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Ar lielu rosību un iespaidīgu deju
lieluzvedumu aizvadīti Babītes novada svētki
Sestdien, 6. septembrī, noslēdzās Babītes novada svētki, kas ilga veselu nedēļu, pulcējot simtiem
skatītāju un simtiem svētku dalībnieku, kuri piedalījās un atbalstīja svētku pasākumus visdažādākajos veidos un aktivitātēs.

Babītes novada jauniešu koris „Maska” Kultūrizglītības centra atklāšanas koncertā (J. Brenča foto)

periodiskos izdevumus vai abonēt
tos, bet arī apmeklēt dažādus pa
sākumus, izmantot šeit pieejamo
informācijas tehnoloģiju piedā
vājumu, savukārt mazākie lasītāji
varēs priecāties par bērnu rotaļu
istabu, rotaļlietām un krāsainām
grāmatām.
Kultūrizglītības centra svinīgā atklāšana 2014. gada 1. septembrī (J. Brenča foto)

1. septembrī, klātesot vietē
jiem iedzīvotājiem un viesiem, sa
viļņojošā gaisotnē svinīgi tika at
klāta jauna ēka Piņķos, Jūrmalas
ielā 14A, kur turpmāk darbosies
trīs pašvaldības iestādes – Kultūr
izglītības centrs, Babītes Mūzikas
skola, bibliotēka, kā arī Neatlie
kamās medicīniskās palīdzības
dienesta brigāde.
Babītes novada Kultūrizglītī
bas centra vadītāja Biruta Grīn
felde, Babītes Mūzikas skolas di
rektore Inita Pūķe un pašvaldības
bibliotēkas vadītāja Ilze Valpētere
ir priecīgas par iespēju darboties
jaunās, mūsdienīgās telpās. Arī
Babītes novada pašvaldības do
mes priekšsēdētājs Andrejs Ence
atzīst, ka ir gandarīts par Kultūr
izglītības centra izveidē paveikto
un priecājas, ka Babītes novada
iedzīvotāji koncertus, teātra izrā
des un citus kultūras un izklaides
pasākumus varēs apmeklēt tiem
speciāli paredzētās telpās, kā arī
par iespēju Neatliekamās medi

Monētu kalšana par godu Ba
bītes novada piecu gadu jubilejai,
jauno telpu apskate, Babītes novada
uzņēmumu un to ražoto produktu
un piedāvāto pakalpojumu iepa
zīšana izstādē bibliotēkā bija tikai
iesākums lielajai kņadai, kas tur
pinājās vēl piecas dienas. Pirmās
svētku dienas izskaņā ar neaizmirs

tamu koncertu aizritēja pirmais pa
sākums jaunajā koncertzālē. Viesu
sajūsmas apgaroti, ar muzikāliem
priekšnesumiem uzstājās Babītes
novada jauniešu koris „Maska”
(diriģents Jānis Ozols), koklētāju
ansamblis „Balti” (vadītāja Valda
Bagāta) un Babītes Mūzikas skolas
absolventi un pedagogi.
2. septembrī interesenti pie
dalījās Babītes vidusskolas un Sa
las sākumskolas Atvērto durvju
dienā, kuras ietvaros tika orga
nizēti dažādi pasākumi un bija
iespēja uzzināt jaunāko informā
ciju par mācībām šajās izglītības
iestādēs.

Babītes novada uzņēmumu produktu un pakalpojumu izstāde bibliotēkā (I. Aizsilas foto)

cīniskās palīdzības dienestu no
drošināt ar labiekārtotām telpām.
Trīsstāvu ēkā atrodas mūs
dienīgs lifts, un ārpusē ierīkota
uzbraucamā rampa, padarot ēku
pieejamu visiem apmeklētājiem,
tostarp cilvēkiem ar kustību trau
cējumiem. Šeit ir divas koncert
zāles ‒ lielā koncertzāle ar 250
sēdvietām pasākumiem plašākai

publikai un mazā koncertzāle, kur
varēs baudīt Babītes Mūzikas sko
las audzēkņu priekšnesumus to
organizētajos koncertos –, kā arī
Babītes Mūzikas skolas telpas un
bibliotēka.
Bibliotēkas plašajās un mūsdie
nīgi iekārtotajās telpās apmeklētā Torte – dāvana no maizes ceptuves „Lāči” (I. Aizsilas foto)
ji varēs lieliski pavadīt savu brīvo
laiku – ne tikai lasīt grāmatas un
Raksta turpinājumu lasiet 2. un 3. lappusē 
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Ar lielu rosību un iespaidīgu deju lieluzvedumu

3. septembrī Kultūrizglītības
centra Lielās zāles skatuve pie
dzīvoja savu pirmo teātra izrādi.
Babītes novada amatierteātra „Ka
lambūrs” iestudējums „Preilenīte”
(Jukuma Paleviča luga režisores
Sandras Straupes režijā) pulcēja
tik daudz skatītāju, ka piepildījās
ikviena teātra mākslinieka kvēlā
kais sapnis – uzstāties atsaucīgas
un kuplas auditorijas priekšā.

Kultūrizglītības centrs (vadītāja Bi
ruta Grīnfelde) un Babītes novada
tautas mākslas kolektīvu kuplā sai
me: bērnu deju kolektīvs „Kaspīne”
(vadītāja Dace Veide); mūsdienu
deju kolektīvs „Platīns” (vadītāja
Aija Meikšāne); popgrupa „Ma
zie pīlādzīši” (vadītāja Maija Sē
jāne); koklētāju ansamblis „Balti”
(vadītāja Valda Bagāta); jauniešu
koris „Maska” (vadītājs Jānis Ozols,
kormeistare Laura Jēkabsone, vo
4. septembris novadā izskanēja kālais pedagogs Jānis Strazdiņš);
komponista Miervalža Celmiņa amatierteātris „Kalambūrs” (reži
mūzikas ritmos. Divos koncer sore Sandra Straupe); senioru deju
tos „Mana rotaļu istaba” Babītes kopa „Gāte” (vadītāja Laimdota
novada pirmsskolas izglītības Andersone); vidējās paaudzes deju
iestādes „Saimīte” bērnu vokālais kolektīvs „Dārta” (vadītājs Lauris
ansamblis „Mazās pērlītes” (va
dītāja Liene Bernharde) kopā ar
popgrupu „Karameles” (vadītāja
Liene Bernharde) un mūziķiem
Ievu Sutugovu, Fēliksu Ķiģeli un
Jāni Buķeli jaunajā koncertzālē ar
dziesmām un Miervalža Celmiņa
melodijām uzbūra bērnības ainas,
tādējādi atzīmējot komponista mū
zikas kompaktdiska izdošanu.

Hansons); Babītes sporta kom
plekss (vadītājs Guntars Reika); kā
arī novada sportisti un uzņēmēji –
SIA „Dālderi” un SIA „Lāči”.
Svētku norises turpinājās fut
bola laukumā pie Piņķu ūdens
krātuves, kur visus klātesošos uz
runāja Babītes novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs Andrejs Ence,
visiem novēlot patīkamu svētku
noslēguma dienu, kā arī godinot
Babītes novada sportistus:
Staņislavu Kojaloviču 80 gadu
jubilejā – viņš vēl arvien ir aktīvs
sportists un savā vecuma grupā Babītes novada svētku gājiens 2014. gada 6. septembrī
pārstāv novadu un sporta klubu (I. Aizsilas foto)
dažādās sacensībās un dažādos

5. novembrī Babītes novada
pašvaldības domes priekšsēdētājs
iejutās gida lomā un aicināja ik
vienu izzinošā ekskursijā „Iepazīsti
Babītes novadu kopā ar Andreju
Enci”. Braucot ar autobusu pa savu
novadu, ikviens ekskursijas dalīb
nieks varēja to ieraudzīt ar pašval
dības vadītāja acīm. Iedzīvotāju
lielā atsaucība rosināja organizēt
papildu ekskursiju, kas nākotnē
arī tiks īstenots.
6. septembris Babītes novadu
lutināja ne vien ar sauli un pozitī
vām emocijām, bet arī ar pārstei
gumiem, kas nebūt nebeidzās ar
saules rietu.
Noslēguma diena sākās ar
svētku gājienu, kurā ar defi
lē programmu piedalījās pūtēju
orķestris „Auseklītis” (Haralda
Bārzdiņa vadībā) un vismaz pus
tūkstotis dalībnieku – Babītes no
vada pašvaldības vadītāji (domes
priekšsēdētājs Andrejs Ence, iz
pilddirektore Elfa Sloceniece), paš
valdības administrācija (vadītājs
Ainārs Kravals), novada sociālais
dienests (vadītāja Kristīne Kalote),
novada izglītības iestādes: Babītes
pirmsskolas izglītības iestāde (va
dītāja Elita Āboliņa); PII „Saimīte”
(vadītāja Evita Vinceviča); privātā
PII „Varavīksnes putns” (vadītāja
Baiba Mennika); Babītes vidus
skola (direktore Ilze Rozenberga);
Salas sākumskola (direktore Daina
Krūmiņa); Babītes Mūzikas skola
(direktore Inita Pūķe); pašvaldības
bibliotēka (vadītāja Ilze Valpētere);

Amatierteātra „Kalambūrs” kolektīvs pēc izrādes „Preilenīte” (I. Aizsilas foto)

Siliņš, repetitore Marika Purvišķe);
jauktais koris „Atskaņa” (diriģente
Ginta Pētersone, kormeistare Evija
Piļka, vokālais pedagogs Roberts

sporta veidos – orientēšanās, no sportists un savā vecuma grupā
vusā, vieglatlētikā u.c.;
pārstāv novadu un sporta klubu
Pauli Gīli 90 gadu jubile peldēšanas sacensībās. Latvijas
jā – arī viņš vēl aizvien ir aktīvs Peldēšanas federācijas mājaslapā
pieejamā informācija liecina, ka
Latvijas vecmeistaru vīriešu grupā
viņam ir labākie sasniegumi, proti,
50 m brasa peldēšanas disciplīnā
P. Gīlim ir labākais rezultāts vecu
ma grupā 85–89, un tas uzstādīts
2011. gadā 7. maijā. P. Gīlis pieda
lās arī svarbumbu celšanas sacen
sībās un ir izcīnījis daudz dažādu
godalgotu vietu arī ārpus Latvijas.

M. Celmiņa mūzikas CD prezentācijas koncerts „Mana rotaļu istaba”
(I. Aizsilas foto)

Šajos svētkos novada paš
valdība bija iecerējusi veicināt
sadarbību ar Babītes novada
uzņēmējiem, un šī iecere ir veik
smīgi īstenota, jo tika sarīkota ne
tikai vietējo ražotāju produkci
jas izstāde bibliotēkā un tirdziņš,
kurā uzņēmumi varēja pārdot
vai prezentēt savus produktus
un pakalpojumus, bet izveidots
arī Babītes novada uzņēmumu
katalogs. Paldies tiem 34 uzņēmu
miem, kuri atbalstīja šo iniciatīvu
un iesniedza informāciju par savu
ražotni! Katalogs drukātā veidā
pieejams bibliotēkā Piņķos, kā arī
pašvaldības mājaslapā www.babite.
lv, sadaļā „Iedzīvotājiem”, apakšsa
daļā „Uzņēmējiem”. Savukārt tir
dziņā ikviens varēja mieloties un
iegādāties gan ēdienus, našķus un
dažādus pārtikas produktus, ko
piedāvāja SIA „Lāči”, SIA „Spilva,
IU „Krodziņš Kristapiņš” un SIA
„Liepājas virziens”, gan iepazīties
ar „Ceļojumu kluba” un SIA „Fo
rest Travel” sniegtajiem tūrisma
un amatniecības pakalpojumiem.
SIA „Marite S” demonstrēja sa
lonfrizētavas piedāvātos pakal
pojumus, bet „One Drop” Dzen
meditācijas un jogas centrs inte
resentus ielūdza uz atklāto jogas
nodarbību turpat brīvā dabā. Jā
šanas sporta klubs „SPORT DE
LUX” piedāvāja iespēju doties ne
lielā pastaigā ponija mugurā, SIA
„Laivu noma” – apskatīt mobilās
pirts priekšrocības.

Visu dienu pie Piņķu ūdens
krātuves norisinājās arī ikgadē
Svētku rosību pie Piņķu jās Babītes novada vasaras sporta
ūdenskrātuves un futbola laukumā spēles. Šogad vērienīgais dalīb
visas dienas garumā uzturēja gan nieku pulks sacentās tādās sporta
Babītes novadā strādājošo uzņē disciplīnās kā pludmales volejbols,
mumu pārstāvji, gan arī novada sprinta skrējiens, tāllēkšana no
iedzīvotāji, sportisti, deju lieluz vietas, mešana mērķī, zirnekļa
veduma „Lec, saulīte, spīdi spoži, tīkls, lodes grūšana, svarbumbu
rotā mūsu novadiņ!” dalībnieki
un viesi.
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aizvadīti Babītes novada svētki
Kultūras un tautas mākslas
centra „Mazā Ģilde” vidējās
paaudzes DK „Daiļrade”, Ba
bītes novada vidējās paaudzes
DK „Dārta” un dejotāju bērni,
Jelgavas pilsētas Pašvaldības
iestādes „Kultūra” vidējās pa
audzes DA „Lielupe”, Līgatnes
novada Kultūras un tūrisma
centra DK „Zeperi”, Babītes no
vada bērnu tautas DK „Kaspī
ne”, Jūrmalas sākumskolas „At
vase” bērnu deju kolektīvs.
Par dziesmu izpildījumu pa
teicamies Babītes novada jau
niešu korim „Maska” (diriģents

Babītes novada pašvaldības
administrācija izsaka lielu pa
teicību ikvienam dejotājam un
deju kolektīvu vadītājiem! Īpašs
paldies Babītes novada vidējās
paaudzes deju kolektīva „Dārta”
dalībniekiem un tā vadītājam
Laurim Siliņam, kā arī deju
lieluzveduma mākslinieciskajai
vadītājai Ivetai Pētersonei-Laz
dānei un cilvēkiem, kuri no
drošināja uzveduma tehnisko
izpildījumu un rūpējās par to,
lai novada svētki paliek atmiņā
kā īpašs un spilgts notikums!
Pasākums tika rīkots sa
darbībā ar Latvijas Nacionālo
kultūras centru, nodibinājumu
„Rīga 2014” un Dziesmu svētku
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bītes novada svētkiem tik krāš
ņiem! Paldies par dāvanām un
dāvanu kartēm svētku dalībnie
kiem, kā arī deju lieluzveduma
rekvizītu sagādātājiem un vei
dotājiem: SIA „Lāči”, SIA „Fo
rest Travel”, SIA „Musturi”, SIA
„Gartens”, SIA „Marite S”, SIA
„Ozoli eko”, SIA „EASTCON
AG LV”, „Inbox.lv ledus halle”,
SIA „Pērnes L”, SIA „Irbēni”, AS
„Swedbank”, jāšanas sporta klu
bam „SPORT DE LUX”.
Paldies SIA „JLD” kokaudzē
tavai „Bulduri” un tās galvenajai
speciālistei Zintai Bogdānei, kā
arī SIA „R20” par sniegtajām
dāvanām – hortenzijām un le
duspuķēm, kas profesionāli ie

Babītes novada uzņēmumu produktu un pakalpojumu prezentācijas tirdziņš (I. Aizsilas foto)

celšana, svaru stieņu spiešana gu gan skatītājus, kuri šajā vakarā
ļus, komandu „Biatlona” stafete, piedzīvoja ko jaunu un aizkus
Babītes uzņēmēju kluba (BUK) tinošu.
jautrības stafete, kā arī skrējiens
Deju lieluzvedumā Raimonda
apkārt Piņķu ūdenskrātuvei. Ar Tigula mūzikas ritmos vienojās
rezultātu apkopojumu aicinām daudzi deju kolektīvi: deju skola
iepazīties avīzes 8. lappusē „Dzirnas”, DA „Daiļrade”, TDA
„Sporta ziņas”.
„Gatve”, TDA „Lielupe”, TDA
„Vektors”, Rīgas Stradiņa univer
Pēc sporta spēļu laureātu sitātes TDA „Ačkups”, Valmieras
apbalvošanas visi svētku dalīb pagasta Kultūras nama jauniešu
nieki un viesi pulcējās futbola DK „Sadancis”, Rīgas Kultūras
laukumā, lai vērotu grandiozo un tautas mākslas centra „Mazā
deju lieluzvedumu „Lec, sau- Ģilde” DA „Daiļrade”, Jelgavas
līte, spīdi spoži, rotā mūsu pilsētas pašvaldības iestādes
novadiņ!”, kas ar nosaukumu „Kultūra” TDA „Lielupe”, Rīgas
„Lec, saulīte!” savu pirmo kon Celtniecības koledžas jauniešu
certu piedzīvoja 2014. gada DK „Austris”, Bērnu un jau
vasaras saulgriežos Mežaparka niešu centra „Daugmale” TDA
Lielajā estrādē. Babītes nova „Gatve”, Tukuma pilsētas Kultū
dā deju lieluzvedumā piedalījās ras nama TDA „Svīta”, Valmie
septiņi jauniešu deju kolektīvi, ras Kultūras centra TDA „Gauja”
astoņi vidējās paaudzes deju vidējās paaudzes deju kolektīvs,
kolektīvi, trīs bērnu deju ko Valmieras Kultūras centra vi
lektīvi no Rīgas un Pierīgas dējās paaudzes DK „Agrā rūsa”,
un divi kori no Babītes nova Ogres kultūras centra vidējās
da. Deju lieluzvedumā gaisma, paaudzes DK „Raksti”, Tukuma
uguns, ūdens, zeme un skaņas pilsētas Kultūras nama vidējās
mijās un ielīgoja gan dejotājus, paaudzes DK „Svīta”, Rīgas

Deju lieluzvedums „Lec, saulīte, spīdi spoži, rotā mūsu novadiņ!” (I. Aizsilas foto)

Jānis Ozols, kormeistare Laura
Jēkabsone, vokālais pedagogs
Jānis Strazdiņš) un jauktajam
korim „Atskaņa” (diriģente
Ginta Pētersone, kormeistare
Evija Piļka, vokālais pedagogs
Roberts Hansons).

biedrību. Deju uzveduma pro stādītas Kultūrizglītības centra
jekta vadītāja Babītes novadā ārpusē un turpmāk priecēs tās
bija Biruta Grīnfelde, bet teh apmeklētājus.
niskais izpildītājs Lauris Siliņš.
Pateicamies arī visiem svēt
Ilze Aizsila,
Babītes novada pašvaldības
ku atbalstītājiem, kuri ar savu
ieguldījumu palīdzēja tapt Ba sabiedrisko attiecību speciāliste

PATEICĪBA

Bibliotēkas vārdā pateicos tiem cilvēkiem, kuri
šovasar mums nesavtīgi palīdzēja pārcelties uz
jaunajām telpām Jūrmalas ielā 14A:
Aleksejam Kirsanovam;
Dacei Mazkalniņai ar bērniem;
Inesei Žebrovskai;
Skaidrītei Žebrovskai;
Dacei Penkulei;
Laurai Kristlībai;
Ingūnai Ivzānei;
Veltai Senkānei;
Jolantai Ķiģelei ar bērniem;

Ilgai Švalbei;
Dāvim Rūdim Bareikam;
Sarmītei Kalniņam;
Andrim Siliņam;
Dzidrai Siliņai;
Andim Dičmanim;
Dacei Kiršteinai;
Vladimiram Skripko.

Ar sirsnīgiem sveicieniem ‒
Babītes novada pašvaldības bibliotēkas vadītāja Bibliotēkas pārcelšanās talka. Plauktu atbrīvošana grāmatu pārvešanai uz jaunām telpām
Ilze Valpētere (foto no bibliotēkas arhīva)
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Pašvaldības domes sēdē pieņemtie lēmumi augustā
Babītes novada pašvaldības domes sēdē 27. augus
tā tika izskatīti 36 darba kārtībā iekļautie punkti.
Sēdē piedalījās 13 domes deputāti.
Domes lēmumi īsumā:
• noraidīt SIA „Saliena Leisure Development”
lūgumu par nek. īpaš. nosaukumu maiņu un
saglabāt nosaukumus: Jaunā iela, Hokeja iela,
Miglas iela, Ledus iela, Salienas iela;
• piekrist nek. īpaš. „Birutas”, Babītē, 1. zemes
vienības, kad. apz. 8048 004 0298, sadalīšanai,
izstrādājot zemes ierīcības projektu;
• apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības pro
jektu nek. īpaš. Spilves iela 65, kad. apz.
8048 004 0120, un Spilves iela 67, kad. apz.
8048 004 0181: plānotajai zemes vienībai „1”,
platība 0,1817 ha, saglabāt adresi Spilves iela
65, Spilvē; plānotajai zemes vienībai „2”, platība
0,1403 ha, piešķirt adresi Spilves iela 65A, Spilvē;
plānotajai zemes vienībai „3”, platība 0,1610 ha,
piešķirt adresi Spilves iela 65B, Spilvē; plānotajai
zemes vienībai „4”, platība 0,1610 ha, piešķirt
adresi Spilves iela 65C, Spilvē; kā arī noteikt
minētajām plānotajām zemes vienībām nek. īpaš.
lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju
apbūve. Plānotajai zemes vienībai „5”, platība
0,7565 ha, saglabāt adresi Spilves iela 67, Spilvē,
un saglabāt nek. īpaš. lietošanas mērķi – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauk
saimniecība – 0,5065 ha platībā – un individuālo
dzīvojamo māju apbūve – 0,2500 ha platībā;
• apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu
nek. īpaš. „Grāvīši”, Sīpolciemā, Salas pagastā,
zemes vienībai ar kad. apz. 8088 006 0040:
plānotajai zemes vienībai „1”, platība 0,45 ha,
saglabāt nosaukumu „Grāvīši”, plānotajai zemes
vienībai „2”, platība 0,45 ha, piešķirt nosaukumu
„Lācīši” – un noteikt nek. īpaš. lietošanas mērķi –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība;
• uzsākt detālplānojuma izstrādi nek. īpaš.
„Ozollejas” zemesgabala robežās, kad. Nr.
8048 008 0228, 1,259 ha platībā;
• mainīt nek. īpaš. „Grīnieki”, Sēbruciems, Babītes
pagasts, kad. apz. 8048 008 0719, 2 ha platībā,
un nek. īpašuma „Medulāji”, Sēbruciems, Ba
bītes pagasts, kad. apz. 8048 008 0718, 1,98 ha
platībā, nek. īpaš. lietošanas mērķi uz neapgūta
individuālo dzīvojamo māju apbūve;
• zemes vienību ar kad. apz. 8048 003 0279 izveidot kā atsevišķu nek. īpaš., piešķirot tam no
saukumu „Starpgabals Nr.21” un noteikt nek.
īpaš. lietošanas mērķi – neapbūvēta individuālo
dzīvojamo māju apbūves zeme;
• noslēgt zemes nomas līgumu ar 5 personām par
pašvaldībai piederošā nek. īpaš. „Dārzi” zemes
vienības ar nosacīto nosaukumu „Virsaiši” daļas
un ar nosacīto nosaukumu „Piņķi” daļas iznomā
šanu bez apbūves tiesībām personīgo palīgsaim
niecību vajadzībām – ģimenes dārzu uzturēšanai;
• piekrist dzēst Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu
nodaļas Salas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā
Nr. 288 III daļas 1. iedaļā „Lietu tiesības, kas
apgrūtina nekustamo īpašumu” 2.1. punktā ie
rakstu „Atzīme – ceļa servitūts par labu Salas
pagasta pašvaldībai – 0,08 ha”;
• precizēt nek. īpaš. „Spriguļi”, Dzilnuciems,
Babītes pagasts, zemes vienības ar kad. apz.
8048 007 0030 platību, nosakot platību 0,92 ha;
• izsniegt izziņas 2 fiziskām un 2 juridiskām
personām par piekrišanu iegūt īpašumā zemi
Babītes novadā;

• piešķirt 5 personām pabalstus: sociālo pakalpo
jumu aprūpe mājās 3. aprūpes līmenī; 600 EUR
apmērā – ārkārtas situācijas radīto seku pilnīgai
vai daļējai novēršanai, 600 EUR apmērā sakarā
ar nelaimes gadījumu, kurā gūtas traumas, 3000
EUR apmērā sakarā ar trīs bērnu piedzimšanu
vienās dzemdībās, kā arī pabalstu sociālās rehabi
litācijas mērķu sasniegšanai ‒ 290 EUR apmaksai;
• pagarināt sociālā dzīvokļa „Puķes” – 3 īres lī
guma termiņu uz sešiem mēnešiem no 2014.
gada 1. augusta;
• neuzņemt 1 personu dzīvokļu jautājumu risi
nāšanas reģistrā;
• noteikt no 01.09.2014. ēdināšanas pa
balstu
mazturīgo
ģimeņu
bērniem:
vienam bērnam 1.‒4. klašu grupā 1,42 EUR ap
mērā dienā; vienam bērnam 5.‒12. klašu grupā
1,80 EUR apmērā dienā;
• veikt grozījumus Babītes novada pašvaldības
domes 23.01.2013.lēmumā „Par atvieglojumiem
ēdināšanas maksājumiem daudzbērnu ģimenēm”
(protokols Nr. 1, 23.§), nosakot, ka vispārizglī
tojošo skolu izglītojamajiem tie ir 1 EUR dienā;
• administratīvo lēmumu – 24.07.2014. admi
nistratīvā pārkāpuma protokolu‒paziņojumu
Nr. 120018914 – atstāt negrozītu un S.L.-V.
sūdzību noraidīt;
• mainīt Babītes vēlēšanu iecirkņa Nr. 778 atraša
nās vietu un noteikt to Babītes novada Kultūr
izglītības centra ēkā Jūrmalas ielā 14A, Piņķos,
Babītes pagastā, Babītes novadā, LV 2107;
• atbrīvot Jāni Ozoliņu no Babītes novada paš
valdības nodokļu administratora amata. Iecelt
nodokļu administratora amatā Helēnu Slavu un
Arvi Ančevski – nodokļu administratora funkciju
pildīšanai uz noteiktu laiku;
• atbrīvot no iepirkumu komisijas priekšsēdētā
ja vietnieka amata pienākumu pildīšanas Elfu
Slocenieci un no iepirkumu komisijas locekļa
amata pienākumu pildīšanas Aināru Kravalu un
Guntaru Reiku. Ar 01.09.2014. izveidot iepirku
mu komisiju šādā sastāvā: komisijas priekšsēdē
tājs – Jānis Bērziņš (pašvaldības domes deputāts);
komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Arnis Balins
kis, (inženierkomunikāciju piesaistes inženieris);
komisijas locekļi: Gatis Senkāns (pašvaldības
domes priekšsēdētāja vietnieks), Jānis Ozoliņš
(vides pārvaldības speciālists), Linda Klāva (ie
pirkumu speciāliste), Jānis Šņore (juriskonsults),
Inga Ķemere (iepirkumu speciāliste);
• veikt izmaiņas pašvaldības 27.11.2013. notei
kumu Nr. 12 „Par amatiem, to klasificēšanu un
mēnešalgām pašvaldības iestādēs 2013. gadā”
pielikumā Nr. 3, izsakot to jaunā redakcijā;
• apstiprināt Babītes novada pašvaldības noteiku
mus Nr. 17 „Par vispārējās izglītības programmas
īstenošanas pakalpojumu apmaksu no Babītes
novada pašvaldības budžeta vispārējas izglītības
ieguvei privātās vispārizglītojošās izglītības ies
tādēs”, kas stājās spēkā no 01.09.2014.;
• apstiprināt Babītes vidusskolas nolikumu jaunā
redakcijā;
• atļaut pārdot Babītes novada pašvaldības grā
matvedības bilancē esošo kustamo mantu (36
divstāvu gultas) par brīvu cenu un izveidot
kustamās mantas novērtēšanas komisiju šādā
sastāvā: pašvaldības galvenā grāmatvede Ine
ta Urbanoviča; pirmsskolas izglītības iestādes
„Saimīte” saimniecības vadītāja Ingrīda Segliņa;
pirmsskolas izglītības iestādes „Saimīte” lietvede
Renata Benderska;

• ieguldīt 400 000 EUR Babītes novada pašval
dības SIA „Komunālie pakalpojumi” pamat
kapitāla palielināšanā;
• apstiprināt Babītes novada pašvaldības saisto
šos noteikumus Nr. 13 „Par grozījumiem Ba
bītes novada pašvaldības 2014. gada budžetā”;
• iedalīt 200 EUR biedrībai „Latvijas motospor
ta federācija” par Babītes novada iedzīvotāja
Laura Ermaņa dalību Eiropas Nāciju Kausa
čempionātā sacensībās enduro 2014. gada
6.‒7. septembrī Čehijā. Iedalīt 1000 EUR
ūdens sporta biedrības „Aqua Sports” par
rīkoto ūdenssporta sacensību organizēšanu
bērniem (notika 2014. gada 9. augustā Babī
tes novada Piņķu ūdenskrātuvē). Iedalīt 300
EUR biedrībai „Bērnu hokeja atbalsta biedrība
AKO” Babītes novada iedzīvotāja Elvja Eduarda
Grundmaņa hokeja treniņu izdevumu segšanai;
• piešķirt naudas balvu 785 EUR apmērā Babī
tes novada pašvaldības mikroautobusa vadītā
jam Valdim Dancim apaļā darba jubilejā – 20
profesionālās darbības gadi pašvaldībā;
• atteikt finansējuma piešķiršanu nodibināju
mam „Perkusiju mākslu atbalsta fonds Mazais
bundzinieks” kolektīva dalībai festivālā-kon
kursā „Joy of Europe” no 1. līdz 6. oktobrim
Serbijas galvaspilsētā Belgradā;
• piešķirt adreses un noteikt nek. īpaš. lieto
šanas mērķus nek. īpaš. Jūrmalas ielā 13A,
kad. apz. 8048 003 0262, detālplānojumā ap
stiprinātajiem zemesgabaliem; atļaut grozīt
13.05.2014. starp Babītes novada pašvaldību
un SIA „Kvadrotex” noslēgto administratī
vo līgumu par nek. īpaš. Jūrmalas iela 13A
detālpānojuma īstenošanas kārtību, paredzot
arhitektūras – plānošanas uzdevuma izsniegša
nu vienlaicīgi ielas projektēšanai, inženiertīkla
projektēšanai un zemesgabalu Nr.1, Nr.2, Nr.16,
Nr.17 apbūves projektēšanai pēc minēto zemes
gabalu reģistrēšanas Zemesgrāmatā. Atlikušās
zemes vienības, kas izveidojas pēc zemesgabalu
Nr.1, Nr.2, Nr.16, Nr.17. atdalīšanas, saglabāt
viena īpašuma sastāvā ar nosaukumu „Jūrma
las iela 13A” un saglabāt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi: lauksaimnieciska rakstura
uzņēmumu apbūve;
• atcelt Babītes novada pašvaldības domes
25.06.2014. lēmumu par detālplānojuma nek.
īpaš. „Vējgrieži-1”, Vīkuļos, Babītes pagastā,
kad. apz. 8048 008 0094, nodošanu pilnveido
šanai” (protokols Nr. 7,13.§); apstiprināt nek.
īpaš. „Vējgrieži-1” detālplānojuma projektu;
• pagarināt sociālās dzīvojamās mājas „Brīvnie
ki” īres līguma termiņu uz sešiem mēnešiem
no 2014. gada 1. augusta;
• ar 01.09.2014. Babītes novada pašvaldības do
mes 18.12.2013. lēmumu „Par mobilo tālruņu
izmantošanas limitu 2014. gadā” (protokols
Nr. 18, 23.§) papildināt ar pozīcijām Nr.1.33
un 1.34., nosakot mobilā tālruņa izmanto
šanas limitu vides pārvaldības speciālistam
10 EUR mēnesī un administrācijas (būvvaldes)
sekretārei 10 EUR mēnesī;
• izbeigt deputāta pilnvaras Babītes novada paš
valdības domes deputātei Evitai Vincevičai
atbilstoši republikas pilsētas domes un novada
domes deputāta statusa likuma 3. panta 1. da
ļas 1. punktam.
Andrejs Ence,
Babītes novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs

4. oktobrī
aicinām
piedalīties
12. Saeimas
vēlēšanās
2014. gada 4. oktobrī Latvijā
notiks kārtējās parlamenta vēlēšanas, kurās vēlēsim 12. Saeimu. Saeimas vēlēšanas notiek
piecos vēlēšanu apgabalos, un
tajās jāievēl 100 Saeimas deputātu, balsojot par kādu no 13
deputātu kandidātu sarakstiem.

Kas nepieciešams,
lai varētu balsot?
Tiesības piedalīties Saeimas vē
lēšanās ir visiem Latvijas pilso
ņiem, kuri vēlēšanu dienā būs
sasnieguši 18 gadu vecumu. Saei
mas vēlēšanās balsotājus reģistrē
vēlēšanu iecirknī, izdarot atzīmi
vēlētāja pasē vai personalizētā vē
lētāja apliecībā.
Atgādinām, ka Saeima šā
gada 14. jūlijā atbalstīja grozī
jumus Saeimas vēlēšanu likumā,
kas paredz pirms nākamajām Sa
eimas vēlēšanām vēlētājiem, kuru
vienīgais personu apliecinošais
dokuments ir personas apliecība
(eID), izsniegt personalizētu vē
lētāja apliecību. To varēs saņemt
no 22. septembra līdz 3. oktob
rim bez maksas tajā Pilsonības
un migrācijas lietu pārvaldes
teritoriālajā nodaļā, kurā vēlētā
jam izsniegta Latvijas Republikas
pilsoņa personas apliecība. Balsot
varēs, vienlaikus uzrādot Latvi
jas Republikas pilsoņa personas
apliecību un vēlētāja apliecību.

Kad un kur varēs balsot?

Vēlēšanu dienā 4. oktobrī no
pulksten 7.00 līdz 20.00 jeb
kurā vēlētāja atrašanās vietai
tuvākajā iecirknī Latvijā vai
ārvalstīs.

Uzmanību!
Babītes novadā ir divi
vēlēšanu iecirkņi:
Iecirkņa
Nr.
778.

795.

Iecirkņa
nosaukums
Kultūrizglītības
centrs

Adrese;
tālrunis

Jūrmalas iela
14A, Piņķi,
Babītes pag.,
Babītes nov.;
tālr.
28114046,
29550755
Sporta „Pīlādzīši”,
un
Spuņciems,
kultūras Salas pag.,
centrs
Babītes nov.;
tālr.
25916126,
29194116

www.babite.lv
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Iecirkņu darba laiks:
29. septembrī un 1. oktobrī
no plkst.17.00 līdz 20.00
30. septembrī			
no plkst.8.00 līdz 11.00
2. oktobrī			
no plkst.9.00 līdz 12.00
3. oktobrī			
no plkst.10.00 līdz 16.00
4. oktobrī			
no plkst.7.00 līdz 20.00

Vēlētāju ievērībai!
Iecirknis Nr. 778. saskaņā ar
Babītes novada pašvaldības
domes 27.08.2014. lēmumu
(protokols Nr. 11; 18.§) ir
pārcelts no Babītes vidussko
las uz Kultūrizglītības centru.
Vēlēšanu iecirkņos no
29. septembra līdz 3. oktob
rim balsošana nenotiks, bet
minētajā laika periodā būs
iespējams pieteikt balsošanu
vēlētāju atrašanās vietā, kā
arī iepazīties ar 12. Saeimas
vēlēšanu kandidātu saraks
tiem, kandidātu biogrāfijām,
priekšvēlēšanu programmām
un balsošanas kārtību.
Lūdzam ievērot, ka Ba
bītes novada vēlēšanu iecir
kņos balsot varēs tikai vēlē
šanu dienā – 4. oktobrī.

Balsošana savā
atrašanās vietā
Vēlētāji, kuri veselības stā
vokļa dēļ nevar ierasties
balsošanas telpās, un viņu
aprūpētāji var pieteikt bal
sošanu savā atrašanās vietā
Babītes novadā. Pieteikties
var vēlēšanu iecirkņa telpās
no 29. septembra līdz 4. ok
tobrim.

Iepriekšēja
balsošana
Vēlētājs var nodot balsi gla
bāšanā 1., 2. un 3. oktobrī
konkrētos vēlēšanu iecir
kņos, kuru saraksts un dar
ba laiks pieejams Centrālās
vēlēšanu komisijas mājaslapā
www.cvk.lv.
Centrālās vēlēšanu komisijas
uzziņu tālrunis – 67049999.
Vairāk informācijas skatiet:
www.cvk.lv

Novadā veiktie saimnieciskie darbi
Ceļi, ielas un to apgaismojums:

• Pieņemta ekspluatācijā autostāvvieta
nekustamajā īpašumā Centra ielā un
gājēju ietve Rīgas ielas posmā Piņķos.
• Izbūvēti ātrumvaļņi Atpūtas ielā Piņ
ķos, Ziedu ielā Priežciemā un Kalna
ielā Brīvkalnos.
• Pabeigti Liepu alejas rekonstrukcijas
darbi Babītē, izbūvēts luksofors Rīgas
un Jūrmalas ielas krustojumā un veikti
piebraucamās ielas „Piņķu ciems – 2” Pašvaldības izpilddirektore
posma rekonstrukcijas būvdarbi Piņķos. Elfa Sloceniece (I. Aizsilas foto)
• Izbūvēts apgaismojums Meža ielas pos
mā no Liepu alejas līdz Meža ielai 2A
un veikta ielas apgaismojuma rekons Pagastmājas rekonstrukcijas
trukcija Sila ielā un Smilšu ielā Babītē. tehniskais projekts nodots
• Noslēgts līgums ar SIA „Energosistē pilnveidošanai
mas” par tehniskā projekta „Ielu apgais • Pēc negatīva ekspertīzes slēdziena sa
mojuma izbūve nekustamajā īpašumā
ņemšanas izstrādātājam SIA „Arhitekte
„Loki”, Piņķi, Babītes novads” izstrādi,
G. Kursīte” nodots labojumu veikšanai
kas par līgumcenu 670 EUR jāveic līdz
un pilnveidošanai tehniskais projekts
27.10.2014.
„Pagastmājas rekonstrukcija par kultūr
• Noslēgts līgums ar SIA „V Service” par
izglītības centru nekustamajā īpašumā
gājēju pandusa izbūvi pie Babītes vidus
„Vietvalži”, Spuņciems, Salas pagasts,
skolas. Objekts jānodod ekspluatācijā
Babītes novads”.
līdz šā gada 16. novembrim (līgumcena
26 865 EUR)
Kultūrizglītības centrā

Meliorācijas darbi

• Pagarināta caurteka Ziedu un Pumpura
ielas krustojumā Priežciemā, Babītes
novadā.

Skolēnu pārvadāšana

garderobi plānots aprīkot līdz 3.
oktobrim

• Parakstīts līgums ar SIA „FL birojs” par
garderobes iekārtas piegādi un uzstā
dīšanu Babītes novada pašvaldības
Kultūrizglītības centrā Jūrmalas ielā
14A Piņķos līdz šā gada 3. oktobrim
(līgumcena 3250 EUR).

• Noslēgts līgums ar personu grupu SIA
„B-Tour” un SIA „Vidlaauto”, kas turp
māk nodrošinās transporta pakalpoju Nekustamais īpašums
mus Babītes novada skolēnu pārvadā • Noslēgts līgums ar SIA „A2 Grupa” par
šanai; līguma termiņš – līdz 2016. gada
zemes ierīcības projekta izstrādi, zemes
31. maijam; līgumcena 121 554 EUR.
uzmērīšanu, zemes robežu, situāciju,
• Noslēgta vienošanās ar AS „Rīgas tak
apgrūtinājumu plānu izstrādi 21 zemes
sometru parks” par Babītes vidusskolas
vienībai (līgumcena 6990 EUR, izpildes
skolēnu pārvadājumu apmaksas kārtību
termiņš 09.04.2015.).
maršrutā „Rīga–Piņķi–Kalnciema ma
sīvs” 2014./2015. mācību gadā.
Procesā esošas iepirkumu

Pašvaldība atsakās no
SIA „Rīgas Apriņķa Avīze” daļām

• Noslēgts līgums ar SIA „Interbaltija” par
SIA „Rīgas Apriņķa Avīze” Babītes no
vada pašvaldībai piederošo 756 daļu
tirgus vērtības aprēķinu uz 31.12.2013.
saskaņā ar Latvijas Republikas vērtēša
nas standartiem (līgumcena 500 EUR,
termiņš 15.09.2014.).

Jaunas sēdvietas skatītājiem
futbola laukumā

• Babītes sporta kompleksa āra futbola
laukuma teritorijā pie Piņķu ūdenskrā
tuves uzstādīts aizsargsiets un skatītāju
tribīnes.

Pašvaldības darbiniekiem
veselības pārbaudes veiks SIA
„Ārstu prakse Svīre Plus”

• Noslēgts līgums ar SIA „Ārstu prak
se Svīre Plus” par obligātās veselības
pārbaudes veikšanu Babītes novada
pašvaldības iestāžu darbiniekiem līdz
šā gada 7. oktobrim.

procedūras:

• Pieņemts lēmums slēgt līgumu ar
konsorciju „SIA „Orions celtniecības
kompānija” un SIA „Būvvalts R”” par
jauna korpusa izbūvi pirmsskolas iz
glītības iestādei „Saimīte”; līgumcena
499 294 EUR; tiek gatavots līgums.
• Noslēdzies piedāvājumu iesniegšanas
termiņš iepirkumam par Babītes novada
pašvaldības teritoriju apsaimniekoša
nu; iesniegti četri piedāvājumi; notiek
vērtēšana.
• Pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA
„Pilsētas eko serviss” par Babītes novada
pašvaldības ielu un autoceļu ikdienas
uzturēšanas darbiem ziemas periodā;
līgumcena 191 514 EUR; līgums tiek
gatavots parakstīšanai.
• Noslēdzies piedāvājumu iesniegšanas
termiņš iepirkumam par ēdināšanas
pakalpojuma sniegšanu Babītes vidus
skolā; iesniegti trīs piedāvājumi; notiek
vērtēšana.
Elfa Sloceniece, Babītes novada
pašvaldības izpilddirektore
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Izteikti brīdinājumi par
tirdzniecību neatļautās vietās
Babītes novada pašvaldības administrācijas sabiedriskās kārtības
daļa informē, ka sadarbībā ar Olaines iecirkņa policijas dar
biniekiem augustā veikti 62 izbraukumi sabiedriskās kārtības
uzraudzīšanā, kā rezultātā Valsts policijā nogādātas astoņas
personas, no kurām piecas – par administratīvo pārkāpumu
izdarīšanu, trīs – aizdomās par noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu.
Mēneša laikā saņemts un izskatīts 41 iesniegums un sūdzības.
Veicot sabiedriskās kārtības uzraudzību novadā, augustā ar
53 personām veiktas preventīva rakstura pārrunas un pieņemti
paskaidrojumi, sastādīti pieci protokoli – paziņojumi par apstā
šanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu un četri adminis
tratīvā pārkāpuma protokoli par alkoholisko dzērienu vai citu
apreibinošo vielu lietošanu sabiedriskā vietā vai par atrašanos
sabiedriskā vietā tādā reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu.
Turpinās arī nekustamo īpašumu apsekošana, kā rezultātā
sastādīti 15 administratīvā pārkāpuma protokoli par nesakoptiem
īpašumiem Babītes novada teritorijā.
Lai novērstu likumpārkāpumus un noziedzīgus nodarījumus,
divos reidos tika pārbaudītas automašīnas un to vadītāji, kā
arī tika veikta preventīva rakstura patrulēšana Babītes novadā,
pārbaudot agrāk tiesātas personas, māju adresācijas numuru esa
mību uz ēkām un celtnēm un tirdzniecības vietas un autoservisi.
Pārliecinoties par tirdzniecību, kas tika veikta neatļautā vietā
braucamā ceļa malā, konkrētajām personām izteikts brīdinājums,
bet divas personas par atkārtota pārkāpuma izdarīšanu tika
sauktas pie administratīvās atbildības.
Sabiedriskās kārtības daļa sveic visus skolēnus, viņu vecākus
un skolotājus ar jaunā mācību gada iestāšanos! Novēlam, lai tas
nāk ar labām sekmēm, jaunām cerībām, zināšanām un sapņiem!
Par sabiedriskās kārtības pārkāpumiem u.c. likumpārkā
pumiem lūgums ziņot sabiedriskās kārtības daļai, zvanot uz
diennakts tālruni 29466001.
Ainārs Skudris, sabiedriskās kārtības sargs

Paziņojums par detālplānojuma
„Vējgrieži-1” apstiprināšanu

Ar Babītes novada pašvaldības domes 2014. gada 27. augus
ta lēmumu „Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam
„Vējgrieži-1”, Vīkuļi, Babītes pagasts, Babītes novads, kadastra
apzīmējums 8048 008 0094, apstiprināšanu” (prot. Nr. 11,
31.§) ir apstiprināts detālplānojums nekustamajam īpašu
mam „Vējgrieži-1”.
Ar detālplānojuma dokumentāciju var iepazīties pašval
dības mājaslapā www.babite.lv.
Veldze Liepa, Attīstības daļas vadītāja

Paziņojums par nekustamā īpašuma
„Ozollejas” detālplānojuma izstrādes
uzsākšanu

Ar Babītes novada pašvaldības domes 2014. gada 27. augusta
lēmumu „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekusta
majā īpašumā „Ozollejas”, kadastra Nr. 8048 008 0228, darba
uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu” (prot. Nr. 11,
5.§) uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašu
mam „Ozollejas”, Vīkuļi, Babītes pagasts, Babītes novads, ar
mērķi precizēt teritorijas atļauto izmantošanu, izmantošanas
aprobežojumus un inženiertehniskos risinājumus.
Detālplānojuma izstrādi veiks SIA „HOUSE 4 YOU”, Kai
vas iela 29, k.2, dz.73, LV 2021, teritorijas plānotājs Andrejs
Petskojs.
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt
Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4,
Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV 2107, vai elek
troniski, rakstot uz e-pasta adresi dome@babite.lv vai de
tālplānojuma izstrādātājam SIA „HOUSE 4 YOU”, Kaivas
iela 29, k.2, dz.73, LV 2021.
Veldze Liepa, Attīstības daļas vadītāja
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Jaunais mācību gads Babītes novadā
Šogad Babītes novadā pirmais
septembris bija īpašs ne tikai novada svētku dēļ, bet arī tāpēc, ka
pirmās skolas gaitas uzsāka 130
bērnu, no kuriem deviņi mācīsies
Salas sākumskolā, bet 121 ‒ Babītes vidusskolas pirmajā klasē,
tādējādi šogad skolā būs sešas
pirmās klases!
Babītes vidusskolas direktore
Ilze Rozenberga informēja, ka au
dzēkņu kopējais skaits skolā šogad
sasniedzis 765, savukārt par mācību
procesa veiksmīgu norisi un to, lai
skolas vide būtu patīkama un droša,
rūpējas 75 pedagogi un 32 tehniskie
darbinieki. Vidusskolas 10., 11. un
12. klasē mācības turpina 60 skolēnu,
no kuriem divpadsmit šā mācību
gada noslēgumā gatavojas gala ek
sāmeniem un izlaidumam.
Salas sākumskolas direktore
Daina Krūmiņa informē, ka Salas
sākumskolā šogad mācās 28 au
dzēkņi, kuri mācības apgūst 1., 2.,
3. un 4. klasē. Attiecīgi arī skolas
pedagogu saime ir neliela un ģi
meniska – seši priekšmetu skolo
tāji. No šā gada 1. septembra Salas
sākumskolā darbu uzsāka direktores
palīdze audzināšanas darbā, kura
organizēs pasākumus, rūpēsies par
skolas tēlu iekštelpās un sabiedrībā,
darbosies ar informācijas ievieto
šanu iestādes mājaslapā internetā.
Salas sākumskolas īstenotajā
pirmsskolas izglītības (PI) program
mā darbojas septiņi pedagogi – kat
rā grupā pa divi un „Kāpēcīšu” jeb
jaunajā Montesori grupā trīs peda
gogi. Un, lai gan PI grupas pašlaik
apmeklē 50 bērnu, bērndārznieku
skaits pakāpeniski turpina pieaugt.
Liels un skaists notikums skolā
ir jau pieminētās Montesori apmācī
bas ieviešana, kas notiek trīs četrus

1. septembris Babītes vidusskolā (J. Brenča foto)

gadus veco bērnu grupā „Kāpēcīši”.
Pašlaik to apgūst 18 bērni, kas ir
daudz, ja ņem vērā to, ka Montesori
apmācības mērķis ir „Palīdzi man
darīt pašam!”.
„Mācību gada laikā apmācību
process notiks individuāli, apgūs
tot Montesori materiālu, kopīgas
būs tikai mūzikas un sporta no
darbības, kā arī pastaigas svaigā
gaisā un pasākumi izglītības iestā
des bērniem. Darbojoties ar Mon
tesori materiālu, bērni mācīsies
izprast, domāt, redzēt, gūstot
sajūtu pieredzi, novēros, salīdzinās
un izteiks savu viedokli, attīstīs
valodu, papildinās zināšanas ma
temātisko priekšstatu veidošanā,”
stāsta skolas direktore un aicina
iepazīties ar plašāku informāciju
par Montesori grupas darbību
skolas mājaslapā internetā.
Salas sākumskolas direktore
Daina Krūmiņa ir cerību pilna:
„Mēs ceram, ka bērni, apgūstot zi
nāšanas Montesori grupā (apmācī
bas ilgst divus gadus), mācēs orien
tēties plašā informācijas un lietu
klāstā, kļūs disciplinētāki, spējīgāki
ilgstoši koncentrēties kādai darbībai
un pratīs integrēties sabiedrībā,
turpinot mācību un audzināšanas

procesu „ABC” grupā un vēlāk
skolā, tādējādi īstenojot humānās
pedagoģijas pamatprincipus perso
nības tapšanas un pilnveides ceļā.”
Babītes Mūzikas skolas direktore Inita Pūķe ir priecīga par
skaisto dāvanu – jaunajām mūzikas
skolas telpām, kur šajā mācību gadā
mācīsies 231 audzēknis, no kuriem
12 bērni apmeklē sagatavošanas
klasi, 122 ir izvēlējušies mācības
interešu izglītībā un 97 audzēkņi
mācās 1.–8. klasē. 2014./ 2015. mā
cību gadā par audzēkņu apmācību
mūzikas skolas īstenotajās izglītības
programmās rūpējas 20 pedagogu
un direktore.
Mācības nupat ir sākušās, un
gads solās būt gana interesants
abās novada skolās un, protams,
arī visās pirmsskolas izglītības
iestādēs un mūzikas skolā, par ko
noteikti pārliecināsimies turpmāk.
Lai veiksmīgs un sasniegumiem
bagāts mācību gads, lai tos, kuri
mācās, aizrauj zinātne, un jaunu
zināšanu apgūšana ir viegla, bet
pedagogiem – lai daudz radošu
un īstenojamu ideju!
Ilze Aizsila,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Veiksmīga pirmā pieredze
Salas sākumskolā – vides
nometne „Ieraugi dabas krāsas”

2014. gada vasarā, no 11. līdz 15. augustam, pirmo reizi Salas sākumskolā tika organizēta vides izziņas dienas nometne „Ieraugi
dabas krāsas”, kurā iesaistījās bērni vecumā no 7 līdz 12 gadiem.
Nometnes dalībnieki pārstāvēja ģeogrāfiski plašu teritoriju, jo pie
dalījās bērni ne tikai no Babītes un Salas pagasta, bet arī no Rīgas,
Ventspils un pat no Viļņas. Apkopojot sasniegtos rezultātus un izvērtējot
nometnes darbību, nometnes organizētāji secina, ka izvirzītie mērķi tika
sasniegti, bērni labprāt iesaistījās nodarbībās, pēc iespējas vairāk laika
pavadīja ārā, aktīvi darbojoties, lielākie nometnes dalībnieki veiksmīgi
sadarbojās ar mazākajiem, bija jūtams vecāku atbalsts.
Patīkami arī tas, ka par nometnes darbību saņemtas pozitīvas at
sauksmes gan no vecākiem, gan no bērniem, tāpēc tika nolemts nometni
rīkot arī nākamajā gadā.
Daina Krūmiņa, Salas sākumskolas direktore

Vides nometne „Ieraugi dabas krāsas” (foto no Salas sākumskolas arhīva)

Ābolu tīkotājus aicina nebojāt
žogu; cienāties varēs par velti

Laikā, kad dārzos ābeļu zarus liec bagātīga ābolu raža, Latvijas Starptau
tiskās skolas īpašumu sākuši apciemot ābolu kārotāji, izvēloties netradi
cionālu piekļuves veidu – izgriežot žogā caurumus.
Kā stāsta Latvijas Starptautiskās skolas juriste Zigita Paurniete, saskaņā
ar 2014. gada 30. jūnija nomas līgumu īpašuma, kas atrodas blakus ūdens
tornim, lietotājs ir Latvijas Starptautiskā skola, un tā rūpējas gan par šā
īpašuma uzturēšanu kārtībā, gan par tajā esošajām ābelēm. Diemžēl jau
pirmajos mēnešos kāds ap īpašumu uzceltajā žogā ir izgriezis caurumus,
lai vieglāk varētu iekļūt ābeļdārzā.
Izvērtējot radušos situāciju, skolas pārstāve vēlas informēt, ka, lai
tiktu pie āboliem, žogā caurums nav jāizgriež, jo Latvijas Starptautiskā
skola cienās visus dabas velšu kārotājus, kuri vēlēsies.
Lelde Drozdova-Auzāne,
Babītes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Babītes novada pirmsskolas izglītības iestāde „Saimīte” iesaistās Eiropas skolu sadarbības tīklā
Jau vairākus gadus pirmsskolas
izglītības iestādes „Saimīte”
audzēkņi un skolotāji kopā ar citām
Babītes novada un Pierīgas reģiona
pirmsskolas izglītības iestādēm
īsteno dažādus radošus tematiskos
projektus. Šo projektu galvenais
mērķis ir pieredzes apmaiņa,
jaunu ideju gūšana, domubiedru
un draugu tikšanās interesantās un
radošās aktivitātēs. No pedagoģijas
viedokļa tā ir iespēja pirmsskolas
vecuma bērniem aktīvi iesaistīties
pasaules izzināšanā, iegūt jau
nas prasmes un iemaņas, pētot,
salīdzinot, eksperimentējot un ra
dot. Tā ir iespēja būt proaktīviem,
mācīt bērniem kritisko domāšanu,
uzņemties iniciatīvu un skatīt pa
sauli kopveselumā.

„eTwinning” seminārā Pērnavā, Igaunijā (E. Vincevičas foto)

Jaunu projektu meklējumos šīs Jaunatnes starptautisko program
vasaras nogalē, laikā no 22. līdz 24. mu aģentūras organizētajā Eiropas
augustam, Babītes novada pirms Savienības izglītības, apmācības,
skolas izglītības iestādes „Saimīte” jaunatnes un sporta programmas
vadītāja Evita Vinceviča piedalījās „Erasmus+” apakšprogrammas

„eTwinning” seminārā Pērnavā,
Igaunijā.
Semināra
laikā
dalībniekiem no Igaunijas, Somi
jas un Latvijas bija iespēja apgūt
„eTwinning” darbības rīkus e-vidē.
Dalībniekus vienoja vēlme izvei
dot starptautisku sadarbības pro
jektu, kurā galvenās darbojošās
personas ir audzēkņi. Trīs dienu
intensīva darba rezultātā Babītes
novada pirmsskolas izglītības
iestāde „Saimīte” kopā ar trim
Igaunijas pirmsskolas izglītības
iestādēm no Tallinas, Pērnavas un
Kohtlajarves, kā arī ar pirmsskolas
izglītības iestādi no Espo Somijā
uzsāka darbu pie projekta, kura
galvenā tēma saistās ar veselīgiem
ēšanas paradumiem. Projekta gaitā
bērni uzzinās par veselīga ēdiena

pamatprincipiem, iepazīsies ar
dažādu valstu receptēm, pētīs
dažādus uzskatus par veselīgu
pārtiku, piemēram, uzzinās, kas ir
veģetārisms. Projekta noslēgumā
taps starptautiska bērnu veselīgo
ēdienu recepšu grāmata.
Iesaistīšanas „eTwinning” pro
jektos ir labs veids, kā pedagogiem
ne vien veidot jaunus sadraudzības
kontaktus ar citu valstu skolo
tājiem, bet arī iespēja celt savu pe
dagoģisko kvalifikāciju, uzzinot par
dažādu valstu pedagoģisko pieredzi,
mācību metodēm un attieksmēm,
iegūt jaunas prasmes strādāt ar
dažādiem rīkiem e-vidē.
Evita Vinceviča,
PII „Saimīte” vadītāja
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Bibliotēkas attīstības vēsture Babītes novada teritorijā
Šī vasara Babītes novada pašvaldības bibliotēkai ir īpaša – no
1. septembra bibliotēka Piņķos
aicina apmeklētājus uz jaunām,
modernām un plašām telpām
Kultūrizglītības centra 1. stāvā. Atskatoties uz bibliotēkas
attīstību ilgākā laika periodā,
piedāvāju ielūkoties mūsu novada grāmatu krātuvju tapšanas
vēsturē.

iztulkojis Zamuēla Holsta „Dārza tāji, lielākoties bez akadēmiskas
kalendāru”, kā arī Piņķu mācītājs izglītības, piemēram, skrīveris un
Šteins, kurš 18. gadsimtā saraks vēlākais žurnālists Ansis Leitāns
(1815‒1874), skolotājs Riekstiņš
tījis ziņģu grāmatas.
(...‒1877), pagasta vecākais Klāvs
Drošas ziņas par
Amols (1851‒1901), rakstvedis
bibliotēkas esamību un
A. Grāvers u.c., kas paši bija gan
avīžu lasīšanu
aktīvi grāmatu lasītāji, gan lasī
Ja attiecībā uz iepriekš minēta šanas popularizētāji. Lasīšanas
jām personām privātas bibliotē vēsturē šādai aktīvai inteliģencei
kas esamība ir tikai pieņēmums, bija īpaša nozīme. Lasīšanas gaitā
jo citādi būtu grūti iedomājama iegūto informāciju viņi nodeva
Pirmie grāmatu krājumi
viņu radošā darbība, tad pilnīgi tālāk Babītes apkaimes sabiedrībā.
Grūti pateikt, kad Babītes novada drošas ziņas par bibliotēkas esa Īpaši aktīvi stāstu grāmatu lasīša
teritorijā parādījās pirmās grāma mību saistās ar Piņķu vagara un nā iesaistījās sievietes, organizējot
tas, domājams, ka tas noticis līdz krodzinieka dēla, vēlākā mācītāja kolektīvās lasīšanas ziemas vaka
ar baznīcas celšanu 17. gadsimtā Rīgas latviešu Jāņa draudzē Hein ros, līdztekus mācot lasīšanu arī
un mācītāju apmešanos Piņķos riha Gotlība Pēša (1817–1849) bērniem. Lielā mērā pateicoties
un Salā. Tobrīd te nonāca arī bibliotēku, kurā no 377 nosauku mātēm un meitām, ļaudis pie lasī
garīgā literatūra, kas gan, visti mu izdevumiem 63 bija latviešu šanas bija pieraduši, līdz ar to bija
camāk, bija pieejama Pierīgā dzī valodā, daži latīņu, franču, krievu izveidojies liels skaits potenciālo
vojošajiem cittautiešiem.
valodā, pārējie – vācu valodā. Lie grāmatu pircēju. (Lai lasītajiem
lākā daļa bija reliģiska un reliģiski būtu lielāka izpratne, der zināt,
filozofiska satura darbi. Turklāt ka 100 gadu laikā – periodā starp
Pēšam piederēja vēsturiska, valod 18. un 19. gadsimta vidu – latvie
nieciska, medicīniska u. c. satura šu valodā iznāca aptuveni 1300
grāmatas.
grāmatu vairāku miljonu kopti
rāžā.)

Bībeles svētki Piņķos

19. gadsimta sākumā Vidzemē
sāka aktivizēties Bībeles biedrī
bas filiāles. Pirmie Bībeles svētki
Piņķos notika 1842. gadā, un kā
dāvinājumu pagasta ļaudis saņē
ma vienu pilno Bībeli un 24 ga
rīgo rakstu krājumus, ko izdalīja
bērniem lasītprasmes veicināša
nai. Bībeles lasīšanas biedrības
1843. gadā tika nodibinātas Salā
un 1850. gadā Piņķos. Zināms,
ka ar biedrības atbalstu Piņķu
iedzīvotājiem dāvātas 30 Bībeles
un 52 Jaunās Derības grāmatas.

G. Dreslera gramatikas grāmatas titullapa ar norādi, ka
grāmata sarakstīta Piņķos
(foto no vēstures arhīva)

Papētot to mācītāju, kuri to
laik darbojušies Piņķos un Salā,
dzīves stāstus, jāsecina, ka tās
bijušas augsti izglītotas un tobrīd
Latvijas inteliģences aprindās atzī
tas personas, kuras arī pašas aktī
vi iesaistījušās grāmatu rakstīšanā.
Tātad secināms, ka viņu rīcībā vai
īpašumā ir bijušas gana plašas bib
liotēkas. Kā pirmais grāmatu krā
tuvju īpašnieks mūsu novadā būtu
minams mācītājs Georgs Dresels
(1654–1698) no Vācijas, kurš, Piņ
ķos dzīvodams, 1685. gadā saraks
tīja vienu no pirmajām latviešu
gramatikas grāmatām „Ganz kurze
Anleitung zur Lettischen Sprache”.
1688. gadā Dresels sarakstījis četru
valodu – zviedru, poļu, vācu un
latviešu – vārdnīcu.
Ar līdzīgu radošu dzirksti
18. gadsimtā izcēlies arī Salas mā
cītājs un Doma skolas inspektors
Johans Prechts (1734‒1806), kurš
sarakstījis grāmatu par skolas li
kumiem, sprediķu grāmatu un
no vācu valodas latviešu valodā

Piņķos dzimušais mācītājs
H. G. Pēšs (foto no vēstures arhīva)

Apgaismības laikmeta ietek
mē kopš 18. gadsimta 60. gadiem
latviešu valodā parādās jauna vei
da literatūra – praktisku padomu
literatūra medicīnā, zemkopībā,
lopkopībā, mājsaimniecībā, kas ir
saistoša lasīt protošajiem latviešu
zemniekiem un bieži tiek publi
cēta tā laika laikrakstos.
Arī Piņķos un Salā savu lasītā
ju loku rod pirmās latviešu valodā
izdotās avīzes. Ir drošas ziņas, ka
1835. gadā Piņķos vairāki latvieši
pasūta „Latviešu Avīzi”, kas tolaik
maksāja gana lielu naudu – trīs
sudraba rubļus gadā.

Publiskās bibliotēkas
pirmsākumi

Līdz šim tika uzskatīts, ka pir
mā publiskā bibliotēka Babī
tes novada teritorijā atvērta
1906. gadā, taču tas tā gluži nav
bijis. 1877. gadā Sv. Annas drau
dzē mirst Līze Rumgaine no LielTrenču mājām. Nelaiķes izvadīša
nā skolotājs par viņu esot bildis,
ka „viņa bijusi pazemīga, teicama
un rāma skolniece, kam piemitusi
liela patikšana uz lasīšanu un kas
izlasījusi visas 190 Annas skolā
pieejamās grāmatas un vēl ņē
musi grāmatas no skolotāja un
citiem ļaudīm. Šai meitenei trīs
vietas tik mīļas esot bijušas – sko
la, baznīca un kapsēta”. Šī skumjā
ziņa sniedz mums precīzus datus
Lasītprieks un prasme
19. gadsimta pirmajā pusē arī par bibliotēkas esamību un tās
Babītes pagasta teritorijā bija lielumu.
1877. gadā Beberbeķu mui
izveidojusies vietējo latviešu eli
te – skolotāji, skrīveri, krodzinieki, žā uz laiku pārbrauc dzīvot
pagasta un muižu ierēdņi, mācī pirmais latviešu botāniķis, sko

lotājs un dzejnieks Jānis Ilsters
(1851‒1889), un turp tiek pār
vesta arī daļa no viņa bibliotēkas
un herbārija. Ilstera bibliotēkā
bijuši ne tikai vispārēja rakstu
ra darbi par botāniku, ģeoloģiju,
kultūraugiem, augu kultivēšanu
u.c. jautājumiem, bet arī klasiskā
literatūra, ko nereti izmantojis arī
A. Leitāns.

20. gadsimta 20. gados Kultū
ras fonds piešķīra līdzekļus Lat
vijas Kultūras veicināšanas bied
rības Babītes nodaļas bibliotēkai.
1929. gadā šī bibliotēka pārgāja
Piņķu Lauksaimniecības biedrī
bas valdījumā. Šajā laikā īpašu
patronāžu par mūsu bibliotēku
uzņēmās vietējā Žūpības apkaro
šanas biedrība, kas ik gadu ziedo
ja 100‒200 latu grāmatu iegādei
un vēl tikpat ‒ priekšlasījumu un
literāro vakaru organizēšanai.

Lasa un dāvina

Jānis Ilsters
(foto no vēstures arhīva)

Bibliotēkas vai grāmatu krā
tuves izveidē un papildināšanā
tika iesaistīti arī pagasta ļaudis.
Tā, 1882. gadā Sv. Annas drau
dzes koris vāca līdzekļus skolas
bibliotēkas papildināšanai.
Oficiāli Piņķu pagasta bez
maksas bibliotēka tiek dibināta
1899. gadā. Par tās grāmatu klāstu
un skaitu gan ziņu nav, bet zi
nāms, ka bibliotēka atsaukusies
aicinājumam un 1890. gadā Zinī
bu komisijai Rīgā nodevusi divas
savas senākās grāmatas – Georga
Huloka „Neuvermehrtes Vierfac
hes Garten-Buch”, kas iespiesta
Leipcigā 1698. gadā, un Lunebur
gā 1660. gadā iespieto Bībeli.

Īpašu uzplaukumu bibliotēkas
mūsu novadā piedzīvoja 30. ga
dos, kad K. Ulmanis iedibināja
Draudzīgā aicinājuma akciju
ar aicinājumu dāvināt grāma
tas savām bijušajām skolām un
bibliotēkām. Ar sevišķu ievērību
te būtu jāpiemin mūsu pagastā
dzimušais grāmatu izdevējs un
tirgotājs Augusts Jēkabs Raņķis
(1875–1937), kurš 1935. gadā
Trenču pamatskolai nosūtījis
260 grāmatu, bet 1937. gadā
Mazcenu pamatskolai dāvinājis
160 grāmatu. Arī vietējie iedzī
votāji un pagasta biedrības allaž
ir centušās dāvināt grāmatas vai
ziedot līdzekļus bibliotēkas uztu
rēšanai. Līdzekļus ziedojusi gan
Piņķu Mednieku biedrība, gan
Piņķu Lauksaimniecības mašīnu
koplietošanas biedrība.

Bibliotēkas darbība
20. gadsimtā

Piņķu bibliotēkas darbinieki de
vuši ieguldījumu Krievu–Japāņu
kara laikā 1904. gadā, organizē
jot līdzekļu vākšanu Krievu kara
flotei. Tika saziedoti 100 rubļu.
Grāmatu un periodikas la
sīšanu veicināja arī 1909. gadā
dibinātā Piņķu Izglītības biedrība,
kas bāzējās Peļu mājās un aktīvi
popularizēja vietējo saimnieku
izglītības līmeņa celšanu.
1914. gadā Piņķu bibliotēkā
uzskaitīti 2644 grāmatu sējumi,
un tobrīd tā ir bijusi viena no
lielākajām lauku bibliotēkām
Vidzemē, bet 1919. gadā tajā
bija vairs tikai 1076 grāmatas
(pašlaik Babītes novada biblio
tēkā glabājas vairāk nekā 20 000
izdevumu).

A. Raņķa reklāmas prospekts
(foto no vēstures arhīva)

Apzināsimies arī šodien, ka
mūsu novada bibliotēkas ir uni
kāla vērtība, ko gadu simtiem
vākuši mūsu priekšteči. Kā sa
cījis rakstnieks Klāvs Grieze
1923. gadā, „te nu ir grāmatas, no
kurām lasījuši tēvi un tēvu tēvi
un kurās tie kā dziļā jūrā gremdē
juši savas sāpes un sirdsmokas...”.
Mārtiņš Mitenbergs,
vēsturnieks
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Sporta ziņas
Medaļas Pierīgas
novadu sporta spēlēs

16. augustā Mālpilī norisinājās Pie
rīgas novadu sporta spēles pludma
les volejbolā 2 (vīrieši) + 1 (sieviete).
Piedalījās astoņu novadu komandas,
un 1. vietu izcīnīja Mārupes novada
komanda, 2. vietu Ropaži un 3. vie
tu Babītes novada komanda, kuru
pārstāvēja Sandra Breikša, Gints
Reika un Artūrs Tinte.
2. septembrī Baldonē norisinājās
vieglatlētikas kross. Piedalījās se
šas Pierīgas novadu komandas, un
1. vietu izcīnīja Mārupes, 2. vietu
Babītes un 3. vietu Baldones novadu
komandas. Babītes novada komandā
godalgotās vietas izcīnīja: 1. vietu ‒
Tatjana Varša (S2 grupā), Gundars
Ošmucnieks (V4) un Ruriks Bite
(V5), 2. vietu ‒ Rudīte Everte (S2),
Ināra Bite (S4), Ruta Jēkabsone (S5)
un Edijs Kizebahs (V3).

Pludmales volejbola
čempionātā
novadniekiem bronza

7. augustā Jūrmalā, Majoru pludma
lē, noslēdzās Latvijas pludmales vo
lejbola čempionāts „ERGO OPEN”.
Fināla spēlēs piedalījās arī divi mūsu
novada iedzīvotāji un izcīnīja meda
ļas. Sieviešu sacensībās bronzas me
daļu izcīnīja Agnese Caica, spēlējot
pārī ar Anastasiju Kravčenko, un
vīriešu konkurencē, finālā zaudējot
mūsu valsts labākajam pludmales
volejbola pārim Jānim Šmēdiņam/
Aleksandram Samoilovam, bronzas
medaļu izcīnīja Rihards Finsters pārī
ar Aleksandru Soloveju. Atgadinā
sim, ka Rihards Finsters piedalījās
piecos posmos no sešiem, pirmajos
četros izcīnot 1. vietas pārī ar Ed
garu Toču.

Babītes novada sporta
spēles 2014

10. augustā pie Piņķu ūdenskrā
tuves norisinājās Babītes novada
sporta spēļu trešais posms plud
males volejbolā. Pirmo vietu tre
šajā posmā izcīnīja Filips Fiļs un
Māris Baumanis, 2. vietu Kaspars
Rubenis un Edgars Putniņš, 3. vietu
Gints Reika un Artūrs Vītiņš. Trīs
posmu kopvērtējumā 1. vietu izcī
nīja Ginta Reika un Artūrs Vītiņš,
2. vietu Kristaps Lapsiņš un Toms

2014. gada 23. septembris, nr. 53
Klāvs, 3. vietu Ivars Briedis un
Miks Folkmanis.
26. augustā pie Piņķu ūdenskrātu
ves sadarbībā ar „Swedbank” sporta
klubu norisinājās novada atklātās
sacensības triatlonā. Uz triatlona
sacensībām bija pulcējušies 150
dalībnieku. No Babītes novada
labākie individuāli savās vecuma
grupās Tautas klasē S17 grupā bija
Beate Laseviča, V18 grupā Nauris
Zīds, V30 Edgars Lasevičs, V45
Ventis Grīnbergs, V60+ Ruriks
Bite un Viesturs Gargurnis; Spor
ta klasē 1. vietu izcīnīja Pēteris
Spredzis, 2. vietu Andris Prindulis,
3. vietu Gints Filipsons. Norisinā
jās arī triatlona stafete, kur katrs
dalībnieks veica vienu no distan
cēm ‒ peldēšanu, riteņbraukšanu
vai skriešanu. Kopā piedalījās 15
stafešu komandas. Babītes novada
vērtējumā 1. vietu (kopvērtējumā
2. vietu) izcīnīja komanda „Piņ
ķi”: Atis Brikovskis, Andris An
sons, Atis Blinds; 2. vietu (3. vie
tu) komanda „Futbolisti”: Pāvels
Vagalis, Valērijs Golvers, Edgars
Matjušenko; 3. vietu (4. vietu) „Īs
tie Babītnieki”: Ilze Ķiploka, Rita
Golvere, Gundars Ošmucnieks;
4. vietu (12. vietu) „Lapsas Babīte”
jeb Linkēviču ģimenes komanda –
tēvs, meita un dēls.

TĀLLĒKŠANA NO VIETAS
(183 dalībnieki)

• Līdz 4 g. meitenes: 1. Adriāna
Saksa; zēni: 1. Ričards Olekšs.
• 5‒7 g. meitenes: 1. Nikola Kača;
zēni: 1. Emīls Stirna.
• 8–10 g. meitenes: 1. Dārta Štein
berga; zēni: 1. Kristofers Stoļerovs.
• 11‒13 g. meitenes: 1. Kristiāna
Saksa; zēni: 1. Rihards Purgailis.
• 14‒16 g. jaunietes: 1. Petra Zelti
ņa; jaunieši: 1. Raivis Valpēteris.
• 17–44 g. sievietes: 1. Aelita Pā
vule; vīrieši: 1. Aigars Ločmelis. Svaru stieņa spiešana guļus (I. Aizsilas foto)
• 45‒59 g. sievietes: 1. Inga Vimba;
vīrieši: 1. Uldis Švalbe.
Svarbumbu celšana
• 8‒10 g. meitenes: 1. Līva Šal
• 60 gadi + sievietes: 1. Liesma (66 dalībnieki)
kovska; zēni: 1. Krišjānis Bom
Emse; vīrieši: 1. Ivars Osītis.
• Līdz 8 g. meitenes: 1. Estere Berg
bins.
mane; zēni: 1. Tomass Erdmanis. • 11‒14 g. meitenes: 1. Aurēlija
SKRĒJIENS APKĀRT
• 9‒11 g. meitenes: 1. Terēze Pav
Morica; zēni: 1. Rinalds Jānis
PIŅĶU ŪDENSKRĀTUVEI
lovska; zēni: 1. Kristians Stoļerovs.
Šenvalds.
(1500 m; 67 dalībnieki)
• 12–14 g. meitenes: 1. Linda Bon • 15‒29 g. jaunietes: 1. Petra Zel
• Līdz 7 g. meitenes: 1. Ariana
dava; zēni: 1. Andrejs Sizovs.
tiņa; jaunieši: 1. Emīls Senkāns.
Matjušenko; zēni: 1. Gustavs • 15–18 g. jaunietes: 1. Līga Janso • 30 g. + sievietes: 1. Līga Ģīle;
Vācietis.
ne; jaunieši: 1. Kārlis Kontrims.
vīrieši: 1. Edgars Matjušenko.
• 8‒10 g. meitenes: 1. Marta Luīze • 19–44 g. sievietes: 1. Austra Brau
Kampare; zēni: 1. Reinis Pāls.
na; vīrieši: 1. Jānis Zivtiņš.
Komandu „Biatlona”
• 11‒13 g. meitenes: 1. Ance Ar • 45–69 g. sievietes: 1. Inita Reika; stafete
manova; zēni: 1. Edgars Čirkuns.
vīrieši: 1. Inārs Beļinskis.
(9 komandas,
• 14‒16 g. jaunietes: 1. Diāna Eze • 70 g. + vīrieši: 1. Pauls Gīlis.
45 dalībnieki)
riņa; jaunieši: 1. Dairis Lapšāns.
1. vieta: Rita Čivča, Sandra Matre
• 17‒44 g. sievietes: 1. Ildze Strau Svaru stieņa spiešana
vica, Kristaps Zariņš, Nauris Zīds,
me; jaunieši: 1. Kaspars Švikstiņš. guļus (21 dalībnieks)
Aivars Emsis.
• 45‒59 g. sievietes: 1. Rita Gol • Līdz 14 g. meitenes: 1. Linda
vere; vīrieši: 1. Ventis Grīnbergs.
Bondare; zēni: 1. Tomass Zivtiņš. Volejbols
Babītes novada vasaras • 60 g. + vīrieši: 1. Patriks Frei • 15–18 g. jaunietes: 1. Ketija Šnai (14 komandas,
sporta spēles 2014
manis.
dere; zēni: 1. Toms Sprancmanis. 63 dalībnieki)
Babītes novada svētku ietvaros pie
• 19–44 g. sievietes: 1. Aelita Pāvu 1. vieta: „Normāli pacani” ‒ Kaspars
Piņķu ūdenskrātuves norisinājās Lodes grūšana
le; vīrieši: 1. Jānis Zivtiņš.
Rubenis, Edgars Putniņš, Lauris Bi
Vasaras sporta spēles.
(153 dalībnieki)
• 45–69 g. sievietes: 1. Sandra Mat čevskis, Jānis Ence.
Godalgoto vietu ieguvēji dis • Līdz 12 g. meitenes: 1. Maren
revica; vīrieši: 1. Juris Bičevskis.
ciplīnās:
da Patrīcija Lāce; zēni: 1. Miks • 70 g. + sievietes: 1. Liesma Emse;
Guntars Reika,
Krieviņš.
vīrieši: 1. Paulis Gīlis.
Babītes sporta kompleksa vadītājs
SPRINTA SKRĒJIENS
• 13‒16 g. meitenes: 1. Linda Bon
(199 dalībnieki):
dare; zēni: 1. Rolands Jurģītis.
Zirnekļa tīkls
Ar Babītes novada vasaras
• Līdz 4 g. meitenes: 1. Annija • 17‒44 g. sievietes: 1. Aelita Pāvu (152 dalībnieki)
sporta spēļu rezultātu pilnu
Olekša; zēni: 1. Rafaels Viņķis.
le; vīrieši: 1. Edgars Brokonovs. • Līdz 7 g. meitenes: 1. Ariana
sarakstu aicinām iepazīties
• 5‒7 g. meitenes: 1. Līva Šteinber • 45‒59 g. sievietes: 1. Ināra Bite;
Matjušenko; zēni: 1. Henrijs
mājaslapā www.babite.lv
ga, zēni: 1. Patriks Putniņš.
vīrieši: 1. Andrejs Ence.
Bērstelis.
sadaļā „Sports”.
• 8‒10 g. meitenes: 1. Samanta Er • 60 g. + sievietes: 1. Skaidrīte Ki
mane; zēni: 1. Reinis Pāls.
bare; vīrieši: 1. Ivars Osītis.
• 11‒13 g. meitenes: 1. Kristiāna
Saksa; zēni: 1. Rihards Purgailis. Mešana mērķī
• 14‒16 g. jaunietes: 1. Evija Kļava; (102 dalībnieki)
jaunieši: 1. Raivis Valpēteris.
• Līdz 4 g. meitenes: 1. Annija
• 17–44 g. sievietes: 1. Laima Auzi
Olekša; zēni: 1. Roberts Lemberts.
ņa; vīrieši: 1. Arnis Ruško.
• 5‒6 g. meitenes: 1. Patrīcija
• 45‒59 g. sievietes: 1. Ināra Bite;
Kreismane; zēni: 1. Martins
vīrieši: 1. Uldis Švalbe.
Bondars.
• 60 g. + sievietes: 1. Skaidrīte Ki • 7–8 g. meitenes: 1. Ariana Ma
bare; vīrieši: 1. Ivars Osītis.
tušenko; zēni: 1. Oskars Efimovs. Zirnekļa tīkls (I. Aizsilas foto)
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