
Gadu laikā ir mainījušies 
priekšstati par to, kā pareizāk 
un svinīgāk sagaidīt un aiz-
vadīt Līgo svētkus, bet viena 
būtiska lieta tomēr cauri gadu 
simtiem saglabājusies – līgošana 
mums joprojām saistās ar Jāņu 
vainagiem un būšanu pie dabas. 

Kā saulgriežus svinēja 
mūsu senči?
Vecākās manā rīcībā esošās ziņas 
par to, kā Jāņi svinēti Babītes 
novadā, ir par 1878. gadu, kad 
Piņķu pagasta saimnieces un 
meitas devušās uz Rīgu, lai Jāņu 
dienā notirgotu sapītos kroņus 
un jāņuzāles. Dažas no tirgotajām 
zālēm derējušas veselībai, bet 
lielākā daļa bijusi tikai zaļā rota, 
jo Rīgā taču nav tādu zaļumu 

kā Piņķos. Līdzi tirgošanai ticis 
vests arī siers un citi lauku labu
mi. Rīdzinieki Piņķu sievas uz
ņēmuši ar lielu prieku. Pati Jāņu 
diena esot bijusi tīkama – mēreni 
apmākusies, tamdēļ laba priekš 
andeles un rīdziniekiem priekš 
pastaigas. 

Kāds aculiecinieks par to lai
ku raksta, ka Piņķu un Beberbe
ķu muižu meitas esot lielas Jāņu 
kroņu pinējas un jau no 11. mai
ja sākušas gādāt nepieciešamos 
materiālus, no kārkliem taisīda

mas stīpiņas, lociņus, riņķīšus, 
pūriņus, saules širmīšus un ce
purītes. Parasti ar darbiem vai
rāk ņēmušās saimnieku meitas 
un pašas saimnieces, jo kalponēm 
jau neatlicis tik daudz laika. Zinot 
jāņuzāļu tirgošanas ienesīgumu, 
daudzas Piņķu saimnieces un 
meitas ierīkojušas puķu dārzus, 
kuros audzēja dažādas puķes, 
piemēram, kliņģerītes, kumeliņus, 
gaiļpiešus, naktsvijoles, salvijas, 
tulpes, actiņas, mētras, piec
pirkstiņus, aitu lapas u.c. Tāpat 

saimnieces nedēļu pirms Jāņiem 
uzsākušas lielo kroņu pīšanu un 
lauku puķu lasīšanu, kurā iesais
tīja arī ganus un meitas, par to 
piesolot atlīdzību. Tad nu vaka
ros Piņķu jaunā paaudze devu
sies lasīt dzeltenās un baltās ezera 
tulpes, rudzu puķes, buldurjāņus, 
lauzuši ozola zarus. Kad nu viss 
bijis sataisīts, dienu pirms Jāņu 
vakara kroņi tika ar aukstu ūdeni 
slacināti, lai „frišāki”, bet puķes – 
buntēs sietas un maisos bāztas. 
Gulēšana pirms Jāņu dienas ne

bija iedomājama, jo darāmā bijis 
daudz un uz Rīgu jānobrauc jau 
ļoti agrā rītā, bet vakarā, mājup 
braucot, jau iestājies tik liels no
gurums, ka dažs labs ratos aiz
midzis un nav manījis, ka Piņķos 
pārbraucis ar pajūgu, kam nu 
vairs bijuši tikai trīs riteņi.

40 gadus vēlāk Jāņu vakars 
mūsu pagastā sagaidīts pavisam 
citādās noskaņās. Bijušais strēlnie
ku mācītājs, virspriesteris Andrejs 
Jansons atceras 1917. gada Līgo 
vakaru pie Trenču mājām Babītes 
ezera krastā:

„Saposām savas strēlnieku 
mītnes ar smaržīgām bērzu 
meijām, skalbēm un Jāņu zā
lēm. Uz mūsu kopgalda netrūka 
ne siera deviņiem stūrīšiem, ne 
saldā miežu alutiņa. Saviesīgā ce
remonijā štāba svītas pavadībā 
pie mums ieradās brigādes ko
mandieris pulkvedis Lielgalvis 
un pulkvedis Zacharjadze, pēc 
tautības gruzīns. Kā jau tas tādās 
reizēs parasts, visi sēdāmies pie 
galda un visā omulībā, līgodzies
mas skandinot, sākām baudīt 
to, ar ko gadskārtā Dievs Jānīti 
svētījis. Kad labu laiku Jānīti jau 
bijām daudzinājuši, no Babītes 
puses parādījās vācu lidoņi. Ce
pelīni salutēja Jāņa bērniem, ap
šaudīja mūsu mītni, un līgošana 
bija jāmet pie malas.”

Bet gadu vēlāk vēstures avoti 
vēsta, ka 1918. gada Līgo vakarā 
Piņķu draudzes locekļi ar kori 
devušies uz Arkādiju Rīgā, lai ar 
dziesmām priecētu rīdziniekus un 
vāktu naudu jaunceļamajai Piņķu 
ubagu patversmei. Sarīkojums no
ticis ar daudzām izpriecām un pat 
teātri, ko vadījis Ādolfa Alunāna 
līdzgaitnieks un tradīciju turpi
nātājs, aktieris un režisors Kārlis 
Brīvnieks.

Liela un mazliet paskaļa līgo
šana Babītes ezera krastā sanā
kusi 1936. gadā, kad vietu Jāņu 
svinībām netālu no Piņķiem pie 
Babītes ezera bija izraudzījies Vid
zemes artilērijas pulks. Saviesī
gā līgošanā piedalījies arī pulka 
komandieris pulkvedis Šenfelds, 
karavīru un virsnieku tuvinieki 
un paziņas, kā arī kupls pulks 
apkārtējo iedzīvotāju. 

Cienījamie Babītes novada iedzīvotāji!
Vai zināt, ka mūsu novadā dzīvo 48 Līgas un 307 Jāņi? Arī pašvaldības administrācijas kolektīvu daiļo Līga un trīs stalti Jāņi. Šogad 
svētkus sagaidām ar vēl kādu īpaši priecīgu ziņu – pagājušajā mēnesī novadā dzimuši 17 bērni, turklāt vienā ģimenē – trīnītes. 
Sirsnīgi sveicam jaunos vecākus, svētku gaviļniekus, kā arī visus mazos un lielos jāņubērnus!

Lai saulgrieži iegriež jūsu sētā ražīgu vasaru, lai atdzimst senās svētku tradīcijas un katrā mājā atskan priecīgs „Līgo”!
Novēl Babītes novada pašvaldība
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Konkurss „Skaistākā 
lauku saimniecība 2014”
5. lpp.

Uzaicinājums 
uzņēmējiem piedalīties 
Novada svētku 
veidošanā
8. lpp.

Ar skanīgu līgo 
Lai Jāņu nakts zied! 

Lai uguns uz sauli 
Un vasaru iet! 

Lai Līgo nakts izdotos, 
jāpaliek nomodā!

Raksta turpinājumu lasiet 
2.  lappusē 
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Sieru, sieru, Jāņa māte!
Katrā ģimenē gadu gaitā ir izveidojušās savas tradīcijas, kā godināt Jāņus, ko likt 

svētku galdā, kā radīt svētku sajūtu. Ar ko cienāt mājās, kurās viesus uzņem pats 
Jānis, savā pieredzē dalās Jāņa meita, Babītes novada pašvaldības domes deputāte 
Inita Pūķe: 

„Mūsu mājās Līgo vakarā pie tēta nāca kaimiņi no Cidonijas ielas Babītē. Atceros, 
ka cilvēku mājas pagalmā bija daudz. Iekšpagalmu pušķojām ar bērzu meijām, kūrām 
ugunskuru. Tēvs cienāja ciemiņus ar paša brūvēto alu, bet mamma – ar sieru. Skanēja 
Līgo dziesmas, un es jutu, ka tie ir arī mani svētki, jo es taču esmu Jāņa meita. 

Līgo un Jāņu dienai mana mamma parasti gatavoja mājas sieru. Šī recepte nāk no 
viņas senčiem, kas dzīvoja Latgalē.

Mājas siera recepte: sakarsē rūgušpienu, kamēr tas atsulojas, tad nokāš marlītē. 
Pieliek ķimenes, olu, sāli. Sasien marlītē un liek zem sloga (akmeņa). Pēc diennakts 
siers ir gatavs. Piedāvājot var smērēt uz tā sviestu vai ievārījumu.”

Lai izdodas sasiet gardu Jāņu sieru!

Interesanta līgošana, ievēro
jot latviskās tradīcijas, notikusi 
Salā 1939. gada Jāņos, kad lī
gotāji organizēti esot devušies 
no mājas uz māju, lai atjaunotu 
latvisko viesmīlību un līgošana 
neaprobežotos tikai ar radiem 
un lūgtiem viesiem. Savukārt 
vakarā aizsargu sporta pulciņš 
V.  Palma vadībā organizējis 
līgošanu ar uzvedumu „Jāņa va
kars”, Jāņu uguns dedzināšanu 
un dancošanu uz īpašas grīdas.

Jāteic, ka arī pēc Otrā pa-
saules kara Babītes pagastā 
Jāņi svinēti pat ar kolhoza va
dības piekrišanu, tiesa, ar aug
stāko vadību tas allaž saska
ņots kā darbiniekus stimulējošs 
pasākums pēc labi padarīta dar
ba. Tā, piemēram, 1947.  gadā 
Babītes pagastā plaši ticis svinēts 
Zāļu vakars, jo padomju saim
niecības „Saliena” skābbarības 

tvertnēs 22.  jūnijā ieliktas 60 
tonnas skābbarības.

Bet kā nu Līgo vakars  
bez alus! 
Lai Babītes novada ļaudīm 
un alus dzērājiem būtu lie
lāks lepnums par savu novadu, 
der zināt, ka viduslaikos da
rīt alu Rīgā un Rīgas pilsētai 
administratīvi un tiesiski 
pakļautajā lauku teritorijā 
drīkstēja tikai rīdzinieki. Lat
vijas Nacionālajā arhīvā ir sa
glabājušās ziņas, ka 1670. gadā 
Piņķu muižā ļaudis paši sākuši 
darīt alu, tā teikt, uz savu roku 
un vēlāk caur tiesu pierādījuši 
rīdziniekiem, ka viņiem ir tādas 
tiesības. Ar vietējo alu tad nu 
vēlāk apgādāti visi apkārtējie 
krogi.

Atcerēsimies, ka gandrīz 
pirms 350 gadiem Piņķu mui
žā tika uzvarēts „alus karš” un 
vīrieši varēja līksmot un daudz 
biežāk mieloties ar Piņķu alu!

Vai Jāņos bieži ir lijis  
arī agrāk? 
Vēstures dati to nenoliedz un arī 
neapgalvo, jo laika apstākļi allaž 
ir bijuši mainīgi. Lietu senos lai
kos uztvēra kā svētību, labas ra
žas nesēju – nekādā gadījumā ne 
kā līksmības ierobežotāju. Bet ir 

bijuši arī ļoti sausi periodi, kad 
nav lijis pat sešus mēnešus. Un tas 
mūsu cilvēkus nepriecēja, jo dega 
meži. Atsevišķās vietās vēsturiskos 
materiālos tiek minēts, ka Jāņu 
zaļumballes lietus gadījumā tiek 
pārceltas uz skolu vai kluba 

telpām, tātad lietus ir bijusi ierasta 
lieta.

Jebkurā gadījumā skaidrs ir 
viens – ja nelīs šogad, līs citugad, 
un mēs priecāsimies tik un tā. 
Līgo, līgo!

Vēsturnieks  
Mārtiņš Mitenbergs

Raksta turpinājums  
no 1. lappuses

Lai Līgo nakts izdotos, 
jāpaliek nomodā!

(I. Aizsilas foto)
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Urnas suņu ekskrementu savākša-
nai (I. Aizsilas foto)

Sieru, sieru, Jāņa māte!

Ceļu satiksmes 
pārkāpumu 
skaits novadā 
pieaug
Babītes novada pašvaldības administrācijas Sabiedriskās kārtības 
daļa informē, ka sadarbībā ar Olaines iecirkņa policijas darbi
niekiem maijā Babītes novadā veikti 49 izbraukumi sabiedriskās 
kārtības uzraudzībai un organizēti divi reidi, lai novērstu likum
pārkāpumus un noziedzīgus nodarījumus.

Maijā saņemti 22 iedzīvotāju iesniegumi un sūdzības, divos 
gadījumos sniegta palīdzība Neatliekamās medicīniskās palīdzības 
dienestam nogādāt personas ārstniecības iestādēs. Ar 18 personām 
veiktas preventīva rakstura pārrunas, pieņemti paskaidrojumi. 
Valsts policijā nogādātas septiņas personas.

Pagājušajā mēnesī par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu 
neievērošanu sastādīti 28 protokoli – paziņojumi, kas ir par 12 
vairāk nekā iepriekšējā periodā. Sastādīti trīs administratīvo 
pārkāpumu protokoli par alkoholisko dzērienu vai citu aprei
binošo vielu lietošanu sabiedriskā vietā. Apsekojot nekustamos 
īpašumus, sastādīti divi administratīvo pārkāpumu protokoli par 
mājas adresācijas numura neesamību un pieci – par nesakoptiem 
īpašumiem.

Sargājiet bērnus vasaras brīvlaikā!
Vasara ir laiks, kad bērni un pusaudži lielu dienas daļu pavada 
brīvā dabā. Atgādinām, ka vecāku pienākums ir neatstāt bērnu 
līdz septiņu gadu vecumam bez pieaugušo vai personu, ne jaunāku 
par 13 gadiem, klātbūtnes un uzraudzības. Saskaņā ar Latvijas 
Administratīvo pārkāpumu kodeksa 172.4 pantu par bērna, kas nav 
sasniedzis septiņu gadu vecumu, atstāšanu bez uzraudzības, ja to 
izdarījuši vecāki vai personas, kas viņus aizstāj, izsaka brīdinājumu 
vai uzliek naudas sodu līdz 70 eiro. Savukārt kodeksa 173. pants 
nosaka atbildību par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu. 

Lai bērni vasaras laikā negūtu dažādu veidu traumas, spor
tojot vai spēlējoties ārā, iesakām vecākiem: iegādājoties bērnam 
velosipēdu, skrituļdēli vai skrituļslidas, noteikti iegādāties arī 
aizsardzības līdzekļus – ķiveri, ceļu/elkoņu aizsargus; batuts dro
šības nolūkā jāaprīko ar aizsargtīklu; pieaugušajiem jācenšas pēc 
iespējas sportot kopā ar bērnu, rādot piemēru, uzraugot un aktīvi 
nodarbinot; dodoties izbraucienā ar auto, jāievēro satiksmes no
teikumi, jālieto bērnu sēdeklīši un drošības jostas. 

Lai peldēšanās būtu droša, ir svarīga uzraudzība un bērna 
vecumam, peldēt prasmei atbilstoša un droša peldlīdzekļa iz
mantošana. Lietderīgi iemācīt bērnam peldētprasmi jau pēc četru 
gadu vecuma. Peldvietā bērni vienmēr ir jāpieskata! Arī pusaudži 
nedrīkst doties peldēties vienatnē, bet, ja tomēr, tad pirms do
šanās par to obligāti jāinformē pieaugušie! Peldēties atļauts tikai 
zināmās peldvietās, nedrīkst ļaut lēkt ūdenī vietās, kur tas nav 
paredzēts. Nedrīkst pieļaut bērnu rotaļāšanos ceļmalas grāvjos un 
citās bīstamās vietās, kur mēdz uzkrāties lietus vai palu ūdeņi, kā 
arī vietās ar lielu ūdens straumi vai garāmbraucošiem satiksmes 
līdzekļiem. 

Lai pasargātu savu ģimeni no nelaimes gadījumiem, pēc 
iespējas norobežojiet savā īpašumā esošo ūdenskrātuvi ar žogu, 
nenovērsiet uzmanību no bērna, kamēr viņš peldas, un ļaujiet 
peldēties bērniem tikai zināmās peldvietās!

Lūgums ziņot sabiedriskās kārtības daļai par konstatētiem 
sabiedriskās kārtības pārkāpumiem u.c. likumpārkāpumiem pa 
diennakts tālruni 29466001.

Ainārs Skudris,  
sabiedriskās kārtības sargs

Ēka Jūrmalas ielā 14A 
pieņemta ekspluatācijā 

Ēkas Jūrmalas ielā 14A, Piņķos, 
rekonstrukcijas būvdarbi ir 
pabeigti. 23. maijā objekts 
pieņemts ekspluatācijā, līdz ar to 
turpinās darbs pie ēkā mājvietu 
radušo trīs pašvaldības iestāžu – 
Babītes Mūzikas skolas, bibliotēkas 
un Kultūrizglītības centra – telpu 
iekārtošanas. 

Saskaņā ar līgumu līdz šā gada 
31. jūlijam tiks nodrošināta mēbeļu 
piegāde pašvaldības bibliotēkas 
telpām. Savukārt iepirkuma 
konkursā par apskaņošanas 
sistēmas piegādi un uzstādīšanu 
kultūrizglītības centra koncertzālē 
iesniegti četri piedāvājumi un 
pieņemts lēmums slēgt līgumu ar 
SIA „SGS Sistēmas” (līgumcena 
EUR 16 018).

Jau ziņots par aizņēmuma EUR 
200 000 apmērā piešķiršanas pie
prasījumu būvdarbu apmaksai. Sa
ņemta pozitīva atbilde no Finanšu 
ministrijas pašvaldību uzraudzības 
padomes, kā rezultātā noslēgts lī
gums par aizņēmumu.

 
Babītes PII moduļu 
nomu arī turpmāk 
nodrošinās  
SIA „Cramo” 
Noslēdzies piedāvājumu iesniegša
nas termiņš iepirkumam par pār
vietojamo telpu (moduļu) nomu 
Babītes pirmsskolas izglītības iestā
des telpu nodrošināšanai. Iesniegti 
divi piedāvājumi. Nolemts, ka arī 
nākamos divus gadus sadarbība 
turpināsies ar līdzšinējo piegādā
tāju SIA „Cramo” (līgumcena EUR 
68 228).

 
Pašvaldības mobilo 
sakaru pakalpojumus 
nodrošinās „Tele 2”
Izvērtējot trīs pretendentu pie
dāvājumus iepirkuma konkursā 
par mobilo sakaru pakalpojuma 

iegādi Babītes novada pašvaldībai, 
nolemts slēgt līgumu uz diviem 
gadiem ar SIA „Tele 2” (līgumcena 
EUR 498).

Pašvaldības ielu un 
ceļu uzlabošanas darbi 
•	 Iepirkumā par autostāvvie

tas izbūvi Piņķos, Centra 
ielā, iesniegti četri piedāvā
jumi. Noslēgts līgums ar SIA 

„V Service” (līgumcena EUR 
36  715), kas uzvarējusi arī 
iepirkumā par gājēju ietves 
izbūvi Piņķos, Rīgas ielas pos
mā (līgumcena EUR 19 883). 
Minētie būvdarbi abos objek
tos ilgs no jūnija vidus līdz 
jūlija vidum.    

•	 Ir pabeigta grants ceļu greide
rēšana un veikta grants ceļu 
apstrāde ar pārklājumu pret 
putēšanu; turpinās asfalta 
bedrīšu remonts. 

•	 Babītē turpinās Liepu alejas 
rekonstrukcijas darbi. Finan
šu ministrijas pašvaldību uz
raudzības padome atbalstīja 
pašvaldību aizņēmuma EUR 
290 000 apmērā saņemšanai 
no Valsts kases projekta „Lie
pu alejas rekonstrukcija Babī
tes pagastā, Babītes novadā” 
būvdarbu apmaksai.

•	 Izsludināts iepirkums par 
Babītes novada pašvaldības 
ielu un autoceļu ikdienas uz
turēšanas darbiem ziemas pe
riodā; piedāvājumi jāiesniedz 
līdz 07.07.2014.

Iespēja pieteikties 
iepirkumam par 
skolēnu pārvadāšanu
Maija beigās pašvaldība izslu
dināja iepirkumu par pasažieru 
autobusu transporta pakalpoju
miem Babītes novada pašvaldības 
skolēnu pārvadāšanai 2014./2015. 
un 2015./2016. mācību gadā. Pie
dāvājumu iesniegšanas termiņš 
14.07.2014.

Nekustamo īpašumu 
apsaimniekošana
•	 Maijā sakopta teritorija pašval

dības īpašumos Liepu alejā 17 
un „Mildas” – Babītē.

•	 Pabeigti darbi pie Dzilnupes 
poldera krājbaseina un pie
vadkanāla renovācijas, tiek ga
tavota projekta dokumentācija. 
Turpinās darbi pie Dzilnupes 
poldera pievadkanāla otrās da
ļas renovācijas.

•	 Pabeigti Spīdolas ielai (Piņķos) 
piegulošā grāvja tīrīšanas un sa
kārtošanas darbi, kā arī Piņķu 
ūdenskrātuvei piegulošās teri
torijas tīrīšana un sakārtošana.

•	 Turpinās remontdarbi Babītes 
sūkņu stacijā, pabeigti – Trenču 
sūkņu stacijā. 

•	 Noslēgts zemesgabala nomas lī
gums ar biedrību „BMX klubs 
Piņķi” par pašvaldībai piedero
ša nekustamā īpašuma „Piņķu 
ciems – 4” daļas 1 ha platībā 
nomu līdz 2044. gada 31. mai
jam BMX trases būvniecībai un 
uzturēšanai.

•	 Piņķos, 10 vietās, kur iedzīvotā
ji visbiežāk pastaigā ved suņus, 
izvietotas koši dzeltenas specia
lizētās urnas suņu ekskrementu 
savākšanai. Lūdzam tās izman
tot atbilstošajam mērķim!
 

Būvniecība
Ir izstrādāti tehniskie projekti par 
ūdensapgādes, kanalizācijas un 
siltumtrases ārējo inženierkomu
nikāciju tīkliem daudzfunkcionālā 
sociālo pakalpojumu centra ēkai 
Centra ielā 3, Piņķos, un pirmssko
las izglītības iestādes (PII) „Saimīte” 
korpusa ēkai, kā arī PII „Saimīte” 
korpusa būvniecībai Rīgas ielā 7 
un Centra ielā 5, Piņķos. Drīzumā 
tiks izsludināti iepirkumi par būv
darbu veikšanu. Būvdarbu rezultātā 
PII „Saimīte” varēs uzņemt divas 
papildu grupas, tādējādi palielinot 
audzēkņu skaitu šajā iestādē. 

Elfa Sloceniece, 
Babītes novada pašvaldības 

izpilddirektore

Saimnieciskie darbi novadā

Kultūrizglītības centra koncertzāle (I. Aizsilas foto)
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Babītes novada pašvaldības domes 
sēdē 28. maijā tika izskatīts 51 dar-
ba kārtībā iekļautais punkts. Sēdē 
piedalījās 13 domes deputāti. 

Domes lēmumi īsumā: 
•	 uzsākt detālplānojuma grozījumu 

izstrādi nek. īpaš. „Bebrupļava” da
ļai – Bebru ielā 9, Brīvkalnos, Babītes 
pag.;

•	 piekrist nek. īpaš. Pumpuru ielā 11 
un Pumpuru ielā 13A, Babītes pag., 
zemesgabalu robežu pārkārtošanai, 
izstrādājot zemes ierīcības projektu;

•	 piekrist nek. īpaš. Spilves iela 11, Ba
bītes pag.,  zemesgabala sadalīšanai, 
izstrādājot zemes ierīcības projektu;

•	 turpināt detālplānojuma izstrādi 
nek. īpaš. „Sprīdīši” saskaņā ar Te
ritorijas attīstības plānošanas likumu 
un Ministru kabineta 16.10.2012. no
teikumiem Nr.711 ,,Noteikumi par 
pašvaldību teritorijas attīstības plā
nošanas dokumentiem”;

•	 piekrist zemesgabalu sadalīšanai 
un robežu pārkārtošanai, izstrādājot 
zemes ierīcības projektu, nek. īpaš. 

„Lībieši” un „Priežuparks”;
•	 apstiprināt izstrādāto zemes ierīcī-

bas projektu nek. īpaš. „Stabulnieki”, 
Spuņciemā, Salas pag.: 1) plānotajai 
zemes vienībai „1”, platība 0,19 ha, 
saglabāt nosaukumu „Stabulnieki” un 
noteikto nek. īpaš. lietošanas mērķi – 
individuālo dzīvojamo māju apbū
ve; 2) plānotājai zemes vienībai „2”, 
platība 0,13 ha, piešķirt nosaukumu 

„Liepiņi” un noteikt nek. īpaš. lietoša
nas mērķi – individuālo dzīvojamo 
māju apbūve;

•	mainīt nek. īpaš. „Irši” noteikto nek. 
īpaš. lietošanas mērķi uz neapgūta 
komercdarbības objektu apbūves 
zeme (platība 1.,57 ha) un zeme 
dzelzceļa infrastruktūrās zemes no
dalījuma joslā un ceļu zemes noda
lījuma joslā (platība 0,69 ha);

•	 piešķirt divām dzīvokļu telpu gru
pām divu ģimeņu dzīvojamā mājā 
Lapsu ielā 7, Lapsās, Babītes pag. 
adreses: telpu grupai 001: Lapsu 
iela 7–1, Lapsas, Babītes pag., Ba
bītes nov.; telpu grupai 002: Lapsu 
iela 7–2, Lapsas, Babītes pag., Ba
bītes nov.;

•	mainīt nek. īpaš. īpašuma nosauku-
mu no „Lācēni” uz „Amarillas” un 
piešķirt adresi: „Amarillas”, Spuņ
ciems, Salas pag., Babītes nov.;

•	 noraidīt lūgumu par zemes ierīcības 
projekta izstrādes uzsākšanu. Noteikt, 
ka rindu māju būvniecība nek. īpaš. 
Priežu mala 2 ir iespējama, izstrā
dājot detālplānojuma „Priežu mala” 
grozījumus nek. īpaš. Priežu mala 
2 robežās. Uzsākt detālplānojuma 
grozījumu izstrādi;

•	 noteikt, ka zemes pastāvīgās lieto
šanas tiesības A.K. ir izbeigušās uz 
zemes vienību 0,01 ha platībā, kad. 
apz. 8088 005 0440;

•	 precizēt Babītes novada pašvaldī
bas domes 26.09.2012. lēmuma „Par 
zemes pastāvīgās lietošanas tiesību 
izbeigšanos, par zemes piekritību  
pašvaldībai un valstij Vides aizsar
dzības un reģionālās attīstības minis
trijas personā, par zemes ieskaitīšanu 
valsts rezerves zemes fondā” (prot.
Nr.12,3.§) 3.  punktu un precizēt 
4. punktu;

•	 noteikt, ka Babītes novada pašvaldī
bai piekrīt un uz pašvaldības vārda 
zemesgrāmatā ierakstāma apbūvēta 
lauku apvidus zeme ar nosauku

mu Priežu iela 1 Babītē un Ievu 
iela, Aroniju iela, Laipu iela, Sēņu 
iela, Purva iela, Kārklu iela, Ābolu 
iela, Ogu iela, Alkšņu iela, Pakalnu 
iela, Pļavu iela, Rumbu ceļš, Varkaļu 
ceļš, Bļodnieku ceļš. Zemes vienības 
nepieciešamas pašvaldībai noteik
to funkciju veikšanai.  
Apstiprināt zemes vienības kā ze-
mes starpgabalus, piešķirot tiem 
jaunus nosaukumus  un noteikt, ka 
Babītes novada pašvaldībai piekrīt 
un uz pašvaldības vārda zemes
grāmatā ierakstāma neapbūvēta 
lauku apvidus zeme ar nosauku
miem: Starpgabals Nr.1  – Nr.12; 
Noteikt, ka Babītes novada paš
valdībai piekrīt un uz pašvaldības 
vārda zemesgrāmatā ierakstāma 
neapbūvēta lauku apvidus zeme 
ar nosaukumu „Kūdra  – 96”. 
Noteikt, ka uz valsts vārda Vi
des aizsardzības un reģionālās 
aizsardzības ministrijas personā 
ierakstāma valsts meža zeme Ķe
meru nacionālajā parkā ar nosau
kumiem „Kreši” un „Juri”.   
Noteikt, ka valsts rezerves zemes 
fondā ieskaitāmi nekustamie īpaš. ar 
nosaukumiem „Jaunamatas”, „Teodo
ri”, „Amatas”;

•	 iekļaut Babītes novada pašvaldībai 
piederošā neapbūvētā zemes gabala 

„Lībieši” zemes vienības daļu 0,49 ha 
platībā Iznomājamo neapbūvēto ze
mes gabalu sarakstā. Iekļaut Babītes 
novada pašvaldībai piederošā neap
būvētā zemes gabala „Priežuparks”, 
zemes vienības daļu 0,57 ha platībā 
Iznomājamo neapbūvēto zemes ga
balu sarakstā;

•	 nodot SIA „Evimeria” nomas lieto-
šanā nek. īpaš. „Kapi” zemes vienī
bas daļu 0,1 ha platībā bez apbūves 
tiesībām, ar tiesībām zemes gabalā 
izvietot īslaicīgas lietošanas būvi, kā 
arī akmens izstrādājumu ekspozīciju;

•	 precizēt Babītes pagasta padomes 
19.11.2008. lēmuma „Par adreses 
apstiprināšanu telpu grupām dzīvo
jamai mājai „Kalnciema masīvs 2”, 
protokols Nr.15,11.§, pamatojuma 
2.punktu, izsakot to jaunā redakcijā;

•	 noslēgt ar 13 personām zemes no-
mas līgumu par pašvaldībai piedero
šā nek. īpaš. „Dārzi” zemes vienības 
ar nosacīto nosaukumu „Piņķi”, „Vir
saiši”  daļas iznomāšanu bez apbūves 
tiesībām personīgo palīgsaimniecību 
vajadzībām – ģimenes dārzu uztu
rēšanai;

•	 noslēgt ar 1 personu zemes nomas 
līgumu par pašvaldībai piederošā 
nek. īpaš. „Cielavas masīvs” zemes 
vienības iznomāšanu bez apbūves 
tiesībām personīgo palīgsaimnie
cību vajadzībām  – ģimenes dārzu 
uzturēšanai;

•	 noslēgt zemes nomas līgumu ar di
vām personām par apbūvētas zemes 
vienības daļām Rīgas ielā 2B, Piņķos, 
garāžu Nr. 22 un Nr.11. uzturēša
nai. Nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķis – transporta līdzekļu garāžu 
apbūve;

•	 atcelt Babītes novada pašvaldības 
domes 25.09.2013. lēmumu „Par 
detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 
nek. īpaš. „Varavīksnes” zemes vie
nībai, kad. apz. 80480070203, dar
ba uzdevuma un izstrādes vadītāja 
apstiprināšanu un līguma slēgšanu 
par detālplānojuma izstrādi” (prot. 
Nr.14, 20.§ ) un 27.11.2013. lēmumu 

„Par papildinājumiem Babītes nova

da pašvaldības domes 2013. gada 
25. septembrī apstiprinātajā darba 
uzdevuma Nr.082013 „Detālplāno
juma izstrādei nekustamā īpašuma 

„Varavīksnes” zemes vienībai, kad. 
apzīmējums 80480070203, robežās” 
(prot. Nr.17, 15.§). Slēgt vienošanos 
par 03.10.2013. noslēgtā līguma par 
detālplānojuma izstrādi nek. īpaš. 

„Varavīksnes” zemes vienībai laušanu;
•	 uzsākt lokālplānojuma izstrādi 

nek. īpaš. „Varavīksnes”, „Mežrūķi”, 
Strautmaļu iela 6, Strautmaļu iela 
4 un Strautmaļu iela 2, lai grozītu 
Babītes pagasta teritorijas plānojumu 
2008.–2020.gadam un Salas pagasta 
teritorijas plānojumu 2005.–2017.
gadam;

•	mainīt nek. īpaš.„Jaunsaulītes”, Spil
vē, Babītes pag., noteikto nek. īpaš.
lietošanas mērķi uz individuālo 
dzīvojamo māju apbūves zeme (0,25 
ha platībā) un zeme dzelzceļa infra
struktūrās zemes nodalījuma joslā un 
ceļu zemes nodalījuma joslā (0,05 
ha platībā);

•	 precizēt Salas pagasta padomes 
24.09.2008. lēmumu „Par Salas pa
gasta pašvaldībai piekrītošajām vēs
turiskajām zemēm” (protokols Nr.10, 
129.§), nosakot zemes vienības „Pie 
Ķiršiem” platību 0,533 ha atbilstoši 
VZD sniegtajai informācijai par ka
dastra kartē aprēķināto platību;

•	 precizēt Babītes pagasta padomes 
17.09.2008. lēmuma  „Par zemes 
gabalu piekritību” (protokols Nr.11, 
31.§) 2.1.punktu, nosakot zemes vie
nību platības atbilstoši VZD snieg
tajai informācijai par kadastra kartē 
aprēķinātām platībām: Celtnieku 
iela 24 – 0,166 ha, „Ilgas” – 0,311 
ha, „Viļņi” – 0,295 ha;

•	 precizēt Babītes pagasta padomes 
29.09.2008.  lēmuma  „Par lauku 
apvidus zemes piekritību Babītes 
pagasta pašvaldībai un lauku apvi
du zemes nodošanu zemes reformas 
pabeigšanai” (protokols Nr.12, 3.§)  
2.1. un 2.3 punktus, nosakot ze
mes vienību platības atbilstoši VZD 
sniegtajai informācijai par kadastra 
kartē aprēķinātām platībām: „Zaļais 
laukums” – 1,058 ha, „Laukums pie 
Rīgas ielas 2B” – 0,1374 ha; „LTK 
kritušo kapi” – 0,197 ha;

•	 precizēt Babītes novada pašvaldī
bas domes 16.12.2009. lēmuma „Par 
lauku apvidus zemes piekritību val
stij un Babītes novada pašvaldībai” 
(protokols Nr.10, 10.§.), 1.1.punktu, 
nosakot zemes vienību platības atbil
stoši VZD sniegtajai informācijai par 
kadastra kartē aprēķinātām platībām;

•	 precizēt Babītes novada pašvaldī
bas domes 16.12.2009. lēmuma „Par 
lauku apvidus zemes piekritību val
stij un Babītes novada pašvaldībai” 
(protokols Nr.10, 10.§.), 3.punktu, 
nosakot zemes vienību „Starpga
bals” platības atbilstoši VZD snieg
tajai informācijai par kadastra kartē 
aprēķinātām platībām;

•	 precizēt Babītes novada pašvaldī
bas domes 26.09.2012. lēmuma  „Par 
zemes pastāvīgās lietošanas tiesību 
izbeigšanos un par zemes piekritību 
pašvaldībai” (protokols Nr.12, 2.§) 
2.punktu, nosakot zemes vienības 

„Kreimenes” platību 0,4389 ha, atbil
stoši VZD sniegtajai informācijai par 
kadastra kartē aprēķinātām platībām;

•	 precizēt Babītes novada pašvaldī
bas domes 26.09.2012. lēmuma  „Par 
Babītes novada pašvaldības domes 

26.09.2012. lēmuma „Par zemes pa
stāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanos, 
par zemes piekritību pašvaldībai un 
valstij Vides aizsardzības un reģio
nālās attīstības ministrijas personā, 
par zemes ieskaitīšanu valsts rezerves 
zemes fondā” (protokols Nr.12,3.§) 2. 
un 3.punktu, nosakot zemes vienību 
platības atbilstoši VZD sniegtajai in
formācijai par kadastra kartē aprēķi
nātām platībām: „Būvnieks2” – 0,2 
ha; „Rati1” – 0,054 ha; „Pavasara 
ferma” – 1,97 ha; „Andri” – 0,057 
ha; „Pļavu iela 10” – 0,043;

•	 precizēt Babītes novada pašvaldī
bas domes 26.09.2012. lēmuma  „Par 
zemes piekritību pašvaldībai” (pro
tokols Nr.12, 5.§) 2.punktu, nosakot 
zemes vienības „Jaunļutas 2” platību 
0,11 ha atbilstoši VZD sniegtajai in
formācijai par kadastra kartē aprēķi
nātām platībām;

•	 apstiprināt Babītes novada pašvaldī
bas saistošos noteikumus Nr.10 „Par 
grozījumu Babītes novada pašval
dības 24.10.2014. saistošajos notei
kumos Nr.21 „Par Babītes novada 
simboliku””;

•	 atstāt negrozītu 11.03.2014. Babītes 
novada pašvaldības administrācijas 
Finanšu un grāmatvedības daļas 
lēmumu Nr.102.4.3./ATV3/413 

„Atteikums par nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumu piešķiršanu 
SIA „SJV”” un ražošanas komerc
firmas iesniegumu noraidīt;

•	 izsniegt izziņas 13 fiziskām un 3 ju
ridiskām personām par piekrišanu 
iegūt īpašumā zemi Babītes novadā;

•	 piešķirt 7 personām pabalstus so
ciālās rehabilitācijas mērķu sasnieg
šanai, tai skaitā – medikamentu un 
medicīnisko pakalpojumu apmaksai;

•	 atcelt administratīvo lēmumu  – 
30.04.2014. administratīvā pār
kāpuma protokolupaziņojumu 
Nr.120019243 – par ceļu satiksmes 
noteikumu pārkāpšanu;

•	 administratīvos lēmumus – 
14.04.2014. administratīvā pārkā
puma protokolupaziņojumu Nr. 
120019201, kā arī 08.05.2014. ad
ministratīvā pārkāpuma protokolu
paziņojumu Nr. 120019308  – par 
ceļu satiksmes noteikumu pārkāp
šanu atstāt negrozītus  un sūdzības 
noraidīt;

•	Babītes novada pašvaldības Būvval
des 31.03.2014. lēmumu „Par būv
niecības iesniegumauzskaites kartes 
izskatīšanu nek. īpaš.Bebru ielā 9, 
Babītes pag., Babītes  nov.” (protokols 
Nr.12, 3.§) atstāt negrozītu un G.L., 
R.L. un G.B. pieteikumu par admi
nistratīvā akta atcelšanu noraidīt;

•	mācību līdzekļiem un mācību lite
ratūrai piešķirtos līdzekļus sadalīt 
izglītības iestādēm proporcionāli 
audzēkņu skaitam iestādē;

•	 veikt izmaiņas pašvaldības 
27.11.2013. noteikumu Nr.12 „Par 
amatiem, to klasificēšanu un mēneš
algām pašvaldības iestādēs 2014.gadā” 
pielikumos Nr.3 un Nr.8, izsakot tos 
jaunā redakcijā; 

•	 par nozīmīgiem sasniegumiem 
Babītes vidusskolas atpazīstamības 
veicināšanā piešķirt naudas balvas 
Babītes vidusskolas pedagogiem: In
grīdai Martinsonei, Sandrai Sestu
lei, Rutai Kraftei, Līgai Ābelei, Ilgai 
Stašulānei;

•	 apstiprināt Babītes novada pašvaldī
bas noteikumus Nr.12 „Par atlīdzību 
un sociālām garantijām Babītes no

vada pašvaldības vēlētām amatperso
nām un iestāžu vadītājiem”;

•	 apstiprināt Babītes novada pašval
dības 2013.gada pārskatu;

•	 apstiprināt Babītes novada pašvaldī
bas saistošos noteikumus Nr.9 „Par 
grozījumiem Babītes novada pašval
dības 2014.gada budžetā”;

•	 līdzfinansēt projektu „Babītes no
vada Kultūrizglītības centra zāles ap
skaņošanas sistēmas iegāde” Lauku 
attīstības programmas 2007.–2013. 
gadam, 413. pasākuma „Lauku eko
nomikas dažādošana un dzīves kva
litātes veicināšana vietējo attīstības 
stratēģiju īstenošanas teritorijās” pir
majā aktivitātē 1.1. rīcībā „Atbalsts 
pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei 
un sasniedzamībai vietējiem iedzīvo
tājiem”, piešķirt projekta finansēša
nai 10% no kopējām attiecināmajām 
projekta izmaksām – EUR 1 601, 73, 
pievienotās vērtības nodokli – EUR 
3 363,63, kopā EUR 4 965,36;

•	 noteikt mēneša īres maksu par 
Babītes novada pašvaldībai īpa-
šumā vai valdījumā esošo iz-
īrēto dzīvojamo telpu (spēkā ar 
2015.gada 1.janvāri):  
0,50 EUR/m2, t.sk. peļņa  – 0,07 
EUR/m² un pārvaldīšanas izdevu
mi – 0,10 EUR/m²; 
0,43 EUR/m², t.sk., pārvaldīšanas 
izdevumi 0,10 EUR/m²  par telpu, 
kurai noteikts sociālā dzīvokļa statuss.

•	Noteikt, ka sociālā dzīvokļa īr-
nieks maksā 0,14 EUR/m², bet  
0,29 EUR/m² tiek apmaksāti no 
pašvaldības Sociālā dienesta budžeta 
finanšu līdzekļiem;

•	 nepiekrist ēkas „Mežziņi” iekļau
šanai Valsts kultūras pieminekļu 
sarakstā; 

•	 piešķirt līdzfinansējumu EUR 
2333,33 apmērā biedrības „Pierīgas 
partnerība” un „Kretingas” (Lietuva) 
vietējo zivsaimniecības grupu kon
krētā uzdevuma realizēšanai – starp
tautiskā līguma izpildei;

•	 piešķirt dotāciju EUR 201,66 se
nioru deju kolektīva „Gāte” vadītājai 
Laimdotai Andersonei un dotāciju 
EUR 201,66 senioru deju kolektīva 

„Gāte” dalībniecei Maijai Fedoruški
nai dalībai starptautiskajās senioru 
deju radošajās meistarklasēs Getingē, 
Zviedrijā;

•	 iedalīt: EUR 500,00 biedrībai „Lat
vijas veterānu svarbumbu celšanas 
asociācija” dalībai otrajā Vispasau
les olimpiādē svarbumbu celšanā 
no 2014.gada 13. līdz 16.augustam 
Vitebskā, Baltkrievijā; 
EUR 500,00 biedrībai „SPORT DE 
LUX” par Latvijas valsts izlases 
sportista Ģirta Briča dalību starp
tautiskajās jāšanas sporta sacensībās 
Centrāleiropas zonas Ziemeļu līgā 
(CSI), kas norisinās no 2014.mai
ja līdz novembrim.  
Atteikt piešķirt finansējumu Latvijas 
kuģu modeļu sporta biedrībai „Ba
bite Team” biedriem Uldim Korsa
kam Millam un Edgaram Korsakam 
Millam dalībai 2014. gada Pasaules 
čempionātā FSRV/H/O klasē Vācijā;

•	A. Medinai un E. Likovskim piešķirt 
stipendiju mācību vietas Latvijas 
Starptautiskajā skolā;

•	 piešķirt Babītes novada pašvaldības 
domes priekšsēdētājam Andrejam 
Encem papildatvaļinājumu  5 dar
ba dienas – no 2014.gada 2. līdz 6. 
jūnijam.

Andrejs Ence,  
Babītes novada pašvaldības domes 

priekšsēdētājs

Pašvaldības domes sēdē maijā pieņemtie lēmumi
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Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem 
„Varavīksnes”, „Mežrūķi”, Strautmaļu iela 6, Strautmaļu iela 4, 
Strautmaļu iela 2, Babītes pagastā, Babītes novadā
Ar Babītes novada pašvaldības domes 28.05.2014. lēmumu (prot. Nr.6; 21.§) uzsākta lokālplānojuma iz-
strāde nekustamajiem īpašumiem „Varavīksnes”, kadastra apzīmējums 8048 007 0203, „Mežrūķi”, kadastra 
Nr. 8048 007 0138, Strautmaļu iela 6, kadastra apzīmējums 8048 007 0013, Strautmaļu iela 4, kadastra 
apzīmējums 8048 007 0824, un Strautmaļu iela 2, kadastra apzīmējums 8048 007 0825, ar mērķi mainīt 
funkcionālo zonējumu novietnes visā minētajā teritorijā.

Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Babītes novada pašvaldības Attīstības daļas vadītāja 
Veldze Liepa.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Babītes novada pašvaldības administrācijā 
Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV 2107, vai elektroniski pa epastu dome@babite.lv.

Veldze Liepa,  
Attīstības daļas vadītāja

Par nekustamā īpašuma „Bebrupļava” detālplānojuma grozījumu 
izstrādes uzsākšanu Bebru iela 9 zemes vienībai
Ar Babītes novada pašvaldības domes 28.05.2014. lēmumu (prot. Nr.6; 1.§) uzsākta detālplānojuma izstrāde 
nekustamajam īpašumam Bebru iela 9, Brīvkalnos, Babītes pagastā, Babītes novadā, ar mērķi precizēt 
teritorijas atļauto izmantošanu, apbūves tipu, mērķi, izmantošanas aprobežojumus un inženiertehniskos 
risinājumus.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Babītes novada pašvaldības Attīstības daļas vadītāja 
Veldze Liepa.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā 
Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV 2107, vai elektroniski pa epastu dome@babite.lv.

Veldze Liepa, 
Attīstības daļas vadītāja

Par nekustamā īpašuma „Priežu mala” detālplānojuma grozījumu 
izstrādes uzsākšanu Priežu mala 2 zemes vienībai
Ar Babītes novada pašvaldības domes 28.05.2014. lēmumu „Par nekustamā īpašuma „Priežu mala” 
(kadastra apzīmējums 8088 005 0280; 8088 005 0449) detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu, 
darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu un līguma slēgšanu par detālplānojuma izstrādi 
nekustamā īpašuma Priežu mala 2 (kadastra apzīmējums 8088 005 0518) robežās” (prot. Nr.6,10§) 
uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam Priežu mala 2, Spuņciemā, Salas pagastā, 
Babītes novadā. Detālplānojuma izstrādes mērķis ir precizēt teritorijas atļauto izmantošanu, radot 
priekšnoteikumus rindu mājas apbūvei, nosakot optimālu infrastruktūras, būvju un labiekārtojuma 
elementu izvietojumu un apjomu, apbūves gabalu platību un robežas.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Babītes novada pašvaldības teritorijas plānotāja 
Inga Griezne.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Babītes novada pašvaldības adminis
trācijā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV 2107, vai elektroniski pa epastu  
dome@babite.lv.

Inga Griezne,  
teritorijas plānotāja

Jau trešo gadu pēc kārtas skaisti 
iekārtotu un sakoptu zemnieku 
saimniecību īpašnieki aicināti 
pieteikties konkursam „Skais-
tākā lauku saimniecība 2014”, 
kuru kopīgi organizē Latvijas 
vadošais piena pārstrādes uzņē
mums „Food Union” un žurnāls 

„IEVAS Māja”. 
Konkursā aicināts pieteikties 

ikviens zemnieku saimniecības 
īpašnieks, kurš veic lauksaim
niecisko darbību un ir izveido
jis skaistu, sakoptu lauku sētu. 
Šogad pirmo gadu pieteikumus 
var iesniegt ne tikai saimniecību 
īpašnieki, bet ikviens to zinātājs, 
sadarbības partneris, kaimiņš, 
draugs vai rads. 

Pieteikties konkursam var 
līdz šā gada 30.  jūlijam, nosū
tot zemnieku saimniecības nosau
kumu, saimnieka vārdu, uzvārdu, 
adresi un kontaktus, kā arī pietei
cēja vārdu, uzvārdu un kontaktus 
uz epastu saimnieciba@santa.lv.

„Gaume, izpratne par sakoptu 
vidi un tradīciju pārmantojamī
bu ir mūsu spēks un vienlaikus 
pārliecība par to, ka Latvijas 
zemē vienmēr būs visskaistākās 
lauku saimniecības,” uzsver un 
uz dalību konkursā aicina Latvi-
jas Valsts prezidents, konkursa 

„Skaistākā lauku saimniecība 
2014” patrons Andris Bērziņš.

Konkursa „Skaistākā lauku 
saimniecība 2014” uzvarētājs 

balvā no „Food Union” sa
ņems apmaksātu braucienu 
divām personām uz Berlīnes 
Zaļo nedēļu – pasaules lielāko 
starptautisko pārtikas, lauksaim
niecības un dārzkopības izstādi 
2015.  gada 16.–25.  janvārī, kā 
arī citas vērtīgas dāvanas no 

„Food Union” un žurnāla „IEVAS 
Māja”. Visi konkursa finālisti 
tiks aicināti uz svinīgo apbal
vošanu īpašā pieņemšanā pie 
Valsts prezidenta. 

Detalizēts konkursa nolikums – 
vietnē www.manizurnali.lv. 

Linda Ļisicina, 
„Food Union” sabiedrisko  

attiecību konsultante

Aicinām piedalīties novada 
pludmales volejbola sacensībās!
Babītes novada iedzīvotāji tiek aicināti piedalīties Babītes novada 
2014. gada sporta spēlēs pludmales volejbolā. Pirmais posms sievie
šu un vīriešu grupām norisināsies 5.  jūlijā pie Piņķu ūdenskrātuves. 
Sacensību sākums plkst. 11.00. Pieteikšanās no plkst. 10.20 līdz 10.50. 
Informācija pa tālr. 29461973 vai epastu guntars.reika@babite.lv. 

25 dalībnieki Babītes novada 
sporta spēlēs novusā 
17. maijā norisinājās sporta spēles novusā, kurās piedalījās 25 dalībnieki. 
Jauniešu konkurencē 1. vietu ieguva Andrejs Sizovs, 2. vietā Daniils Polozovs 
un 3. vietā Dmitrijs Sizovs. Sieviešu konkurencē 1. vietā Dace Balaka, 2. vie
tā Aiva Oša un 3. vietā Biruta Siliņa. Vīriešiem tautas klasē 1. vietā Jurijs 
Polozovs, 2. vietā Oskars Senkāns un 3. vietā Aivars Emsis, bet sporta klasē 
1. vietā Igors Ramba, 2. vietā Andris Kapenieks un 3. vietā Gaidis Čoders. 

Pierīgas novadu MTB 
riteņbraukšanas sacensībās 
mūsējiem 6. vieta 
31. maijā Baldonē, Riekstukalnā, norisinājās MTB riteņbraukšanas sa
censības Pierīgas novadu komandām. Sacensībās piedalījās 70 dalībnieki 
dažādās vecuma grupās no septiņiem Pierīgas novadiem. Pirmo vietu 
komandu vērtējuma izcīnīja sacensību saimnieki – Baldones novads. 
Mūsu novada komanda izcīnīja 6. vietu. Individuāli savā vecuma grupā 
1. vietu izcīnīja Rita Golvere (vecuma grupā S3) un Andris Ansons (V2), 
5. vietu Ruriks Bite (V5), 6. vietu Valerijs Golvers (V3), 7. vietu Reinis 
Šēfers (V1), 8. vietu Ojārs Valkers (V2), 12. vietu Gusts Linkevičs (V2) 
un 13. vietu Jānis Millers (V2). 

Panākumi veterānu sporta spēlēs 
orientēšanās sportā un novusā 
17. maijā Kuldīgas novadā norisinājās Latvijas Sporta veterānu savienības 
(LSVS) sporta spēles orientēšanās sportā. Sacensībās piedalījās arī viens 
sporta kluba „Babīte” pārstāvis – Kaspars Kojalovičs, kurš savā vecuma 
grupā V45+ izcīnīja 1. vietu.

24. maijā Aizputē norisinājās LSVS sporta spēles novusā starp trīsdesmit 
piecām komandām. Sporta klubs „Babīte” piedalījās ar divām komandām, 
kur SK „Babīte1” komanda izcīnīja 5. vietu un SK „Babīte2” – 23. vietu. 
Individuāli godalgoto vietu izcīnīja tikai Staņislavs Kojalovičs vecuma 
grupā V70+.

Ar pārliecinošiem rezultātiem 
Latvijas Jaunatnes futbola 
čempionātā 
2014. gada Latvijas Jaunatnes futbola čempionātā vecuma grupā U16 
apvienotā komanda FK „Tukums 2000”/„Babīte” trīs spēlēs izcīnīja trīs 
uzvaras. 14. maijā Tukumā ar rezultātu 1:0 uzvarēta JDFS „Alberts” ko
manda. Vecuma grupā U15 arī apvienotā komanda „Babīte”/ „Tukums 
2000” ir nospēlējusi jau piecas spēles, izcīnot četras uzvaras un vienu 
spēli nospēlējot ar neizšķirtu rezultātu. 25. maijā Ventspilī nospēlēts ne
izšķirti 2:2 ar „Ventspils” OC komandu un 31. maijā Piņķos ar rezultātu 
5:1 uzvarēta komanda FK „Liepāja”.  

Rīgas pilsētas 2014. gada jaunatnes futbola čempionātā vecuma grupā 
U9 A grupā „SK Babīte” komanda ir nospēlējusi četras spēles, visās gūstot 
uzvaras, un B grupā „SK Babīte 2” nospēlējusi sešas spēles, izcīnot sešas 
uzvaras. Vecuma grupā U11 A grupā „SK Babīte” nospēlējusi astoņas 
spēles, piedzīvojot septiņus zaudējumus un izcīnot vienu neizšķirtu spēli.

Guntars Reika, 
Babītes sporta kompleksa vadītājs

SPORTA ZIŅAS Aicinām pieteikties konkursam 
„Skaistākā lauku saimniecība 2014”
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Projekts īstenots saskaņā ar Lau
ku atbalsta dienesta Lielrīgas 
Reģionālās lauksaimniecības pār
valdes 2013. gada 23. septembra 
lēmumu Nr. 04.311/13/2711 

„Par projekta iesnieguma apstip
rināšanu” un Babītes novada 
pašvaldības projekta iesniegumu 
Nr.1304L12500000244 „Dzil-
nupes poldera krājbaseina un 
pievadkanāla renovācija Babītes 
pagastā, Babītes novadā”, kas tika 
iesniegts Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstības programmas 
2007.–2013. gadam pasākuma „In
frastruktūra, kas attiecas uz lauk
saimniecības un mežsaimniecības 
attīstību un pielāgošanu” ietvaros.

Projekta ietvaros ir veik
ti pārtīrīšanas darbi Dzilnupes 
poldera krājbaseina un pievad

kanāla trasē, izrakta grunts 5519 
m³ apjomā, izbūvētas 12 noteces 
vadziņas  – ievalkas, veikta gult
nes pārtīrīšana no abiem krastiem, 

pārtīrīti septiņi ietekošo grāvju le
jasgali, attīrīta pievadkanāla esošā 
betona caurteka, atjaunotas sešas 
drenu iztekas.

Projekta kopējās izmaksas: 
EUR 19 148,82 

Projekta attiecināmās izmak-
sas: EUR 13 814,20 (atbalsta inten
sitāte 75%)

Projekta publiskais finansē-
jums: EUR 10 360,65 

Projekta īstenošanas laiks: no 
12.03.2013. līdz 15.06.2014.

Projekta mērķis: paaugstināt 
lauksaimniecībā izmantojamās ze
mes kvalitāti, uzlabot infrastruktū
ru, kas attiecas uz lauksaimniecības 

attīstību, kā arī paaugstināt lauk
saimniecības nozares konkurētspē
ju Babītes novadā.

Projekta īstenošanas uzrau-
dzību un kontroli nodrošina: 
Lauku atbalsta dienests Lielrīgas 
Reģionālā lauksaimniecības pār
valde.

Ieguldījums tavā nākotnē!

Sagatavoja: Linda Sedleniece,
Babītes novada pašvaldības 

projektu vadītāja 

Babītes Mūzikas skolas audzēkņi 
šajā mācību gadā piedalījušies 
vairāk nekā 15 konkursos un 
festivālos gan Latvijā, gan ārpus 
valsts robežām. 

2013./14. mācību gadā au
dzēkņi ar pedagogiem piedalī
jās Starptautiskajā daudzstīgu 
tautas instrumentu izpildītāju 
konkursā Pleskavā (Katalīnai 

Bernānei – 3. vieta, ped. V. Ba
gāta), „Concours Musical De 
France” Rīgas atlasē (Elizabete 
Dreiska izvirzīta uz II kārtu Pa
rīzē, ped. I. Poķe), II mazpilsētu 

un lauku mūzikas skolu kon
kursā vijoļspēles specialitātes 
audzēkņiem Inčukalnā (Artai 
Liporai – 2.  vieta, ped. E. Kol
ča), Noras Novikas VII Starp
tautiskajā mazās kamermūzikas 
konkursā Mārupē (Babītes MS 
sitaminstrumentu ansamblim 

„Mazais bundzinieks” – 3. vieta, 
ped. M. Švēdenberga), IV Starp
tautiskajā pūšaminstrumentu un 
sitaminstrumentu ansambļu 
un orķestru ritmiskās mūzikas 
festivālā–konkursā „Vēju rit
mi 2014” Liepājā (Babītes MS 
sitaminstrumentu ansamblim 

„Mazais bundzinieks” – 3. vieta, 
ped. M.  Švēdenberga), 1.  Lat
vijas mūzikas skolu koklētāju 
kameransambļu konkursā Engu
rē (Lienei Dzilnai un Katalīnai 
Bernānei  – 2.vieta, Kristīnei 
Tuk rei un Alisei Paulai – 3.vieta, 
ped.V.Bagāta), Starptautiskajā 
jauno izpildītāju un komponis
tu konkursā „Muzikos garsai” 
Viļņā (Katalīnai Bernānei, Eli
zabetei Plienei  – 1. vieta, ped. 

V.  Bagāta; Markam Bergma
nim  – 2.  vieta, ped. A.  Bikau
niece), koncertu cikla  – kon
kursa „Talants Latvijai” finālā 
Rīgā (Kristīnei Tukrei – 1. vieta, 
ped. V. Bagāta; Reinai Kotlerei – 
1. vieta, ped. A. Klučnieks) un 
citos.

Par to, ka audzēkņu sasnie
gumi augstu novērtēti, liecina 
daudzie diplomi un apbalvojumi 
par iegūto vietu vai pakāpi, bal
vas un diplomi par atraktīvāko 
priekšnesumu, atzinības raksti, 
atsevišķos konkursos – arī po
zitīvs novērtējums, kas sniedz 
iespēju piedalīties konkursa 
nākamajā kārtā.

Visus Babītes Mūzikas skolas 
audzēkņu rezultātus konkursos 
un festivālos aicinām aplūkot 
Babītes novada pašvaldības mā
jaslapas www.babite.lv sadaļā 

„Izglītība”. 
 Ilze Latkovska,

Babītes Mūzikas skolas 
direktora vietniece izglītības 

jautājumos 

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Lietuvu

Laikā no 29. līdz 31. maijam bied-
rība „Pierīgas partnerība” organi-
zēja jau otro pieredzes apmaiņas 
braucienu uz Lietuvu ar Kretingas 
vietējās Zivsaimniecības grupu. 

Braucienā piedalījās tūrisma un 
zivsaimniecības attīstītāji no Mār
upes, Olaines un Babītes novada, 

kā arī SIA „Rīgas meži” pārstāvis. 
Lietuvā tika apmeklēti par projek
ta līdzekļiem tapušie objekti, kā arī 
pieaicināto Klaipēdas universitāšu 
pasniedzēju lekcijas zivsaimniecības 
attīstības jomā un lauku tūrismā. 

Atgādinām, ka 31.12.2012. bied
rība „Pierīgas partnerība” un Kre

tingas vietējā Zivsaimniecības grupa 
parakstīja līgumu par starptautiskā 
projekta īstenošanu 2014. gadā. In
teresenti no Babītes novada – ūdens
tilpņu īpašnieki, zivsaimniecības un 
tūrisma aktivitāšu veicēji – aicināti 
dalībai projektā! 

Nadīna Millere,
Biedrības „Pierīgas partnerība” 

valdes priekšsēdētāja 
nadina.millere@pierigaspartneriba.lv

Salas sākumskola 
uzņem bērnus 1. klasē 
Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolā līdz šā gada 
31. augustam turpinās bērnu uzņemšana 1. klasē 2014./2015. 
mācību gadam.

Papildu informāciju var saņemt:
•	 pa tālruni 67934172 vai 67934165 (lūgums zvanīt laikā no 

plkst. 9.00 līdz 14.00.), 
•	 skolas mājaslapā www.salassakumskola.weebly.com.

Daina Krūmiņa, 
Salas sākumskolas direktore. Mob. tālr. 20395011

Paziņojums par projekta „Dzilnupes poldera 
krājbaseina un pievadkanāla renovācija Babītes 
pagastā, Babītes novadā” noslēgumu

(I. Aizsilas foto)

Skolēnu sasniegumi mūzikas jomā

Foto: Babītes Mūzikas skolas audzēkņi apbalvošanas pasākumā 22. maijā (I. Aizsilas foto)
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Maija sākumā Alkanenā Portugā-
lē notika starptautiskā projekta 

„Comenius” sestā konference. No-
slēdzot divus gadus pētīto tēmu 

„Mana upe, mana dzīve” visu as-
toņu dalībvalstu skolēni demons-
trēja filmas un prezentēja vīzijas 
par izvēlētās upes nākotnes per-
spektīvām.

Šā gada 3. maijā Babītes 
vidusskolas direktore Ilze 
Rozenberga, projekta koordinatore 
Ruta Virbule un 10. klases skolēni 
Stefānija Dubra, Edvards Likovskis 
un Miks Pētersons devās uz Portu-
gāli, lai pārstāvētu savu valsti un 
skolu „Comenius” projektā „My 
River My Life”.

Pēc garām lidojuma stundām, 
ar pārsēšanos Stokholmas lidostā, 
beidzot sasniedzām Lisabonu Por
tugālē. Jau pirmie iespaidi, iznākot 
no lidostas, bija pasakaini – jauks 
vakars, palmas un sajūta, it kā mēs 
būtu izkāpuši jūlijā, pašā vasaras 
vidū.

Svētdien satikāmies ar mūsu 
skolas bijušo skolotāju Viju, kura 
nu jau teju 20 gadus dzīvo Portu
gālē. Viņa izrādīja ievērojamākās un 
skaistākās Lisabonas vietas. Diena 
paskrēja tik ātri, ka nemanījām, pa 

kuru laiku paspējām iegūt pirmo 
iedegumu.

Pirmdien devāmies uz Alka
nenu – pilsētu, kurā atrodas skola, 
kas projektā pārstāvēja Portugāli. 
Jaukākais brīdis bija satikšanās ar 
savu viesģimeņu pārstāvjiem. Pēc 
projekta atklāšanas devāmies uz vie
tējo teātri skatīties portugāļu skolēnu 
sagatavoto izrādi. 

Otrdiena bija pilna jauniem ie
spaidiem. Devāmies uz Alkanenas 
skolu, kurā skolēni mācās dažādu 
novirzienu programmās, redzējām 
labi iekārtotas fizikas, ķīmijas un 
informātikas klases. Skola sastāv no 
trim ēkām – ēdnīcas, sporta kom
pleksa un mācību telpām. Pēcpus
dienā devāmies uz ādas pārstrādes 
rūpnīcu, kur mums parādīja un 
pastāstīja, kā ražo ādu. Arī par to, 
cik daudz ūdens tiek patērēts, lai 
iegūtu ādas izstrādājumus. Nākamais 
apskates objekts bija ūdens attīrī
šanas iekārtas. Visspilgtāk atmiņā 
palika gaisā virmojošās „smaržas”. 
Patiesībā šī ekskursija mums lika 

iegrimt nopietnās pārdomās. Pēc 
vakariņām devāmies uz Fatimu  – 
vienu no ievērojamākajām svētvie
tām pasaulē. Jāteic godīgi – dzīvē 
tik iespaidīgu celtni vēl nebijām 
redzējuši!

Trešdienas rītā braucām uz Lisa
bonu, kur apmeklējām augstu ūdens 
rezervuāru, kas ir iespaidīga baroka 
laika celtne. Visspilgtākās atmiņas 
no krāšņās un piedzīvojumiem pil
nās ekskursijas saistās ar okeanārija 
apmeklējumu. Mēs vērojām ne ti
kai to skaisto okeanārija daļu, ko 
redz apmeklētāji, bet arī iekārtas un 
tehnoloģijas, kas apkalpo šo milzī
go ūdens pasauli. Atgādināšu, ka 
saskaņā ar projekta tēmu viss, ko 
apmeklējām, bija saistīts ar ūdeni.

Ceturtdienas rīts bija vissvarīgā
kais šajā braucienā – katras skolas 
pārstāvji prezentēja savu veikumu 
par tēmu „Mana upe, mana dzīve”. 
Lai gan satraukumu izjuta katrs 
dalībnieks, viss izvērtās labi. No
skatījāmies astoņas filmas par da
lībvalstu upēm un noklausījāmies 
prezentācijas par nākotnes problē
mām un risinājumiem. Kārtīgi pa
ēdām pusdienas un atkal iegrimām 
autobusa sēdvietās, lai mērotu 30 
minūšu braucienu pa kalnainu ap
kārtni uz stalagmītu alām, kur mūs 
pārsteidza fakts, ka stalagmīti pie
aug tikai par vienu centimetru 100 
gadu laikā! Vērojot apkārtni, šķita, 
ka esam iegājuši miljoniem gadu 
senā pagātnē. Projekta oficiālajā 

noslēguma pasākumā ceturtdienas 
vakarā saņēmām dalības apliecinā
jumus un izbaudījām dzīvo mūziku. 

Pēdējā dienā devāmies apska
tīt upes krastus, par kuru mums 
stāstīja vietējais skolotājs. Kad 
atbraucām atpakaļ uz Alkanenu, 
mums tika dots brīvais laiks līdz 
vakariņām. Skolēni to izmantoja, 
lai dotos uz vietējo veikalu sapirkt 
dāvanas draugiem un ģimenei vai 
vienkārši spēlētu basketbolu skolas 
sporta kompleksā. Pēc pēdējām 
garšīgajām un sātīgajām vakari
ņām skolā pedagogi un skolēni 
devās katrs savos ceļos. Kā mums 
gāja, skaļi nestāstīsim, bet varu 
apgalvot, ka atmiņas ir visnotaļ 
patīkamas.

Agrā sestdienas rītā pulcējā
mies kopā, lai dotos uz lidostu. Bez 
skumjām atvadām neiztikām, bet, 
pateikuši viens otram labus vārdus, 
devāmies mājup. Lidojums bija garš, 
taču piedzīvojumiem bagāts. 

Vēlamies teikt lielu paldies par 
iespēju piedalīties šajā projektā! Pal
dies sakām skolotājai Rutai Virbulei 
un skolas direktorei Ilzei Rozenber
gai par rūpēm, pacietību un visu 
pārējo!

Iespaidos par braucienu un 
tālo zemi dalījās  
Stefānija Dubra

2014. gada 5.  jūnija vakarā Ba-
bītes vidusskolas audzēkņiem 
tika pasniegti apbalvojumi  – 

„Zelta pūce”, „Sudraba pūce”, 
„Bronzas pūce” un „Pūčulēns” –, 
ko piešķir par sasniegumiem 
mācību darbā un par izglītī-
bas iestādes vārda popularizē-
šanu, piedaloties olimpiādēs, 
konkursos, skatēs, sacensībās. 
Pateicības rakstus saņēma arī 
apbalvoto skolēnu vecāki. Ba-
bītes vidusskolas administrāci-
ja pateicās par ieguldīto darbu 
Babītes vidusskolas pedagogiem, 
pasniedzot diplomus un patei-
cības rakstus, kas saņemti par 
izglītojamo sagatavošanu un 
iesaistīšanu izglītības iestādes 
un ārpusskolas pasākumos un 
aktivitātēs. 

Arī šajā mācību gadā tika 
gūtas godalgotas vietas Pierīgas, 
starptautiskajās un valsts olim
piādēs, konkursos, skatēs, sporta 
sacensībās. Pasākumā muzikālus 
priekšnesumus sniedza Babītes 
novada mūzikas skolas pedago
gi – direktore Inita Pūķe, Egija 
Veldre (flauta) un Ronalds Sak
sons (klarnete), kā arī jaunais 
talants Eduards Grundmanis (11 
gadi), kurš izpildīja aizkustinošas 
un visiem mīļas dziesmas.

Laureāti 2013./14. mācību gadā 
nominācijā:

„Pūčulēns”: Agnese Ose, Zane Kal
niņa, Terēze Paulovska, Annija Gaile.

„Zelta pūce”: Leonora Fiļa, Stefānija 
Dubra, Raimonds Andris Augulis, 
Renārs Ruģelis, Ričards Katkovskis, 
Agnija Onukrāne, Kate Grīnfogele.

„Sudraba pūce”: Edvards Likovs
kis, Aleksandra Medina, Kamilla 
Vanadziņa, Kristija Krista Tomso
ne, Elizabete Anna Ramane, Undī
ne Daniļina, Zane Fatjanova, Aija 
Kļava, Eva Borcova, Andrejs Bag
donas, Dmitrijs Sizovs, Kristiāna 
LeidereReine, Paula Bindere, Linda 
Bondare, Viktorija Rjumina, Annija 
Streile, Toms Ansens, Laura Auli
ciema, Ingus Martinsons, Justīne 
Gunita Gusarova, Elgars Dobelis, 
Helēna Anna Dzērvāne, Madara 
Katrīna Pleša, Valts Frederiks, Lap
siņš, Linda Botva, Madara Blome, 
Justīne Ruģele, Linda Skudra, Emī
lija Pudova, Pēteris Strubergs, Toms 
Upītis, Sintija Ģīle, Līva Lote Brie
de, Rebeka Nagle, Ieva Kaša, Kitija 
Dzintra Rulle, Samanta Mežmale, 
Niks Krastiņš, Helēna Rozalinska.

„Bronzas pūce”: Elīza Elizabete 
Kras tiņa, Einārs Koops, Mikus Korfs, 
Valerija Linkeviča, Valters Pēteris 

Bāns, Valters Kristiāns Zviedris, 
Megija Grode, Evija Kļava, Rebe
ka Graudiņa, Rūdis Savickis, Gints 
Pidiks, Milēna Kosareva, Kristīne 
Blāķe, Dzintars Lipors, Petra Zeltiņa, 
Oļesja Rogoza, Karīna Onukrāne, 
Marta Megija Bārzdaine, Anna Pun
cule, Linda Broliša, Rihards Bilzens, 
Eduards Anderšmits, Mārtiņš Dan
cis, Emīlija Dvoranovska, Olivers 
Vasiļevskis, Marks Bergmanis, So
fija Paula Tetere, Ance Armanova, 
Daņila Ridanovs, Elizabete Drēska, 
Bruno Brūveris, Ketrīna Paula, Rū
dolfs Kazaks, Valērija Serdjukova, 
Indra Augule, Reina Kotlere, Sanija 
Kļaviņa, Marta Bukša.

Sasniegumi mācību priekšmetu 
olimpiādēs un konkursos

Arī šajā gadā 63 Babītes vi
dusskolas skolēni, paralēli mācību 
darbam, aktīvi piedalījušies Pierīgas 
novadu olimpiādēs, konkursos un 
skatēs. Ir izcīnītas četras 1. vietas, 
desmit 2. vietas, četras 3. vietas un 
saņemtas desmit atzinības.

Trīs skolēni – Atis Dzilna, Agni
ja Onukrāne un Laura Auliciema – 
veiksmīgi startēja valsts olimpiādēs.

4.  klašu skolēni visa gada ga
rumā piedalījās starptautiskā ma
temātikas konkursa „Tik vai... Cik?” 
trijās neklātienes kārtās. Trīs sko
lēni  – Renārs Ruģelis, Raimonds 

Andris Augulis un Elizabete Anna 
Ramane (sk. J. Amola) tika uzaicinā
ti uz ceturto klātienes kārtu. Renārs 
Ruģelis izcīnīja atzinību starptautiskā 
līmenī, bet Raimonds Andris Augu
lis – 3. vietu valstī.

Četrdesmit 2.–12. klases skolē
ni piedalījās matemātikas konkur
sā „Ķengurs 2014”. Labus rezultātus 
valsts līmenī guva Renārs Ruģelis, 
Daņila Ridanovs, Kate Grīnfogele, 
Niks Krastiņš, Agnija Onukrāne, 
Ronalds Rozenfelds.

14 skolēni piedalījās valsts atklā
tajā matemātikas olimpiādē. Kate 
Grīnfogele un Agnija Onukrāne 
ieguva atzinību, bet Leonora Fiļa – 
3.vietu.

Sasniegumi konkursos un skatēs 
interešu izglītības un ārpusskolas 
pasākumos

Skolēni ar pedagogiem piedalījās 
16 valsts un starptautiskos konkur

sos (valsts konkursos gūtas sešas 
atzinības un viena 3. vieta), divās re
ģionālajās skatēs un konkursos (gūta 
viena 1. un viena 2. pakāpe), četros 
Pierīgas novadu apvienības konkur
sos (gūti divi augstākie novērtēju
mi (A), piecas 1. pakāpes un viena 
2. pakāpe). Gatavojoties nākamajiem 
Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu 
un deju svētkiem, notika četri sa
draudzības koncerti. Mācību gada 
laikā skolēni un pedagogi piedalījās 
dažādos semināros, projektos, kurus 
pārstāvēja gan izglītības iestāde, gan 
pašpārvalde, gan klašu kolektīvi, gan 
skolēni individuāli. Paldies visiem 
Babītes vidusskolas pedagogiem par 
ieguldīto darbu un laiku, gatavojot 
dalībniekus konkursiem, skatēm un 
sporta sacensībām! 

Informāciju sagatavoja: 
Ilga Stašulāne un  

Gita Sondore, 
direktora vietnieces izglītības jomā

Projekts „Comenius” noslēdzas ar konferenci Portugālē

Babītes vidusskolas direktore Ilze Rozenberga apbalvošanas ceremoni-
jā 5. jūnijā. (Foto no Babītes vidusskolas arhīva.) 

(Foto no ceļojuma arhīva)

Babītes vidusskolas ziņas
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Piņķu Sv. Jāņa baznīcā 
atklāta vēsturiska plāksne 
23. maijā Piņķos tika atzīmē
ta Piņķu kauju 95.  gadadiena. 
Aizsardzības ministrs Raimonds 
Vējonis, NBS komandieris, 
ģenerālleitnants Raimonds 
Graube, politiķis Juris Dobe
lis, Biedrības „Latvijas Nacio
nālo karavīru biedrība” valdes 

priekšsēdētājs Edgars Skreija, 
Babītes novada pašvaldības 
domes priekšsēdētājs Andrejs 
Ence, Sv. Jāņa Piņķu draudzes 
mācītājs Andris Krauliņš un 
vēsturniece Aina Kvēpa atgādi
nāja par kaujām Babītes novadā, 
kas ietekmēja turpmākos noti
kumus ceļā uz brīvību. Ministrs 
uzsvēra, ka Piņķu kauja nebija 

lielākā ne dalībnieku, ne upu
ru skaita ziņā, taču tās nozīme 
bija izšķiroša, tāpēc mēs varam 
priecāties par to, kas mums ir 
šodien, būt pateicīgi par to, kas 
mums ir dots, un lepoties ar 
cilvēkiem, kas to mūsu labā ir 
izcīnījuši... Un tikai mūsu varā 
ir to saudzēt un glabāt.   
Pasākuma laikā Sv. Jāņa baznīcā 
tika atklāta vēsturiska plāksne, 
kas, beidzot atrasta, atkal ir no
nākusi savā oriģinālajā atrašanās 
vietā. Tā vēstī, ka „šinī Dievna
mā Latvijas valsts prezidents 
tautas vadonis Kārlis Ulmanis 
un Kara ministrs ģenerālis Jānis 
Balodis ar Baloža brigādes veca
jiem kara vīriem 1939. gada 23. 
maijā atnesa pie visuvarenā Die
va altāra pateicības upurus par 
pēdējo Rīgas atgūšanas cīņu Lat
vijas atbrīvošanas karā un deva 
šim Dievnamam nosaukumu Sv. 
Jāņa baznīca”. 

Ilze Aizsila

Tikšanās ar VARAM 
ministru par vides 
aizsardzības jautājumiem
6. jūnijā Babītes novada pašval
dībā viesojās Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrs 
Romāns Naudiņš un ministrijas 
parlamentārais sekretārs Einārs 
Cilinskis, kuri tikās ar Babītes 
novada pašvaldības domes 
priekšsēdētāju Andreju Enci 
un pašvaldības izpilddirektori 
Elfu Slocenieci, lai pārrunātu 
pašvaldības un dabas aizsar
dzības interešu līdzsvarošanas 
jautājumus. Ministrs ir pārlieci
nāts, ka vides kvalitāte un bio

loģiskā daudzveidība var sniegt 
būtisku pienesumu reģionālajai 
attīstībai, turklāt šajā jomā ir 
plānoti ES fondu ieguldījumi. 
Tikšanās laikā pašvaldībā un 

Ķemeru nacionālā parka „Meža 
mājā” klātesošajiem tika sniegts 
ieskats Ķemeru nacionālā par
ka ieguldījumā dabas tūrisma 
attīstībā. 

Kapsētu svētki Babītes pagastā
Rīgas Sv. Alberta Romas katoļu draudze aicina

29. jūnijā plkst. 14.00 – Piņķu kapos
Piņķu Sv. Jāņa ev. lut. draudze aicina

27. jūlijā plkst. 12.00 – Piņķu kapos
27. jūlijā plkst. 14.00 – Annas kapos

Dievkalpojums baznīcā nenotiks.

Reģistrācijas numurs: 000703364
Dibinātājs: Babītes novada pašvaldība

Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, 
Babītes novads, LV–2107

Par avīzes sagatavošanu atbild sabiedrisko 
attiecību speciāliste Ilze Aizsila. 

Tālrunis: 67914379, 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”

2. lpp. – Saistošie noteikumi Nr. 9
Par grozījumiem Babītes novada 
pašvaldības 2014. gada budžetā

3. lpp. – Saistošo noteikumu Nr. 9 
1. pielikums
Babītes novada pašvaldības 
pamatbudžeta ieņēmumi

5. lpp. – Saistošo noteikumu Nr. 9 
2. pielikums
Babītes novada pašvaldības 
pamatbudžeta izdevumi atbilstoši
funkcionālajām kategorijām

6. lpp. – Saistošo noteikumu Nr. 9 
3. pielikums
Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši 
ekonomiskajām kategorijām

Numura pielikumi

Cienījamie Babītes 
novada uzņēmēji!
2014. gada 1.  jūlijā aprit pieci gadi kopš Babītes novada izveides. 
Par godu šim notikumam šā gada 1.–6.  septembrī Babītes no
vada pašvaldība plāno rīkot dažādus novada svētku pasākumus. 
Programmā paredzētas kultūras, izglītības un sporta aktivitātes.

Svētku ietvaros vēlamies lūgt jūsu aktīvu dalību!
•	 Esat laipni aicināti 1.  septembrī plkst.13.00 piedalīties 

jaunā Kultūrizglītības centra atklāšanā. Klātesošajiem 
būs iespēja iepazīties ar pašvaldības bibliotēkas un Babītes 
Mūzikas skolas jaunajām telpām, kā arī baudīt koncert
zāles ieskandināšanas koncertu plkst. 18.00 Jūrmalas ielā 
14 A, Piņķos.

•	 Jaunajās pašvaldības bibliotēkas telpās esam iecerējuši 
iekārtot izstādi par novada uzņēmumiem. Aicinām iz
mantot iespēju un, iepriekš sazinoties, sniegt informatī
vus materiālus, reklāmas bukletus, grāmatas, katalogus 
vai citus jūsu uzņēmuma prezentācijas materiālus, lai 
apmeklētājiem būtu iespēja iepazīties ar jūsu uzņēmumu 
un tā piedāvājumu. 

•	 Noslēguma dienā, 6.  septembrī, plkst. 11.00 paredzēts 
svētku gājiens. Aicinām atbalstīt gājienu, piedaloties ar 
sava uzņēmuma komandu un izmantojot jūsu izvēlēto 
noformējumu vai atpazīšanas zīmes.

•	 Noslēguma dienā pēc gājiena un sporta dienas atklāšanas 
vēlamies organizēt novada uzņēmēju pakalpojumu un 
ražojumu prezentācijas tirdziņu. Tā ir lieliska izdevība 
popularizēt sava uzņēmuma produkciju vai sniegtos pa
kalpojumus, piedāvājot apmeklētājiem iegādāties, degustēt 
vai uzzināt par iespējām, ko sniedz jūsu uzņēmums.

Dalība novada svētku pasākumos un aktivitātēs – bez maksas.  
Šīs ir plānotās aktivitātes svētku nodrošināšanai, taču priecāsimies 
līdz šā gada 15.  jūlijam saņemt 
arī jūsu priekšlikumus, kā arī 
informāciju par jūsu uzņēmuma 
iespējām piedalīties, atbalstīt un 
sadarboties novada svētku īsteno
šanā. Tālrunis 22020629, epasts 
biruta.grinfelde@babite.lv.

Veidosim Babītes novadu 
par lielisku vietu  

brīnišķīgiem cilvēkiem!

Nozīmīgāko notikumu apskats

Bērnu svētkos priecē dziedātājs 
Nikolajs Puzikovs 
1. jūnijā Piņķos Babītes novada ģi
menes un viesi bija aicināti piedalī
ties Bērnu svētkos, kas tika aizvadīti 
ar plašu izklaides programmu ma
zajiem mūzikas, mākslas un rotaļu 
cienītājiem. Svētku īpašais viesis 
šogad bija Nikolajs Puzikovs, kura 
uzstāšanos visi klātesošie uzņēma ar 
sajūsmu. Pasākums tiek rīkots saistī
bā ar Starptautisko bērnu aizsardzī
bas dienu, kas ik gadu tiek atzīmēta 
1. jūnijā. 

(S. Karpovičas foto)

(I. Aizsilas foto)

(I. Bērziņas foto)


