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Ar skatu uz Pizas torni

Pavasara brīvlaikā, no 20. līdz
25. martam mums, Babītes vidusskolas 10. klases skolēniem Aleksandrai
Medinai un Edvardam Likovskim,
bija lieliska izdevība kopā ar skolas
direktori Ilzi Rozenbergu un angļu
valodas skolotāju Rutu Virbuli baudīt pavasari Itālijas pilsētiņā Livorno,
kas ir rokas stiepiena attālumā no
Pizas – pilsētas, kur slīpi slejas slavenais sešu stāvu zvanu tornis.
Ceļojuma iemesls gan nebija
kāpšana slavenajā tornī, lai gan arī
tas tika izbaudīts. Brauciens bija uz
starptautiskā „Comenius” projekta
„Mana upe... Mana dzīve” piekto,
priekšpēdējo konferenci „Ūdens
un tehnoloģijas”, kur satikās astoņas skolas no septiņām Eiropas
valstīm – Latvijas, Itālijas, Lietuvas,
Portugāles, Spānijas, Rumānijas un
Zviedrijas. Kādēļ tieši mēs bijām tie
laimīgie ceļotāji? Viss sākās ar konkursu. Ikviens mūsu klasesbiedrs
varēja uzrakstīt savas idejas aprakstu
par tēmu „Lielupe un tehnoloģijas”.
Mēs domājām, kā varētu izmantot
upes straumi inovatīvi, lai iegūtu
elektrību videi draudzīgā veidā.
Izvēlējāmies „Tocardo” turbīnu, ar
kuras palīdzību var iegūt ievērojamu daudzumu elektrības, un tā
ir ekoloģiski labvēlīga tehnoloģija.
Apņēmāmies veikt nepieciešamos
simulācijas aprēķinus, izveidot
turbīnas modeli – un ceļazīme uz
Itāliju bija rokā. Atlika tikai janvārī
un februārī cītīgi strādāt, lai solīto
īstenotu.
Mūsu programma Livorno sākās ar nelielu sanāksmi skolā un iepazīšanās vakariņām, kur baudījām

itāļu skolotāju pašrocīgi gatavotos
nacionālos ēdienus.
Nākamā diena bija visnozīmīgākā, jo visām skolām bija jāprezentē savs darbs pārējiem projekta
dalībniekiem. Mēs bijām ārkārtīgi
uztraukušies, skolotāja nespēja vien
mūs nomierināt, bet viss norisinājās
ļoti labi – atmosfēra bija draudzīga,
publika atsaucīga. Mūsu prezentācija un idejas visiem šķita interesantas.
Pēc prezentācijas devāmies ekskursijā pa Istituto Tecnico Industriale
Statale Galileo Galilei telpām. Mums
ļoti patika skola, it īpaši tās netveramais izmērs – vairākas ēkas un
daudzās laboratorijas. Skolā mācās
aptuveni 1500 skolēnu, visi apgūst
tehniskas profesijas. Darba dienas
beigās piedalījāmies skolēnu darbnīcā un gatavojāmies starptautiskajai Ūdens dienai, kas bija paredzēta
nākamajā rītā. Bijām dažādās gru-

pās – Aleksandras grupas sauklis
bija „Izmanto, nevis iznieko!”, bet
Edvarda grupas moto bija „Mēs
gribam ūdeni, nevis benzīnu!”. Pēc
saukļu izdomāšanas uzrakstījām tos
uz skolas sienas, veidojot kopēju
zīmējumu. Vakarā sākās saviesīgā
dzīve – visu skolu jaunieši kopīgi
atpūtās pie Martas Spaghetti ballītē.
Ballīte visiem ļoti patika spaghetti
un labās mūzikas dēļ.
Nākamā diena sākās ar iepriekšējās dienas darba prezentēšanu
citiem. Pēc tam devāmies lieliskā
ekskursijā ar kuģīti pa Livorno kanāliem. Ekskursija aizrāva visus, jo
bija iespēja apskatīt Livorno skaistākās vietas un ostu no neierasta
rakursa. Dienu noslēdzām ar vakariņām restorānā „Alcatraz”, kas ir
slavens ar gaumīgajām telpām un
draudzīgo atmosfēras. Tomēr pats
svarīgākais bija tas, ka atkal visi

„Comenius” projekta skolēnu kopbilde no Spaghetti ballītes Martas
mājās. Priekšplānā Martas vecāki, aiz viņiem centrā Edvards Likovskis.

Atpūtas brīdis Livorno. No kreisās – Catalin un Alina (Rumānija),
Ciara (Itālija), Marcus (Zviedrija), Aleksandra (Latvija) un Greta
(Itālija).

draugi bijām kopā. Pēc vakariņām
devāmies uz „Calafuria” padejot.
Svētdiena, mūsuprāt, bija vislieliskākā diena, jo apmeklējām
Pizu un populārāko vietu jūras
krastā– Piazza dei Miracoli, kas
gan savulaik, gan joprojām ir iemīļota atpūtas vieta pašmāju slavenībām. Pirms braucām uz Pizu,
devāmies stundu ilgā pārgājienā
gar Chioma – upi, kuru projektam bija izvēlējusies Livorno skola.
Dienas iesākšana ar pārgājienu bija
lielisks veids, kā pamosties un izbaudīt Livorno dabas skaistumu.
Tomēr dienas kulminācija bija
Pizas tornis, kas ir blakus esošās
Svētās Marijas katedrāles zvanu
tornis un svētnīca. Gan es, gan
Edvards ar skolotāju un direktori
varonīgi kāpām 255 pakāpienus,
lai pavērtos uz apkārtni no augšas.

6. martā Babītes vidusskolas 2.c klases skolēni skolotājas Valdas
Kampenusas vadībā vecākiem prezentēja projektu
„Latvijas dzīvnieki”, ko aizsāka jau pagājušā gada novembrī
Pirms pasākuma skolēnu vidū bija lomu spēļu uzvedumus pēc latviešu
jūtams satraukums – uzstāšanās kla- tautas pasakām „Vecīša cimdiņš” un
sesbiedru, vecāku un viesu priekšā „Stūrgalvīgais vilcēns”, kur dalībnieki
nav nekāda joka lieta. Sākumā četri iejutās dažādu dzīvnieku lomās.
Skolotāja Valda Kampenusa zina
skolēni, pārstāvot katrs savu darba
grupu, stāstīja par Latvijā sastopa- stāstīt arī par šā projekta neredzamo
majiem dzīvniekiem. Klātesošie uz- pusi: „Darbs pie projekta aizsākās
zināja par zaķa, pelēkā vilka, kaķa jau pagājušā gada novembrī, kad
un zvirbuļvanaga dzīvi, ēšanas pa- klase sadalījās grupās un izvēlējās
radumiem, kā arī pielāgošanos vides dzīvniekus. Interesanti, ka zēni inapstākļiem. Pēc tam skolēni rādīja teresējās par plēsīgajiem zvēriem

un putniem, bet meitenēm izpētes
vērti šķita mājdzīvnieki un zālēdāji.
Darba gaitā tika lasītas un konspektētas enciklopēdijas, kā arī pētīta cita
veida izziņu literatūra, bet februārī,
projektu nedēļas laikā, skolēni izmantoja informātikas klases datorus,
kur apguva atlases prasmes internetā. Projekta nedēļas laikā skolēni
apmeklēja Dabas muzeju, kur ne
tikai aplūkoja ekspozīciju, bet ap-

Skats tiešām bija skaists, negribēju
kāpt lejā... Dienas beigās nosvinējām Simones un Lukas astoņpadsmito dzimšanas dienu. Dāvanā
viņi katrs saņēma T-kreklu ar
mūsu parakstiem un sirsnīgākajiem novēlējumiem.
Pirmdienu veltījām kopsavilkumu rakstīšanai un čemodānu
krāmēšanai, tad atvadu ballīte
un asaras... Jāsaka, šo „Comenius”
projekta braucienu mēs izbaudījām no visas sirds. Vērtīgākais bija
apzināties ūdens nozīmi mūsu dzīvē un uzzināt par dažādām tehnoloģijām, kas draudzīgas upēm, kā
arī jaunu draugu iegūšana, skaistās
Toskānas kultūras apgūšana un lieliskā itāļu ēdiena baudīšana.
Aleksandra Medina
un Edvards Likovskis

atbildi varēja saņemt balvu – „zaķa
spiriņas” jeb rozīnes šokolādē. Kad
priekšnesumi beidzās, vecāki ar
skolotāju sāka apspriest nākamos
projektus, bet skolēni izmantoja
brīvsoli, lai fotografētos un dalītos
guva masku darināšanas prasmes, piedzīvotajā. Paldies jāsaka arī vekas vēlāk lieti noderēja uzveduma cākiem un visiem citiem atbalstīsagatavošanā.”
tājiem, kuri palīdzēja gan projekta
Prezentāciju laikā skolēni ak- laikā, gan tik kuplā skaitā ieradās uz
tīvi dzīvoja līdzi cits cita sniegu- noslēguma pasākumu. Liels paldies
mam, bet vecāku vidū visu laiku noteikti jāsaka arī skolotājai Valdai
varēja just vieglu satraukumu un Kampenusai par projektā ieguldīto
lielu apmierinātību par bērnu pa- enerģiju, radošās domas lidojumu
veikto. Pēc izrādēm jaunie pētnieki un pacietību darbā ar skolēniem.
skatītājiem uzdeva jautājumus un
mīklas par dzīvniekiem. Par pareizu
Sagatavoja Stefānija Dubra
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Babītes mūzikas skolas audzēkņiem godalgotas
vietas Latvijas izglītības iestāžu konkursā
15. un 16. februārī Rīgas Pedagoģijas
un izglītības vadības akadēmijā
norisinājās Latvijas izglītības iestāžu
instrumentālo ansambļu un vokāli
instrumentālo ansambļu konkurss.
Babītes
mūzikas
skolu
konkursā pārstāvēja jaunāko
klašu instrumentālais ansamblis
un vecāko klašu instrumentālais
ansamblis (skolotāja Anda Bikau
niece), sitaminstrumentu ansamblis „Mazais bundzinieks” (skolotāja
Maija Švēdenberga), koklētāju
ansamblis „Dzītariņi” un Babītes

novada koklētāju ansamblis „Balti”
(skolotāja Valda Bagāta), kurā
spēlē mūzikas skolas absolventi un
vecāko klašu kokles spēles audzēkņi.
Visi kolektīvi startēja ar labiem
panākumiem, iegūstot I pakāpes
diplomu katrs savā kategorijā,
turklāt jāatzīmē, ka jaunāko klašu
instrumentālais ansamblis, vecāko
klašu instrumentālais ansamblis
un sitaminstrumentu ansamblis
„Mazais bundzinieks” savā grupā
I pakāpes diplomus izcīnīja diezgan sīvā konkurencē – kopā grupā

piedalījās 29 ansambļi no visas ansamblis, gan sitaminstrumentu
Latvijas. Jaunāko klašu ansamblis ansamblis „Mazais bundzinieks”.
kopvērtējumā savā grupā ieguva 3. Koklētāji šajā konkursā piedalīsies
vietu, „Dzītariņi” un „Balti” katrs duetu kategorijā.
savā grupā – 1. vietu, kā arī visi trīs
Kolektīvās
muzicēšanas
kolektīvi balvā ieguva dāvanu karti tradīcijas Babītes mūzikas skolā
no mūzikas veikala „Mūzikas centrs”. ir nostiprinājušās gadu gaitā, un
Konkursa dalībnieki ir gandarīti par ansambļu panākumi dažādos
rezultātiem un turpina gatavoties konkursos, skatēs un festivālos
nākamajiem konkursiem. Tuvākais liecina par vēlmi kopā muzicēt,
no tiem – Noras Novikas VII Starp- uzstāties, piedalīties dažādos
tautiskais mazās kamermūzikas konkursos un festivālos, kā arī kopā
konkurss Mārupē, kurā piedalīsies pavadīt laiku muzicējot. Koklētāju
gan jaunāko klašu instrumentālais ansamblim „Dzītariņi”, „Balti” un

Mākslas dienas

Atnākot pavasarim un pavasarīgai
noskaņai, arī cilvēkos rodas īpašas
sajūtas – pozitīvas emocijas un radīšanas prieks!
Katru pavasari Babītes novada
sākumskola „Vinnijs” sadarbībā ar
Babītes novada pašvaldību organizē
Mākslas dienas, kur pulcējas jauno
mākslinieku komandas no vairākām
pirmsskolas un sākumskolas izglītības iestādēm.

Mākslas dienas
pirmsskolā – „Riti
saules kamolīti”

Šogad „Vinnijā” pulcējās viesi no sešām izglītības iestādēm – PII „Saimīte”, Babītes PII, Salas sākumskolas,
privātās PII „Liesmiņas”, privātās PII
„Varavīksnes putns”, Latvijas Starptautiskās skola, kā arī bērni no „Vinnija”.
Lai labāk iepazītu cits citu, bērni bija sagatavojuši daudzveidīgus

Mākslas dienu noslēgumā salmu lellītes satikās kopīgā leļļu saietā,
mūzikas instrumenti ieguva kopīgu
priekšnesumus dziesmās, dzejoļos skanējumu apvienotajā orķestrī.
Cerams, ka ikviens guva pozitīun laba vēlējumos.
Šogad mazie mākslinieki va- vas emocijas, iemācījās ko jaunu un
rēja apgūt jaunas prasmes četrās patīkami pavadīja laiku.
radošajās darbnīcās, izkustināt kājas latviešu tautas rotaļās un deju Mākslas dienas
soļos, kā arī apgūt latvju rakstus to sākumskolā
daudzveidībā.
13. martā Babītes novada sākum„Latvju rakstu darbnīcā” tapa skola „Vinnijs” pulcēja Babītes nokatras komandas lielais mākslas vada skolu 1.–4. klašu audzēkņus –
darbs – apgleznots lina galdauts, mākslas cienītājus. Valdot īpaši
kurš gadskārtu svētku svinībās prie- pavasarīgai un radošai noskaņai,
cēs gan lielos, gan mazos.
tika sagaidīti mazie mākslinieki no
Savukārt „Saulīšu darbnīcā” Babītes vidusskolas, Salas pamatbērni no krāsainām dzijām gata- skolas un Latvijas Starptautiskās
voja saulītes – pirkstiņu veiklība skolas.
un prieks par paveikto iedzirkstījās
Mākslas dienas varēja sākties!
dažādās krāsu gammās un noskaņās. Galvenais šīs dienas uzdevums –
„Salmu lellīšu darbnīcā” salmu veicināt skolēnu radošo darbību
kūlīši pārvērtās smaidīgās lellītēs, un sadarbību starp skolām.
bet „Skandenīšu darbnīcā” pogas
Babītes novada sākumskolas
un žuburainie zari pārtapa skanīgos „Vinnijs” skolēnu priekšnesumi un
mūzikas instrumentos.
savstarpējā iepazīšanās atraisīja

ikvienu, motivējot pievērsties svarīgajiem dienas uzdevumiem.
Pirmais no tiem – mākslas konkurss par tēmu „Diena, kas iedvesmo!”. Ikviens konkursa dalībnieks ar
lielu iekšēju apņemšanos uzsāka darbu. Visapkārt valdīja radoša noskaņa,
zibēja krāsu paletes un mirdzēja acis.
Arī otrs uzdevums – kopdarbs
„Brīnišķīgā pasaule” – prasīja pamatīgu darbošanos mākslas pasaulē. Katra skola veidoja divus brīnišķīgus
gleznojumus akrila tehnikā. Vienojoties par kopīgām idejām, tapa izstā-

sitaminstrumentu
ansamblim
„Mazais bundzinieks” piedalīšanās
skatēs un konkursos ne tikai Latvijas mērogā, bet arī ārzemēs ar
panākumiem nav pirmo reizi, lai
gan jāpiebilst, ka šādā sastāvā
„Mazais bundzinieks” piedalījās
konkursā pirmo reizi (viendabīgs
sitaminstrumentālistu ansamblis).
Liels paldies jāsaka Babītes
mūzikas skolas skolotājām Andai
Bikauniecei, Maijai Švēdenbergai
un Valdai Bagātai par veiksmīgu
ansambļu sagatavošanu konkursam
un audzēkņu motivēšanu kolektīvai
muzicēšanai.
Babītes mūzikas skolas
sitaminstrumentu spēles
skolotāja Maija Švēdenberga

de, kurā varēja aplūkot krāsainus un
interesantus mākslas darbus. Katra
darba unikalitāte izpaudās domu un
krāsu saskaņotībā, spējā skatītājiem
atklāt savu pasaules redzējumu.
Pēc padarītā darba māksliniekiem bija iespēja izkustēties jautrās
rotaļās un nobaudīt kopīgas pusdienas.
Mākslas dienu noslēgumā –
konkursa uzvarētāju un dalībnieku apbalvošana, gandarījums par
paveikto, saldējuma baudīšana un
prieks par pašu sarīkoto izstādi.
Galvenā Mākslas dienu atziņa –
uzvarētāji ir visi, jo mākslas spēks
iedvesmo un vieno!
Paldies visiem brīnišķīgajiem
skolotājiem un, protams, mazajiem
māksliniekiem par izturību, darbošanās prieku un jaukajiem darbiem!
Babītes novada privātās
sākumskolas „Vinnijs”
pirmsskolas izglītības skolotāja
Antra Legzdiņa
un sākumskolas skolotāja
Inita Zēriete
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Saimnieciskie darbi
Kopdziedāšanas
tradīcijas Piņķu pagastā 2014. gada martā
Koru veidošanās vēsture Piņķu
pagastā līdz šim bija maz pētīta,
un lielākoties saglabājušās ziņas
par kora darbību kopš 20. gadsimta 20. gadiem, taču kopdziedāšanas tradīcijas mūsu pagastā
ir krietni senākas. Nav šaubu,
ka muižnieku laikos Piņķu pagastā, kā lielākajā daļā Latvijas
teritorijas, ļaudis piekopa burdona daudzbalsīgo dziedāšanu,
bet rakstiski avoti nesniedz ziņas par Piņķos dziedāto dziesmu
tekstiem.
Babītes pagasta iedzīvotāji var
būt patiesi lepni, jo mūsu pagastā
1587. gadā tapusi viena no pirmajām laicīgajām dziesmām – slavinošs korālis latviešu valodā „No
tevis viens avots tas labums”, kas
iekļauta 1615. gadā Rīgā izdotajā
grāmatā „Psalmi un garīgie dziedājumi, kas tiek dziedāti Dieva
baznīcās Rīgā un citās Vidzemes
vietās Vidzemes zemnieku valodās”. Dziesmas autors ir pirmais
zināmais Piņķu un Babītes draudzes mācītājs Andreas Schurings,
kas arī, visticamāk, vadījis pirmās
Piņķu baznīcas būvēšanu un vēlāk kļuvis par Rīgas Jāņa baznīcas
mācītāju.
17. gadsimtā, ievērojot Eiropas
tradīcijas, Rīgas inteliģences pārstāvjiem bija iecienīta paraža vēlēt
laimes jubilejās dziesmas veidā
jeb karmitās. Zināms, ka šādas
apsveikuma dziesmas 17. gadsimta beigās rakstījis Piņķu draudzes
mācītājs Hanss Fūrmans. Īpaši
pieminama ir mācītāja A. Baumaņa 1699. gadā H. Fūrmanam
veltītā dziesma „Labais vēlēšanas
vārds no tās latviešu draudzes
Piņķos”.
Turpmākais radošais dziesmu gars Piņķos apsīcis, domājams, karu un mēra dēļ. Jo īpaši
kopdziedāšanas tradīciju attīstību
18.gadsimta sākumā Piņķos varēja kavēt muižas pārvaldnieks
Regijs (no 1735. līdz 1745. g.),
kurš, kā Rīgas rātes kolēģija pati
atzinusi, ir bijis negantākais un
briesmīgākais muižkungs visā
Pierīgā un nežēlīgi 10 gadus
mocījis piņķiniekus. Nav šaubu,
ka šādos apstākļos nevarēja būt
ne runas par draudzes kultūras
dzīves veidošanos.
Domājams, ka ar 27 gadus
vecā, tikko Tērbatas universitāti
beigušā mācītāja Hermaņa Hartmaņa ienākšanu Piņķu draudzē
1849. gadā situācija garīgajā un
kultūras dzīvē varēja uzlaboties.

Zināms, ka H. Hartmanis pats
esot bijis labs dziedātājs.
Pirmās ziņas par Piņķu
draudzes dziedājumu saistīts ar
1872. gadu, kad Debesbraukšanas dienā tiek likts Piņķu baznīcas pamatakmens un dziedātas
dziesmas „Lai Dievu visi lūdz” un
„Paliec ar žēlastību”. 1874. gads
Piņķu draudzei bijis saistīts ar
kādu īpašu notikumu – atvadīšanos no vecā dievnama. Draudzes
locekļi esot dziedājuši atvadīšanās dziesmu vecajam dievnamam,
kas atradies netālu no jaunuzceltā, bet, ieejot jaunajā baznīcā,
koris skolotāja Saržanta vadībā
trīsbalsīgi dziedājis M. Lutera
slaveno dziesmu „Viena stipra
pils ir mūsu Dievs”. 1875. gada
29. decembrī Piņķu skolā notika
saviesīgs vakars ar brangu dziedāšanu, kurā piedalījās skolotāja
Indriķa Saržanta vadītais jauktais
un vīriešu koris. Lai gan laiks bijis slikts un ceļi neizbraucami –
pasākums bijis kupli apmeklēts,
ka pat vietu trūcis. No publikas
gan izskanējusi vēlme, lai diriģents turpmāk vairāk vērības pievērš tautasdziesmām, ne „svešām
dziesmām”. (I. Saržants ir Piņķu
skolotāja Ernesta Saržanta jaunākais brālis, kas pāris mēnešus
strādājis Piņķos un apguvis no
brāļa zināšanas, bet vēlāk bijis zināms diriģents un kultūras dzīves
organizators Kurzemē.)
Vairākus gadus par kora aktivitātēm Piņķu pagastā ziņu vairs
nav, tikai 1881. gadā parādās ziņa,
ka dziedāšana uz vairāk balsīm
Piņķu pagastā pavisam apklususi un pie vainas esot jaunieši,
kam nav vaļas vai lustes dziedāt.
Bet jau gadu vēlāk situācija mainās – 1882. gada 6. jūnijā notiek
saviesīgs vakars izpušķotajā Babītes ezera krastā un viesus ar
dziesmām priecē Piņķu Annas

draudzes koris. Pasākumā iegūtie līdzekļi tiek ziedoti jaunu
grāmatu iegādei. Tā paša gada
Jaungada dievkalpojumā, par nožēlu draudzei, koris nav dziedājis,
un tā neesot nedz mācītāja, nedz
skolotāja vaina, tik pašu jauniešu
neizdarība.
Liela kopdziedāšana Piņķu
pagastā notikusi 1884. gada
9. decembrī, kad iesvētīta Pētera
skola. Tad uz vairāk balsīm koris dziedājis „Gods Dievam iekš
augstības”, tāpat pasākuma laikā
trīsbalsīgi dziedājis skolēnu koris.
Pasākuma viesus goda maltītes
laikā ar jaukām dziesmām izklaidējis jauktais un vīru koris.
Nenoliedzami pie kordziedāšanas
liela loma piedēvējama skolotājam Jānim Ramanim, kurš pirms
pārnākšanas uz Piņķiem izveidoja un 11 gadus vadīja spēcīgo
Jāņa kalna kori Pūrē.
Lielākais kultūras dzīves dzinulis 19. gadsimta beigās neapšaubāmi ir Vispārīgie latviešu
dziedāšanas svētki, kas iezīmē
jaunu rosību un koru uzplaukumu Latvijā. Piņķu draudzes koris
pirmajos divos Dziesmu svētkos
1873. un 1880. gadā nav piedalījies, taču liela rosības sākas, gatavojoties trešajiem dziedāšanas
svētkiem Rīgā. 1888. gadā Piņķu
draudzes koris ir „atmodies” –
16 vīru koris notur koncertu
pie Piņķu tiesas nama, pēc pāris
nedēļām 24 dziedātāji no Piņķu
draudzes kora diriģenta E. Saržanta vadībā dodas dziedāt uz
Rīgu. Emocijas, ar kādām dziedātāji gaidīja šo lielo notikumu,
savās atmiņās aprakstījis Krišs
Freimanis, kurš Sv. Nikolaja Piņķu korī sācis dziedāt 1888. gadā
14 gadu vecumā: „Jūs nevarat iedomāties, ar kādu sajūsmu sirmi
vīri un jaunekļi apmeklēja katru
mēģinājumu. Dziedāt sākām uzreiz pēc dievvārdiem un turpinājām līdz pat 11 vakarā.”
Skolotājs un diriģents Ernests Saržants Piņķu draudzes kori vadījis arī ceturtajos
(1895. gadā – 28 dziedātāji) un
piektajos (1903. gadā – 30 dziedātāji) Dziesmu svētkos.
Nobeigumā jāsecina, ka pirmā ar notīm un vārdiem pierakstītā dziesma Piņķos tapusi
pirms 427 gadiem, bet koris aktīvu darbību uzsācis pirms 140
gadiem!
Vēsturnieks Mārtiņš Mitenbergs

1. Procesā esošās iepirkumu procedūras:
1.1. Noslēgusies piedāvājumu izvērtēšana iepirkumam
par Babītes novada pašvaldības ielu un autoceļu ikdienas
uzturēšanas darbiem ziemas periodā; pieņemts lēmums
pārtraukt iepirkumu bez rezultāta.
1.2. Noslēdzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš iepirkumam „Par Liepu alejas rekonstrukciju Babītes pagastā,
Babītes novadā”; pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA
„Lemminkainen” par līgumcenu EUR 343 766; lēmums
pārsūdzēts Iepirkumu uzraudzības birojā; birojam iesniegta iepirkuma dokumentācija ar paskaidrojumiem.
1.3. Izsludināts iepirkums par mēbeļu piegādi Babītes
novada pašvaldības bibliotēkas telpām Jūrmalas ielā 14A,
Piņķos; piedāvājumu iesniegšanas termiņš 07.04.2014.
1.4. Izsludināts iepirkums par krēslu piegādi Babītes
novada pašvaldības kultūrizglītības centra koncertzālei
Jūrmalas ielā 14A, Piņķos; piedāvājumu iesniegšanas
termiņš 14.04.2014.
2. Iepirkuma procedūru rezultātā noslēgti līgumi ar:
2.1. SIA „Prāna Ko” par saimniecības preču piegādi Babītes novada pašvaldības administrācijas un iestāžu darba
nodrošināšanai; termiņš 03.03.2016.
2.2. SIA „VR Projekts” par Babītes novada pašvaldības
pārvaldījumā esošo ielu un autoceļu grants, šķembu un
uzlabotas grunts segumu uzturēšanas darbiem; termiņš
15.04.2015.
2.3. SIA „Rīgas Apriņķa Avīze” par Babītes novada pašvaldības informatīvā izdevuma „Babītes Ziņas” izdošanu
un izplatīšanu”; termiņš 31.03.2016.
2.4. SIA „B-Tour” par transporta pakalpojumiem dažādiem skolēnu, sportistu, pašvaldības kolektīvu pārvadājumiem; termiņš 23.05.2016.
2.5. SIA „Riga Rent” par Babītes novada pašvaldības
meliorācijas sistēmu uzturēšanas darbiem; termiņš
22.04.2016.
3. Noslēgts līgums ar AS „G4S Latvia” par ēkas Liepu aleja 17,
Babītē, Babītes pagastā tehnisko apsardzi; termiņš 13.03.2015.
4. Noslēgts līgums ar SIA „R.Grūbes konsultāciju birojs” par
personu datu apstrādes un informācijas resursu drošības
stāvokļa auditu Babītes novada pašvaldības iestādēs; termiņš
28.04.2014.
5. Noslēgta vienošanās ar SIA „Komunālie pakalpojumi” par
iznomāto nedzīvojamo telpu nomas maksas apmēru līdz
30.04.2015. ēkā „Doktorāts”, Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā.
6. Noslēgta vienošanās ar Valsts akciju sabiedrību „Latvijas Pasts”
par iznomāto nedzīvojamo telpu nomas maksas apmēru
līdz 30.04.2015. ēkā „Doktorāts”, Spuņciemā, Salas pagastā,
Babītes novadā.
7. Izstrādāts Sila ielas un Spuņciema ielu topogrāfiskais plāns.
8. Noteikta tehnisko projektu „Ūdenssaimniecības pakalpojumu
attīstība Salas pagasta Spuņciemā” un „Spuņciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu dūņu lauka rekonstrukcija” vērtība
ieguldīšanai pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Komunālie
pakalpojumi” pamatkapitālā.
9. Saskaņota skiču stadija tehniskajiem projektiem „Ūdensapgādes, kanalizācijas un siltumtrases ārējo inženierkomunikāciju tīkli daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra
ēkai Centra ielā 3, Piņķos, Babītes novadā un pirmsskolas
izglītības iestādes „Saimīte” korpusa ēkai” un „Pirmsskolas
izglītības iestādes „Saimīte” korpusa būvniecība”.
Elfa Sloceniece,
pašvaldības izpilddirektore
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Lieldienu
Dievkalpojumi
Piņķu draudzē
17. aprīlī, Zaļajā ceturtdienā, plkst. 18.30 –
dievkalpojums Svētā Vakarēdiena iedibināšanas
svētkos
18. aprīlī, Lielajā piektdienā, plkst. 11.00 –
dievkalpojums Kristus nāves dienā;
19. aprīlī, sestdienā, plkst. 22.30 –
Lieldienu sagaidīšanas nakts dievkalpojums;
20. aprīlī, svētdienā, plkst. 11.00 –
Kristus Augšāmcelšanās svētku dievkalpojums ar
jaunās draudzes padomes ievešanu amatā

No 2013. gada 13. septembra līdz 2014. gada 1. jūnijam Piņķos, Babītes mūzikas skolās telpās
Jūrmalas ielā 17, tiek realizēts projekts „Sitaminstrumentu iegāde perkusiju mākslu atbalsta fondam „Mazais Bundzinieks” – pirmais posms”. Tā īstenošanai ir piešķirts publiskais finansējums
90% apmērā no ELFLA, t.i., EUR 18 567,89, un Babītes novada pašvaldības līdzfinansējums 10%
apmērā, t.i., EUR 2064,02.
Projekta mērķis ir sekmēt kvalitatīvu perkusiju mākslu atbalsta fonda „Mazais Bundzinieks”
koncertdarbību, iegādājoties nepieciešamos sitaminstrumentus, tādējādi veicinot saturīgas Babītes
novada bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas. Projekta ietvaros tiks īstenoti trīs posmi,
kur katrā posmā tiks iegādāti sitaminstrumenti un cita materiāltehniskā bāze sekmīgai fonda darbībai. Pirmā posma ietvaros tiks iegādāta kvalitatīva firmas „Marimba One” piecoktāvu marimba,
firmas „Adams” koncertzvaniņi, firmas „Pearl” filharmonijas modeļa mazā bunga, „Zildjian” šķīvis,
„Meinl” kalimba un dažas mazās perkusijas.
Perkusiju mākslu atbalsta fonds „Mazais Bundzinieks” ir noslēdzis sadarbības līgumu ar Babītes
mūzikas skolu, kā rezultātā kopīgi tiks realizēti dažādi muzikāli projekti, meistarklases, festivāli,
koncerti un citas radošas ieceres. Tuvākajā nākotnē ir iecerēts rīkot konkursu sitaminstrumentālistiem, un šīs ieceres īstenošanai jauno instrumentu iegāde ir pirmais solis. Ikdienā instrumenti
būs neatņemama sastāvdaļa gan Babītes mūzikas skolas audzēkņu apmācībā, gan individuālajās
nodarbībās, gan kolektīvajā muzicēšanā.
Projekta pirmais posms ir sākums sitaminstrumentu iegādei fonda vajadzībām. Nākotnē plānots
iegādāties gan citas perkusijas, gan arī pārējos lielos sitaminstrumentus, piemēram, timpānus, lielos
zvanus, vibrafonu un krotāles.
Projekta vadītāja Maija Švēdenberga

No 2013. gada 13. septembra līdz 2014. gada 1. maijam Piņķos, Babītes mūzikas skolas telpās
Jūrmalas ielā 17, tiek realizēts projekts „Tautastērpu un karoga iegāde Babītes koklētāju ansamblim „BALTI””. Tā īstenošanai ir piešķirts publiskais finansējums 90% apmērā no ELFLA, t.i.,
EUR 5272,96, un Babītes novada pašvaldības līdzfinansējums 10% apmērā, t.i., EUR 585,88.
Projekta mērķis ir iegādāties Babītes koklētāju ansambļa „BALTI” dalībnieku koncertdarbībai
nepieciešamos tautastērpus, kā arī kolektīva prezentācijai nepieciešamo kolektīva karogu. Projekts
tiek realizēts divos posmos. 1. posms ir noslēdzies, un, pateicoties Babītes pašvaldības finansiālam
atbalstam, tika izgatavots un iegādāts ansambļa „BALTI” karogs, bet 2. posmā plānojam iegādāties
tautastērpus.
Iespēja koncertēt tautastērpos veicinās piederības apziņu savam kolektīvam dažādos Babītes
pagasta iedzīvotājiem pieejamos kultūras pasākumus, veicinās kokles spēles tradīciju saglabāšanu
un popularizēšanu ne tikai pagasta, novada un valsts mērogā, bet arī ārpus valsts robežām. Tautastērps ansambļa dalībniekiem ir nepieciešamība, jo kokļu kopspēles tradīcijas ikgadējās Latvijas
kokļu dienās un Vispārējos latviešu Dziesmu un Deju svētkos prasa, lai tiktu ievērotas latviešu
tautastērpu valkāšanas tradīcijas. Savukārt ansambļa karogs ir neaizstājams kolektīva koptēla paudējs
Latvijas kokļu dienu, Dziesmu svētku, vietējo un ārvalstu festivālu gājienos. Tautastērpi un karogs
radīs piederības sajūtu Babītes novadam.
Projekta vadītāja Valda Bagāta

Martā sastādīti 14 protokoli/paziņojumi par
apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu
Babītes novada pašvaldības
Sabiedriskās kārtības daļa informē, ka sabiedriskās kārtības
sargi sadarbībā ar Olaines iecirkņa policijas darbiniekiem,
veicot sabiedriskās kārtības uzraudzību Babītes novadā janvārī, devušies 36 izbraukumos.
Mēneša laikā Valsts policijā nogādātas 7 personas, no kurām
5 personas par administratīvo
pārkāpumu izdarīšanu, bet 2
personas – aizdomās par noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu.
Februārī saņemti un izskatīti 17
iedzīvotāju iesniegumi un sūdzības, 2 gadījumos personas

nogādātas savā dzīvesvietā. Ar
27 personām veiktas preventīva
rakstura pārrunas un pieņemti
paskaidrojumi. Sastādīti 14 protokoli/paziņojumi par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu
neievērošanu, savukārt par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu sabiedriskās vietās vai par atrašanos
sabiedriskās vietās tādā reibuma
stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu, sastādīti 2 administratīvo
pārkāpumu protokoli. Sastādīti
2 protokoli par to, ka uz mājas
vai celtnes nav mājas numura.
Martā tika veikts 1 reids, kuru

laikā tika pārbaudītas automašīnas un to vadītāji, ar mērķi
novērst likumpārkāpumus un
noziedzīgus nodarījumus, kā arī
tika veikta preventīva rakstura patrulēšana Babītes novada
teritorijā – pārbaudītas personas, kuras agrāk tikušas tiesātās, kā arī tika pārbaudīta māju
numuru lietošana uz ēkām un
celtnēm.
Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienests un Valsts
policija atgādina, ka par kūlas dedzināšanu draud naudas
sods, kas fiziskajām personām
ir 280–700 eiro. To paredz Lat-

vijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksa 179. pants „Ugunsdrošības prasību pārkāpšana”. Par
šajā pantā paredzētajiem pārkāpumiem iedzīvotājus sodīt
ir tiesīga gan policija, gan arī
ugunsdzēsēji.
Ministru kabineta 2004. gada
17. februārī izdotie „Ugunsdrošības noteikumi” paredz, ka
ikvienas personas pienākums
ir nepieļaut ugunsgrēka izcelšanos vai darbības, kas var novest pie ugunsgrēka. Noteikumu
20. punkts nosaka, ka objekta
teritorija sistemātiski jāattīra
no degtspējīgiem atkritumiem,

bet ap ēkām desmit metru plata josla jāattīra no sausās zāles
un nenovākto kultūraugu atliekām. Cita starpā minētajā
normatīvajā aktā noteikts, ka
zemes īpašnieks (valdītājs) veic
nepieciešamos pasākumus, lai
objekta teritorijā nenotiktu kūlas dedzināšana.
Lūgums ziņot sabiedriskās
kārtības daļai par konstatētiem
sabiedriskās kārtības u.c. likumpārkāpumiem pa diennakts tālruni 29466001.
Ainārs Skudris,
sabiedriskās kārtības sargs
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Interesanti par
Salas pagastu
Kā ienācējam Babītes novadā man
Lūk, „Rīgas Jūrmalas Vēstu”
te viss vienādi svešs, taču labi tādā 1938. gada 3. septembra numuziņā, ka, iepazīstoties ar šejienes vie- rā ievietots šāds Roberta Vizbuļa
tām un iedzīvotājiem, mani neskar spalvas darbs „Salas pagasts”:
nekādi stereotipi, personīgas dabas iespaidi
vai draugu stāsti, te
man tādu nemaz nav.
Vērtējumos un iespaidu
analīzē esmu absolūti
brīvs, tādēļ varu priecāties, ka vērtējums var
būt tikai objektīvs.
Sabiedriskā dzīve tuvējās apkārtnes
pagastos – Kalnciemā, Valgundē, Līvbērzēs,
Bērzmuižā,
Irlavā, Džūkstē – līdz
pirmās brīvvalsts un
vācu okupācijas varas
laiku beigām, kurus
esmu papētījis, salīdzinot ar tagadējā Babītes
novadā ietilpstošajiem
Piņķu, Salas un daļēji
iekļauto seno Pavasara
un neseno Slokas pagasta daļu,
ir bijusi vairāk nekā pieticīga.
Bet tad, kad man, papētot vietējo
Kuram pagastam Latvijā vēl būtu
pagastu vēsturi un sadzīvi, nāca rokā veltīts dzejolis? (Tas gan adresē paRoberta Vizbuļa dzejolis, kas veltīts gastvecim nav pasniegts, tādēļ zelta
Salas pagastam, visa skepse tomēr rāmī pagastmājā nav bijis pakārts.)
Pāvils Grēniņš
pārgāja.

Marts – teātra mēnesis Babītes
pirmsskolas izglītības iestādē
Pēc aukstās ziemas pienācis ilgi gaidītais pavasaris. Tas Babītes pirmsskolas izglītības iestādē ienesis radošu gaisotni. Metodiskajās sanāksmēs
visas skolotājas, čakli un radoši darbojoties – filcējot, griežot, līmējot,
adot un tamborējot –, izgatavoja pasaku tēlus latviešu tautas pasakām
„Abru taisītājs”, „Lauku pele un pilsētas pele”, „Lapsa, vilks un lācis”.
28. martā skolotājas bērnus iepriecināja ar pašu gatavoto leļļu teātri.
Grupas „Rūķīši” bērni skolotāju Sanitas Dances un Zandas Balodes
vadībā, kā arī ar mūzikas skolotājas Sandras Sestules un auklītes Dzintras Valkeres palīdzību iejutās aktieru profesijā. Darbojoties saulītes,
mākoņu, zaķu, ežu, vāveru un lapsu lomās, mācoties dziesmas un
kustības, bērni iestudēja lugu „Pie saulītes ciemos”. 26. martā – Teātra
dienas priekšvakarā – izrāde tika rādīta vecākiem. Paldies visiem
vecākiem par krāšņajiem tērpiem un atbalstu!
Babītes PII vadītājas vietniece izglītības jomā Marita Aploka

Ūdens un uguns posta
darbi Babītes pagastā
18.–20. gadsimtā
Ģeogrāfiskās atrašanās dēļ Babītes pagasts sendienās gana bieži cietis no pavasara plūdiem.
Pirmie man zināmie, plašāk
aprakstītie plūdi mūsu pagastā
minēti pēc 1709. gada ļoti aukstās ziemas, kad aukstums esot
bijis tik liels, ka pat termometra
skalā nav bijis iespējams nolasīt, cik īsti auksts tad esot. Tajā
ziemā esot nosaluši neskaitāmi
cilvēki un izsalusi lielākā daļa
augļu koku, bet ledus biezums
Daugavā sasniedzis 135 cm.
Togad arī Babītes ezers dažviet
esot izsalis līdz gruntij. Pavasarī
sākušies milzīgi plūdi. Savukārt
1877. gadā Daugavas plūdi pārņēmuši visu Pierīgas apkārtni un
sasnieguši pat Babīti.
Lielupes tuvums, bieži pārplūstošais Babītes ezers un blakus esošie purvi 19. gadsimtā
sekmēja lielu plūdu rašanos Piņķu (Babītes) pagastā vidēji reizi
sešos gados, taču 20. gadsimtā
lieli plūdi kļuvuši biežāki – pat
trīs reizes sešos gados. Bez pārplūstošām pļavām un tīrumiem
plūdi nodarīja arī citu postu –
ledus iešanas laikā Lielupes ledus ar vēju ārkārtīgi bieži no
upes un ezera tika sadzīts uz
apkārtējo zemnieku laukiem,
kur tas lielās kaudzēs krājās un
apgrūtināja zemes darbus. Liels
apgrūtinājums bija arī milzīgie
niedru un meldru ceru sanesumi.
Lieli plūdi Piņķu (Babītes)
pagastu ir skāruši arī 1837. un
1917. gadā un Babītes pagastu
1931., 1946., 1951. un 1958. gadā.
Jāatzīmē, ka plūdu iestāšanos
sekmēja ne tikai pavasaris, bet
arī spēcīgs ziemeļu vējš, kas dažās stundās Babītes ezeru varēja
pārvērst bangojošā jūrā un ūdeni
sadzīt apkārtējās pļavās. Tā, piemēram, 1878. gada 9. jūlijā sacēlies tik liels vējš, ka pašā siena
laikā visas Annasmuižas pļavās
esošās siena gubas peldējušas
ūdenī, bet vālos sagrābtais siens
gājis zudībā. Zemnieku vidū izcēlies strīds, ko varējis atrisināt
tikai tiesnesis. Lai nebūtu jādomā, kurš vairāk zaudējis, viņš
zemniekiem ieteicis atlikušo
sienu pārdot un naudu izdalīt
līdzīgās daļās.
Raizes Piņķu ļaudīm radījusi arī Neriņas upe, kas stipra
lietus laikā ātri vien kāpusi ārā
no aizaugušajiem krastiem un
applūdinājusi apkārtējās pļavas.

1930. gados Neriņu „savaldīt”
sācis Babītes aizsargu priekšnieks Vairogu mājas saimnieks
Alfrēds Skreija, kas apkārt savam
8 ha lielajam īpašumam uzbēris metru augstu valni, izracis
dīķi un uzlicis vēja turbīnu, kas
lieko ūdeni ar ātrumu 20 litri
sekundē dzinusi atpakaļ Neriņā.
Arī 1939. gada uzsāktā Babītes
poldera būvēšana ezera austrumu daļā sekmēja vismaz 725 ha
paglābšanu no plūdiem.
19. gadsimtā Piņķu muižu itin bieži piemeklējusi arī
ugunsnelaime. Tas lielā mērā
bija saistīts ar cilvēku intensīvo
apriti Pierīgas mežos ugunsnedrošajā laikā. Pieminēšu tikai
postošākos ugunsgrēkus. Zināms,
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1892. gadā Gātes pļavās (Salas pagasts) kāds zemnieks pīpējot netīšām aizdedzinājis siena
kaudzi. Uguns esot pārlēkusi
uz lauku, kļuvusi nevaldāma un
izplatījusies pa lielu apkaimi.
1914. gadā sācis degt mežs pie
Beberbeķu dzirnavām, dedzis
arī tīrelis pie guberņas robežas.
Dūmi esot bijuši sajūtami pat
Rīgā. Sausā laika dēļ Dzelzceļa
pārvalde norīkojusi strādniekus
abpus Rīgas–Jūrmalas dzelzceļam
izcirst krūmus un nokaisīt pie
sliedēm smiltis, lai kāda nejauša
dzirkstele no lokomotīvēm nepārlec mežā.
1936. gada 3. martā vairākas
ugunsdzēsēju kolonnas devušās
uz Piņķu mežniecību dzēst 70 ha
lielo ugunsgrēku, bet 1940. gada
maijā plašs (200 ha) ugunsgrēks
izcēlies aiz Viļumu mājām.
Uguns plosījusies divas dienas un
pārmetusies uz Kalnciema pagastu, nodarot lielus zaudējumus. Kā
izrādījies, saimnieks Purviņš ar
traktoru aris tīrumu, un dzirk-

Skats no Babītes pilskalna uz pārplūdušo Babītes ezeru. 1939. gads

ka 1821. gadā pie Beberbeķiem
izcēlies tik liels meža ugunsgrēks,
ka no Rīgas to apdzēst bija jāsūta pat karavīri, bet pati lielākā
degšana Piņķu pagastā sākusies
1868. gadā, kad pēc ārkārtīgi
sausa pavasara ugunsgrēki izcēlās visā Baltijā un citās Krievijas
guberņās, tostarp 9. jūnijā uguns
pārnāca no Klīves muižas uz Cenas tīreli. Uguns plosījies līdz pat
septembrim, un kopumā Rīga
togad zaudējusi aptuveni 28,5%
savu mežu. Pēc lielā ugunsgrēka
ļoti pieaugušas malkas cenas Jūrmalā un visā Pierīgā, tādēļ Piņķu, Salas un Beberbeķu muižas
zemnieki labības kaltēšanai bijuši spiesti tīrelī izgriezt aptuveni
400 tūkstošus kūdras kluču.
1882. gadā Meža departaments ziņo, ka meža dedzināšana Piņķu un Beberbeķu muižās
iet vairumā. Uguns tīšām tiekot
pielaista, tādēļ tiek izsludināta
atlīdzība 100 rubļi tam, kurš uzrādīs dedzinātājus.

stele ielēkusi sausajā zālē, no kā
arī sācies lielais ugunsgrēks.
Reizēm uguns nelaime sekojusi spēcīgam negaisam. Tā,
piemēram, 1894. gada vasarā
zibens tā plosījies, ka Annasmuižas zeme rībējusi un mājām
rūtis trīcējušas. Iedzīvotāji ko
tādu piedzīvotu neatminējās.
Tajā reizē zibens iespēris Dambju
Remeša stalli, kas nodedzis līdz
pamatiem. 1925. gada 5. oktobrī
Slokā izsludināta trauksme, jo
visa pamale degusi sarkanās liesmās. Izrādās, ka zibens saspēris
ezeram šajā pusē esošās Vismaņu
mājas (atradās tieši uz guberņas
robežas pie Peitiņu kapiem), kas
degušas ar tik lielu liesmu, ka
ugunsgrēks pārbiedējis cilvēkus
plašā apkārtnē. Glābšanas darbi
nebija iespējami stiprā vēja un
negaisa dēļ, gāja bojā visa iedzīve.
Vēsturnieks
Mārtiņš Mitenbergs
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Publiskās apspriešanas termiņš
no 16.04.2014. līdz 14.05.2014.
Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 07.05.2014. plkst. 17.00
Babītes novada pašvaldībā Centra
ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā.
Publiskās apspriešanas laikā detālplānojuma projekts būs izstādīts
Babītes novada pašvaldībā Centra
ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, kā arī pašvaldības mājaslapā internetā www.babite.lv.
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Babītes novada pašvaldībā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā,
LV-2107, vai elektroniski pa e-pastu
dome@babite.lv. Ja priekšlikumu
iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku
atbildi, fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums,
reģistrācijas numurs, adrese. Apmeklētāju pieņemšanas laiks Babītes novada pašvaldībā –
pirmdienās un ceturtdienās plkst.8.15–12.15 un 13–18.

Ar Babītes novada
pašvaldības
domes
26.03.2014. lēmumu
„Par
detālplānojuma
projekta nekustamā īpašuma
„Jaunķīši”, Salas
pagastā, Babītes
novadā, zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8088 006 0026, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (prot. Nr.4,
14.§), detālplānojuma projekts ir nodots publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
Publiskās apspriešanas termiņš no 16.04.2014. līdz 14.05.2014.
Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 29.04.2014. plkst. 17.00 Babītes novada
pašvaldības administrācijā „Pīlādzīšos” Salas pagastā, Babītes novadā.
Publiskās apspriešanas laikā detālplānojuma projekts būs izstādīts Babītes novada pašvaldībā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, kā arī pašvaldības mājaslapā
internetā www.babite.lv. Detālplānojuma projekta grafiskā daļa būs izstādīta arī 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 elektroniski pa e-pastu dome@
babite.lv. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, fiziskām personām jāno- Ar Babītes novada pašvaldības domes 26.03.2014. lēmumu „Par detālplānojuma „Lielrāda vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, batari” grozījumu izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma „Lielbatari” zemes vienībai,
reģistrācijas numurs, adrese. Apmeklētāju pieņemšanas laiks Babītes novada pašvaldībā – kadastra apzīmējums 8048 007 0800, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu
pirmdienās un ceturtdienās plkst.8.15–12.15 un 13–18.
un līguma slēgšanu par detālplānojuma grozījumu izstrādi” (prot. Nr. 4, 13.§) uzsākta
detālplānojuma grozījumu izstrāde.
Par detālplānojuma grozījumu izstrādes vadītāju apstiprināta Babītes novada pašvaldības teritorijas plānotāja Ingūna Krenberga.
Detālplānojuma grozījumu izstrādes mērķis – zemes vienības sadale un atļautās
Ar Babītes novada izmantošanas precizēšana.
pašvaldības domes
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Babītes novada pašvaldības
26.03.2014. lēmu- administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107, vai
mu „Par detālplā- elektroniski pa e-pastu dome@babite.lv.
nojuma projekta
nekustamā īpašuma
„Puķulejas”, Mežārēs,
Babītes pagastā, Babītes novadā, zemes Ar Babītes novada pašvaldības domes 26.03.2014. lēmumu „Par detālplānojuma izstrāvienībai ar kadas- des uzsākšanu nekustamā īpašuma „Dzelmes” zemes vienībai, kadastra apzīmējums
tra apzīmējumu 8048 004 0356, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu un līguma slēgšanu
8048 001 0537, no- par detālplānojuma izstrādi” (prot. Nr. 4, 10.§) uzsākta detālplānojuma izstrāde.
došanu publiskajai
Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Babītes novada pašvaldības teriapspriešanai un at- torijas plānotāja Ingūna Krenberga.
zinumu saņemšanai”
Detālplānojuma izstrādes mērķis – detalizēt teritorijas izmantošanas un apbūves
(prot. Nr. 4, 16.§), detālplānojuma projekts ir nodots publiskajai apspriešanai un atzinumu noteikumos atļauto izmantošanu.
saņemšanai.
Detālplānojums tiek izstrādāts nekustamā īpašuma „Dzelmes” zemes vienības, kaPubliskās apspriešanas termiņš no 16.04.2014. līdz 14.05.2014.
dastra apzīmējums 8048 004 0356, robežās.
Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 12.05.2014. plkst. 17.00 Babītes novada
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Babītes novada pašvaldības
pašvaldībā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā.
administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107, vai
Publiskās apspriešanas laikā detālplānojuma projekts būs izstādīts Babītes novada paš- elektroniski pa e-pastu dome@babite.lv.
valdībā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, kā arī pašvaldības mājaslapā
internetā www.babite.lv.
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Babītes novada pašvaldībā Centra
ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107, vai elektroniski pa e-pastu dome@
babite.lv. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, fiziskām personām jāno- Ar Babītes novada pašvaldības domes 26.03.2014. lēmumu „Par detālplānojuma izstrādes
rāda vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, uzsākšanu nekustamā īpašuma „Smilgu pļava” zemes vienībai, kadastra apzīmējums
reģistrācijas numurs, adrese. Apmeklētāju pieņemšanas laiks Babītes novada pašvaldībā – 8048 001 0033, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu un līguma slēgšanu
pirmdienās un ceturtdienās plkst.8.15–12.15 un 13–18.
par detālplānojuma izstrādi” (prot. Nr. 4, 11.§) uzsākta detālplānojuma izstrāde.
Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Babītes novada pašvaldības teritorijas plānotāja Ingūna Krenberga.
Detālplānojuma izstrādes mērķis – detalizēt teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumos atļauto izmantošanu.
Ar Babītes novada pašvaldības domes 26.03.2014. lēmumu „Par detālplānojuma projekta
Detālplānojums tiek izstrādāts nekustamā īpašuma „Smilgu pļava” zemes vienības,
nekustamā īpašuma „Vējgrieži-1”, Babītes pagastā, Babītes novadā, zemes vienībai ar kadastra kadastra apzīmējums 8048 001 0033, robežās.
apzīmējumu 8048 008 0094, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Babītes novada pašvaldības
(prot. Nr. 4, 15.§), detālplānojuma projekts ir nodots publiskajai apspriešanai un atzinumu administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107, vai
elektroniski pa e-pastu dome@babite.lv.
saņemšanai.
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Babītes novada pašvaldības domes sēdē

2014. gada 26. martā
Domes sēdes darba kārtībā 41 punkts.

Babītes novada pašvaldības dome lēma:
• uzdot 1 personai nojaukt patvaļīgi uzbūvētos iebraucamos ceļus nekustamajā īpašumā Gravu ielā
58, Spilvē, Babītes pagastā;
• piešķirt adreses un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķus nekustamā īpašuma „Sēnītes” detālplānojuma teritorijā projektētajām zemes vienībām;
• atteikt sadalīt nekustamo īpašumu „Ārņu Beltes”,
izstrādājot zemes ierīcības projektu;
• noteikt, ka nekustamā īpašuma „Birzītes” zemes
vienības sadalīšanai nepieciešams izstrādāt zemes
ierīcības projektu;
• noteikt, ka nekustamā īpašuma Spilves ielā 65 zemes vienības un nekustamā īpašuma Spilves ielā 67
zemes vienības robežu pārkārtošanai nepieciešams
izstrādāt zemes ierīcības projektu;
• noteikt, ka autoceļa A10 daļas Priedaine–Ķemeri
rekonstrukcijas zemes ierīcības projekti ir īstenojami pa posmiem jebkādā kārtībā pēc ierosinātāja
ieskatiem;
• noraidīt SIA „Mērniecība AK” sertificētā zemes
ierīkotāja izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem Mārtiņu iela 1, Mārtiņu
iela 2, Mārtiņu iela 3, Mārtiņu iela 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, zemes vienību robežu
pārkārtošanai;
• noteikt, ka nekustamā īpašuma „Radiņi” zemes
vienības sadalīšanai nepieciešams izstrādāt zemes
ierīcības projektu;
• apvienot nekustamā īpašuma „Ritas” un „Kates”
zemes vienības;
• uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamā īpašuma „Dzelmes” zemes vienībai 2,31 ha platībā un
nekustamā īpašuma „Smilgu pļava” zemes vienībai
3,03 ha platībā;
• apstiprināt Babītes novada pašvaldības saistošos
noteikumus Nr. 5 „Par detālplānojuma nekustamā
īpašuma „Kalniņi” daļai, kad. nr. 8048 001 0032,
apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem
daļā – zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
8048 001 0033”;
• uzsākt detālplānojuma grozījumu izstrādi detālplānojuma nekustamā īpašuma „Lielbatari” zemes vienībai;
• nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai izstrādāto detālplānojuma projektu nekustamā
īpašuma „Jaunķīši” Salas pagastā, Babītes novadā,
zemes vienībai 9,88 ha platībā, „Vējgrieži-1”, Babītes
pagastā, Babītes novadā, zemes vienībai 12,43 ha
platībā;
• mainīt nekustamā īpašuma „Sāgas”, Salas pagastā,
Babītes novadā, zemes vienībai noteikto nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi no komercdarbības objektu apbūve (NĪLM kods 0801) uz zeme dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļš zemes nodalījuma joslā (NĪLM kods 1101);
• noslēgt zemes nomas līgumus ģimenes dārzu uzturēšanai ar 10 personām par pašvaldībai piederošā
nekustamā īpašuma „Dārzi” zemes vienības daļu
„Piņķi”; ar 2 personām – par zemes vienības daļu
„MRS”;
• noslēgt zemes nomas līgumu ar 5 personām par
pašvaldībai piekrītoša zemesgabala iznomāšanu;
• parcelācijā „Cielavas” apbūves gabalam Nr. 8 (Nr.
plānā 12/687) piešķirt nosaukumu „Kreimenes”;
• veikt pakāpenisku vietējā ģeodēziskā tīkla pilnveidošanu un ģeodēzisko datu atjaunošanu kārtējo
mērniecības darbu un ar būvniecību saistīto projektu ietvaros;

• izsniegt izziņu 2 nepilsoņiem, 1 juridiskai personai
un 2 ārvalstu fiziskām personām par atļauju iegūt
īpašumā zemi;
• apstiprināt Babītes novada pašvaldības saistošos
noteikumus Nr. 3 „Par grozījumu Babītes novada
pašvaldības 23.01.2013. saistošajos noteikumos
Nr. 3 „Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
piešķiršanas kārtība atsevišķām nodokļa maksātāju
kategorijām Babītes novadā””;
• apstiprināt Babītes novada pašvaldības saistošos
noteikumus Nr. 4 „Par grozījumiem 30.06.2010.
saistošajos noteikumos Nr. 26 „Par nekustamo
īpašumu un tiem piegulošo teritoriju uzturēšanu
Babītes novadā””;
• saskaņot SIA „ZT BENING” alkoholisko dzērienu
mazumtirdzniecības novietni – vasaras kafejnīcu
nekustamajā īpašumā „Bejas” Babītes pagastā, Babītes novadā, alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai laika periodā no 15.05.2014. līdz 15.10.2014.;
• piešķirt pabalstu 13 personām sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai;
• apstiprināt Babītes novada pašvaldības saistošos
noteikumus Nr. 6 „Par grozījumiem Babītes novada
pašvaldības 2014. gada budžetā”;
• lūgt Latvijas Republikas Finanšu ministriju piešķirt
aizdevumu no Valsts kases EUR 200 000 apmērā
Babītes novada pašvaldības prioritārā investīciju
projekta „Nedzīvojamās ēkas ATC rekonstrukcija
par Babītes mūzikas skolu un bibliotēku” realizācijai 2014. gadā;
• apstiprināt Babītes novada pašvaldībai piederoša
nekustamā īpašuma – neapbūvēta zemesgabala
Priedaines iela 2 un Jūrmalas iela 13F, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā – izsoles uzvarētāju
SIA „DOTNUVOS PROJEKTAI”;
• tehnisko projektu „Ūdensaimniecības pakalpojumu attīstība Salas pagasta Spuņciemā”
EUR 62 689,00 vērtībā un tehnisko projektu
„Spuņciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu dūņu
lauka rekonstrukcija” EUR 3122,00 vērtībā kā
mantisko ieguldījumu ieguldīt Babītes novada
pašvaldības SIA „Komunālie pakalpojumi”, reģ.
nr. 40103094269, pamatkapitālā;
• apstiprināt noteikumus Nr. 9 „Par piemaksu
piešķiršanas un materiālās stimulēšanas kārtību
Babītes novada pašvaldības bibliotēkā”;
• apmaksāt 1 personai, kura mācās Kandavas internātvidusskolā, ceļa izdevumus 2013./2014. mācību
gadā;
• piešķirt dotāciju jauktā kora „Atskaņa” atbalsta
biedrībai;
• piešķirt dotāciju „Babītes pagasta pensionāru un
politiski represēto personu labdarības biedrībai”
2014. gada darbības plāna īstenošanai;
• iedalīt finanšu līdzekļus sporta atbalstam no
2014. gada pašvaldības budžeta sadaļas dotācijas
sportam paredzētiem finanšu līdzekļiem;
• atteikt piešķirt līdzfinansējumu 2 personām dalībai
sporta pasākumos;
• Babītes novada vēlēšanu komisijas locekli Jolantu
Ivanovu aizstāt ar Astru Lukstiņu uz Jolantas Ivanovas prombūtnes laiku;
• apstiprināt Babītes novada pašvaldības Babītes
pirmsskolas izglītības iestādes nolikumu un Babītes
novada pašvaldības Salas sākumskolas izglītības
iestādes nolikumu;
• piešķirt Babītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Andrejam Encem apmaksāto papildatvaļinājumu 5 kalendāra dienas;
• atlikt 1 personas iesnieguma izskatīšanu papildinformācijas noskaidrošanai.
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Godātie
iedzīvotāji!
Ziema ir aizgājusi, un strauji sācies pavasaris. Ziemai aizejot, atklājas „bagātības”, ko cilvēki atstājuši gan savas mājas pagalmā, gan publiskajās teritorijās – uz ielām, ceļiem, laukumiem. Jau kopš marta pēdējām dienām
vakari kļuvuši garāki, jo pulksteņrādītāji pagriezti atbilstoši vasaras laikam,
un, atgriežoties mājās no ikdienas darbiem, būtu īstais laiks padarboties
svaigā gaisā, uzkopjot īpašumā esošās teritorijas.
Babītes novada teritorijā nekustamo īpašumu un tiem piegulošo teritoriju uzkopšanas pienākumu nosaka 2010. gada 30. jūnija Babītes novada
pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 26 „Par nekustamo īpašumu un tiem
piegulošo teritoriju uzturēšanu Babītes novadā” (ar tiem var iepazīties
pašvaldības mājaslapā internetā www.babite.lv, sadaļā „Normatīvie akti”).
Līdz šim esam uzklausījuši daudz atzinīgu vārdu no cilvēkiem, kas
apmeklējuši Babītes novadu, par vienmēr sakoptajām publiskajām un
dzīvojamo māju teritorijām, tāpēc aicinu visus nekustamo īpašumu īpašniekus un nomniekus – gan fiziskās, gan juridiskās personas – sakopt
sev piederošās vai nomātās teritorijas, lai pašus, novada iedzīvotājus un
ciemiņus atkal priecētu tīra un sakopta vide. Īpaši tiek aicināti ģimenes
dārzu nomnieki Piņķos savākt atkritumus no ģimenes dārzu teritorijām
piegulošā meliorācijas grāvja.
Kā katru gadu, arī šogad Babītes novada pašvaldība aprīlī nerīkos nekādas talkas, jo mūsu pārliecība ir tāda, ka īpašums jākopj regulāri, nevis
kampaņveidīgi vienu reizi gadā. Turklāt pieredze liecina, ka ir cilvēki, kuri
negodprātīgi izmanto talkas un atkritumus no sava īpašuma izgāž publiskās
vietās, tā radot papildu rūpes un izdevumus pašvaldībai. Tā kā pašvaldībai
novadā piederošos īpašumus apsaimnieko SIA „R20”, šīs teritorijas tiks
sakoptas, tiklīdz to atļaus laika apstākļi.
Cerot uz sapratni un atsaucību,
Babītes novada pašvaldības
izpilddirektore Elfa Sloceniece

SĀC ŠĶIROT – TAS IR VIEGLI!
Í˚iro – saudzé dabu un
iezvani atkritumiem
otru dzîvi!

Šķirošanas konteineri
Tavā novadā
Babītē
n pie veikala „Elvi” Liepu alejā 15a
n pie daudzdzīvokļu mājas „Papardes”,
Spuņciema ielā, Spuņciemā
Piņķos
n pie veikala „Elvi” stāvlaukuma Rīgas ielā 8
n pie daudzdzīvokļu mājas Centra ielā 2

www.vide.ecobaltia.lv

Stikls
Stikla pudeles un burkas
Glāzes, vāzes, porcelāna trauki, balzama
keramikas pudeles

Plastmasas pudeles
Saplacinātas plastmasas pudeles, dzērienu
skārda bundžas, papīri, avīzes, žurnāli, bukleti,
dažādu kartona iepakojumu kastes
Olu bretes, tetra pakas, sīki sasmalcināts papīrs,
jogurta un krējuma iepakojums, saldējuma
papīrs, vienreizlietojamie trauki

www.zalais.lv
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SPORTA ZIŅAS

Kultūras afiša

Pierīgas novadu sporta
spēles

Lieldienu pasākumi novadā:
„Spīdi nu, saulīte, Lieldienu rītā”
20. aprīlī plkst. 12.00 Babītes vidusskolas sporta laukumā
Piedalās: bērnu tautas deju kolektīvs „Kaspīne” (vadītāja Dace Veide),
vidējās paaudzes deju kolektīvs „Dārta” (vadītājs Lauris Siliņš),
Baumaņu ģimenes kapela no Aizkraukles.
Kopā ar Lieldienu zaķi iesim rotaļās, krāsosim un ripināsim olas,
noskaidrosim stiprāko Lieldienu olu.
Būs vizināšanās zirga pajūgā un mazo pūkaino zaķu izstāde.
21. aprīlī plkst. 12.00 Sporta un kultūras centrā Spuņciemā
Piedalās: amatierteātris „Kalambūrs” (vadītāja Sandra Straupe”,
Salas sākumskolas vokālais ansamblis (vadītāja Evita Jermacāne),
pop-grupa (vadītāja Maija Sējāne),
mūsdienu deju grupa „Platīns” (vadītāja Dagmāra Lancmane),
Ķekavas novada kultūras nama kapela „Klabatas”.
Kopā ar Lieldienu zaķi iesim
rotaļās, krāsosim un ripināsim olas,
noskaidrosim stiprāko
Lieldienu olu.
Būs vizināšanās ar poniju un zirgu.
25. aprīlī plkst. 20.00 Babītes
vidusskolā
Jauktā kora „Atskaņa” koncerts
„Bagātais dziesmu pūrs”

8. martā Rīgā norisinājās Pierīgas
novadu sporta spēles galda tenisā.
Piedalījās astoņas novadu komandas. Babītes novada komanda izcīnīja 5. vietu.
No 15. līdz 22. martam Pierīgas novadu sporta bāzēs norisinājās Pierīgas novadu sporta
spēļu sacensības telpu futbolā.
Telpu futbola sacensībās piedalījās divpadsmit novadu komandas. Sīvā cīņā pirmo reizi šo
sacensību vēsturē par čempioni
kļuva Babītes novada komanda.
Komandas sastāvā spēlēja: Edgars Matjušenko, Andrejs Jegorovs, Dmitrijs Ivasivs, Edgars
Podgaiskis, Eduards Boroda, Jurijs Macuks, Germans Matjušenko, Lauris Šnepsts, Ivars Brolišs
un Artūrs Boroda. Labākā spēlētāja balva tika pasniegta mūsu
novada komandas pārstāvim
Germanam Matjušenko.
23. martā Babītes sporta
kompleksā norisinājās Pierīgas
novadu sporta spēles novusā. Sacensībās piedalījās vienpadsmit
novadu komandas. Daudzām
komandām meistarības līmenis
bija ļoti līdzīgs, tāpēc sacensības
norisinājās ļoti sīvās cīņās. 3. vietu sacensībās izcīnīja Olaines novada komanda, bet Babītes un
Ķekavas komandām bija vienāds
punktu skaits cīņā par 1. vietu,
tāpēc bija jāspēlē papildu spēle,
kur ar rezultātu 5:3 par čempioni kārtējo reizi kļuva Ķekavas
novada komanda, bet Babītes
novada komanda izcīnīja 2. vietu.
Babītes novadu pārstāvēja Aiva
Oša, Juris Grosens, Ainārs Grosens un Gaidis Čoders.

Volejbols

No 21. līdz 23. martam Lietuvas
pilsētās Kauņā un Jonavā norisinājās Baltijas sieviešu volejbola
līgas izslēgšanas spēles par medaļām.
21. martā sporta kluba „Babīte” volejbolistes ceturtdaļfinālā
uzvarēja Tallinas Tehniskās universitātes sieviešu volejbola komandu ar rezultātu 3:1 un iekļuva
pusfinālā. Babītes volejbolistes pēc
pamatturnīra ieņēma 6. vietu, bet
Tallinas Tehniskā universitāte –
3. vietu.
22. martā pusfināla spēlē ar
Igaunijas VK „Kohila”, kura pēc
pamatturnīra ieņēma 2. vietu,
nācās zaudēt ar rezultātu 1:3.

23. martā mūsu komanda
spēlēja fināla spēli par 3. vietu
ar Lietuvas komandu „Achema
KKSC”, kura pēc pamatturnīra ļoti pārliecinoši bija 1. vietā.
Nācās atzīt Baltijas sieviešu volejbola līgas pamatturnīra spēcīgās
komandas pārākumu ar rezultātu
0:3. Līdz ar to SK „Babīte” sieviešu volejbola komanda izcīnīja
4. vietu; iepriekšējā sezonā mūsu
komanda izcīnīja 7. vietu.
Par līgas čempionēm kļuva
VK „Kohila” komanda, finālā par
1. vietu uzvarot ar rezultātu 3:1
VK „Jelgava/LU”.
22. martā Skrundā norisinājās „Skrundas kauss” veterāniem
volejbolā. SK „Babīte” vīriešu volejbola veterānu komanda izcīnīja
2. vietu.

nāta finālā ar citu reģionu uzvarētājiem. Fināla spēlēs, izcīnot
uzvaras četrās spēlēs un izcīnot
vienu neizšķirtu spēli, izcīnīja
1.vietu.

Novuss

Latvijas vīriešu virslīgas komandu
čempionātā SK „Babīte” komanda
kopvērtējumā izcīnīja 5. ietu, bet
pirmās līgas SK „Babīte” komanda izcīnīja 10. vietu. Virslīgā un
pirmajā līgā piedalās pa sešpadsmit komandām, bet otrajā līgā –
divdesmit četras komandas.

Basketbols

Mārupes novada basketbola līgā
SK „Babīte” vīriešu komanda
pēc divdesmit vienas spēles, izcīnot astoņpadsmit uzvaras un
piedzīvojot trīs zaudējumus, ieFutbols
ņem 1. vietu starp divpadsmit
Zemgales jaunatnes telpu fut- komandām.
bola čempionātā piedalījās arī
sporta kluba „Babīte” jaunie Latvijas Sporta veterānu
futbolisti. Vecuma grupā U-7 savienības sporta spēles
izcīnot trīs uzvaras, nospēlējot 15. martā Jelgavā norisinājās Latneizšķirti divās un zaudējot trīs vijas Sporta veterānu savienības
spēlēs, „,A” apakšgrupā izcīnīja 51. sporta spēles peldēšanā.
3. vietu. Divas pirmās vietas ieSešpadsmit komandu konkļuva finālā, jāatzīmē, ka mūsu kurencē sporta kluba „Babīte”
jaunie futbolisti izcīnīja tikpat komanda izcīnīja 4. vietu. Indipunktu, cik 2. vietas ieguvēja viduāli godalgotās vietas izcīnīja:
SC „Jūrmala” komanda, bet Vera Varša (vecuma grupa
finālā iekļuva SC „Jūrmala” ar S-55+) – 1. vieta 50 m brīvais
labāku vārtu attiecību, kuri arī stils un 1. vieta uz muguras; Ieva
finālā izcīnīja 1. vietu. U-8 ko- Ķiploka (S-40+) – 1. vieta uz
manda savā apakšgrupā izcīnīja muguras un 2. vieta brīvais stils;
visas uzvaras un iekļuva finālā, Ināra Dūšele (S-60+) – 2. vieta
izcīnot 2. vietu. Vēl finālā ie- 50 m brīvais stils un 2. vieta uz
kļuva U-11 komanda, izcīnot muguras, Ruriks Bite (V-60+) –
apakšgrupā 2. vietu, bet finālā 2. vieta 50 m brīvais stils un
6. vietu. Šajā čempionātā pie- 2. vieta uz muguras; Ieva Siļķe
dalījās arī U-10 un U-12 ko- (S-50+) – 2. vieta 50 m brīvais
mandas, kuras savā apakšgrupā stils un 3. vieta uz muguras; Jāizcīnīja 5. vietas. Vecuma grupā nis Liepnieks (V-30+) – 5. vieta
U-9 komanda izcīnīja 1. vietu 100 m kompleksā.
Zemgales čempionātā un ieguva
Babītes sporta kompleksa
tiesības spēlēt Latvijas čempiovadītājs Guntars Reika
Reģistrācijas numurs: 000703364
Dibinātājs: Babītes novada pašvaldība
Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts,
Babītes novads, LV–2107

Piesaki savu bērnu PIEDZĪVOJUMIEM!

Babītes novada pašvaldības sporta
komplekss 2014. gada vasarā organizē četras sporta un atpūtas
dienas nometnes Babītes novada
bērniem vecumā no 7 līdz 12
gadiem.
Nometņu organizēšanas laiki:
• no 9. jūnija līdz 20. jūnijam
„Piedzīvojumu sala 11”;
• no 30. jūnija līdz 11. jūlijam
„Piedzīvojumu sala 12”;
• no 14. jūlija līdz 25. jūlijam
„Piedzīvojumu sala 13”;
• no 28. jūlija līdz 8. augustam
„Piedzīvojumu sala 14”.
Pieteikšanās nosacījumi:
• pieteikšanās nometnēm notiek
elektroniski, sākot ar 2014.
gada 6. maiju;
• bērnu drīkst pieteikt uz vienu
no četrām organizētajām nometnēm 2014. gadā;
• uz nometni var pieteikt bērnu, ja bērna un vismaz viena
no vecākiem/aizbildņiem dzīvesvieta ir deklarēta Babītes
novadā vismaz 3 mēnešus no
pieteiktā bērna nometnes datuma sākuma.
Ja pēc elektroniskās pieteikšanās vēl ir brīvas vietas, ir
iespēja nometnei pieteikt
bērnus:
1) kuru dzīvesvieta ir deklarēta
Babītes novadā un kuri jau ir pieteikti kādai no šīs vasaras „Piedzīvojumu sala” nometnēm;
2) kuri mācās Babītes novadā;
3) pārējos bērnus.

Par avīzes sagatavošanu atbild
projektu vadītāja Linda Sedleniece.
Tālrunis: 67511291, fakss: 67914435,
e-pasta adrese: dome@babite.lv

Lai pieteiktu bērnu Babītes sporta kompleksa organizētajai bērnu
sporta un atpūtas dienas nometnei,
vecākiem nepieciešams aizpildīt un
iesniegt elektroniskā veidā pieteikuma anketu, to sūtot uz e-pastu
rudite.lapsane@inbox.lv. Pieteikumi,
kas saņemti pirms 06.05.2014., netiks ņemti vērā.
Vecāku ērtībām uzņemšanas
noteikumi, pieteikuma anketa,
vecāku atļauja, līguma par nometni sagatave, kas pēc pieteikuma
apstiprināšanas būs jāaizpilda un
jāiesniedz nometnes organizētājam,
būs pieejami no 6. maija Babītes
novada pašvaldības interneta vietnē www.babite.lv sadaļā „Sports”.
Nometnes maksa:
• EUR 7,00 dienā – ja bērna un
vecāka dzīvesvieta deklarēta
Babītes novadā;
• EUR 14,00 dienā – ārpus novada deklarētiem.
Nometnes maksa saskaņā ar
līgumu vecākiem jāieskaita Babītes novada pašvaldības kontā
pēc rēķina saņemšanas. Maksājot
par nometni, lūdzam norādīt –
rēķina numuru, bērna vārdu un
uzvārdu, nometnes nosaukumu
(piemēram: rēķina nr. 00, Kārlis
Ozoliņš „Piedzīvojumu sala 11”).
Kontaktp ers ona: nometnes vadītāja Rudīte Lapšāne;
mob. tālr. 28360235; e-pasta adrese
rudite.lapsane@inbox.lv.
Babītes sporta kompleksa
vadītājs Guntars Reika

Avīze internetā: www.babite.lv
Iznāk vienu reizi mēnesī.
Tirāža: 3000 eksemplāru
Izdevējs: SIA „Rīgas Apriņķa Avīze”

