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Dots starts stikla 
šķirošanas sacensībām
2. lpp.

Februāris – projektu 
norises laiks izglītības 
iestādēs 
6. un 7. lpp.

Pirms došanās uz Eiropas koru Grand Prix posmu 
Babītes novada jauniešu koris „Maska” ikvienu 
koru mūzikas interesentu aicina uz koncertu  
6. aprīlī plkst. 15 Babītes novada pašvaldības Kul-
tūrizglītības centra Lielajā zālē. 

Uzreiz pēc Lieldienām koris dosies uz Slovēniju, 
kur piedalīsies 13. Starptautiskajā koru konkursā 

„Gallus Maribor 2015” un cīnīsies par iespēju nokļūt 
Eiropas koru Grand Prix finālā. Šādi Grand Prix 
posmi gada ietvaros norisinās sešās dažādās Eiropas 
pilsētās gadā, un uzvarētāji tiekas finālā, kur tiek 
noskaidrots pats labākais. Zīmīgi, ka konkursā var 

piedalīties ne tikai kori, bet arī vokālās grupas no 
visām pasaules valstīm.

Konkursā Mariborā piedalīsies septiņi jauktie 
kori, viens sieviešu, viens vīru koris, kā arī trīs vokā-
lās grupas no Slovēnijas, Indonēzijas, ASV, Zviedrijas, 
Īrijas, Vācijas, tostarp divi kori no Latvijas – „Maska” 
un Kultūras akadēmijas jauktais koris „Sōla”. 

Laipni aicinām ikvienu uz kora „Maska” koncer-
tu Otro Lieldienu pēcpusdienā. Koncertā dzirdēsit 
konkursam sagatavoto programmu, kurā iekļauta 
daudzveidīga dažādu laikmetu, tautu un kompo-
nistu mūzika. 

Ieeja bez maksas.
Jauniešu koris „Maska”

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS 
 KULTŪRIZGLĪTĪBAS CENTRA 

LIELAJĀ ZĀLĒ 

Ieteicamais vecums: 3+ 

16.aprīlī plkst.19 

  
Bērniem līdz 3 gadu vecumam – 2 EUR 

Ieejas maksa – 5 EUR 
Biļetes iepriekšpārdošanā  no 

17.marta –  
Kultūrizglītības centrā (Jūrmalas 
ielā 14A, Piņķos) pie dežuranta 

  
«MAKSS un MORICS»  

LATVIJAS LEĻĻU TEĀTRA VIESIZRĀDE 

21.martā plkst.18.30 
Spuņciema sporta hallē 

 (Babītes novada Salas pagastā)  

Starptautiskajai teātra dienai veltīts 
pasākums 

Programmā:  
 

Krimuldas novada Raganas teātra viesizrāde 
«Zem taureņa spārna»  

 
Pēc izrādes par muzikālo gaisotni rūpēsies 

Andris Priedītis  Ieeja bez maksas 

Aicinām uz koncertu

Biļetes  
iepriekšpārdošanā 

no 17. marta Babītes 
novada pašvaldī-

bas Kultūrizglītības 
centrā (Jūrmalas ielā 

14A, Piņķos) 
pie dežuranta.
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Plašāka informācija par akciju: www.vide.ecobaltia.lv, www.babite.lv

Šķiro stiklu un palīdzi  
Babītes novadam uzvarēt!

STARTS

kg kg

BaBīte

01.03.2015.

Ādazi

Babītes novads Ādažu novads

Uzvarētāju noskaidrosim trīs mēnešu maratonā – 
no š. g. 1. marta līdz 31. maijam.

Uzvarētājam balvā
āra tenisa galds!Seko mums:

Izlietotās stikla
pudeles un

burciņas izmet
stikla šķirošanas

konteinerā!

Lai samazinātu poligonos 
noglabājamo atkritumu dau-
dzumu, veicinātu atkritumu 
šķirošanu un rūpētos par 
vidi, vairākos Latvijas nova-
dos šogad norisināsies stikla 
šķirošanas sacensības starp 
pašvaldībām. To laikā novadu 
iedzīvotāji, atšķirojot stiklu 
no sadzīves atkritumiem, 
sacentīsies par kopīgu balvu 
savam novadam. Stikla šķiro-
šanas sacensībās no 1. marta 
līdz 31.  maijam piedalīsies 
Talsu un Tukuma novads, kā 
arī Ādažu un Babītes novads. 

SIA „Eco Baltia Vide” val-
des priekšsēdētāja Anita Saulīte: 

„Tuvojoties pavasarim, daudzi 
sāk domāt par veselīgāku dzī-

vesveidu un savu sportisko for-
mu. Starp sportiskajām aktivi-
tātēm un atkritumu šķirošanu 
var vilkt zināmas paralēles, jo 
vienā gadījumā mēs rūpējamies 
par to, lai mūsu ķermenis būtu 
vesels un stiprs, otrā  – lai ve-
sela un tīra būtu vide mums 
apkārt. Tāpēc mēs aicinām ie-
dzīvotājus, kuri vēl tikai domā, 
ka beidzot vajadzētu sākt šķirot 
atkritumus, to darīt! Lai mums 
un dabai veselīgo paradumu 
izveidē veiktos labāk, novadu 
iedzīvotājus esam izaicinājuši 
uz savstarpējām sacensībām, no 
kurām ieguvēji būs visi.”

„Rūpes par vidi ir gan atkri-
tumu izmešana tiem paredzētā 
vietā, gan arī to apjoma sama-
zināšana. Nošķirojot plastmasu, 

stiklu un kartonu, mēs sama-
zinām to atkritumu apjomu, 
kas tiek apglabāts poligonā, 
un vairojam Latvijas zaļumu. 
Tāpēc aicinu Babītes novada 
iedzīvotājus aktīvi piedalīties 
šajā akcijā – šķirot stiklu tam 
paredzētajos konteineros – un 
kopīgi izcīnīt sev āra tenisa 
galdu,” aicina Babītes novada 
pašvaldības domes priekšsē-
dētājs Andrejs Ence.

Sacensību laikā  – no 
1. marta trīs mēnešu garumā – 
Babītes novada iedzīvotāji 
aicināti ikdienā šķirot stiklu, 
sacenšoties ar Ādažu novada 
iedzīvotājiem stikla pudeļu 
un burku šķirošanā. Uzvarē-
tājkomanda, kas sacensību 
laikā būs sašķirojusi lielāku 

stikla apjomu uz vienu iedzī-
votāju, iegūs koplietošanas 
āra tenisa galdu. Komandas 
rezultātos tiks ņemts vērā gan 
nošķirotā stikla apjoms publiski 
pieejamajos konteineros, gan 
individuālajos stikla šķirošanas 
konteineros, ko no šā gada 
sākuma SIA „Eco Baltia Vide” 
nodrošina vairākos novados.

Babītes novadā ir izveido-
ti 11 šķirošanas punkti, kā arī 
akcijas laikā vairākās jaunās 
vietās tiks izvietoti šķirošanas 
konteineri stiklam. Publisko 
šķirošanas konteineru precīzas 
atrašanās vietas var noskaidrot 
vietnē http://ej.uz/EBV-skiro-
sana-Babite. Babītes novada 
iedzīvotāji ērtākai atkritumu 
šķirošanai no šā gada var iz-

nomāt arī individuālos stikla 
šķirošanas konteinerus, kuru 
izvešanu SIA „Eco Baltia Vide” 
nodrošina bez maksas. 

Stikla šķirošanas sacensības 
starp Babītes novadu un Ādažu 
novadu tiek rīkotas sadarbībā 
ar AS „Latvijas Zaļais” punkts, 
Ādažu novada domi un Babītes 
novada domi.

Uzmanību! Stikla šķiroša-
nas sacensības Babītes novadā 
notiek SIA „Eco Baltia Vide” 
atkritumu apsaimniekošanas 
teritorijā – Babītes pagastā!

Dace Jansone,
„Eco Baltia grupa”  

korporatīvās komunikācijas 
direktore 

Aicinām piedalīties stikla šķirošanas sacensībās

Nekustamā  
īpašuma izsole
Babītes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000028870, adrese: 
Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107, 
pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Babītes novada 
pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu zemes gabalu „Mazie 
lībieši”, kadastra Nr. 80480031006, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes 
novadā, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 1,06 ha platībā 
ar kadastra apzīmējumu 8048 003 1004. 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Babītes novada pašval-
dības mājaslapā internetā www.babite.lv. Pieteikties izsolei līdz 
08.04.2015. plkst. 14 Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes 
novadā, 18. kabinetā 2. stāvā pirmdienās un ceturtdienās vai arī 
citā laikā, iepriekš vienojoties pa tālr. 67914436. 

Izsolāmā manta apskatāma tās atrašanās vietā, iepriekš piesa-
koties pa tālr. 67511290. 

Pieteikumus dalībai izsolē reģistrē līdz 08.04.2015. plkst.14 
Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, 18. kabi-
netā 2. stāvā.

Izsoles norises laiks un vieta: 09.04.2015. plkst. 10 Centra 
ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, 2. stāva sēžu zālē.

Izsolāmās mantas sākumcena 70 000 EUR.
Līdz reģistrācijai izsolē Babītes novada pašvaldības AS „Swed-

bank” kontā Nr. LV66HABA0551022355389, kods HABALV22, 
jāpārskaita:
•	 reģistrācijas nauda 50 EUR, ar norādi „Reģistrācijas nauda 

izsoles objektam – nekustamais īpašums zemes gabals „Mazie 
lībieši” Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā”;

•	 nodrošinājuma nauda 7000 EUR, ar norādi „Nodrošinājuma 
nauda izsoles objektam – nekustamais īpašums zemes gabals 

„Mazie lībieši” Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā”.
Izsoles veids: izsole ar augšupejošu soli 1000 EUR. 
Nosolītājam sava piedāvātā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto 

nodrošinājuma naudu, par nosolīto nekustamo īpašumu ne vēlāk 
kā divu nedēļu laikā no izsoles dienas jāpārskaita Babītes novada 
pašvaldības AS „Swedbank” kontā Nr. LV66HABA0551022355389, 
ar norādi „Pirkuma nauda izsoles objektam – nekustamais īpa-
šums zemes gabals „Mazie lībieši” Piņķos, Babītes pagastā, Babītes 
novadā”. 

Nekustamā īpašuma atļautā izmantošana ir: sabiedrisko iestāžu 
apbūves teritorija (S) un parku un apstādījumu teritorija (DA).

Uz nekustamo īpašumu nav pirmpirkuma tiesību.
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Pašvaldības domes sēdē februārī pieņemtie lēmumi
Babītes novada pašvaldības domes 
sēdē 25. februārī tika izskatīti 53 
darba kārtībā iekļautie punkti. 
Sēdē piedalījās 15 domes deputāti. 

Domes lēmumi īsumā:
•	 apmierināt pirmsskolas izglītības 

iestādes „Saimīte” vadītājas Evitas 
Vincevičas lūgumu un atbrīvot 
viņu no amata pienākumu pil-
dīšanas, izbeidzot darba tiesiskās 
attiecības 2015. gada 12. martā;

•	 ar 13.03.2015. iecelt Ingu Erdma-
ni-Hermani par Babītes novada 
pašvaldības pirmskolas izglītības 
iestādes „Saimīte” vadītājas pie-
nākumu izpildītāju;  

•	 atcelt Babītes novada pašvaldības 
domes 2014. gada 23. jūlija lē-
mumu „Par nekustamo īpašumu 

„Puķulejas”, „Kakari”, Madaru iela 
19, detālplānojuma grozījumu 
izstrādes uzsākšanu nekustamo 
īpašumu „Puķulejas” un „Kakari” 
robežās”;

•	 piekrist izstrādāt zemes ierīcības 
projektu nekustamā īpašuma „Sa-
lienas iela 7” sadalīšanai;

•	 piekrist zemes ierīcības projek-
ta izstrādei nekustamā īpašuma 

„Kalēji” sadalīšanai;
•	 apstiprināt VSIA „Meliorpro-

jekts” izstrādāto zemes ierīcības 
projektu nekustamajam īpašu-
mam „Dižbārdi-1”, Mežāres, 
Babītes pagasts, Babītes novads. 
Plānotajai zemes vienībai „1” 
piešķirt adresi Dižbārdu iela 1D, 
plānotajai zemes vienībai „2” – 
Dižbārdu iela 1C. Likvidēt adresi 

„Dižbārdi 1”, Mežāres, Babītes pa-
gasts, Babītes novads;

•	 apstiprināt izstrādāto detālplā-
nojuma projektu nekustamā īpa-
šuma „Dzelmes”, Babīte, Babītes 
pagasts, Babītes novads, zemes 
vienībai;

•	 apstiprināt darba uzdevuma gro-
zījumus lokālplānojuma izstrādei 
nekustamajiem īpašumiem „Va-
ravīksnes”, „Mežrūķi”, Strautma-
ļu iela 6, Strautmaļu iela 4 un 
Strautmaļu iela 2; 

•	 saglabāt zemes vienībai „Ķirši 
279”, Spuņciems, Salas pagasts, 
Babītes novads, noteikto nekus-
tamā īpašuma lietošanas mērķi. 
Piešķirt zemes vienībai ar kadas-
tra apzīmējumu 8088 004 0051 
adresi: „Speras”, Straupciems, 
Salas pagasts, Babītes novads, 
noteikt nekustamā īpašuma lie-
tošanas mērķi;

•	 astoņām zemes vienībām pre-
cizēt platības atbilstoši Valsts 
zemes dienesta sniegtajai infor-
mācijai par kadastra kartē aprē-
ķinātām platībām;

•	 noteikt, ka Babītes novada paš-
valdībai piekrīt un uz pašvaldības 

vārda zemesgrāmatā ierakstāma 
apbūvētas lauku apvidus zemes 
33739/67152 domājamās daļas 
no kopplatības 1,1191 ha zemes; 

•	 noslēgt zemes nomas līgumus 
ar divām personām par pašval-
dībai piekrītošu zemes starpga-
balu iznomāšanu bez apbūves 
tiesībām;  

•	 noslēgt zemes nomas līgumu ar 
divām personām par pašvaldībai 
piederošā nekustamā īpašuma 

„Dārzi” zemes vienību ar nosacīto 
nosaukumu „Piņķi” un „Virsaiši” 
daļu iznomāšanu bez apbūves 
tiesībām personīgās palīgsaim-
niecības vajadzībām – ģimenes 
dārzu ierīkošanai un uzturēšanai;

•	 iekļaut Babītes novada pašval-
dībai piederošā nekustamā īpa-
šuma „Krēsliņi” zemes vienību 
iznomājamo neapbūvēto zemes 
gabalu sarakstā; 

•	 slēgt zemes nomas līgumu ar 
vienu personu par apbūvētas 
zemes vienības 1/3 domājamo 
daļu iznomāšanu mājīpašuma 

„Pāvuli”, Pavasari, Salas pagasts, 
uzturēšanai; 

•	 vienas zemes starpgabalam mai-
nīt noteikto nekustamā īpašuma 
lietotošanas mērķi no „dabas 
pamatnes, parki, zaļās zonas un 
citas rekreācijas nozīmes objektu 
teritorijas” uz „neapbūvēta indi-
viduālo dzīvojamo māju apbūves 
zeme”. Nodot divām personām 
nomas lietošanā zemes starpga-
balu 0,01 ha platībā;

•	 nodot piecām personām kopī-
gā nomas lietošanā neapbūvē-
tas „Ābeles 2” zemes vienības 
daļu 1,4 ha platībā bez apbūves 
tiesībām teritorijas sakopšanai, 
atpūtas zonas ierīkošanai un 
uzturēšanai, ar tiesībām zemes 
gabalam aplikt vieglas konstruk-
cijas žogu; 

•	 izsniegt izziņu SIA „SG Invest-
ments” par piekrišanu iegūt īpa-
šumā nekustamo īpašumu „Sa-
lienas iela 10”, Piņķos, Babītes 
pagastā, Babītes novadā. Izsniegt 
izziņu SIA „Golf Estate Holding” 
par piekrišanu iegūt īpašumā 
nekustamo īpašumu „Golfa iela” 
Piņķos, Babītes pagastā, Babītes 
novadā. Izsniegt izziņas trīs 
personām par piekrišanu iegūt 
īpašumā 1393/2733 domājamās 
daļas no nekustamā īpašuma 

„Parka iela 4-2”, 1/2 domājamās 
daļas no nekustamā īpašuma 

„Spāru iela 28”, 1/2 domājamās 
daļas no nekustamā īpašuma 

„Spāru iela 24”, Piņķos, Babītes 
pagastā, Babītes novadā;

•	 piešķirt pabalstu 100 EUR ap-
mērā trīs personām sociālās re-
habilitācijas mērķu sasniegšanai. 

Astoņām personām piešķirt pa-
balstu 200 EUR apmērā sociālās 
rehabilitācijas mērķu sasniegša-
nai. Piešķirt pabalstu 400 EUR 
apmērā vienai personai sociālās 
rehabilitācijas mērķu sasniegša-
nai;

•	 pagarināt sociālā dzīvokļa īres lī-
guma termiņu ar vienu personu;  

•	 vienai personai izsniegt licen-
ces kartīti ar darbības laiku no 
28.02.2014. līdz 27.02.2016. pa-
sažieru pārvadājumiem ar vieglo 
taksometru Babītes novada admi-
nistratīvajā teritorijā;

•	 saskaņot SIA „ZT BENING” 
alkoholisko dzērienu mazum-
tirdzniecības novietni – vasaras 
kafejnīcu nekustamajā īpašumā 

„Bejas” Babītes pagastā, Babītes 
novadā, alkoholisko dzērienu 
mazumtirdzniecībai laika periodā 
no 15.05.2015. līdz 15.10.2015.;

•	 atteikties iegādāties Ķekavas no-
vada pašvaldībai piederošās daļas 
sabiedrībā ar ierobežotu atbildību 

„Rīgas Apriņķa Avīze”; 
•	 apstiprināt atsavināmajam ne-

kustamajam īpašumam „Mazie 
lībieši” nosacīto cenu 70  000 
EUR apmērā;

•	 apstiprināt atsavināmajam ne-
kustamajam īpašumam „Krei-
menes” nosacīto cenu 6600 EUR 
apmērā;

•	 apstiprināt nekustamajam īpa-
šumam Kalna iela 2A, Brīvkalni, 
Babītes pagasts, Babītes novads, 
nosacīto cenu 1763 EUR apmērā. 
Apstiprināt nekustamajam īpa-
šumam „Pavasara ceļš”, Babītes 
pagasts, Babītes novads, nosacīto 
cenu 1562 EUR apmērā;

•	 apstiprināt Babītes novada paš-
valdībai piederoša nekustamā 
īpašuma neapbūvēta zemes gaba-
la „Mazie lībieši” Piņķos, Babītes 
pagastā, Babītes novadā, zemes 
vienības atsavināšanas izsoles 
noteikumus; 

•	 apstiprināt Babītes novada paš-
valdībai piederoša nekustamā 
īpašuma „Kalnciema masīvs 2”-1 
Babītes pagastā, Babītes novadā, 
atsavināšanas izsoles rezultātus; 

•	 apstiprināt Babītes novada paš-
valdības saistošos noteikumus 
Nr. 4 „Par grozījumiem Babītes 
novada pašvaldības 17.12.2014. 
saistošajos noteikumos Nr.  20 

„Kapsētu darbības un uzturēša-
nas noteikumi Babītes novadā””;

•	 precizēt saistošos noteikumus 
Nr. 3 „Par bērnu reģistrēšanas 
un uzņemšanas kārtību 1. klasē 
Babītes vidusskolā” (saistošie no-
teikumi – pielikumā); 

•	 precizēt saistošo noteikumu 
Nr. 1 „Par grozījumiem Babītes 
novada pašvaldības 26.09.2012. 

saistošajos noteikumos Nr. 19 
„Par pabalstiem iedzīvotājiem bez 
materiālā stāvokļa izvērtēšanas”” 
(saistošie noteikumi – pielikumā); 

•	 pagarināt telpu nomas līgumu 
VAS „Latvijas Pasts” par nedzīvo-
jamām telpām ar kopējo platību 
28,60 m² ēkā „Doktorāts”, Spu-
ņciemā, Salas pagastā, Babītes 
novadā; noteikt telpu nomas 
maksu nākamajam periodam 
66,23 EUR mēnesī plus pievie-
notās vērtības nodoklis;

•	 noteikt SIA „Komunālie pakal-
pojumi” iznomāto nedzīvojamo 
telpu ēkā „Doktorāts”, Spuņciemā, 
Salas pagastā, Babītes novadā, tel-
pu nomas maksu nākamajam pe-
riodam 39,83 EUR mēnesī plus 
pievienotās vērtības nodoklis;

•	 atļaut pārdot Babītes novada 
pašvaldības grāmatvedības bilan-
cē atrodošos kustamo mantu par 
brīvu cenu. Izveidot kustamās 
mantas novērtēšanas komisiju;

•	 precizēt Babītes novada pašval-
dības domes 22.02.2012. lēmuma 

„Par Babītes novada pašvaldības 
īpašumā vai lietojumā esošo 
automašīnu degvielas limitiem” 
1. punktu; 

•	 apstiprināt Babītes novada paš-
valdības 25.02.2015. noteikumus 
Nr. 1 „Par administratīvo un re-
prezentācijas izdevumu uzskaites 
un norakstīšanas kārtību Babītes 
novada pašvaldībā”;

•	 izteikt Babītes novada pašvaldī-
bas 28.05.2014. noteikumu Nr. 12 

„Par atlīdzību un sociālām garan-
tijām Babītes novada pašvaldī-
bas vēlētām amatpersonām un 
iestāžu vadītājiem” 19. un 29.2. 
punktu jaunā redakcijā;

•	 izteikt Babītes novada pašvaldī-
bas 26.02.2014. noteikumu Nr. 4 

„Par piemaksu piešķiršanu un 
materiālās stimulēšanas kārtību 
Babītes novada pašvaldības ad-
ministrācijā” 16. un 19. punktu 
jaunā redakcijā;

•	 izteikt Babītes novada pašvaldī-
bas 26.02.2014. noteikumu Nr. 5 

„Par piemaksu piešķiršanu un 
materiālās stimulēšanas kārtību 
Babītes mūzikas skolā” 9. punktu 
jaunā redakcijā;

•	 izteikt Babītes novada pašvaldī-
bas 24.09.2014. noteikumu Nr. 18 

„Par piemaksu piešķiršanu un ma-
teriālās stimulēšanas kārtību Ba-
bītes novada pašvaldības biblio-
tēkā” 19. punktu jaunā redakcijā;

•	 izteikt Babītes novada pašvaldī-
bas 24.09.2014. noteikumu Nr. 18 

„Par piemaksu piešķiršanu un 
materiālās stimulēšanas kārtību 
Babītes novada Kultūrizglītības 
centrā” 19. punktu jaunā redak-
cijā;

•	 apstiprināt noteikumus Nr. 3 
„Par grozījumiem 24.09.2014. 
noteikumos Nr.  19 „Par pie-
maksu piešķiršanu, materiālās 
stimulēšanas kārtību un soci-
ālajām garantijām Babītes no-
vada Bāriņtiesā””;

•	 nepiemērot papildu nekustamā 
īpašuma nodokli četrām per-
sonām par lauksaimniecībā 
neapstrādāto zemi. Nepiešķirt 
vienai personai finasiālu atbal-
stu bērnu dziesmu krājuma 
eksemplāru izdošanai;

•	 piešķirt dotāciju nodibināju-
mam „Tautas deju kolektīvs 

„Kaspīne”” dalībai Eiropas tautu 
kultūras un mākslas festivālā 

„Eiropeāde -52” Zviedrijas pil-
sētā Helsingborgā; 

•	 piešķirt dotāciju jauktā kora 
„Maska” atbalsta biedrībai da-
lībai 13. Starptautiskajā koru 
konkursa „Gallus Maribora 
2015” Slovēnijā;

•	 piešķirt dotāciju „Babītes pa-
gasta pensionāru un politiski 
represēto personu labdarības 
biedrībai” 2015. gada darbības 
plānā 2015.  gada 25.  martā 
paredzētā politiski represēto 
atceres pasākuma īstenošanai;

•	 piešķirt naudas balvu skolo-
tājai Marijai Lācei apaļā darba 
jubilejā – par 30 profesionālās 
darbības gadiem Babītes vidus-
skolā;

•	 astoņiem pašvaldības iestāžu 
darbiniekiem atļaut savienot 
pamatdarbu ar dalību pašval-
dības domē un komisijās;

•	 apstiprināt Babītes novada 
pašvaldības 25.02.2015. no-
teikumus Nr.  2 „Par piemak-
su piešķiršanu un materiālās 
stimulēšanas kārtību Babītes 
vidusskolā”;

•	 apstiprināt „Babītes novada 
pašvaldības Iepirkumu komi-
sijas nolikumu”;

•	 apstiprināt Babītes novada paš-
valdības saistošos noteikumus 
Nr. 5 „Par grozījumiem Babītes 
novada pašvaldības 23.01.2013. 
saistošajos noteikumos Nr.  3 

„Nekustamā īpašuma nodok-
ļa atvieglojumu piešķiršanas 
kārtība atsevišķām nodokļa 
maksātāju kategorijām Babītes 
novadā””;

•	 atsavināt Babītes novada paš-
valdībai piederošu nekustamo 
īpašumu „Starpgabals Nr. 21”, 
Babītes pagasts, Babītes novads, 
pārdodot izsolē ar augšupejošu 
soli;

•	 apstiprināt nolikumu „Par fi-
nansiālo atbalstu sportam Ba-
bītes novadā” .

Andrejs Ence, 
Babītes novada pašvaldības domes 

priekšsēdētājs
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Pārskats par Babītes novada bāriņtiesas  
darbību 2014. gadā
2014. gadā notikušas   
27 sēdes, pieņemti   
43 lēmumi, no kuriem četri 
vienpersoniski lēmumi:

•	 seši lēmumi aizbildnības 
lietās;

•	 divi lēmumi par valsts soci-
ālo pabalstu izmaksas pār-
traukšanu personām, kuras 
neaudzina bērnus;

•	 10 lēmumi aizgādības lietās;
•	 seši lēmumi bērnu mantis-

ko interešu nodrošināšanai;
•	 pieci lēmumi par atzinuma 

sniegšanu tiesai jautājumos 
par bērnu dzīvesvietas no-
teikšanu un saskarsmes tie-
sību izmantošanas kārtības 
noteikšanu;

•	 astoņi lēmumi adopcijas 
lietās;

•	 divi lēmumi saistībā ar bēr-
nu ievietošanu ārpusģime-
nes aprūpē institūcijā;

•	 trīs lēmumi audžuģimeņu 
lietās;

•	 viens lēmums par bērnu 
šķiršanu no vecāka.

2014.  gadā pārsūdzēti divi bā-
riņtiesas lēmumi.

2014. gadā Babītes novada 
bāriņtiesas lietvedībā un 
pārraudzībā bija   
67 aktīvas lietas, no kurām 
29 iekārtotas 2014. gadā:

•	 13 lietas par bērna mantas 
pārraudzīšanu;

•	 divas lietas par valsts soci-
ālo pabalstu izmaksas pār-
traukšanu personai, kura 
bērnu neaudzina;

•	 deviņas lietas par aizgādī-
bas tiesību pārtraukšanu vai 
atjaunošanu; 

•	 astoņas adopcijas lietas;
•	 15 aizbildnības lietas;

•	 divas lietas par bāreņu vai 
bez vecāku gādības pa-
likušo bērnu ievietošanu 
ilgstošas sociālās aprūpes 
un sociālās rehabilitācijas 
institūcijās; 

•	 divas audžuģimeņu lietas;
•	 sešas aizgādnības lietas;
•	 10 lietas, kurās bāriņtiesas 

atzinumus bija nepiecie-
šams sniegt pēc tiesu pie-
prasījuma.

Babītes novadā pagaidām nevie-
na ģimene nav izteikusi vēlmi kļūt 
par audžuģimeni vai viesģimeni. Ja 
jums ir interese iegūt šādu statusu 
un uzņemties rūpes par bērnu bā-
reni, bez vecāku aizgādības palikušu 
bērnu vai bērnu, kurš atrodas ārpus-
ģimenes aprūpes iestādē, aicinām sa-
zināties ar Babītes novada bāriņtiesu. 

Ilze Barisa, 
Babītes novada bāriņtiesas 

priekšsēdētāja

Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam 
„Dzelmes” apstiprināšanu 

Ar Babītes novada pašvaldības domes 2015. gada 25. februāra lēmumu „Par detālplānojuma apstip-
rināšanu nekustamajam īpašumam „Dzelmes” Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā, zemes vienībai ar 
kadastra apzīmējumu 80480040356” (prot. Nr. 3, 7.§), ir apstiprināts detālplānojuma projekts nekustamajam 
īpašumam „Dzelmes”. 

Ar detālplānojuma dokumentāciju var iepazīties pašvaldības mājaslapā www.babite.lv.

Veldze Liepa, 
attīstības daļas vadītāja

Sabiedriskās kārtības nodrošināšanai 
veiktie darbi februārī

Babītes novada pašvaldības administrācijas sabiedriskās kārtības daļas sargu darbības rezultāti sadarbībā ar 
Olaines iecirkņa policijas darbiniekiem, veicot sabiedriskās kārtības uzraudzību Babītes novadā februārī:

•	 sabiedriskās kārtības uzraudzībā veikti 67 izbraukumi;
•	 Valsts policijā nogādātas septiņas personas, no kurām piecas – par administratīvā pārkāpuma izdarīšanu, 

divas – aizdomās par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu;
•	 saņemti un izskatīti 53 iedzīvotāju iesniegumi un sūdzības;
•	 ar 49 personām veiktas preventīva rakstura pārrunas un pieņemti paskaidrojumi;
•	 par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu sastādīti deviņi protokoli – paziņojumi;
•	 par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu sabiedriskā vietā vai par atrašanos sabiedriskā 

vietā tādā reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu, sastādīti trīs administratīvā pārkāpuma protokoli;
•	 par nesakoptiem īpašumiem Babītes novada teritorijā sastādīti pieci administratīvā pārkāpuma protokoli;
•	 pārbaudīta adresācijas noteikumu ievērošana, novērtējot to atbilstību Babītes novada saistošajiem 

noteikumiem. Par numura zīmes neesamību uz mājām un celtnēm sastādīti septiņi administratīvā 
pārkāpuma protokoli;

•	 sabiedriskās kārtības sargi sadarbībā ar Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Olaines iecirkņa policijas 
darbiniekiem aizturēja personu, kura glabāja un pārvadāja nelikumīgu alkoholu. Personas dzīvesvietā 
atrasts un izņemts nelikumīgs alkohols lielos apmēros un cigaretes bez Latvijas Republikas akcīzes 
markām. Uzsākts kriminālprocess.

Par sabiedriskās kārtības u.c. likumpārkāpumiem lūgums ziņot sabiedriskās kārtības daļai,  
zvanot uz diennakts tālruni 29466001.

Ainārs Skudris, sabiedriskās kārtības sargs

Saimnieciskie  
darbi februārī
Aktualitātes:

•	 Veikta divu nekustamo īpašumu – „Mazie lībieši” un 
„Kreimenes” – vērtību noteikšana to atsavināšanai atbil-
stoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 
nosacījumiem, divu nekustamo īpašumu „Pavasara 
ceļš” un Kalna iela 2A Babītes pagastā vērtību noteik-
šana to maiņai atbilstoši Publiskas personas mantas 
atsavināšanas likuma 38. panta pirmās un otrās daļas 
nosacījumiem.

•	 Noslēgts līgums ar SIA „A Vide” par būvprojekta „Gājē-
ju ietves Kleistu ielas posmā no a/c C-57 līdz autobusa 
pieturai „Mežāres” un Kālavu ielai Mežārēs, Babītes 
pagastā būvniecība” izstrādi. Līgumcena 3000 EUR. 
Termiņš 22.06.2015.

•	 Noslēgts līgums ar SIA „DDP” par Priedaines ielas 
posma no Mežaparka ielas līdz Miglas ielai Piņķos, 
Babītes pagastā, Babītes novadā, seguma atjaunošanas 
būvprojekta izstrādi. Līgumcena 1376 EUR. Termiņš 
22.04.2015.

•	 Noslēgts līgums ar SIA „Riga rent” par Dzilnupes 
poldera dambja attīrīšanu no kokiem un krūmiem. 
Līgumcena 3880 EUR. Termiņš 27.03.2015.

•	 Noslēgts līgums ar Salaspils novada pašvaldību par 
reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanu Babī-
tes novada bibliotēkās – Babītes novada pašvaldības 
bibliotēkā un filiālbibliotēkā Salas pagastā. Līgumcena 
1700 EUR. Termiņš 31.12.2015.

•	 Noslēgts līgums ar SIA „ZZDats” par vienotās paš-
valdību sistēmas (VPS) programmatūras uzturēšanas 
pakalpojumu sniegšanu. Līgumcena 13 837 EUR. Ter-
miņš 31.12.2017.

Procesā esošās iepirkumu procedūras:
•	 Noslēdzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš iepir-

kumam par ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu Sa-
las sākumskolā. Pieņemts lēmums uz četriem gadiem 
slēgt līgumu ar SIA „Slokas konditoreja” par līgumcenu 
188 200 EUR. Tiek gatavots līgums. 

•	 Noslēdzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš iepirku-
mam par ceļa zīmju un norāžu piegādi Babītes novada 
pašvaldībai. Iesniegti četri piedāvājumi. Pieņemts lē-
mums uz diviem gadiem slēgt līgumu ar SIA „SAAVA-
LV” par līgumcenu 6627 EUR. Tiek gatavots līgums.

•	 Noslēdzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš iepir-
kumam par Babītes novada pašvaldības pārvaldījumā 
esošo ielu un autoceļu grants, šķembu un uzlabotas 
grunts segumu uzturēšanas darbiem. Iesniegti divi pie-
dāvājumi. Pieņemts lēmums uz vienu gadu slēgt līgumu 
ar SIA „ROADEKS” par līgumcenu 109 456 EUR. Tiek 
gatavots līgums.

•	 Noslēdzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš iepir-
kumam par nekustamo īpašumu Liepu aleja 17 un 

„Mildas” Babītē, Babītes pagastā, tehniskās apsekošanas 
veikšanu. Iesniegti septiņi piedāvājumi. Notiek vērtēšana.

•	 Izsludināti iepirkumi par:
 autoceļa C-65, Dzilnuciems–Piņķi, pārbūvi; piedā-

vājumu iesniegšanas termiņš 02.03.2015;
 mazlietotu vieglo automašīnu piegādi Babītes nova-

da pašvaldības administrācijas funkciju nodrošinā-
šanai; piedāvājumu iesniegšanas termiņš 03.03.2015;

 tautastērpu izgatavošanu un piegādi Babītes vidus-
skolas korim un tautas deju kolektīvam; piedāvā-
jumu iesniegšanas termiņš 09.03.2015;

 Babītes vidusskolas gaiteņu remontu; piedāvājumu 
iesniegšanas termiņš 23.03.2015.

Elfa Sloceniece, 
Babītes novada pašvaldības izpilddirektore
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Nometnes 
bērniem vasarā
Ar Babītes novada pašval-
dības atbalstu 2015. gada 
vasarā Babītes sporta kom-
plekss organizē četras sporta 
un atpūtas dienas nometnes 
Babītes novada bērniem ve-
cumā no 7 līdz 12 gadiem.

Nometņu norises laiki:
•	 no 8. līdz 19. jūnijam 

„Piedzīvojumu sala 15”; 
•	 no 29. jūnija līdz 10. jū-

lijam „Piedzīvojumu sala 
16”; 

•	 no 13. līdz 24. jūlijam 
„Piedzīvojumu sala 17”; 

•	 no 27. jūlija līdz 7. au-
gustam „Piedzīvojumu 
sala 18”.

Savukārt Salas pagasta 
Salas sākumskolā no 10. līdz 
14. augustam notiks vides iz-
ziņas nometne „Ieliec dabu 
kabatā!”. 

Uzmanību!
Nākamā informācija par 

nometnēm  – uzņemšanas 
noteikumi, nometņu prog-
ramma, pieteikšanās kārtība 
dalībai nometnēs – mājasla-
pā www.babite.lv tiks ievie-
tota aprīlī.

Nometņu vadītāja Rudīte 
Lapšāne, tālr. 28360235

Sporta  notikumi martā 

SPORTA NOTIKUMS DATUMS LAIKS VIETA DALĪBNIEKI 
NOVUSS 

 (Latvijas Republikas 
čempionāts dubultspēlēs 

jauktajiem pāriem) 21. marts 10.00 
Babītes sporta 

komplekss SK „Babīte” 
TELPU FUTBOLS 

(Pierīgas novadu sporta spēļu 
fināls) 21. marts 10.00 pēc grafika Babītes novada komanda 

NOVUSS 
 (Pierīgas novadu sporta spēles) 22. marts 10.00 

Babītes sporta 
komplekss Babītes novada komanda 

FUTBOLS 
 (Draudzības spēle 

pieaugušajiem) 22. marts 12.00 
Piņķu futbola 

laukums SK „Babīte” – FK „Saldus” 
DAMBRETE 

 (Babītes novada sporta spēles) 29. marts 10.00 
Babītes sporta 

komplekss Babītes novada iedzīvotāji un strādājošie 

Komanda vārtu 
starpība

punkti vieta

1. „Babīte-1” 5:0 13:0 1:1 5:0 5:2 2:1 31:4 16 I

3 3 1 3 3 3 +27

2. „Viktorija” 0:5 2:1 0:4 1:0 0:1 2:1 5:12 9 4

0 3 0 3 0 3 -7

3. Šitika futbola 
skola

0:13 1:2 0:6 2:0 0:8 0:5 3:34 3 6

0 0 0 3 0 0 -31

4. „Nikars-1” 1:1 4:0 6:0 11:0 2:1 0:0 24:2 14 II

1 3 3 3 3 1 +22

5. „Nikars-2” 0:5 0:1 0:2 0:11 0:0 0:2 0:21 1 7

0 0 0 0 1 0 -21

6. „Babīte-2” 2:5 1:0 8:0 1:2 0:0 2:1 14:8 10 III

0 3 3 0 1 3 +6

7. FS „Alberts” 1:2 1:2 5:0 0:0 2:0 1:2 10:6 7 5

0 0 3 1 3 0 +4

Sporta notikumi martā

„BABĪTES LEDUSPUĶE 2015”

Māra Grēniņa izcīnītās medaļas Latvijas čempionātā vieglatlētikā telpās. Foto no personīgā arhīva.

Florbols
Latvijas 1. līgas čempionātā  
21. februārī Saulkrastos uzvarēta 
FK „Rīga-1” komanda ar rezul-
tātu 12:11 (5:5; 1:2; 6:4), 22. feb-
ruārī Cēsīs zaudējums pagarinā-
jumā „Lekrings-1” komandai ar 
rezultātu 8:9 (2:4; 2:2; 4:2; 0:1). 
SK „Babīte” florbola komandai 
ir noslēdzies čempionāta pamat-
turnīrs, kur divdesmit spēlēs ir 
izcīnītas septiņas uzvaras un pie-
dzīvoti trīspadsmit zaudējumi, 
turnīra tabulas centra grupā ie-
ņemot 6. vietu septiņu komandu 
konkurencē. Izslēgšanas spēlēs 
iekļūst pirmās četras vietas.

Baltijas sieviešu   
volejbola līga
Sporta kluba sieviešu volejbola 
komanda Baltijas sieviešu volej-
bola līgā 7. februārī Babītes spor-
ta kompleksā piedzīvoja zaudēju-
mu pret līgas līderēm „Achema” 
(Lietuva) 1:3 (19:25; 13:25; 25:13; 
22:25), 8. februārī Babītes sporta 
kompleksā zaudējums „Heksa” 
(Lietuva) 2:3 (25:18; 18:25; 25:22; 
23:25; 12:15), 15. februārī Jelga-
vā – zaudējums Jelgava/LU 0:3 
(21:25; 17:25; 22:25), 28. febru-
ārī Piņķos izcīnīta uzvara pret  

„FAMILA”/Voru VK (Igaunija) 3:1 
(25:17; 26:24; 23:25; 25:15) un 
1. martā Piņķos zaudējums TU/

„Eeden” (Igaunija) 2:3 (25:17; 
23:25; 25:13; 18:25; 10:15). Pēc 
nospēlētām astoņpadsmit spēlēm 
izcīnītas četras uzvaras, piedzī-
voti četrpadsmit zaudējumi un 
turnīra tabulā – 9. vieta vienpad-
smit komandu konkurencē.

Novada sacensības 
šahā
8. februārī Babītes sporta kom-
pleksā norisinājās novada sacen-
sības šahā. Sieviešu konkurencē 
1. vietu izcīnīja Ilze Ķempele,  
2. vietu Skaidrīte Kibare. Vīriešu 
konkurencē 1. vieta Mārim Prie-
dītim, 2. vieta Emīlam Senkānam 
un 3. vieta Sergejam Rasščep-
ļajevam.

Bērnu futbola turnīrs
14.  februārī Babītes sporta kom-
pleksā norisinājās telpu futbola 
turnīrs bērniem „Babītes Ledus-
puķe 2015” U9 vecuma grupai. 
Turnīrā piedalījās septiņas ko-
mandas: „Babīte-1”, „Babīte-2”, 
Šitika futbola skola, Jura Docen-
ko futbola skola „Alberts”, FK 

„Nikars-1”, FK „Nikars-2” un FK 
„Viktorija”. Pirmo vietu izcīnīja 

„Babīte-1” komanda, 2. vietu FK 
„Nikars-1” un 3. vietu „Babīte-2” 
komanda.

Jauno futbolistu turnīrs 
Rīgā
Februārī Rīgā norisinājās starp-
tautiskais futbola turnīrs „Rīga 
Cup 2015”. 13. februārī U16 ve-
cuma grupā astoņu komandu 
konkurencē SK „Babīte” iegu-

va 8. vietu, 21. un 22. februārī 
U11 vecuma grupā SK „Babīte” 
arī no astoņām komandām pa-
lika 8.  vietā, bet U10 vecuma 
grupā tika izcīnīta 1. vieta.

Vieglatlētika telpās
21. februārī Kuldīgā norisinājās 
Latvijas čempionāts vieglatlē-
tikā telpās. Mūsu novadnieks 
un Babītes novada pašvaldī-

bas administrācijas darbinieks 
Māris Grēniņš izcīnīja 1. vietu 
tāllēkšanā (7,06  m), 2.  vietu  
60 m barjerskrējienā (8,29 s) 
un trīssoļlēkšanā (14,23 m).

Kāršu spēlē „Zolīte” 
notikuši divi posmi 
Babītes sporta kompleksā 
22.  februārī norisinājās jau 
otrais „zolītes” posms, kur 
sieviešu konkurencē 1. vietu 
izcīnīja Daina Pedece, 2. vietu 
Dzintra Svikle, 3. vietu Ini-
ta Reika. Vīriešu konkurencē 
1.  vietu ieguva Jurģis Lapiņš, 
2. vietu Vladislavs Ribulis,  

3. vietu Andris Streilis. Jāatzī-
mē, ka Daina Pedece uzvarēja 
arī sieviešu un vīriešu rezultātu 
kopvērtējumā. 

Pierīgas novadu   
2015. gada sporta 
spēles 
14. februārī Mālpils sporta 
kompleksā notika sporta spēļu 
sacensības šahā. Ļoti sīvā astoņu 
novadu komandu konkurencē 
Babītes novada komanda palika 
8. vietā.

Vīriešu veterānu 
volejbola turnīrs
28.  februārī Spuņciema spor-
ta hallē norisinājās vīriešu 
volejbola veterānu sacensības 

„Babītes kauss 2015”. Turnīrā 
piedalījās piecas komandas no 
Babītes, Jelgavas, Saldus, Skrun-
das un Valgundes. 1. vietu iz-
cīnīja Skrunda, 2. vietu Jelgava 
un 3.  vietu Valgunde. Babītes 
komandai 4. vieta.

 Guntars Reika,  
Babītes sporta kompleksa 

vadītājs
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5. martā ar konferenci „Globālā iz-
glītība: aktualitāte, resursi, iespējas” 
noslēdzās trīs gadu projekts „Globālā 
dimensija sociālo zinātņu mācību 
priekšmetos”, kurā piedalījās 21 Lat-
vijas skola, tostarp Babītes vidusskola. 
Lai saņemtu projekta īstenotāja sta-
tusu, Babītes vidusskolai bija jāiztur 
130 Latvijas skolu konkurence. 

Projekta laikā Babītes vidussko-
las skolotājas Inese Gavare, Janīna 
Amola, Diāna Eglīte un Anita Kalni-
ņa apguva dažādas globālās izglītības 
tēmas, vadīja nodarbības kolēģiem 
un mācību stundas skolēniem Ba-

bītes vidusskolā, dalījās pieredzē 
Pierīgas novadu skolu ģeogrāfijas 
skolotāju metodiskās apvienības 
sanāksmēs un ar audzinātājiem 
Baldones vidusskolā.

Kā stāsta projekta koordinatore 
Babītes vidusskolā Anita Kalniņa, 
šo gadu laikā, iekļaujot projekta 
mācību materiālus un metodes 
sociālo zinību, ģeogrāfijas, ekono-
mikas, politikas un tiesību, latviešu 
valodas un matemātikas stundās, 
noteikti ir pieaugusi skolēnu iz-
pratne par globālo problēmu ten-
dencēm pasaulē un Latvijā, pieau-

gusi vēlme sekot līdzi jaunākajiem 
notikumiem. Novadītas apmēram 
70 mācību stundas par globālās 
izglītības jautājumiem, noorgani-
zētas divas ārpusstundu aktivitātes 
par tēmu „Kāpēc bērni nemācās” 
un „Kafijas ceļš”. Projekta mate-
riālus savās stundās izmantoja 
arī latviešu valodas un literatūras 
skolotāja Lidija Jonikāne. 

Skolēnu atsauksmes:
•	Es uzzināju, ka dažas lietas ir 

veselīgas, ko nemaz nebiju iedo-
mājies.

•	Veselīga	pārtika –	tas	ir	labi.	Cen-
tīšos ēst veselīgi.

•	Interesanti	spēlēt	 lomās.
•	Man	patika	mācību	metodes,	ag-

rāk stundās tā nebijām darījuši.
•	Es	varēju	drusku	pafantazēt	un	
papriecāties.

•	 Šīs	stundas	attīsta	fantāziju,	kas	ir	
noderīgi	arī	citos	mācību	priekšme-
tos.

Lelde Drozdova-Auzāne, 
Babītes novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Babītes novada senioriem 
nodarbība par globālās 
izglītības jautājumiem

27. februārī projekta komanda 
uz nodarbību „Pārtikas grozs” aici-
nāja Babītes novada seniorus. Nodar-
bības laikā klātesošie prezentēja savas 
veselīga un garšīga ēdiena gatavoša-
nas receptes, uzzināja par globālās 
izglītības jautājumiem, iepazinās ar 
citu tautu ēdienu dažādību. Īpašu in-
teresi pasākuma apmeklētājos izraisī-
ja materiāli par to, kādus produktus 
izmanto un cik daudz naudas pārti-

kai var atļauties tērēt cilvēki dažādās 
pasaules valstīs. Noslēdzot projektu, 
februārī novada senioriem tika dota 
iespēja izzināt ēšanas paradumus so-
ciāli atšķirīgās valstīs. 

Paldies visiem aktīvajiem se-
nioriem par atsaucību un labajiem 
vārdiem pēc nodarbības!

Senioru atsauksmes:
•	 Nodarbība ļoti patika, gribam 

nākt vēl.
•	 Pateicos	par	brīnišķīgo	nodarbību.
•	 Patika.	Raisīja	pārdomas.	Satiksi-

mies vēl!
•	 Labs,	 lietderīgs	projekts.	Ļoti	pa-

tika	izziņas	materiāli	par	Āfrikas	
valstīm un tautām. Vēlētos vēl tik-
ties!

Anita Kalniņa, 
projekta koordinatore Babītes 

vidusskolā 

Sasniegumi mācību olimpiādēs
•	 6. februārī matemātikas olimpiādē 9.–12. klasei Babītes 

vidusskolas 9. klases izglītojamā Samanta Mežmale 
(pedagogs Iveta Mežgaile) un 10. klases izglītojamā 
Marta Bukša (pedagogs Ligita Baleviča) ieguva atzinību. 

•	 10. februārī angļu valodas olimpiādē 10.–12. klasēm 
Babītes vidusskolas 10. klases izglītojamā Jūlija Dom-
brovska ieguva 2. vietu, bet 11. klases izglītojamais 
Reinis Roberts Bukovskis – 3. vietu (pedagogs Ruta 
Virbule).

•	 20. februārī matemātikas olimpiādē 5.–8. klasēm Ba-
bītes vidusskolu pārstāvēja 25 skolēni. 5. klašu grupā 
3. vietu ieguva 5.a klases skolnieks Raimonds Andris 
Augulis un 5.b klases skolnieks Lauris Leimanis (pe-
dagogs L. Baleviča), kā arī 5.c klases skolnieks Olivers 
Vasiļevskis (pedagogs Džineta Tērauda). 6. klašu grupā 
6.c klases skolnieks Ričards Katkovskis ieguva 1. vietu, 
bet 6.c klases skolnieks Dmitrijs Sizovs un 6.b klases 
skolnieks Daņila Ridanovs – atzinību (pedagogs S. Bēr-
ziņa). 7. klašu grupā 7.ma klases skolniece Kristiāna 
Leidere-Reine izcīnīja 3. vietu, bet Diāna Novgorod-
ska – atzinību (pedagogs I. Mežgaile). 8. klašu grupā 
8.ma klases skolniece Rebeka Nagle ieguva 3. vietu, 
bet Valters Finartijs – atzinību (pedagogs L. Baleviča).

•	 24. februārī vācu valodas olimpiādē 8.ma klases skolniece 
Milana Kosareva ieguva 1. vietu (pedagogs Ruta Krafte).

Apsveicam visus uzvarētājus un viņu skolotājas!

Sasniegumi sportā
•	 6. un 7. februārī Babītes vidusskolas komanda pieda-

lījās Latvijas Jaunatnes ziemas Olimpiādē hokeja un 
ātrslidošanas sacensībās, kur guva izcilus panākumus.
Babītes vidusskolas komandu pārstāvēja: Roberts Kaļķis 
(9.b), Tomass Zivtiņš (8.ma), Kristers Māriņš (6.a), 
Martins Leps (6.a), Matīss Strauss (6.a), Aleksis Plens-
ners (5.b), Kristiāns Vidzemnieks (5.a), Bruno Brūveris 
(6.c), Ralfs Brūveris (4.a). Labākie rezultāti: 333 metri 
ātrslidošanā – 1. vieta Robertam Kaļķim un 2. vieta 
Kristeram Māriņam; 500 metri ātrslidošanā – 1. vieta 
Kristiānam Vidzemniekam; 800 metri ātrslidošanā –  
2. vieta Tomasam Zivtiņam.

Sasniegumi mūzikas konkursos
•	 4. februārī notika Pierīgas novadu izglītības iestāžu vo-

kālo ansambļu konkurss „Balsis”. Vidusskolas vokālajiem 
ansambļiem – „Pūpoliņi” (pedagogs Ingrīda Martin-
sone) un 8.–12.klašu vokālajam ansamblim (pedagogs 
Sandra Sestule) – visaugstākie rezultāti. Abi ansambļi 
izvirzīti dalībai 2. kārtā.

•	 28. februārī Babītes vidusskolas 9.a klases izglītojamā 
Laura Nikola Silamedne piedalījās ikgadējā Latvijas 
jauno izpildītāju konkursā „Nāc sadziedāt”, izpildot 
sagatavoto dziesmu „Tu un es”. Sīvā konkurencē (30 
dalībnieku vecuma grupā no 15 līdz 21 gadam) Laura 
Nikola ieguva 4. vietu.
„Konkursā man ļoti noderēja jau uzkrātā skatuviskā 

pieredze, kas iegūta, aktīvi muzicējot Babītes vidusskolā, 
Babītes mūzikas skolā, dažādos konkursos, koncertos un 
skatēs. Vēlos teikt lielu paldies Babītes vidusskolas admi-
nistrācijai un novada pašvaldībai par finansiālo atbalstu, 
pedagogam Sandrai Sestulei – par ieguldīto sagatavošanas 
darbu! Paldies arī 8.ma klases izglītojamajam Ričardam 
Robertam Saujam un 11. klases izglītojamajam Krista-
pam Muižniekam par dziesmas tehnisko apskaņošanu 
mēģinājumos. Esmu ļoti gandarīta par paveikto un iegūto 
pieredzi, man vēl ir, kur augt, tiekties, tāpēc esmu jaunu 
konkursu un iespēju meklējumos. Lai ikvienam ir iespēja 
pierādīt sevi un piedzīvot šādus notikumus!” novēl kon-
kursa dalībniece Laura Nikola. 

Strukturētā dialoga konference
26. un 27. februārī notika Strukturētā dialoga konference, 
kurā jauniešiem, politikas veidotājiem un īstenotājiem 
bija iespēja aktualizēt jaunatnes politikas problēmjau-
tājumus vietējā, nacionālā un starptautiskā līmenī. Šajā 
konferencē Babītes vidusskolu pārstāvēja 11. klases iz-
glītojamā Dagnija Roga. Izglītojamā pilnveidoja savas 
zināšanas jaunatnes politikas un līdzdalības jomā, attīstīja 
komunikācijas prasmes, tikās ar lēmumu pieņēmējiem, 
Saeimas deputātiem, ministriju un dažādu nevalstisko 
organizāciju pārstāvjiem un jauniešiem no visas Latvijas, 
kā arī popularizēja Babītes vidusskolu un Babītes novadu. 

Pirmajā dienā Dagnija kopā ar savu darba grupu 
strādāja pie rekomendāciju izstrādes, kas marta beigās 
tiks nodotas Eiropas Savienībai ar Latvijas Jaunatnes 
padomes palīdzību, kura bija šīs konferences organizētāja. 
Otrajā dienā konferences dalībnieki rekomendācijas kopā 
pārskatīja un pilnveidoja.  

Dagnija Roga ir pateicīga Latvijas Jaunatnes pado-
mei par lielisko iespēju piedalīties Strukturētā dialoga 
konferencē, kā arī visiem sponsoriem, kuri šo projektu 
atbalstīja. Izglītojamā atzīst, ka „tā bija lieliska iespēja 
tikt sadzirdētai nacionālā līmenī, iepazīties ar jauniem 
cilvēkiem, kuri pārstāv dažādas nozares, un lieliska iespēja 
pilnveidot savas politiskās un komunikācijas zināšanas”.

Informāciju apkopoja Gita Sondore 
un Ilga Stašulāne, Babītes vidusskolas direktores 

vietnieces izglītības jomā

Babītes novada pašvaldības 
pirmsskolas izglītības iestāde 

„Saimīte” („Cālēnu”, „Rūķīšu” un 
„Skudriņu” grupa) kopā ar PII 
„Eglute” (Lietuva), PII „Rōōmu-
pesa” (Igaunija) no 2014. gada 
oktobra līdz 2015. gada febru-
ārim iesaistījās starptautiskā pro-
jektā „My	musical	 folkgames’’ – 

„Manas muzikālās tautas rotaļas’’.
Projekta mērķis bija popula-

rizēt Baltijas valstu tautas rotaļas 
pirmsskolas izglītībā. 

PII „Saimīte” šajā projektā 
piedalīties uzaicināja Latvijas 
Pirmsskolas mūzikas izglītības 
asociācija (LPMIA). 

Uzdevumi PII „Saimīte” bēr-
niem:
•	 iemācīties trīs latviešu tautas 

rotaļas „Trejdeviņi”, „Mēs ejam 
caur”, „Skic, kaziņa, mežiņā”;

•	sagaidīt PII „Eglute” (Lietuva), 
PII „Rōōmupesa”(Igaunija) 
projekta dalībniekus  – peda-
gogus PII „Saimītē”, lai dalītos 
mūzikas nodarbību pieredzē;

•	nofilmēt apgūtās rotaļas ievie-
tošanai projekta mājaslapā;

•	 iemācīties lietuviešu un igauņu 
tautas rotaļu.

2014. gada 19. novem-
brī „Saimītē” viesojās projekta 
dalībnieki no Lietuvas un Igau-
nijas.

Projekta laikā iepazināmies 
ar to, kā mūzikas nodarbības 
organizē Lietuvas un Igaunijas 
pirmsskolas izglītības iestādēs.

Projekts noslēdzās ar kopīgu 
pasākumu projektā iesaistītajiem 
bērniem. Kopā noskatījāmies 
mūsu filmētās latviešu tautas ro-
taļas, klausījāmies audioierakstus 
ar lietuviešu un igauņu tautas 
rotaļu tekstiem un spēlējām 
igauņu tautas rotaļu „Draugu 
rotaļa” un lietuviešu tautas ro-
taļu „Kaķītis”. 

Projekta rezultātā bērni ie-
pazina un apguva Baltijas val-
stu tautas rotaļas, uzzināja, kā 
skan lietuviešu un igauņu valoda, 
iepazinās un izdziedāja tautas 
rotaļu tulkojumu angļu valodā.

Paldies LPMIA valdes priekš-
sēdētājai Aijai Ozolai par doto 
iespēju piedalīties un popularizēt 
mūsu pirmsskolas iestādi „Sai-
mīte” un tās darbu.

Vineta Vītola un Liena 
Bernharde, 

PII „ Saimīte” 
mūzikas skolotājas

Informēju, ka pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja Evita Vinceviča 
12. martā ir pārtraukusi darba tiesiskās attiecības ar Babītes novada paš-
valdību un nolēmusi turpināt profesionālo karjeru privātā bērnudārzu 
tīklā Rīgā. 

Liels paldies E. Vincevičai par desmit gadu laikā ieguldīto darbu PII 
„Saimīte” attīstībā, ļaujot PII vārdam augsti profesionālā līmenī izskanēt 
gan Latvijā, gan ārpus tās. 

Kopš 2015. gada 13. marta PII „Saimīte” vadītājas pienākumus pilda 
bijusī PII vadītājas vietniece un pedagoģe Inga Erdmane-Hermane. 

Andrejs Ence, pašvaldības domes priekšsēdētājs

Globālais skatījums sniedz 
izpratni par pasaulē notiekošo

Babītes vidusskolas aktualitātes Izmaiņas PII „Saimīte” vadībā

PII „Saimīte” paveiktais 
muzikālajā projektā
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Babītes pirmsskolas izglītības iestā-
dē februāris bija projektu mēnesis. 
Pētniecības, izziņas un radošajās 
nodarbībās, kā arī ar dažādu ek-
sperimentu palīdzību bērni apguva 
jaunas zināšanas par gaisu un uguni. 
Bērni pētīja, vai gaiss ir jūtams, re-
dzams, vai tam ir svars. Uzzināja par 
svaiga gaisa nozīmi cilvēka veselības 
stiprināšanā, par uguns labajām un 
sliktajām īpašībām, kā arī ugunsdro-
šību dažādās dzīves situācijās.

Projekta „Profesijas” ietvaros 
bērni bija ļoti priecīgi par māmi-
ņu un tētu dalību nodarbībās un 
pārējos bērnus iepazīstināja gan 
ar ārsta, gan volejbola trenera, gan 

galdnieka pro-
fesiju.

Krišjāņa tē-
tis atklāja bēr-
niem, kā gald-
nieks gatavo 
lietas no koka, 
un sniedza ie-
spēju praktiski 
darboties ar īs-
tiem instrumen-
tiem. 

M a r i j a s 
mamma ļāva 
iejusties acu 

ārsta lomā. Bērni 
izmēģināja dažādas ierīces, ko ārsts-
okulists lieto savā ikdienas darbā.

Roberta un Alekša mamma 
kopā ar bērniem darbojās volejbola 
treniņā – ar īstām volejbola bum-
bām. Bērni uzzināja – lai kļūtu par 
sportistu, ir jābūt stipram, izturī-
gam, disciplinētam un pacietīgam. 
Lai šīs īpašības iegūtu, liela nozīme 
ir darbam komandā. Mūsu bērni, 
vecāki un skolotāji ir īsta komanda! 
Vēlamies pateikt paldies visiem, kuri 
uztur mūsu komandas garu!

Marita Aploka,
Babītes PII vadītājas vietniece 

izglītības jomā

Meteņdiena 
Babītes PII
Meteņi ir laiks, kad mēs visi sākam 
gaidīt pavasari, dienas kļuvušas garā-
kas, un daba pavisam drīz modīsies 
no ziemas miega. 

Atzīmējot Meteņdienu, mūsu 
bērnudārza bērni un pedagogi bija 
pārģērbušies par ķekatniekiem. Sa-
skaņā ar latviešu tautas ticējumu 
ķekatnieki nes auglību un bagātību 
visām sētām, kurās viņi viesoju-
šies. Ar jautrām izdarībām, skaļām 
dziesmām, rotaļām un dejām tika 
pavadīta ziema. Kā vēsta ticējums: 
ja Meteņdienā līst (un šogad tā arī 
bija), būs bagāts sēņu un ogu gads. 
Meteņdienā, protams, neiztikt bez 

svētku cienasta. Tādēļ pēc jautrām 
izpriecām svaigā gaisā pīrāgi un silta 
tēja garšoja lieliski.

Marita Aploka,
Babītes PII vadītājas vietniece 

izglītības jomā

Kā jau visiem zināms, šogad tādas 
kārtīgas ziemas nemaz nebija, taču 
sniega trūkums neatturēja Babītes 
novada pašvaldības Salas sākum-
skolas skolēnus doties mežā un svi-
nēt Meteņus – atvadas no ziemas. 

Saskaņā ar senlatviešu tradī-
cijām Meteņu dienā vēl pēdējo 
reizi var ķekatās iet un noteikti 
esot jādodas ciemos, tāpēc Salas 
sākumskolas vides izglītības pul-
ciņš „Dzīves skola” Anitas An-

spokas vadībā sapucējās zaķu un 
vāveru maskās un devās „ciemos” 
uz mežu. Tur, attīrījuši skolas ie-
mīļoto vietu upes malā no žaga-
riem un nolūzušiem zariem, sko-
lēni ķērās pie ragiem nākamajai 
Meteņu tradīcijai  – braukšanai 
no kalniņa ar ragavām... Teiksiet, 
kādas kamanas šajā ziemā? Jā, 
kamanas bija improvizētas – tās 
tika darinātas no turpat atrasta-
jiem dabas materiāliem –, un snie-

gu katrs iedomājās savā prātā, un 
kamaniņu braukšana varēja sāk-
ties! Bērniem interesants šķita arī 
fakts, ka tieši Meteņu laikā savas 
medaļas kamaniņu braukšanā 
nopelnīja Latvijas olimpiskie čem-
pioni! Smiekli un gaviles piepildīja 
mežu, un jautrie Meteņu svinētāji 
varēja sasildīties ar līdzpaņemto 
pīlādžu tēju, lai labā noskaņojumā 
dotos mājup.

Aija Vanaga, 
Salas sākumskolas direktores palī-

dze audzināšanas jautājumos

Kad 1990. gada 20. aprīlī durvis 
vēra Salas pagasta bērnudārzs „Pīlā-
dzītis”, tā vadītāja Lolita Kadakovska 
kopā ar toreizējo kolhoza priekš-
sēdētāju Edgaru Bānu bērnudārza 
pagalmā iestādīja pīlādzīti, lai tas 
sargātu namu un visiem tā iemīt-
niekiem nestu svētību. Turpmākie 
notikumi attīstījās raiti – drīz tapa 
sākumskola, tad pamatskola un 
vēlāk atkal sākumskola. Notikumi 
skolā gadu gaitā – raibu raibi, pie-
dzīvojumi – krāsaini un jauki, taču 
25 gadus pīlādzītis savu darbu veicis 
godam un sargājis skoliņu. 

Tāpēc, pateicoties visam labajam, 
kas šajos 25 gados piedzīvots, mums 
ir prieks paziņot, ka būsiet laipni 
gaidīti Babītes novada pašvaldības 
Salas sākumskolas 25 gadu jubilejas 
pasākumā un skolas absolventu sa-
lidojumā 2015. gada 25. aprīlī!
•	 Plkst. 18 – pasākuma atklāšana 

un svinīgā daļa.
•	 Plkst. 20 – ekskursija pa skolu. 
•	 Plkst. 20.30 saviesīgā daļa, bal-

le. Spēlēs grupa „Saderības sin-
droms”.

Ieejas maksa 3 EUR, ja dalību 
līdz 20. aprīlim pieteiksiet iepriekš 
pa tālruni 67934165 vai 67934172. 
Pasākuma dienā, 25.aprīlī, ieejas 
maksa 4 EUR. 

Ierašanās ar groziņiem, platu 
smaidu un labu garastāvokli! 

 Salas sākumskolas  
kolektīvs

„Platīnam” 1. pakāpes diploms 
mūsdienu deju konkursā
Februāra nogalē „Pierīgas novadu mūsdienu deju konkursā” Babītes 
novada pašvaldības Kultūrizglītības centra deju grupa „Platīns” ieguva 
pirmās pakāpes diplomu!

„Pierīgas novadu mūsdienu deju konkursā” piedalījās 16 kolektīvi no 
Mārupes, Vangažiem, Saulkrastiem, Milzkalnes un Babītes. Konkursa da-
lībniekus žūrija vērtēja trijās vecuma grupās. „Platīns” sacentās 5.–9. klašu 
grupā un ieguva 23 no 25 iespējamajiem punktiem, kas mūsu dejotājām 
nodrošināja pirmās pakāpes diplomu.  

Deju grupas „Platīns” vadītāja Aija Meikšāne: „Bija pagājis ilgs laiks 
kopš mūsu iepriekšējās dalības Pierīgas novadu deju konkursos. Par spīti 
tam, ka mūsu grupā bija vismazāk dalībnieku, šogad konkursā startējām ar 
pārliecinošu priekšnesumu „Acis aizverot”. Plānoju, ka nākamgad konkursā 
piedalīsies deju grupas „Platīns” visu trīs vecuma grupu bērni.”

Lelde Drozdova-Auzāne, 
Babītes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Februāris – projektu 
mēnesis Babītes PII

Salas 
sākumskolai 25!

Toreiz un tagad

Salas sākumskola 2015. gada martā. Foto no skolas arhīva

1990. gada 1. septembris. Salas sākumskolas 1. klase, tās audzinātāja 
un skolas direktore Lolita Kadakovska. Foto no skolas arhīva 

Foto no Babītes PII arhīva

Foto no Babītes PII arhīva

Mūsdienu deju grupa „Platīns”: Ieva Ansena, Emīlija Krastiņa, Madara 
Luīze Štramdiere, Marta Zvigule un Samanta Līce. A. Meikšānes foto

Citādi Meteņi Salas sākumskolā
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Numura pielikumā
1. lpp. – 2015. gada 28. janvāra 
saistošie noteikumi Nr. 3
Par bērnu reģistrēšanas un 
uzņemšanas kārtību 1. klasē 
Babītes vidusskolā
4. lpp. – Grozījumi 2012. gada 
26. septembra saistošajos 
noteikumos Nr. 19
Par Babītes novada pašvaldības 
pabalstiem iedzīvotājiem bez 
materiālā stāvokļa izvērtēšanas

Marta izstādes Babītes novada 
pašvaldības Piņķu bibliotēkā

•	 Dzejniecei, rakstniecei, tulkotājai 
Elzai Stērstei – 130

•	 Dzejniecei Aspazijai – 150
•	 Starptautiskā Teātra diena

Ritmika	ir	integrēta	mūzikas	un	kus-
tību metode, kas balstās uz pašu ak-
tīvāko	mūzikas	komponentu –	ritmu.	
Tā ir lielisks līdzeklis gan personības 
attīstībai, gan veselības uzlabošanai 
ikvienam	cilvēkam	jebkurā	vecumā.

Kustībā	 un	 mūzikā	 cilvēks	 at-
brīvojas, un atbrīvojas viņa enerģija 
un	dzīvesprieks.	Ritmikas	pamatli-
cēju,	 šveiciešu	 komponistu	 Emīlu	
Žaku-Dalkrozu par savu pedagogu 
sauc	pāri	par	2000	audzēkņu	visā	
pasaulē, kas paaudžu paaudzēs ir 
radījuši jaunus stilus. No E. Žaka-
Dalkroza	izveidotās	ritmikas	mācības	
ir radušies dažādi kustību un deju 

virzieni.	Ritmikas	mācība	 ir	pama-
tā	arī	mūzikas	un	kustību	terapijai.	
Mūsdienu	 ritmikā	 tiek	 apvienotas	
gan	autentiskās	kustības,	gan	body	
flex,	gan	kustību	improvizācija,	gan	
elementāras	muzicēšanas	paņēmieni.

Ja vēlaties uzlabot ritma izjūtu, 
koordinācijas spējas un vērtīgi 
atpūsties no ikdienas, šīs nodar-

bības domātas tieši jums.
Ritmikas nodarbības pieauguša-
jiem bez vecuma ierobežojuma 
notiek Babītes novada pašvaldī-

bas Kultūrizglītības centra telpās
otrdienās no plkst.18 līdz 19

Uz nodarbībām aicinu ierasties 
kustībām piemērotā apģērbā 

un apavos (auduma čībiņās vai 
zeķītēs).

Mēneša abonements – 20 EUR, 
viena nodarbība – 5 EUR.

10. martā esat laipni gaidīti uz 
pirmo iepazīšanās nodarbību 

bez maksas!
Ginta Pētersone, 

Dr. paed., Mg. arte,
 starptautisku izglītību un 

praksi guvusi ritmikas pedagoģe
(vairāk informācijas, zvanot uz 

tālr. 29100755)

Attīstot Ģimenes asistenta pakal-
pojumu centru, Latvijas Samarie-
šu apvienība aicina pievienoties 
savam pulkam enerģisku, erudītu, 
pozitīvu un optimistiski noskaņotu 
ģimenes asistentu/-i, lai papildinā-
tu ģimenes asistentu kolektīvu un 
palīdzētu veikt preventīvu darbu 
ģimenēs vai cilvēkiem ar garīgās 
attīstības traucējumiem, palīdzēt 
iemācīties organizēt ikdienas soli 
un iekļauties sabiedrībā.

Ģimenes asistenta pakalpojumu 
Latvijas Samariešu apvienība nodro-
šina sadarbībā ar pašvaldības Sociālo 
dienestu: 
•	ģimenēm ar bērniem (kurām 

trūkst sociālo prasmju un iemaņu); 
•	cilvēkiem ar garīga rakstura prob-

lēmām, kuriem nepieciešams apgūt 
sociālās prasmes; 

•	 bērniem bāreņiem pēc pilngadības 
sasniegšanas.

Ģimenes asistenta galvenie darba 
pienākumi:
•	veicināt vecāku prasmju un zināša-

nu pilnveidi, veicināt izpratni par 
bērnu vecumposmu īpatnībām, 
savstarpējo attiecību veidošanu, 
disciplīnu atbilstoši bērnu vecum-
posmam;

•	 sniegt atbalstu un attīstīt nepiecie-
šamās prasmes patstāvīgas dzīves 
nodrošināšanā, mājsaimniecības 
vadīšanā, budžeta plānošanā;

•	 atbalstīt un attīstīt prasmes veik-
smīgi risināt jautājumus ar juridis-
kām un fiziskām personām.

Prasības pretendentiem:
•	pabeigta augstākā izglītību so-

ciālajā darbā, sociālajā aprūpē, 
pedagoģijā, psiholoģijā, sociālās 
rehabilitācijas jomā vai profesio-

nālā vidējā izglītība sociālajā jomā 
vai veselības aprūpes jomā;

•	darba pieredze darbā ar bērniem, 
ģimenēm vai personām ar garīga 
rakstura traucējumiem;

•	prasme risināt dažādas situācijas, 
prasme pielāgoties, labas sadarbī-
bas un saskarsmes prasmes;

•	prasmes veicināt personas attīstību;
•	prasme strādāt komandā.

Mēs piedāvājam:
•	nepilna laika darba slodzi, ko 

iespējams apvienot ar pamata 
darbu; 

•	darba laiks tiek organizēts, 
pamatojoties uz ģimenes asistenta 
darba plānu, kas tiek sastādīts 
katrai ģimenei individuāli.  
Līgums tiek slēgts ar pašnodarbi-
nātām personām. Pieteikumu ar 

CV un motivācijas vēstuli lūgums 
sūtīt uz e-pastu 

gunita.kleinberga@samariesi.lv 
Ja rodas papildu jautājumi, 

iespējams sazināties ar ģimenes 
asistentu vadītāju Gunitu  

Kleinbergu pa tāl. 26319987

22. martā plkst. 11 – muzikāls 
dievkalpojums. Indris Egle (oboja). 
Programmā Marčello, Albinoni, Vivaldi, 
Dvoržāka skaņdarbi.

28. martā plkst. 18 – garīgās 
mūzikas koncerts „... un pāri 
horizonta līnijai miers...”. Koncertē 
Babītes novada jauktais koris „Atskaņa”, 
diriģente Ginta Pētersone; ērģelnieki 
Roberts Hansons un Zaiga Lazdiņa, 
obojas solo Indris Egle, solisti Evija 
Piļka, Sandra Dzina, Ilmārs Šnepsts u.c.

29. martā plkst. 11 – 
dievkalpojums – Pūpolsvētdiena jeb 
Palmu svētdiena – Klusās nedēļas 
iesākums. Pēc dievkalpojuma – 
sadraudzība. Dievkalpojumā dziedās 
Zane Rožkalna (soprāns), spēlēs Daina 
Treimane (flauta).

30. martā plkst. 19 – filmu vakars. 
Skatīsimies fragmentus no 2014. gadā 
uzņemtās filmas „Dieva Dēls”.

Zaļā Ceturtdiena,  
2. aprīlis – dievkalpojums 
plkst. 18.30

Lielā Piektdiena, 3. aprīlis – 
dievkalpojums plkst.11

Lieldienas sagaidīšanas 
nakts, sestdiena, 4. aprīlis – 
dievkalpojums plkst. 22.30

Lieldiena – Kristus 
Augšāmcelšanās svētki,  
5. aprīlis – dievkalpojums 
plkst. 11. Dievkalpojumā 
spēlēs Klāvs Taimiņš 
(trompete)

11. aprīlī plkst. 18 – 
„Lieldienu koncerts”.  
Piedalās Jeļena Privalova-
Epšteina (ērģeles), Irina 
Viļegžaņina (čells)

Latvijas Samariešu apvienība meklē 
ģimenes asistentus darbam Babītes novadā

Aicinu uz atraktīvām, muzikāli 
kustīgām ritmikas nodarbībām 
pieaugušajiem


