 
publiskajai apspriešanai

Ar Babītes novada pašvaldī-
bas domes 2013. gada 26.  jūnija 
lēmumu “Par Babītes novada Ba-
bītes pagasta nekustamā īpašuma 
“Medulāji”, zemes vienības kadas-
tra apzīmējums 80480080718, un 
nekustamā īpašuma “Grīnieki”, 
zemes vienības kadastra apzīmē-
jums 80480080719, detālplāno-
juma projekta nodošanu publis-
kajai apspriešanai un atzinumu 
saņemšanai” (prot. nr. 9, 32. §), 
detālplānojuma projekts ir nodots 
publiskajai apspriešanai un atzi-
numu saņemšanai. 

Publiskās apspriešanas ter-
miņš no 2013.  gada 18.  jūlija 
līdz 2013. gada 15. augustam. 

Sabiedriskās apspriešanas sa-
nāksme notiks 2013. gada 1. au-
gustā plkst. 17 Babītes novada 
pašvaldībā Centra ielā 4, Piņķos, 

Babītes pagastā. 
Publiskās apspriešanas laikā 

detālplānojuma projekts būs iz-
stādīts Babītes novada pašvaldībā 
Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pa-
gastā, 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, dzīvesvie-
tas adrese, juridiskām personām – 
nosaukums, reģistrācijas numurs, 
adrese. Apmeklētāju pieņemšanas 
laiks Babītes novada pašvaldībā – 
pirmdienās un ceturtdienās plkst. 
8.30–12.15 un 13–18.

Kustamās mantas izsole
Babītes novada pašvaldība, reģis-
trācijas nr. 90000028870, adrese: 
Centra iela 4, Piņķi, Babītes pa-
gasts, Babītes novads, LV 2107, 
pārdod izsolē Babītes novada 
pašvaldībai piederošu kustamo 
mantu.

1. Izsolāmās mantas nosau-
kums un atrašanās vieta.

1.1. Manta – no 86 priedēm 
iegūtie kokmateriāli ar kopējo ap-
jomu 77 m³, tostarp lietkoksne 75 
m³ un malka 2 m³. 

1.2. Atrašanās vieta – nekus-
tamais īpašums “Kapi”, īpašuma 
kadastra nr. 8048 003 0157, Ba-
bītes pagastā, Babītes novadā.

2. Ar izsoles noteikumiem var 
iepazīties Babītes novada pašval-
dības vietnē internetā www.ba-
bite.lv un saņemt izsoles notei-
kumus var līdz 30.07.2013. plkst. 
9.30 ēkas Centra ielā 4, Piņķos, 
Babītes pagastā, Babītes novadā 
2. stāvā 18. kabinetā pirmdienās 

un ceturtdienās vai arī citā lai-
kā, iepriekš vienojoties pa tālr. 
67914436. 

3. Izsolāmās mantas apskate 
23.07.2013. plkst. 10 nekustamajā 
īpašumā “Kapi”, īpašuma kadastra 
nr. 8048 003 0157, Babītes pa-
gastā, Babītes novadā, kontakt-
informācija pa tālr. 67511295 vai 
67914650. Pulcēšanās 23.07.2013. 
plkst. 9.45 pie Babītes novada 
pašvaldības administrācijas ēkas 
Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pa-
gastā, Babītes novadā.

4. Pieteikumus par dalību iz-
solē reģistrē līdz 30.07.2013. plkst. 
9.30 ēkas Centra ielā 4, Piņķos, 
Babītes pagastā, Babītes novadā, 
2. stāvā 18. kabinetā.

5. Izsoles norises laiks un 
vieta: 30.07.2013. plkst. 10 ēkas 
2.  stāva sēžu zālē Centra ielā 4, 
Piņķi, Babītes pagasts, Babītes 
novads.

6. Mantas nosacītā cena 

Ls 2800.
7. Līdz reģistrācijai izsolē 

Babītes novada pašvaldības, re-
ģistrācijas nr. 90000028870, AS 
Swedbank kontā nr. LV66HA-
BA0551022355389, kods HA-
BALV22, jāpārskaita:

7.1. dalības maksa fiziskai 
personai Ls  10 (juridiskai per-
sonai Ls 20) ar norādi “Dalības 
maksa kustamās mantas – kok-
materiālu izsolei”;

7.2. nodrošinājuma nauda 
Ls 280 ar norādi “Nodrošinājuma 
nauda kustamās mantas – kokma-
teriālu izsolei”.

8. Izsoles veids: izsole ar aug-
šupejošu soli Ls 50. 

9. Samaksas kārtība: trīs dar-
ba dienu laikā no Izsoles dienas 
jāiemaksā summa, ko veido star-
pība starp Mantas nosolīto cenu 
un iemaksāto nodrošinājuma nau-
du sludinājuma 7. punktā norā-
dītajā kontā.” 

Atbalstīsim jauniešu kori “Maska”
“Cēsu Prēmija” ir program
ma, kuras mērķis ir sniegt 
finansiālu atbalstu kādam 
līdz akcijas sākumam Latvijā 
reģistrētam dziesmu vai deju 
kolektīvam, folkloras kopai 
vai korim, kas jau aktīvi dzied 
un/vai dejo, tā kopjot un 
popularizējot jebkuras tautas 
deju un dziesmu tradīcijas, 
lai dziesmu vai deju kultūru 
attīstītu vēl vairāk kā Latvijā, 
tā arī ārpus tās robežām.

Dziesmu un deju kolektīviem ir 
iespēja iegūt naudas balvu līdz 
Ls 10 000 dziesmas vai dejas kul-
tūras veicināšanai Latvijā. 

Uzvarētāju kolektīvu noteiks 
publisks interneta balsojums 
kampaņas vietnē http://www.ce-
supremija.lv/balsot līdz 22. jūlija 
plkst. 23.59.

Iecere par dziesmu ar iemīļotā 
latviešu dzejnieka Imanta Ziedoņa 
vārdiem aranžēšanu korim un so-
listiem diriģentam Jānim Ozolam 
radusies jau pirms pāris gadiem. 

Idejas pamatā ir tautā jau iemī-
ļotu un mazāk dzirdētu dziesmu 
iedzīvināšana jaunā skanējumā, ai-
cinot dažādus māksliniekus radīt 
jaunas aranžijas korim un solis-
tiem – gan dziedātājiem, gan ins-
trumentālās mūzikas izpildītājiem.

Mūzikas albumā tiks iekļau-
tas dziesmas, kas veidos dažādu 
mūzikas stilu buķeti – no tautas 
mūzikas, a cappella izpildījuma 

un garīgās mūzikas līdz gospeļiem 
un populārajai mūzikai.

Dziesmu aranžiju radīšanā 
piedalās gan pats idejas autors – 
diriģents Jānis Ozols –, gan vo-
kālās grupas “Latvian Voices” 
dziedātāja, dziesmu autore un 

kora “Maska” kormeistare Laura 
Jēkabsone, gan kora “Maska” vo-
kālais pedagogs Jānis Strazdiņš, kā 
arī citi Latvijā un pasaulē zināmi 
un atzinību guvuši mūziķi.

Dziesmu izpildīšana tiks uz-
ticēta jauniešu korim “Maska” – 

gan a cappella izpildījumā, gan 
kopīgā skanējumā ar populāriem 
solistiem, grupām un instrumen-
tālās mūzikas pārstāvjiem.

“Kādu laiku lolota, šī ideja 
savu ceļu pie klausītājiem aiz-
sākusi šogad. Diemžēl šis ir arī 

gads, kad no izcilā dzejnieka at-
vadījāmies. Tādēļ jo vairāk vēla-
mies iedzīvināt Imanta Ziedoņa 
vārdus jaunā skanējumā, godinot 
dzejnieka atstāto mantojumu,” par 
savu ideju piebilst kora “Maska” 
diriģents Jānis Ozols.

Jauniešu koris “Maska” pēc dalības Vispārējos latviešu XXV Dziesmu svētku koru karos LU aulā 29. jūnijā.
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Babītes novada sporta spēles 2013
Pludmales volejbolā Pludmales volejbolā 

veterāniem
1. posms – 21. jūlijā
2. posms – 28. jūlijā
3. posms – 18. augustā

10. augustā

Dalībnieki – novadā deklarē-
tie iedzīvotāji un pamatdarbā 
strādājošie

Dalībnieki – novadā deklarētie 
iedzīvotāji un pamatdarbā strādā-
jošie
Vīrieši 40+ (1972. dzimšanas gads 
un vecāki)

Reģistrācija sacensību dienā no plkst. 10.20 līdz 10.40 
pie Piņķu ūdenskrātuves pludmales volejbola laukumiem

Sacensību sākums plkst. 11

INFORMĀCIJA UN PIETEIKŠANĀS:
Tālr. 29461973, e-pasts babitessports@babite.lv   

Reģistrācijas numurs: 000703364
Dibinātājs: Babītes novada pašvaldība
Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, 

Babītes novads, LV–2107

Par avīzes sagatavošanu atbild sabiedrisko 
attiecību speciāliste Zane Siliņa.

Tālrunis: 67914650, fakss: 67914435, 
e-pasta adrese: dome@babite.lv

Avīze internetā: www.babite.lv
Iznāk vienu reizi mēnesī. 
Tirāža: 3000 eksemplāru.

Izdevējs: SIA “Rīgas Apriņķa Avīze”.

SPORTA ZIŅAS
Dambrete
1. jūnijā Rīgā notika Latvijas čem-
pionāts veterāniem 100  lauciņu 
dambretē, piedalījās divpadsmit 
dalībnieki. Otro vietu čempionātā 
izcīnīja Babītes novada meistars 
Andris Kalpiņš.

LATVIJAS JAUNATNES 
OLIMPIĀDE 
No 12. līdz 15. jūnijam Ventspi-
lī un vēl trīs Latvijas pilsētas  – 
Brocēnos, Jūrmalā un Liepājā – 
norisinājās Latvijas Jaunatnes 
Olimpiāde. Tāda mēroga sporta 
pasākums jauniešiem 26  sporta 
veidos valstī notiek vienu reizi 
divos gados, un jau otro reizi ko-
mandu delegācijas tiek veidotas 
no republikas pilsētu un novadu 
labākajiem jauniešu sportistiem. 
No 118 republikas pašvaldī-
bām olimpiādei bija pieteikušies 
75 pašvaldību pārstāvji. Vislielākā 
delegācijas pārstāvniecība bija Rī-
gai – vairāk nekā 400 dalībnieku 
visos sporta veidos. Babītes no-
vadu pārstāvēja septiņi sportisti 
četros sporta veidos. Kopumā tika 
izcīnītas piecas medaļas trīs spor-
ta veidos – vienu zelta, vienu sud-
raba un trīs bronzas, kas deva Ba-
bītes novadam dalīto 28.–29. vietu 
neoficiālajā komandu vērtējumā 
(pēc izcīnītām medaļām).

Akadēmiskajā airēšanā zelta 
medaļas izcīnīja Ivars Zaumanis 
un Edgars Brīvkalns. 

500  m  – 4  x (pārairu čet-
rinieks) un bronzas medaļas 
1000 m – 2 x (pārairu divnieks), 
kā arī Alise Sonora Ķirsone iz-
cīnīja bronzas medaļu 500 m – 
4x (pārairu četrinieks). Startējot 

vieniniekos 2000 m distancē, Iv-
ars Zaumanis izcīnīja 4. vietu un 
Edgars Brīvkalns – 9. vietu.

Paukošanā ar špagu Babītes 
novadu pārstāvēja Roberts Cirsis, 
kurš sacensībās palika 7. vietā. 

Triatlonā Babītes novadu 
pārstāvēja divi sportisti, Brena 
Barratt un Roberts Cirsis. Sī-
vajā konkurencē, kur piedalījās 
visi Latvijas stiprākie triatlonisti, 
Brena izcīnīja sudrabu medaļu un 
Roberts 8. vietu.

Mākslas vingrošanā Babītes 
novadu pārstāvēja Ieva Valpētere. 
Startējot daudzcīņā un iekļūstot 
finālā vingrinājumos ar priekš-
metiem, Ieva izcīnīja 5. vietu. Bet 
vingrojumā ar vingrošanas riņķi 
izcīnīta bronzas medaļa.

Novuss
No 15. līdz 16. jūnijam Rīgas 
sporta manēža notika 5. Eiropas 
čempionāts novusā pieauguša-
jiem. Sacensībās pieaugušajiem 
piedalījās dalībnieki un dalībnie-
ces no septiņām valstīm (Balt-
krievijas, Igaunijas, Krievijas, 
Lietuvas, Ukrainas, Vācijas un 
Latvijas). Šajās sacensībās Babītes 
novadu pārstāvēja 13 sporta kluba 
“Babīte” pārstāvji. Vīriešu konku-
rencē piedalījās 166  dalībnieki, 
bet sievietēm  – 36 dalībnieces. 
Augstāko 4. vietu no mūsējiem 
izcīnīja Juris Grosens (iepriekšē-
jā čempionāta uzvārētājs), kurš 
play-off pusfinālā ar rezultātu 
4:6 zaudēja topošajam Eiropas 
čempionam. Vēl augsto 7. vietu 
play-off finālā izcīnīja Alfrēds 
Rein sons. Sieviešu konkurencē 
izcili startēja sporta kluba “Babīte” 

dalībniece Karīna Ķemere, kurai 
ir tikai 18 gadi. Pirmajā sacensī-
bu diena viņa ierindojas 5. vietā 
un izcīnīja tiesības spēlēt play-off 
sacensības. Kopvērtējumā Karīna 
izcīnīja 7. vietu.

Volejbols
Polijas pilsētā Myslowice no 5. līdz 
9.  jūnijam norisinājās Pasau-
les U-23 čempionāts pludmales 
volejbolā. Vislabāk no četriem 
Latvijas pāriem (2 sieviešu un 
2 vīriešu) startēja mūsu novada 
volejbolists Rihards Finsters pārī 
ar Aleksandru Soloveju, izcīnot 
augsto 4. vietu.

No 14.  līdz 16.  jūnijam Jūr-
malas pilsētas Majoru pludmalē 

norisinājās Latvijas čempionāta 
otrais posms Jūrmalas OPEN un 
uzvaru šajā posmā izcīnīja mūsu 
novadnieks Rihards Finsters pārī 
ar Aleksandru Soloveju.

22.  jūnijā Jūrmalas pilsētas 
Majoru pludmalē norisinājās Lat-
vijas Sporta Veterānu 50. jubilejas 
sporta spēles pludmales volejbolā. 
Sporta klubs “Babīte” piedalījās 
ar divām vīriešu komandām ve-
cuma grupās 40+ un 50+. Ve-
cuma grupā 40+ augsto 3. vietu 
izcīnīja Severīns Graudiņš/Roberts 
Silamednis/Aigars Dīriķis, bet 50+ 
palika dalītā 5.–8. vietā. 

Florbols
Ir noslēdzies Rīgas atklātais čem-

pionāts florbolā vīriešiem, kur 
sporta kluba “Babīte” komanda 
kopvērtējumā izcīnīja 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 spēļu summā gūto 
un zaudēto vārtu attiecība mūsu 
komandai bija sliktāka, kas no-
zīmējā fināla spēli par 3. vietu ar 
Carnikavas komandu un 30. mai-
jā NBS sporta zālē tika izcīnīta 
uzvara pēc spēles papildmetienu 
sērijā ar rezultātu 6:5.

Guntars Reika, 
Babītes sporta kompleksa 

vadītājs 

Aleksandrs Solovejs un Rihards Finsters

Babītes novada pašvaldības bib
liotēka aicina visus lasītājus un 
novada iedzīvotājus piedalīties 
akcijā “Zaļā bibliotēka”. 

Akcijas mērķis: nodot pārstrādei 
papīrfabrikai “Līgatne” izlasītās 
un nevajadzīgās grāmatas, avīzes, 
žurnālus un cita veida makulatūru. 

Akcija spēkā no 2013. gada jūnija 
līdz 2013. gada novembrim.

Kapu svētki Piņķu, 
Babītes Annas un 
Beberbeķu kapos

Kapu svētki Piņķu kapos 28. jūlijā 
plkst. 12

Kapu svētki Babītes Annas kapos 
28. jūlijā plkst. 15

Kapu svētki Beberbeķu kapos 4. au-
gustā plkst. 14


