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Izstādes Babītes
novada pašvaldības
bibliotēkā Piņķos
aprīlī

• Angļu rakstniekam Edgaram Vollesam – 140
• Franču rakstniekam Emīlam Zolā – 175
• Dāņu rakstniekam Hansam Kristianam
Andersenam – 210
• Dāņu rakstniecei Karenai Bliksenai – 130
• Vēsturniekam Heinriham Strodam – 90
• 23. aprīlis – Pasaules grāmatu un
autortiesību diena
• Žurnālistam, tulkotājam Ansim Leitānam –
200

Iedzīvotāji aktīvi iesaistījušies
e-prasmju nedēļas aktivitātēs
bibliotēkā
No 23. līdz 27. martam visā Latvijā notika e-prasmju nedēļa, kuras laikā Babītes
novada pašvaldības Piņķu bibliotēkā (Jūrmalas iela 14A, Piņķi) un Salas filiālbibliotēkā (Spuņciems, „Pīlādzīši”) personāls
interesentiem sniedza konsultācijas par
informācijas meklēšanu elektroniskajos
kopkatalogos un datubāzēs, kā arī apmācīja veikt rēķinu apmaksu tiešsaistē caur
internetu.
E-prasmju nedēļā bibliotēkas aktivitātēs tika iesaistīti 215 novada iedzīvotāji
(kopā – Piņķos un Salā). Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, iesaistīto bibliotēkas
apmeklētāju skaits ir audzis.
E-prasmju nedēļā bibliotēkā internetu
lietoja 138 iedzīvotāji (no tiem – 91 bērns
līdz 18 gadu vecumam).
Populārākie e-pakalpojumi:
• darba meklēšanas iespējas;
• rēķinu apmaksa;
• kontaktinformācijas meklēšana (valsts
un medicīnas pakalpojumu iestādes);
• biļešu iegāde internetā (avio un kultūras pasākumu biļetes);
• sludinājumu ievietošana;
• dokumentu nosūtīšana valsts iestādēm.

Elektronisko kopkatalogu izmantojuši/no jauna autorizējušies 57 bibliotēkas apmeklētāji. E-prasmju nedēļas laikā
lasītāji tika aicināti reģistrēties bibliotēkā
un kļūt par elektroniskā kopkataloga autorizētiem lietotajiem.
Elektroniskā kopkataloga priekšrocības ir novērtējuši daudzi mūsu bibliotēkas
lasītāji, jo lasītājiem attālināti ir iespējas:
• iepazīties ar bibliotēkas jaunāko literatūru;
• pasūtīt un rezervēt sev vajadzīgās grāmatas;
• pagarināt grāmatu nodošanas termiņus.
26. martā Piņķu bibliotēkā notika
Valsts ieņēmumu dienesta seminārs par
elektroniskās deklarēšanās sistēmas lietošanu, kuru apmeklēja 22 cilvēki.
Valsts ieņēmumu dienesta pārstāvis
interesentus informēja par:
• reģistrēšanās kārtību EDS;
• gada pārskata deklarācijas aizpildīšanu;
• par iespēju atgūt pārmaksātos nodokļus;
Pārstāvis praktiski nodemonstrēja, kā aizpildīt elektronisko deklarāciju.
Dalībnieku interese bija liela, un arī
VID pārstāvim uzdotie jautājumi liecināja
par EDS aktualitāti.
Bibliotēkas apmeklētāji ir novērtējuši, ka e-pakalpojumu izmantošana sev
izdevīgā vietā un laikā atvieglo ikdienu
un ietaupa laiku.
Ilze Valpētere,
Babītes novada
pašvaldības bibliotēkas vadītāja

Mūsu novadniekam – žurnāla
„Mājas Viesis” dibinātājam,
redaktoram un tulkotājam

Ansim Leitānam – 200

28. aprīlis ir zīmīgs datums Babītes
novada vēstures lappusēs. Šajā pavasara dienā tieši pirms diviem gadu
simtiem Piņķu muižas „Ļutās” kalpa
ģimenē pasaulē nāca ievērojamais
žurnāla „Mājas Viesis” dibinātājs,
redaktors un jaunlatviešu kustības
dalībnieks Ansis Leitāns.
A. Leitāna profesionālā darbība
saistīta galvenokārt ar laikrakstu
„Mājas Viesis”, darbību jaunlatviešu
kustībā, dzejas rakstīšanu, vācu literātu stāstu tulkošanu. Taču A. Leitāna
maizes darbs bija Bieriņu, Piņķu, Beberbeķu un Voleru tiesas namos, kur
viņš pildīja tiesas sekretāra vietnieka
pienākumus.
Zīmīgi, ka aptuveni divus gadu
desmitus – no 1920. līdz 1940. gadam –, novērtējot A. Leitāna ieguldījumu latviskuma kaldināšanā,
toreizējā Babītes sešgadīgā pamatskola bija nodēvēta par Anša Leitāna
pamatskolu.
Izstāde par A. Leitānu līdz 28.
aprīlim aplūkojama Babītes vidusskolā – vēstures muzeja telpās (Jūrmalas
iela 17, Piņķi), vēlāk tā tiks pārvietota uz Babītes novada pašvaldības
bibliotēku (Jūrmalas iela 14A, Piņķi).
Vēstures muzeja vadītājas
Ainas Kvēpas stāstījumā ieklausījās
Lelde Drozdova-Auzāne,
Babītes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Aicinām piedalīties Babītes ezera krastu sakopšanā Nāc un uzzini par iespējām iesaistīties sava novada attīstībā!
25. aprīlī Babītes novada pašvaldība interesentiem piedāvā iespēju sakopt Babītes
ezera krastus!
Babītes novada pašvaldība organizē atkritumu maisu izdali plkst. 9:
• pie sūkņu stacijas „Dzilnupe”;
• pie sūkņu stacijas „Babīte”;
• Salas sākumskolā pie sarga.
Lai pašvaldība varētu nodrošināt savākto
atkritumu aizvešanu uz atkritumu poligonu,
lūdzam piepildītos maisus novietot pie dam-

bja pretim ceļam, kur tika saņemti maisi.
Lūgums neatstāt maisus dažādās vietās!
Neaizmirstiet apsekot un sakopt arī savus privātos īpašumus, lai novada ļaudis un
viesi var ne tikai lepoties ar Babītes novada
dabu, bet arī izbaudīt tās skaistumu!
Talkas dienā neskaidrību gadījumā lūgums zvanīt sabiedriskās kārtības sargiem –
tālr. 29466001.
Vairāk informācijas mājaslapā
www.babite.lv.

Starprezultāti: Babītes novads piekāpjas Ādažiem

SIA „Eco Baltia Vide” stikla šķirošanas sacensību pirmā mēneša rezultātu apkopojums
liecina, ka Babītes novads piekāpjas Ādažu novada stikla šķirotājiem, turklāt tikai par
3,7%! Taču labā ziņa ir tā, ka vēl ir vairāk nekā mēnesis laika, lai uzlabotu novada
rezultātus un savā īpašumā iegūtu balvu – koplietošanas āra tenisa galdu.
Sacensībās, kas ilgs līdz 31. maijam, katra novada iedzīvotāji ikdienā šķiro stiklu, sacenšoties ar cita novada iedzīvotājiem stikla pudeļu un burku šķirošanā. Šobrīd spēkiem
mērojas Babītes novads pret Ādažu novadu un Talsu novads pret Tukuma novadu. Katra
pāra uzvarētājkomanda, kura sacensību laikā būs sašķirojusi lielāko stikla apjomu uz vienu
iedzīvotāju, iegūs koplietošanas āra tenisa galdu.
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.
Šķirošanas konteineru atrašanās adreses var uzzināt www.vide.ecobaltia.lv attiecīgo
novadu sadaļās. Ādažu un Babītes novada, kā arī Tukuma un Talsu pilsētas iedzīvotāji
ērtākai atkritumu šķirošanai no šā gada var iznomāt arī individuālos stikla šķirošanas
konteinerus, kuru izvešanu SIA „Eco Baltia Vide” nodrošina bez maksas.
Stikla šķirošanas sacensības Talsu, Tukuma, Babītes un Ādažu novadā tiek rīkotas
sadarbībā ar AS „Latvijas Zaļais punkts”, Ādažu novada domi, Babītes novada domi,
Tukuma novada domi un Talsu novada domi.
SIA „Eco Baltia Vide”

Biedrība „Pierīgas partnerība” aicina iedzīvotājus,
nevalstiskās organizācijas, uzņēmējdarbības un
pašvaldību pārstāvjus iesaistīties Pierīgas reģiona
novadu attīstības stratēģijas izstrādē, pēc kuras
apstiprināšanas novados dzīvojošie varēs īstenot
savus projektus LEADER programmas finansējuma apguvei 2014.–2020. gada plānošanas periodā.
Pirmajā stratēģijas izstrādes posmā biedrība
jau ir tikusies ar Babītes, Mārupes un Olaines
pašvaldības pārstāvjiem, pārrunājot stratēģijas
izstrādes posmus, iedzīvotāju informēšanas pasākumus un novadu attīstības plānus.
2015. gada aprīlī un maijā biedrība rīko
divpadsmit tikšanās ar iedzīvotājiem – Babītē, Piņkos, Spuņciemā, Mārupē, Jaunmārupē,
Tīrainē, Skultē, Olainē, Jaunolainē, Stunīšos
(Gaismās), Medemciemā un Jāņupē. Tajās aicinātas piedalīties biedrības, amatnieki, mājražotāji,
esošie un topošie uzņēmēji, jaunieši, līdzšinējie
projektu iesniedzēji, kā arī visi labākā dzīvē
ieinteresētie iedzīvotāji.
Tikšanās laikā biedrība iepazīstinās ar līdzfinansējuma piesaistes iespējām uzņēmējdarbības
attīstībai, dzīves kvalitātes uzlabošanai, interesenti
varēs izteikt viedokli par novadu attīstības jautājumiem un vietas potenciālo izmantošanu. Būs
iespēja uzzināt citu organizāciju pieredzi projektu
īstenošanā LEADER programmas ietvaros. Tikšanās piedalīsies arī pašvaldību pārstāvji.
Vēršam uzmanību uz to, ka jaunajā plānošanas
periodā vismaz 50% no kopējā finansējuma tiks
novirzīti uzņēmējdarbības atbalstam, jo īpaši lauku
ekonomikas dažādošanā uzņēmumiem, kuru apgrozījums ir ne vairāk kā 70 000 EUR gadā, lauku
tūrismā un mājražošanā. Finansējums tiek paredzēts arī teritorijas sakārtošanai un sabiedrisko
aktivitāšu, t.sk. apmācību, sociālo aprūpes vietu un
brīvā laikā pavadīšanas aktivitāšu, nodrošināšanai.
Tikai jūs – aktīvie iedzīvotāji – zināt savas
teritorijas attīstības iespējas un varat sniegt idejas,
kuras iekļaut jaunajā stratēģijā. Tās idejas, kuras būs ierakstītas kopīgi izstrādātajā stratēģijā,

varēs īstenot, piesaistot LEADER programmas
līdzfinansējumu. Tāpēc aicinu būt aktīviem un
līdzatbildīgiem, piedaloties savas teritorijas attīstībā
un dzīves kvalitātes uzlabošanā! Tikšanās notiks
vairākos ciematos katrā novadā, tāpēc varat izvēlēties sev tuvāko norises vietu! Lai mums visiem
radošas idejas, jo labas idejas piepildās vienmēr,”
saka biedrības „Pierīgas partnerība” valdes priekšsēdētāja Nadīna Millere.
Projektu idejas un ieteikumus, ko vajadzētu
iekļaut vietējās rīcības grupas teritorijas attīstības
stratēģijā un kas veicinātu uzņēmējdarbību, dažādotu sabiedriskās aktivitātes vai uzlabotu reģiona
vidi, tiks gaidītas arī uz e-pastu info@pierigas
partneriba.lv ar norādi „Ieteikumi stratēģijai”.
2015. gada maija beigās un jūnija sākumā
biedrība organizēs tikšanās ar interešu grupām –
biedrību, nodibinājumu pārstāvjiem, uzņēmējdarbības pārstāvjiem, tūrisma pakalpojumu sniedzējiem, sociālo un sadzīves pakalpojumu sniedzējiem,
jauniešu pārstāvjiem. Pēc iedzīvotāju semināriem
biedrība publicēs interešu grupu norises laikus
un vietas.
LEADER ir mērķtiecīgas un savstarpēji koordinētas aktivitātes lauku attīstībai, kuras rosina
sabiedrību iesaistīties savas teritorijas problēmu
identificēšanā un risināšanā. Viens no LEADER
pieejas pamatprincipiem ir pieeja no „apakšas
uz augšu”, kad iniciatīva nāk no iedzīvotājiem,
tiem pašiem nosakot savas teritorijas attīstības
vajadzības. Sabiedrības virzīta vietējās attīstības
stratēģija ir detalizēts plāns, balstoties uz iedzīvotāju vajadzībām, nosakot konkrētas attīstības
rīcības un prioritātes.
Jautājumu gadījumā lūgums sazināties ar
biedrību, zvanot uz tālr. 28644888. Plašāka
informācija par biedrības darbību mājaslapā
www.pierigaspartneriba.lv.
Tavas idejas ir kā ceļvedis labākai nākotnei!
Alīna Lukjanceva,
biedrības „Pierīgas partnerība”
projektu vadītāja

Kļūsti par audžuģimeni un palīdzi bērnam izaugt!

Patlaban Latvijā ir 590 audžuģimeņu, kurās ievieaudžuģimenei, bet ikvienai ģimenei. Kursu
toti 1230 bērni. Taču audžuģimeņu skaits joprojām
noslēgumā to dalībnieki kārto eksāmenu un
ir nepietiekams, tāpēc aicinām Babītes novada
saņem apliecību.
ģimenes apsvērt domu kļūt par audžuģimeni un 6. Bāriņtiesa pēc mācību kursa beigām veic pārrudot iespēju bērnam, kurš dažādu iemeslu dēļ nenas ar pretendentiem un pieņem lēmumu par
saņem vecāku rūpes, augt ģimenē. Audžuģimene
audžuģimenes statusa piešķiršanu vai atteikumu
dod iespēju šādam bērnam nenokļūt ārpusģimenes
piešķirt audžuģimenes statusu.
aprūpes iestādē, bet izaugt ģimeniskos apstākļos. 7. Ja bērns tiek ievietots ģimenē, tiek noslēgts līLai kļūtu par audžuģimeni:
gums starp ģimeni un pašvaldību.
1. Jāvēršas dzīvesvietas bāriņtiesā, uzrādot personu
Pēc tam, kad bērns tiek ievietots ģimenē, auapliecinošus dokumentus, jāiesniedz iesniegums džuģimene saņem:
noteiktā formā par audžuģimenes statusa pie- • atlīdzību 113,83 eiro mēnesī neatkarīgi no aušķiršanu, kā arī ģimenes ārsta un psihiatra-nardzināšanā nodoto bērnu skaita;
kologa izziņa par veselības stāvokli.
• pabalstu bērna uzturam (tā apmēru nosaka kat2. Bāriņtiesa mēneša laikā izskata dokumentus,
ra pašvaldība) un pabalstu apģērba un mīkstā
izpēta audžuģimenes statusa pretendentu dzīinventāra iegādei pašvaldības noteiktā apmērā
(par katru bērnu);
ves apstākļus, kā arī viņu motivāciju un spējas
• pašvaldības sociālā darbinieka atbalstu un palīaudzināt bērnu.
dzību problēmu risināšanā.
3. Bāriņtiesa sniedz atzinumu par audžuģimenes
Plašāku informāciju par apmācībām un
statusa pretendentu piemērotību audžuģimenes
audžuģimenes statusa iegūšanu varat saņemt,
pienākumu veikšanai.
4. Audžuģimenes statusa pretendenti bez maksas zvanot Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Bāriņtiesu un audžuģimeņu deparnoklausās mācību kursu.
5. Kursos kvalificēti speciālisti – mediķi, juristi, tamenta konsultantei Zemgales reģionā Brigipsihologi, sociālie darbinieki – vada lekcijas tai Veidmanei (tālr. 67359154 pirmdienās un
par bērnu aprūpes un attīstības jautājumiem, ceturtdienās, mob. tālr. 20241655) vai jautāsaskarsmi ģimenē, tiesisko regulējumu un ci- jot Babītes novada bāriņtiesā (tālr. 67914824,
tām aktuālām tēmām, kas noderīgas ne vien e-pasts barintiesa@babite.lv).
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Pašvaldības domes sēdē martā pieņemtie lēmumi
Babītes novada pašvaldības dosaimnieciskā darbība ir lauksaimmes sēdē 25. martā tika izskatīti
niecība, uz zemi, uz kuras galvenā
37 darba kārtībā iekļautie punsaimnieciskā darbība ir mežsaimkti. Sēdē piedalījās 13 domes
niecība 15,8300 ha platībā;
deputāti.
• mainīt īpašuma nosaukumu no
„Jaunradiņi” uz „Martas” nekusDomes lēmumi īsumā:
tamajam īpašumam ar kadastra
• atcelt Babītes novada pašvaldības
Nr. 80480080330;
domes 2014. gada 23. jūlija lēmu- • uzsākt Babītes novada ainavu,
mu „Par detālplānojuma izstrādes
apstādījumu struktūras un pubuzsākšanu nekustamajā īpašumā
lisko ārtelpu tematiskā plānojuma
„Bierņi”, kadastra Nr. 80480070012,
izstrādi. Apstiprināt Babītes nodarba uzdevuma un izstrādes vavada pašvaldības administrācijas
dītāja apstiprināšanu” (protokols
attīstības daļas vadītāju par minētā
Nr. 8, 12. §);
tematiskā plānojuma izstrādes va• atļaut izstrādāt zemes ierīcības
dītāju;
projektu nekustamā īpašuma • uzsākt Babītes novada teritorijas
„Bierņi”, kadastra Nr. 80480070012,
aizsargjoslu, aprobežojumu un
sadalīšanai trīs zemes vienībās;
meliorācijas attīstības tematiskā
• atļaut izstrādāt zemes ierīcības
plānojuma izstrādi. Apstiprināt
projektu nekustamā īpašuma
Babītes novada pašvaldības admi„Alstes”, kadastra Nr. 80480040088,
nistrācijas attīstības daļas vadītāju
sadalīšanai;
par minētā tematiskā plānojuma
• atļaut izstrādāt zemes ierīcīizstrādes vadītāju;
bas projektu nekustamā īpa- • uzsākt Babītes novada transporta
šuma „Liepkalni”, kadastra Nr.
infrastruktūras attīstības tematiskā
80480040267, sadalīšanai trīs zeplānojuma izstrādi. Apstiprināt
mes vienībās;
Babītes novada pašvaldības admi• piekrist zemes ierīcības projeknistrācijas attīstības daļas vadītāju
ta izstrādei nekustamajam īpapar minētā tematiskā plānojuma
šumam „Madaras”, kadastra Nr.
izstrādes vadītāju;
80480020012;
• iekļaut Babītes novada pašvaldī• atļaut izstrādāt zemes ierīcības
bai piederošā nekustamā īpašuma
projektu nekustamā īpašuma „Vē- „Ābeles” zemes vienības ar kadastra
zīši”, kadastra Nr. 80480080002, roNr. 80480030170 daļu 0,2853 ha
bežu pārkārtošanai un sadalīšanai;
platībā iznomājamo neapbūvēto
• apstiprināt SIA „Topohaus” serzemes gabalu sarakstā. Noteikt
tificēta zemes ierīkotāja Didža
zemes izmantošanu ar apbūves
Ozoliņa izstrādāto zemes ierīcītiesībām;
bas projektu nekustamajiem īpa- • noslēgt zemes nomas līgumu
šumiem „Kaktusi”, kadastra Nr.
ar vienu personu par apbūvē80480070084, un „Zariņi”, kadastas zemes vienības, kadastra
tra Nr. 80480070156, Dzilnuciems,
Nr. 80480030132, 289/24677 doBabītes pagasts, Babītes novads;
mājamām daļām Rīgas ielā 2B,
• apstiprināt SIA „Ģeodēzija S” serPiņķos, Babītes pagastā, Babītes
tificētas zemes ierīkotājas Saivas
novadā, garāžas uzturēšanai;
Sokolovas izstrādāto zemes ierīcī- • noslēgt zemes nomas līgumu ar
bas projektu nekustamajam īpašusešām personām par pašvaldībai
mam Ošu iela 18, Mežāres, Babītes
piederošā nekustamā īpašuma
pagasts, Babītes novads, kadastra
„Dārzi” zemes vienības, kadastra
Nr. 80480010181;
Nr. 80480030167, ar nosacīto
• apstiprināt
SIA
„Silene
nosaukumu „Piņķi” daļas iznoGeoSystems” sertificēta zemes ierīmāšanu bez apbūves tiesībām
kotāja Artūra Kratovska izstrādāto
personīgās palīgsaimniecības vajazemes ierīcības projektu nekustadzībām – ģimenes dārzu ierīkošamajam īpašumam Salienas iela 7,
nai un uzturēšanai. Noslēgt zemes
Piņķi, Babītes pagasts, Babītes
nomas līgumu ar vienu personu
novads, kadastra Nr. 80480030729;
par pašvaldībai piederošā nekus• uzsākt lokālplānojuma izstrādi
tamā īpašuma „Dārzi” zemes vienekustamajam īpašumam „Jaunonības, kadastra Nr. 80480040354,
ši”, kadastra Nr. 80480030227, lai
ar nosacīto nosaukumu „MRS”
grozītu Babītes pagasta teritorijas
daļas iznomāšanu bez apbūves
plānojumu 2008.–2020. gadam un
tiesībām personīgo palīgsaimnieSalas pagasta teritorijas plānojumu
cību vajadzībām – ģimenes dārza
2005.–2017. gadam;
uzturēšanai. Noslēgt zemes no• mainīt nekustamā īpašuma „Grotimas līgumu ar vienu personu par
ņi”, Babītes pagasts, Babītes novads,
pašvaldībai piederošā nekustamā
kadastra Nr. 80480170045, noteikīpašuma „Dārzi” zemes vienības,
to nekustamā īpašuma lietošanas
kadastra apzīmējums 80480040354,
mērķi no zemes, uz kuras galvenā
ar nosacīto nosaukumu „Mežāres”

valdības 23.02.2011. noteikumos
daļas iznomāšanu bez apbūves tiesībām personīgo palīgsaimniecību
Nr. 3 „Par Babītes novada pašvajadzībām – ģimenes dārza uzvaldības institūciju sniegtajiem
turēšanai;
maksas pakalpojumiem”;
• noslēgt zemes nomas līgumu ar • noteikt, ka laulību reģistrācija ārvienu personu par pašvaldībai
pus dzimtsarakstu nodaļas telpām
piederošā nekustamā īpašuma
tiek veikta pēc personu lūguma,
„Krēsliņi” zemes vienības, kadastra
noslēdzot līgumu par izbraukuma
Nr. 80880050608, daļas iznomālaulību reģistrāciju Babītes novada
šanu bez apbūves tiesībām – kuteritorijā. Pilnvarot Babītes norināmā novietošanai;
vada pašvaldības dzimtsarakstu
• piešķirt adreses „Ceļāres 2B” un
nodaļas vadītāju slēgt līgumu par
„Ceļāres 2A”, Spilve, Babītes pagasts,
izbraukuma laulību reģistrāciju
Babītes novads, darījumu ēkām ar
Babītes novada teritorijā;
apzīmējumu 1 un 2, kas atrodas • piešķirt dotāciju 2590 EUR apnekustamajā īpašumā „Ceļāres 2”,
mērā „Babītes pagasta pensionākadastra Nr. 80480041022;
ru un politiski represēto personu
• izsniegt izziņas trīs personām par
labdarības biedrībai”, reģistrācijas
piekrišanu iegūt īpašumā nekusNr. 40008102570, 2015. gada dartamos īpašumus: „Lauku iela 4”,
bības plāna īstenošanai;
kadastra Nr. 80480090138, Sēbru- • no 2015. gada pašvaldības buciemā, Babītes pagastā, Babītes
džeta sadaļas „Dotācijas sportam”
novadā, „Cīruļu iela 7”, kadastra
paredzētiem finanšu līdzekļiem
Nr. 80480030715, Piņķos, Babītes
iedalīt un pārskaitīt 13 180 EUR
pagastā, Babītes novadā, „Sniegu
biedrībai „Sporta klubs „Babīte””,
iela 18”, kadastra Nr. 80480070787,
lai finansētu dalības maksu saDzilnuciemā, Babītes pagastā, Bacensībās, transporta izdevumus,
bītes novadā;
licences iegādi, treniņprocesa
• piekrist vienošanās slēgšanai ar
izdevumus un inventāra iegādi,
SIA „EGO projekts”, vienotās reizdevumus par naktsmītnēm un
ģistrācijas numurs 40003060213,
komandējuma dienas naudas:
par 2010. gada 9. aprīļa līguma
sieviešu volejbola komandai 3600
Nr. 230 4.2. apakšpunktā noteiktā
EUR apmērā; vīriešu florbola kodarbības termiņa un 2011. gada
mandai 3150 EUR apmērā; vīriešu
1. martā noslēgtās vienošanās
(jaunieši) futbola komandai 2000
Nr. 1 5. punktā noteiktā darbības
EUR apmērā; sporta veterānu kotermiņa pagarināšanu līdz 2018.
mandai (seniori) 1600 EUR apgada 9. aprīlim;
mērā; Babītes novada novusa ko• piešķirt pabalstu 200 EUR apmēmandai 1900 EUR apmērā; vīriešu
rā desmit personām un 150 EUR
basketbola komandai 930 EUR
apmērā vienai personai sociālās
apmērā. Iedalīt 500 EUR „Latvirehabilitācijas mērķu sasniegšanai.
jas vieglatlētikas savienībai” par
Babītes novada iedzīvotāja dalību
Pabalsti izmaksājami laika periodā
9. Eiropas Nedzirdīgo vieglatlētilīdz 31.12.2015., apmaksu veicot
pēc izdevumus attaisnojošu dokukas čempionātā. Iedalīt 1700 EUR
mentu iesniegšanas Babītes novada
biedrībai „Rīgas vieglatlētikas
pašvaldībā;
klubs” par daiļslidošanas mācību
• pagarināt sociālā dzīvokļa Celttreniņu un sacensību nodrošināšanieku ielā 1–7, Babītē, īres līguma
nai Babītes novadā 16 Babītes notermiņu ar vienu personu par sevadā deklarētiem bērniem. Iedalīt
šiem mēnešiem;
500 EUR biedrībai „Motosports
• nodot SIA „R 20”, reģistrācijas
Racing Team” par Babītes novada
Nr. 40003679131, nomas lietoiedzīvotāja dalību sacensībās 2015.
šanā zemesgabala ar kadastra Nr.
gadā. Iedalīt 300 EUR biedrībai
80480030304, daļu 0,10 ha platī- „Dienvidu motoparks” par Babītes
bā Rīgas ielā 20A, Piņķi, Babītes
novada iedzīvotājas dalību motopagasts, Babītes novads, uz laiku
krosa sacensībās Latvijas čempiolīdz 30.09.2018. Noteikt, ka zemesnātā dāmu klasē, L.A.M.A. federāgabals tiek iznomāts bez apbūves
cijas organizētajās sacensībās un
tiesībām un izmantojams pārviedalībai Pasaules čempionātā dāmu
tojama konteinertipa ēkas, teritoklasē. Iedalīt 400 EUR „Latvijas
rijas uzturēšanas darbu tehnikas
Triatlona federācijai” par Babītes
un materiālu novietošanai;
novada iedzīvotāja dalību triatlo• apstiprināt saistošos noteikumus
na sacensībās 2015. gadā. Iedalīt
Nr. 6 „Par augstas detalizācijas to- 1200 EUR biedrībai „MX Moduls”
pogrāfiskās informācijas aprites
par Babītes novada iedzīvotāja
kārtību”;
dalību MX 1 sacensībās 2015.
• apstiprināt Babītes novada pašgadā. Iedalīt 500 EUR „Latvijas
valdības noteikumus Nr. 4 „Par
Riteņbraukšanas federācijai” par
grozījumiem Babītes novada pašBabītes novada iedzīvotāja dalību
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riteņbraukšanas sacensībās un turnīros 2015. gadā. Iedalīt 300 EUR
biedrībai „Sporta klubs „Babīte””
par Babītes novada iedzīvotājas
dalību tenisa turnīros un Latvijas
Jaunatnes vasaras Olimpiādē 2015.
gadā. Iedalīt 600 EUR biedrībai
„Latvijas Veterānu svarbumbu
celšanas asociācija” dalībai Pasaules un Eiropas čempionātos
svarbumbu celšanā 2015. gadā
Minskā, Baltkrievijā. Iedalīt biedrībai „Dinamo bērni” 4800 EUR
par treniņu procesa nodrošināšanu biedrības rīkotajos hokeja
treniņos un sacensībās 16 Babītes
novada bērniem. Iedalīt biedrībai „Dinamo bērni” 300 EUR
par Babītes novada iedzīvotāja
dalību „World Selects Invitational”
komandu turnīrā Itālijā, Balzano,
no 2015. gadā. Sešām personām
atteikt finansējuma piešķiršanu
no Babītes novada pašvaldības
budžeta dalībai sporta pasākumos;
• izveidot Babītes novada pašvaldības medību koordinācijas komisiju. Noteikt komisijas pilnvaru
termiņu no 2015. gada 1. aprīļa
līdz 2019. gada 31. martam;
• izsludināt atklātu konkursu uz
Babītes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes „Saimīte” vadītāja amata vietu. Izveidot
pretendentu atlases konkursa
komisiju;
• apstiprināt atsavināmajam nekustamajam īpašumam „Starpgabals Nr. 21” (kadastra Nr.
80480030984), kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kopējo
platību 0,1019 ha (kadastra apzīmējums 80480030279), nosacīto
cenu 24 800 EUR apmērā;
• izslēgt no grāmatvedības uzskaites
šaubīgos debitorus SIA „Ivijbuss”
un SIA „Rīgas Energo Servisa
Aģentūra”, atzīstot izdevumus
5207,42 EUR apmērā, samazinot
uzkrājumus minētajiem debitoriem. Šo debitoru uzkrājuma samazinājumu attiecināt uz 2014.
gada pārskatu;
• apstiprināt izstrādāto detālplānojuma projektu nekustamā īpašuma
„Graudi”, Piņķos, Babītes pagastā,
Babītes novadā, zemes vienībai ar
kadastra Nr. 80480030862;
• noteikt, ka zemes pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās 18
personām. Noteikt, ka Babītes
novada pašvaldībai piekrīt un uz
pašvaldības vārda zemesgrāmatā
ierakstāma apbūvēta zeme deviņos
nekustamajos īpašumos;
• apstiprināt kustamai mantai –
divām bērnu divstāvu gultām
nosacītās cenas – 44,32 EUR un
28,80 EUR.
Andrejs Ence,
Babītes novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs
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Saimnieciskie
darbi martā

Aktualitātes:

• Veikta nekustamā īpašuma „Starpgabals Nr. 21”, Babītes pagasts,
Babītes novads, vērtības noteikšana tā atsavināšanai atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma nosacījumiem.
• Pabeigta Dzilnupes poldera dambja attīrīšana no kokiem un krūmiem, uzsākta Dzilnupes sūkņu stacijas teritorijas labiekārtošana.
• SIA „Ēkas siltināšana” uzsākusi nekustamo īpašumu Liepu aleja 17
un „Mildas”, Babītē, Babītes pagastā, tehnisko apsekošanu.
• SIA „BM – projekts” izstrādā gājēju tilta pārbūves būvprojektu nekustamajā īpašumā „Antiņu kapi”, Babītes pagastā, Babītes novadā,
un veic tehniskā projekta „Pagastmājas rekonstrukcija par kultūrizglītības centru” ekspertīzi atbilstoši darba uzdevumam.
• SIA „Slokas konditoreja” turpmākos četrus gadus sniegs ēdināšanas
pakalpojumus Salas sākumskolā.
• SIA „Musturi” izgatavos un piegādās tautas tērpus Babītes vidusskolas korim un tautas deju kolektīvam.
• Noslēgts līgums ar SIA „SAAVA-LV” par ceļa zīmju un norāžu
piegādi Babītes novada pašvaldībai.
• SIA „ROADEKS” divus gadus veiks Babītes novada pašvaldības
pārvaldījumā esošo ielu un autoceļu grants, šķembu un uzlabotas
grunts segumu uzturēšanas darbus.

Procesā esošās iepirkumu procedūras:

• Noslēdzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš iepirkumam par autoceļa C-65, Dzilnuciems–Piņķi, pārbūvi. Iesniegti seši piedāvājumi. Pieņemts lēmums slēgt līgumu ar AS „A.C.B.” par līgumcenu
994 366 EUR.
• Noslēdzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš iepirkumam par autoceļa C-65, Dzilnuciems–Piņķi, pārbūves būvdarbu uzraudzību.
Iesniegti septiņi piedāvājumi. Pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA
„Profesionālā būvju uzraudzība” par līgumcenu 8602 EUR.
• Noslēdzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš iepirkumam par skatītāju tribīņu piegādi un uzstādīšanu Babītes sporta kompleksa āra
futbola laukumā. Iesniegti divi piedāvājumi. Pieņemts lēmums slēgt
līgumu ar SIA „Sporta halle” par līgumcenu 23 308 EUR.
• Noslēdzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš iepirkumam par divu
mazlietotu vieglo automašīnu piegādi Babītes novada pašvaldības
administrācijas funkciju nodrošināšanai. Iesniegti divi piedāvājumi.
I daļā iepirkums pārtraukts, II daļā pieņemts lēmums slēgt līgumu
ar SIA „Favorit Rent” par līgumcenu 13 864 EUR.
• Noslēdzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš iepirkumam par datortehnikas piegādi Babītes novada pirmsskolas izglītības iestādes
„Saimīte” vajadzībām. Iesniegti trīs piedāvājumi. Pieņemts lēmums
slēgt līgumu ar SIA „ATEA” par līgumcenu 5574 EUR.
• Noslēdzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš iepirkumam par Babītes vidusskolas gaiteņu remontu. Iesniegti 13 piedāvājumi. Notiek
vērtēšana.
• Noslēdzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš iepirkumam par ielu
apgaismojuma būvniecības Dzilnuciemā un Mežārēs, Babītes pagastā,
Babītes novadā, būvprojektu izstrādi. Iesniegti septiņi piedāvājumi.
Notiek vērtēšana.
• Noslēdzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš iepirkumam par jaunas vai mazlietotas vieglās automašīnas piegādi Babītes novada
pašvaldības administrācijas funkciju nodrošināšanai. Iesniegti divi
piedāvājumi. Notiek vērtēšana.
• Izsludināti iepirkumi par:
• transporta pakalpojumiem skolēnu, sportistu, tautas mākslas kolektīvu pārvadāšanai. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 10.04.2015.;
• datortehnikas piegādi Babītes vidusskolas mācību darba nodrošināšanai. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 10.04.2015.;
• Babītes novada pašvaldības autoceļu, ielu un to posmu apstrādi
pret putēšanu. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 13.04.2015.;
• Priedaines ielas posma no Mežaparka ielas līdz Rūpnieku ielai
Piņķos, Babītes pagastā, pārbūvi. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 01.04.2015.
Elfa Sloceniece,
Babītes novada pašvaldības izpilddirektore
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Par lokālplānojuma izstrādes
uzsākšanu nekustamajam
īpašumam „Jaunoši” Gātciemā,
Salas pagastā, Babītes novadā
Ar Babītes novada pašvaldības domes 25.03.2015. lēmumu (protokols Nr. 5. 10. §) uzsākta lokālplānojuma izstrāde nekustamajam
īpašumam „Jaunoši” Gātciemā, Salas pagastā, Babītes novadā, kadastra apzīmējums 80880030070, ar mērķi mainīt Babītes pagasta
teritorijas plānojuma 2008.–2020. gadam un Salas pagasta teritorijas
plānojuma 2005.–2017. gadam funkcionālā zonējuma kartē noteikto plānoto (atļauto) izmantošanu no viensētu apbūves teritorijas
(DzV) uz savrupmāju dzīvojamās apbūves teritoriju (DzS1) īpašuma
teritorijas daļā, kas pieguļ pašvaldības ceļam C-108 Gātes ceļš.
Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Babītes novada pašvaldības teritorijas plānotāja.
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos,
Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107, vai elektroniski, rakstot
uz e-pastu dome@babite.lv.

Par detālplānojuma
nekustamajam īpašumam
„Graudi” apstiprināšanu
Ar Babītes novada pašvaldības domes 2015. gada 25. marta
lēmumu „Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam
īpašumam „Graudi” Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā,
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80480030862’’ (prot.
Nr. 5, 35. §), ir apstiprināts detālplānojuma projekts nekustamajam īpašumam „Graudi”.
Ar detālplānojuma dokumentāciju var iepazīties pašvaldības
mājaslapā www.babite.lv.
Veldze Liepa,
attīstības daļas vadītāja

Babītes novada
pašvaldības dome
izsludina atklātu
konkursu uz Babītes
novada pašvaldības
pirmsskolas izglītības
iestādes „Saimīte”
vadītāja amata vietu
Prasības pretendentiem:

1) uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību
aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu;
2) pretendenta izglītība atbilst Izglītības likumā un Ministru kabineta
noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību noteiktajām
prasībām;
3) pretendents prot valsts valodu
augstākajā līmenī atbilstoši Valsts
valodas likuma prasībām un vismaz vienas Eiropas Savienības
oficiālās valodas zināšanas profesionālajai darbībai nepieciešamajā
apjomā;
4) pretendentam ir vismaz triju gadu
pedagoģiskā darba pieredze attiecīgās izglītības jomā vai izglītības
vadības darbā;
5) pretendentam ir zināšanas izglītības iestāžu finansēšanas jautājumos.

Iesniedzamie
dokumenti:

konkursam adresēts pieteikums; izglītības dokumentu kopijas, papildu
apmācību un svešvalodu apguves
apliecinošu dokumentu kopijas; īss
dzīves un darba gaitu apraksts (CV);
motivācijas vēstule; iestādes attīstības
redzējums (līdz divām A4 lapām datorrakstā, burtu šrifts – Times New
Roman, burtu lielums – 12); valsts
Babītes novada pašvaldības administrācijas sabiedriskās kārtības daļas valodas prasmes apliecības kopija
sargu darbības rezultāti sadarbībā ar Olaines iecirkņa policijas darbi- (ja nepieciešams); kā arī apliecināniekiem, veicot sabiedriskās kārtības uzraudzību Babītes novadā martā: jums, ka uz pretendentu neattiecas
• sabiedriskās kārtības uzraudzībā veikti 59 izbraukumi;
Izglītības likumā un Bērnu tiesību
• Valsts policijā nogādātas astoņas personas, no kurām piecas – par aizsardzības likumā noteiktie ieroadministratīvā pārkāpuma izdarīšanu, trīs – aizdomās par nozie- bežojumi strādāt par pedagogu.
dzīga nodarījuma izdarīšanu;
• saņemti un izskatīti 57 iedzīvotāju iesniegumi un sūdzības;
Līdz 30.04.2015. plkst.15.00
• ar 43 personām veiktas preventīva rakstura pārrunas un pieņemti (pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie
paskaidrojumi;
vai saņemtie pieteikumi netiks vērtē• par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu sastādīti 11 ti) iesniedzamie dokumenti personīprotokoli – paziņojumi;
gi jāiesniedz slēgtā aploksnē Babītes
• par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu sa- novada pašvaldības administrācijas
biedriskā vietā vai par atrašanos sabiedriskā vietā tādā reibuma kancelejā Centra ielā 4, Piņķos, Bastāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu, sastādīti četri administratīvā bītes pagastā, Babītes novadā, darba
pārkāpuma protokoli;
laikā vai pa pastu, norādot adresātu –
• par nesakoptiem īpašumiem Babītes novada teritorijā sastādīti četri Babītes novada pašvaldība, adrese:
administratīvā pārkāpuma protokoli;
Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts,
• pārbaudīta adresācijas noteikumu ievērošana, novērtējot to atbil- Babītes novads, LV-2107; uz aploksstību Babītes novada saistošajiem noteikumiem. Par numura zīmes nes jābūt norādei „Konkursam uz
neesamību uz mājām un celtnēm sastādīti pieci administratīvā pirmsskolas izglītības iestādes „Saipārkāpuma protokoli.
mīte” vadītāja amatu”.

Sabiedriskās kārtības
nodrošināšanai veiktie darbi martā

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

Tālr. uzziņām 67914650.
Ar konkursa nolikumu var
iepazīties internetā – pašvaldības
mājaslapā www.babite.lv
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Pavasara ieskandināšana daudzfunkcionālajā
sociālo pakalpojumu dienas centrā

Paveries debesīs, ieklausies vējā,
Jūti, kā mostas puķe un strauts.
Lieldienu rītā dzīvības dziesmu
Mūža garumā sadzirdēt ļauts.
Glabāsim Lieldienu saulīti sirdī,
Glabāsim Lieldienu prieku arvien,
Lai pazūd tumsa, kas dvēseles tirdī.
Lieldienu saule atspīd arvien.

kas mazajām meitenēm un zēniem
ļāva vaļu sava tēla radīšanai. Mazos
konkursantus vērtēja žūrija.
1. aprīlī Babītes novada seniorus
priecēja Lieldienu koncerts. Koncertā PII „Saimīte” mazo dziedātāju
grupa „Smaidiņi” kopā ar skolotāju
Vinetu Vītolu ar skanīgām un priecīgām pavasara dziesmām sasildīja
Kad mostas daba, visi sarosās katru klausītāju. Koncertu papildiun kļūst aktīvāki ikdienas gaitās un nāja dzejas lasījumi. Pēc koncerta
darbos. Arī dienas centram pavasa- seniori pavadīja laiku kopīgās saris ir iesācies ar rosību.
runās pie siltas tējas tases.
2. aprīlī Lieldienu rotaļu un
26. martā notika konkurss bērniem „Modes skate” – pasākums, spēļu pēcpusdienu ar smiekliem

ieskandināja un iedzīvināja jaunākie
novada iedzīvotāji. Bērni spēlēs un
rotaļās varēja demonstrēt ne vien
savu veiklību un izturību, bet arī
erudīciju. Ar aizrautību viņi atrada
visas „pazudušās” Lieldienu olas.
Esat mīļi gaidīti arī turpmāk piedalīties dienas centra organizētajos
pasākumos un ikdienas aktivitātēs,
par kurām laikus informēsim Babītes novada pašvaldības mājaslapā
www.babite.lv.
Kristīne Kalote,
Babītes novada pašvaldības
sociālā dienesta vadītāja

L.Drozdovas-Auzānes foto

Jauno audzēkņu uzņemšana Babītes
mūzikas skolā 2015./2016. mācību gadam
Sagatavošanas un profesionālās
ievirzes izglītības programmās:
• klavierspēle
• akordeona spēle
• vijoļspēle
• čella spēle
• kokles spēle
• flautas spēle
• trompetes spēle
• klarnetes spēle
• saksofona spēle
• sitaminstrumentu spēle
• kora klase
Skola uzņem audzēkņus:
• sagatavošanas klasē no 6 gadu
vecuma;
• profesionālās ievirzes programmas 1. klasē no 7 gadu vecuma
astoņgadīgajās programmās (1.–8.
klase): kora klase, klavierspēle, vijoļspēle un čella spēle;
• profesionālās ievirzes programmas 1. klasē no 9 gadu vecuma
sešgadīgajās programmās (1.–6.
klase): akordeona spēle, kokles
spēle, flautas spēle, trompetes
spēle, klarnetes spēle, saksofona
spēle un sitaminstrumentu spēle.
Lai iestātos sagatavošanas vai
profesionālās ievirzes programmās,
jākārto iestājeksāmens vispārējās
muzikalitātes pārbaudē (muzikālā
dzirde, ritms, muzikālā atmiņa).
Iestājoties sagatavošanas un
profesionālās ievirzes izglītības
programmās, nepieciešami šādi
dokumenti:
• iesniegums uz skolas sagatavotas
veidlapas;

Dokumentu pieņemšana Babītes
mūzikas skolā Piņķos, Jūrmalas ielā
14A, kancelejā pie sekretāres lietve• audzēkņa dzimšanas apliecības des no 1. līdz 20. maijam darba dieoriģināls;
nās no plkst. 9 līdz 17 (pārtraukums
• ārsta izziņa par veselības stāvokli no plkst. 12 līdz 12.30). Konsultāciju
(tikai audzēkņiem, kas stājas pro- laiks tiks precizēts dokumentu iefesionālās ievirzes programmas sniegšanas dienā.
1. klasē).
Konsultācija un dokumentu pieņemUz konsultāciju bērnam jāierošana Babītes mūzikas skolā Piņķos, das kopā ar vienu no vecākiem.
Jūrmalas ielā 14A, kancelejā pie sekretāres lietvedes pirmdien, 25. maijā,
Tālr. uzziņām – 67914683 vai
no plkst. 16 līdz 18, bērnam iero- 29156969
doties kopā ar vienu no vecākiem.
Iestājeksāmens sagatavošanas un
1. klases audzēkņiem otrdien,
26. maijā, no plkst. 17 līdz 19.

Foto no Babītes vidusskolas arhīva

Babītes vidusskolas
pašpārvalde gūst jaunas
idejas Gulbenes novadā

26. martā Babītes vidusskolas pašpārvalde kopā ar direktores vietnieci
izglītības jomā Gitu Sondori devās uz Gulbenes novadu, lai apciemotu
novada jauniešu centrus, dalītos savā pieredzē un iegūtu jaunu.
Gulbenes novada Gaujasrēveļos, apmeklējot jauniešu centru „B.u.M.s.”,
uzzinājām, ko, nepiesaistot līdzekļus, varētu izdarīt pašu projektā „Klubiņš
„Iela””. Vēlāk viesojāmies arī Lejasciema jauniešu centrā „Pulss”, kur smēlāmies idejas, kā labiekārtot telpas. Pēc jauniešu centra apmeklējuma īsā
ekskursijā iepazinām Gulbeni.
Dienas gaitā Gulbenes vidusskolēni bija sagatavojuši abas pašpārvaldes
vienojošas atrakcijas un iepazīstināja ar savu pašpārvaldes darbību, iedvesmojot arī mūs turpmākajai darbībai Babītes vidusskolā. Vēlāk viesojāmies
jauniešu centrā „Bāze”, kur Babītes vidusskolas pašpārvaldes dalībnieks
Kristaps Muižnieks iepazīstināja Gulbenes jauniešus ar Babītes vidusskolu,
Dagnija Roga un Anna Sestule – ar projektu „Klubiņš „Iela””, savukārt
Laura Nikola Silamedne ar diviem muzikāliem priekšnesumiem noslēdza
Babītes vidusskolas prezentāciju.
Pēc pieredzes apmaiņas brauciena secinājām, ka vēlamies jauniešu centru arī Babītes novadā, jo tā ir lieliska vieta, kur iegūt neformālo izglītību,
iesaistīties brīvprātīgo darbā, iepazīties ar novada jauniešiem un labi un
lietderīgi pavadīt laiku.
Babītes vidusskolas pašpārvalde ir pateicīga Gitai Sondorei par šā pasākuma īstenošanu, Babītes novada pašvaldībai par transportu, Babītes
vidusskolas direktorei Ilzei Rozenbergai par atbalstu un Gulbenes novadam
par uzņemšanu un lieliski pavadīto laiku!
Dagnija Roga,
Babītes vidusskolas 11. klases skolniece

Babītes mūzikas skolas audzēkņi –
konkursu laureāti

Interešu izglītības programmas:
• klavierspēle
• akordeona spēle
• vijoļspēle
• čella spēle
• kokles spēle
• flautas spēle
• trompetes spēle
• klarnetes spēle
• saksofona spēle
• sitaminstrumentu spēle
• ģitārspēle
• solo dziedāšana
Skola uzņem audzēkņus interešu
izglītības programmās bez vecuma
ierobežojuma.
Iestājoties interešu izglītības
programmās:
• jāiesniedz iesniegums uz skolas
sagatavotas veidlapas un jāuzrāda
audzēkņa dzimšanas apliecības
oriģināls;
• jāapmeklē konsultācija.

Martā Babītes mūzikas skolas audzēkņi aktīvi piedalījās
Sveicam Babītes mūzikas skolas audzēkņus un skodažādos konkursos, kur guva godalgotas vietas. Vēla- lotājus par augstiem sasniegumiem konkursos!
mies pateikties skolotājiem par ieguldīto darbu jauno • Babītes mūzikas skolas koklētāju ansamblis
mūziķu skološanā un muzikālajā attīstīšanā. Augstie
„Dzītariņi” (skolotāja Valda Bagāta) kokļu mūzikas
sasniegumi konkursos ir paveicami ar neatlaidīgu vinkoncerta dalībnieku atlases skatē ieguva visaugstāko
grināšanos skolā un mājās.
novērtējumu – I pakāpes diplomu.
• Rīgas pilsētas un Rīgas rajona mūzikas skolu audzēkņu konkursā vispārējās klavierēs Babītes mūzikas
skolas audzēkne Elizabete Pliene ieguva II vietu,
bet Reina Kotlere (skolotāja Svetlana Timerkana) –
pateicības rakstu.
• Babītes mūzikas skolas čella spēles audzēknis Maksims Skibickis (skolotāja Anita Roze, koncertmeistare Maira Leikarte) ieguva II vietu jauno vijolnieku,
altistu un čellistu konkursā „Deju burvība”.
• Babītes mūzikas skolas audzēkņi Zane Fatjanova un
Marks Bergmanis (skolotāja Anda Bikauniece) ieguva
II vietu duetu grupā V Starptautiskajā mūzikas skolu
akordeonistu ansambļu konkursā Limbažos, konkurējot ar ansambļiem no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas,
Baltkrievijas un Vācijas.
Inita Pūķe,
Babītes
mūzikas
skolas
direktore
Foto no Babītes mūzikas skolas arhīva
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Aspazijas dzimšanas diena
Babītes PII

Radošās darbnīcas „Saimītē”

Babītes pirmsskolas izglītības iestādes bērni kopā ar audzinātājām, mūzikas
un deju skolotāju 16. martā uzbūra saulainu dzejas rītu, atzīmējot Aspazijas
150. dzimšanas dienu.
Aspazijas bērnu dzeja nav tikai dzejoļi, ko vienkārši noskaitīt, tie ir kā
mākslas darbs, kā glezna ar gaišām krāsām, kā deja ar viegliem soļiem, kā
mūzika ar skanīgām notīm – kā pasaciņa!
Tā arī mūsu bērni pasākumā izdzīvoja un sajuta Aspazijas dzejoļus.
Grupas „Rūķīši” bērni ar kustībām izspēlēja dzejoli „Laika māte”, grupas
„Mārītes” bērni – dzejoli „Nebēda”, ko deklamēja un dejoja jautrā, nebēdnīgā
dejā. Paši mazākie grupas „Bitītes” bērni kopā ar skolotāju dejoja Raimonda
Paula komponēto šūpuļdziesmu „Circenīša Ziemassvētki”.
Kā Aspazijas dzimšanas dienas dāvana un pasakains pārsteigums bērniem bija animācijas filmas ar Aspazijas dzeju, Zigmara Liepiņa mūziku
un Mirdzas Zīveres skanīgo balsi noskatīšanās – „Sēd uz sliekšņa pasaciņa”.
Marita Aploka,
Babītes PII vadītājas vietniece izglītības jomā

Foto no PII „Saimīte” arhīva

Darbojoties pirmsskolas izglītības
iestādē (PII), laika gaitā esam pārliecinājušās, ka pilnvērtīgs mācību un
audzināšanas darbs PII var veidoties
tikai tad, ja aktīvi iesaistās visas puses – skolotājs, bērns un vecāki. PII
„Saimīte” grupā „Rūķīši” sadarbība ar
vecākiem norit ļoti veiksmīgi – ar
aizrautību un regulāri – visa mācību
gada garumā.
Sākot ar oktobri, „Rūķīšu” grupā
Emīla Stirnas mammas Līgas vadībā organizējām radošās darbnīcas,
kurās ar prieku un interesi darbojās
gan grupas bērni, gan viņu vecāki.
Foto no Babītes PII arhīva

Prieks fiziskās aktivitātēs
No 17. līdz 20. martam – skolēnu pavasara brīvdienu laikā – arī
PII „Saimīte” bija jūtama brīvdienu
dvesma, jo bērni aktīvi piedalījās
sporta skolotāju rīkotajās sporta
aktivitātēs, kuru vadmotīvam bija
izraudzīta draudzības tēma.
Visjaunākie bērni rotaļājās aktivitātē „Draugs ar draugu” – skrēja,
lēca, spēlējās ar bumbām.
Jau kādu laiku multfilmas
„Ledussirds” varoņi ir aktuāli arī
mūsu iestādes bērniem – daudzas
reizes skatās multfilmu un pārlasa
grāmatu. Tāpēc 3–5 gadus vecie

bērni iejutās „Ledussirds” multfilmas varoņu lomās – vilka milzīgus
ledus gabalus, cēla sniegavīru Olafu,
pārvarēja grūto šķēršļu joslu ceļā
uz „ledus” kalnu un veica citus
uzdevumus.
Visas trīs sagatavošanas grupas
kopā ar ciemos atbraukušo Salas
sākumskolas pirmsskolas sagatavošanas grupu piedalījās sportiskajās aktivitātēs „Gatavojamies skolai”, kas norisinājās Babītes sporta
kompleksa lielajā zālē. Aktivitāšu
pirmajā daļā, sadaloties komandās,
bērni izmēģināja spēkus, iemaņas
un veiklību septiņos dažādos sportisko aktivitāšu
punktos, piemēram, stafetē ar pildbumbām, florbola
spēles elementiem, tenisa
bumbiņu mešanā speciālā
mērķī u.c. Bet ar vislielāko
sajūsmu tika izmēģināta un
vairākkārt pārvarēta šķēršļu
josla, kas bija konstruēta
no mīkstiem, lieliem pufiem.

Foto no PII „Saimīte” arhīva

Pirmajā nodarbībā no auduma strēmelītēm veidojām dažādus pinumus.
Otrā radošā darbnīca bija veltīta
Latvijas dzimšanas dienai – bērni
kopā ar vecākiem no kartona, pērlītēm, podziņām un lentītēm valsts
karoga krāsās veidoja novēlējumu
Latvijai. Trešajā darbnīcā veidojām
grupas noformējumu Ziemassvētkiem, bet ceturtajā – sapulcējāmies,
lai par godu Valentīndienai no krāsainā aplikācijas papīra izveidotu
„Mīlestības koku”.
Gaidot Lieldienas, no bērza
bluķīšiem radījām tematisku nofor-

mējumu grupas nojumei – „Zaķu
ģimene”, kā arī pinām zaru vainadziņus, ko rotājām ar krāsainām
spalviņām, ziediņiem un lentītēm.
Grupas „Rūķīši” bērnu vecāku
un skolotāju vārdā sakām lielu paldies Emīla mammai par iniciatīvu,
radošumu, netradicionālo materiālu
nodrošināšanu un ieguldīto laiku,
dažādojot apmācību procesu mūsu
pirmsskolas iestādē.
Inguna Dobičinaite un
Iveta Kārkliņa,
PII „Saimīte” grupas „Rūķīši”
skolotājas

Mākslas diena „Vinnijā” vienkopus pulcē
pirmsskolas izglītības iestādes

Tradicionāli pavasarī svin Mākslas
dienas, kad cilvēki pulcējas, lai parādītu paveikto mākslas jomā, radītu jaunus darbus un iegūtu jaunus
draugus.
Privātā sākumskola „Vinnijs” jau
piekto gadu pēc kārtas uz gadskārtējām Mākslas dienām aicināja pie
sevis ciemos draugus no tuvākajiem
bērnudārziem.
Mākslas dienās „Vinnijā” piedalījās septiņas pirmsskolas izglītības
iestādes:
• privātā sākumskola „Vinnijs”;
• Babītes pirmsskolas izglītības
iestāde;
• privātā pirmsskolas izglītības
iestāde „Liesmiņas”;
• Latvijas Starptautiskā skola;
• privātā pirmsskolas izglītības
iestāde „Varavīksnes putns”;
• Salas sākumskola;
• Rīgas pirmsskolas izglītības
iestāde „Vadakstīte”.
Tā kā privātā sākumskola „Vinnijs” ekoskolas ietvaros šajā mācību gadā strādā un aplūko tēmu par
transporta ietekmi uz vidi un dabas
Rudīte Lapšāne aizsardzību, katrai pirmsskolas izglīun Dzinta Cirse, tības iestādei bija uzdevums prezenPII „Saimīte” sporta tēt savu komandu un radīt darbiņu
un ritmikas skolotājas par ekotransportu.

Foto no „Vinnija” arhīva

Skolotāju radošā izdoma atspoguļojās bērnu darbiņos. Bērniem
bija iespēja plastmasas pudeles
pārvērst par lidmašīnām, izlocīt no
papīra dažādu formu lidmašīnas un
pārbaudīt, kura vistālāk aizlido. No
mazajām plastmasas pudelēm bērni
varēja pagatavot automobiļus, no
papīra rullīšiem – vilciena vagonus.
Bija iespēja uzzīmēt savu sapņu auto.
Eksperimentu darbnīcā bērni uzzināja, vai visi riteņi ripo, bet jaunie
detektīvi meklēja mašīnu pēdu nospiedumus. Zālē notika izzinošas

spēles un rotaļas par transporta
tēmu. Pasākuma noslēgumā bērni
dalījās iespaidos par paveikto.
Liels paldies visām skolotājām,
kuras vadīja darbu darbnīcās un
sadarbībā ar savas iestādes vadību
un kolektīvu sagatavoja nepieciešamos materiālus! Paldies visiem dalībniekiem par kopā skaisti pavadīto
dienu mākslas pasaulē!
Antra Legzdiņa,
privātās sākumskolas „Vinnijs”
pirmsskolas izglītības skolotāja
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Salas sākumskolā ģimenes atklāj savus talantus

13. martā Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolā notika
gadskārtējais pasākums „Manas
ģimenes talants 2015”. Šogad tajā
savus talantus un hobijus demonstrēja 12 ģimenes. Ar lielu aizrautību
un interesi klātesošie varēja vērot
dažādus muzikālus, radošus, kustīgus un lustīgus talantus: Jermacānu ģimene dziedāja dziesmu „Tikai
tā”; Šumsku ģimene rādīja savus

mākslas darbus – dārza dekorus,
mēbeles, rotaļlietas un saimniecības
priekšmetus, kas darināti no koka;
trīs Ošu ģimenes puiši dziedāja un
spēlēja akordeonu; otra Jermacānu
ģimene rādīja savus rokdarbus –
Edvards gatavo robotus, mamma
un māsa rada dažādas rotaslietas,
rotaļlietas un leļļu tērpus; Meikšānu
ģimene dziedāja „Joka pēc alfabēts”
un kopīgā dziesmā aizrāva visu pub-

Salas skolai 25!

Pasākums pulcēja daudz skatītāju, un priecē fakts, ka ar katru gadu
liku; Muižnieku ģimene vingroja un klavieres; Griņuku ģimene ukraiņu pasākuma dalībnieku skaits pieaug.
rādīja ritentiņu un špagatu; Elīzas valodā dziedāja dziesmu „Lūgšana Esam pateicīgi visām ģimenēm par
Āboliņas vecmāmiņa demonstrēja par Ukrainu”, kas bija vakara visaiz- atsaucību un drosmi parādīt citiem
savu pildspalvu kolekciju un kopā kustinošākais un emocionālākais savus talantus, hobijus un interesanar mammu dziedāja dziesmu „Mi- priekšnesums; Vanagu ģimene bija tās aizraušanās!
Uz tikšanos nākamgad „Manas
kus” no teātra izrādes „Čigānmeitēns atnesusi pašdarinātās rotaļlietas un
Ringla”; Garozu ģimene demonstrē- ar speciālas datorprogrammas palī- ģimenes talantos 2016”!
Aija Vanaga,
ja savus rokdarbus – rotaslietas no dzību rādīja, kā top pašu komponētā
Babītes novada pašvaldības
pērlītēm un koka mozaīkas virtuves mūzika; Jēgeru ģimene stāstīja par
Salas sākumskolas direktores
dēlīšus; draudzenes Noema Griņuka saviem hobijiem – lego kluba un
un Samanta Līce četrrocīgi spēlēja robotikas pulciņa aktivitātēm.
palīdze audzināšanas jautājumos

„Daudz laimes, daudz laimes no
visas mūsu saimes! Lai priekā rit
dienas, nav bēdas nevienas...” Šo
dziesmu skandinām ikviena Salas
sākumskolas kolēģa un audzēkņa
jubilejā, bet šomēnes to ik dienas
gribam skandināt mūsu skolai! Tūliņ, tūliņ pie durvīm jau klauvē jubileja – Babītes novada pašvaldības
Salas sākumskolai 25!

Salas pagasta skolas vēsture
aizsākās jau 1672. gadā Lielupes
krastā, un tā pastāvēja līdz 1962.
gadam, bet tā, ko mēs šodien zinām kā Babītes novada pašvaldības
Salas skolu, ir dibināta 1990. gada
20. aprīlī. Sākotnēji darbu uzsāka
bērnudārzs „Pīlādzītis”, taču tā paša
gada septembrī durvis vēra jau Salas
sākumskolas 1. klase. Skolas simbols – pīlādzītis, ko dibināšanas
dienā bērnudārza vadītāja un vēlāk
skolas direktore un 1. klases audzinātāja Lolita Kadakovska kopā
ar toreizējo kolhoza priekšsēdētāju
Edgaru Bānu iestādīja skoliņas pagalmā, – nu izaudzis liels un dāsni
dāvā mums veselīgās ogas katru
rudeni un turpina sargāt namu,
nesdams svētību. Gadu gaitā skolā
notikumi bijuši raibu raibie, piedzīvojumi krāsaini un jauki, un 25
gadus pīlādzītis savu darbu veicis
patiešām godam.
Gadu laikā skola pārtapa par
pamatskolu, un laikposmā no 2000.
līdz 2009. gadam tika nosvinēti desmit 9. klases izlaidumi. Pēc pagastu
apvienošanās Babītes novadā 2010.
gada 26. maijā Babītes novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu
reorganizēt Salas pamatskolu par
Babītes novada pašvaldības Salas
sākumskolu, kura īsteno četras
izglītības programmas un vienu
interešu izglītības programmu:
pirmsskolas izglītības programmu;
pamatizglītības pirmā posma (1.–6.
klase) programmu; speciālās pamatizglītības pirmā posma (1.–6. klase)
programmu izglītojamiem ar garīgās
attīstības traucējumiem (A un B līmenis); speciālās pamatizglītības pirmā posma (1.–6. klase) programmu
izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem un vides izglītības program-

Salas sākumskolas skolēni, piedaloties Valsts svētkiem veltītā pasākumā.
Foto no Salas sākumskolas arhīva

mu. Speciālo izglītības programmu
realizēt palīdz atbalsta grupa, kuras
sastāvā iestādē darbojas logopēds,
medmāsa, direktors, līdzdarbojas
arī pagasta sociālais darbinieks un
psihologs. Programma palīdz integrēties sabiedrībā bērniem, kuriem
ir grūtības socializēties un kuriem
nepieciešama mājīga, kompakta
mācību vide, kurā viņi jūtas droši,
brīvi un saņem pilnu profesionālo
atbalstu.
Skolā vienmēr augstu vērtējam
sadarbību ar vecākiem, regulāri rīkojam vecāku kopsapulces un klašu/grupu vecāku sapulces. Darbojas
Izglītības iestādes padome, kuras
sastāvā ir vecāki, skolotāji un pašvaldības pārstāvji, kā arī ir izveidota
interaktīvā grupa sociālajos medijos,
kur vecāki un skolas pārstāvji var
apmainīties ar aktuālo informāciju,
dalīties jaunumos un uzdot interesējošos jautājumus.
Salas sākumskola ir kā otrās
mājas mūsu audzēkņiem – mums
ir gaišas, mājīgas, ar bērnu mākslas darbiem noformētas telpas, ir
padomāts par ērtībām un drošību
gan skolā, gan pagalmā. Jā, pateicoties mūsu aktīvajam vides izglītības pulciņam „Dzīves skola”, arī
skolas pagalms ir daudzkrāsains – ar
sezonālām puķu dobēm un citiem
stādījumiem, kurus paši kopā ar
bērniem esam stādījuši, sējuši un
laistījuši. Vides pulciņš jau gadiem
pelna augstas godalgas „Mammadaba” konkursos un meistarklasēs, regulāri piedalās makulatūras vākšanas
konkursā, kas notiek sadarbībā ar
Līgatnes papīrfabriku, kā arī sadarbībā ar „Zaļo jostu” bateriju vākšanas konkursā. Arī Lielupes, Babītes

ezera un meža tuvums palīdz vides
izzināšanā un pētniecībā.
Tradīcijām Salas sākumskolā
ir liela nozīme. Ik gadu atzīmējam
svarīgus notikumus un svinamās
dienas – Zinību dienu, Skolotāju
dienu, Lāčplēša dienu, Latvijas valsts
proklamēšanas gadadienu, Profesiju
dienas, Valentīna dienu, bērnudārza
un 4. klašu izlaidumus. Par skaistu
tradīciju nu jau kļuvis pasākums
„Manas ģimenes talants”, kas pulcē
daudzus radošus, aktīvus, interesantus un neparastus talantus. Skolēniem ļoti patīk sacensības „Dullais
desmitnieks”, matemātikas nedēļa,
„Nakts bērnudārzā”, Ģimenes dienas,
u.c. Mūsu skolā vienmēr ir vieta arī
latviešu tradicionālajām vērtībām –
svinam visas gadskārtas – atzīmējam
Miķeļus, Mārtiņus, Meteņus, Ziemassvētkus, Lieldienas un noteikti
sekojam līdzi arī populārajām tradīcijām – rīkojam pavasara Spodrības
dienu, sakopjot vidi ap sevi. Regulāri organizējam mācību priekšmetu

nedēļas, kas motivē skolēnus radoši
un interesanti apgūt zināšanas.
Salas sākumskolas telpās atrodas
Babītes novada pašvaldības filiālbibliotēka Salas pagastā. Skolēni ir čakli
lasītāji un piedalās gan konkursos,
gan bērnu grāmatu žūrijā. Sadarbībā ar bilbiotēku regulāri rīkojam
kopīgus pasākumus ar sākumskolu
un pirmsskolas izglītības grupām.
2008. gadā atvērtajā Salas pagasta Sporta un kultūras centrā
skolēni un pirmsskolas izglītības
grupas audzēkņi var apmeklēt papildu fiziskās attīstības nodarbības,
florbolu, apmeklēt deju pulciņu un
aktīvi sportot. Neskatoties uz mazo
skolēnu skaitu sākumskolā, esam
priecīgi un lepojamies, ka tiekam
lutināti ar tik plašu un lielu sporta
zāli un varam izmantot tās dotās
iespējas.
Līdztekus sporta aktivitātēm
skolēni var apmeklēt arī vizuāli
plastiskās mākslas pulciņu, kura dalībnieki regulāri piedalās dažādos reģionālā un valsts mēroga konkursos
un olimpiādēs; teātra pulciņu, jau
pieminēto vides izglītības pulciņu,
datorzinību pulciņu, dziedāt gan
skolas ansamblī, gan pirmsskolas
bērnu ansamblī „Odziņas”. Pirmsskolas bērniem tiek piedāvātas angļu
valodas apmācības, un reizi nedēļā
skolēni un pirmsskolas sagatavošanas grupa dodas uz peldētapmācības nodarbību Babītes vidusskolas
peldbaseinā.
Lepojamies, ka 2014./2015. gadā
skola piedalās ES ERASMUS+ projektā „Paņem dabu aiz rokas”, dodo-

ties pieredzes apmaiņas braucienos
uz Bulgāriju, Čehiju un Zviedriju.
Šādi gūstam nozīmīgu informāciju
par Montesori bērnudārzu ikdienas
aktivitāšu rīkošanu ārvalstīs un uzzinām daudz jauna par iespējām šādas
aktivitātes īstenot arī mūsmājās.
Salas skola vienmēr ir bijusi radošu ideju šūpulis, mājas, patvērums,
labu zināšanu ieguves vieta. Te laimīgi ir bijuši visi, kas to vēlējušies,
jo iespēja dota visiem – gan skolotājiem, gan skolēniem. Pateicoties
Salas skolai, mēs esam kļuvuši par
pašapzinīgiem, mērķtiecīgiem un
radošiem cilvēkiem, kuriem patīk
savs atspulgs un dzīvei ir mērķis.
Paldies sakām visiem bijušajiem un
esošajiem kolēģiem un darba rūķiem, kas šo gadu laikā ir ieguldījuši
savu laiku un sirdi skolas attīstībā!
Paldies Babītes novada pašvaldībai
par atsaucību un atbalstu ikvienā
situācijā! Paldies skolēnu un bērnudārza audzēkņu vecākiem un ģimenēm par aktīvu līdzdarbošanos
skolas dzīvē un sirsnīgo kopābūšanu svētkos un ikdienā! Paldies tev,
pīlādzīti, par šiem gadiem tavā paspārnē! Salas sākumskolas 25 gadu
jubilejas pasākums notiks 25. aprīlī
plkst. 18. Tālr. uzziņām – 26029010.
Vairāk informācijas www.babite.lv

„Pīlādzītis”
(A. Ozoliņa mūzika, N. Arnes vārdi)

Līdzās ozolam un kuplai liepai aug
Pīlādzītis maziņais.
Saules stariņš tam
ik dienas zarus glauž,
Žūžo vējiņš nerātnais.
Tu, pīlādzīti, audz!
Lai nes tev prieka daudz
Bērnu balsis skanīgās – ā-ā-ā!
Pīlādzīti, tavos zaros vēji
Pasaciņas stāstīt nāk.
Putnu balsis rotājas ap tevi,
Kopā dziesmu dziedāt sāk.

Vēsturiskais brīdis – pīlādzīša stādīšana.
Foto no L. Moloičikovas ģimenes arhīva

Ozols priecājas, un liepa maigi šalc,
Pīlādzītis ziedos plaukst.
Drīz par prieku mums
Viņš pārsteigumu dos –
sārtas ogas ķekaros.
Daina Krūmiņa,
Babītes novada pašvaldības
Salas sākumskolas direktore
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Sporta ziņas
Baltijas sieviešu
volejbola līga

Sporta ziņas
Baltijas sieviešu volejbola līga
2015. gada 21. aprīlis, nr. 60
Sporta kluba „Babīte” sieviešu volejbola komanda Baltijas sieviešu volejbola līgā 3.
martā Rīgas 49. vidusskolas sporta kompleksā piedzīvoja zaudējumu pret RSU/MVS
komandu 0:3 (21:25; 20:25; 19:25) un pēdējā Baltijas līgas spēlē 6. martā Lāču
pamatskolas sporta kompleksā izcīnīja uzvaru pret VK „Ezerzeme” (Daugavpils) 3:1
vieta pie
ceturtā
unKopvērtējumā
Raivis
(25:13;
25:18;
18:25;galda
25:23).
izcīnīta 9. vieta.

Alternatīva sporta
klubiem – āra
treniņi Piņķos

Jansons – 3. vieta pie trešā galda.

Sporta kluba „Babīte” sieviešu
volejbola komanda Baltijas sieviešu volejbola līgā 3. martā Rīgas
49. vidusskolas sporta kompleksā
piedzīvoja zaudējumu pret RSU/
MVS komandu 0:3 (21:25; 20:25;
19:25) un pēdējā Baltijas līgas spēlē
6. martā Lāču pamatskolas sporta
kompleksā izcīnīja uzvaru pret VK
„Ezerzeme” (Daugavpils) 3:1 (25:13;
25:18; 18:25; 25:23). Kopvērtējumā
izcīnīta 9. vieta.

Latvijas sieviešu
volejbola čempionāts

Sporta kluba „Babīte” sieviešu
volejbola komanda uzsāka dalību
Latvijas sieviešu volejbola čempionāta ceturtdaļfināla spēlēs ar VK
„Ezerzeme”. 14. martā Daugavpilī
uzvara ar 3:1 (25:15; 20:25; 25:18;
25:21) un 15. martā Piņķos arī
uzvara ar 3:1 (25:18; 17:25; 25:12;
25:17), līdz ar to tika izcīnīta iespēja spēlēt pusfinālā. 22. martā
Limbažos pusfinālā spēlē pret Jelgava/LU komandu zaudējums ar
0:3 (18:25; 20:25; 12:25), arī otrajā spēlē 29. martā zaudējums ar
rezultātu 2:3 (21:25; 25:22; 25:22;
18:25; 10:15). 19.aprīļa izšķirošajās
spēlēs otro gadu pēc kārtas mūsu
volejbolistes izcīnīja Latvijas čempionāta bronzas medaļas.

Bērnu futbola turnīrs

14. martā Babītes sporta kompleksā norisinājās telpu futbola turnīrs bērniem „Babītes Leduspuķe
2015” U8 vecuma grupā. Turnīrā
piedalījās sešas komandas. Babītes novadu pārstāvēja divas jauno
futbolistu komandas, kas izcīnīja
2. un 3. vietu turnīrā.

Pierīgas novadu 2015.
gada sporta spēles

8. martā Zaķumuižas sporta kompleksā notika Pierīgas novadu sporta spēļu sacensības telpu futbolā.
Starp piecpadsmit pašvaldību komandām tika izcīnīta dalīta 9.–12.
vieta.
22. martā Babītes sporta kompleksā notika Pierīgas novadu sporta spēļu sacensības novusā. Ļoti sīvā
13 komandu konkurencē Babītes
novada komanda (fotogrāfijā) izcīnīja 1. vietu. Babītes komandā
spēlēja: Ainārs Grosens – 1. vieta
pie pirmā galda, Juris Grosens – 1.
vieta pie otrā galda, Aiva Oša – 3.

Latvijas
sieviešu
volejbola
čempionāts
Latvijas
Sporta
veterānu
Sporta
kluba „Babīte”
sieviešu volejbola komanda uzsāka dalību Latvijas sieviešu
52.
sporta
spēles
volejbola čempionāta ceturtdaļfināla spēlēs ar VK „Ezerzeme”. 14. martā Daugavpilī
8. martā
Rīgā(25:15;
notika20:25;
ziemas
vieglatuzvara
ar 3:1
25:18;
25:21) un 15. martā Piņķos arī uzvara ar 3:1
lētikas
sacensības
telpās
veterāniem.
(25:18; 17:25; 25:12; 25:17), līdz ar to tika izcīnīta iespēja spēlēt pusfinālā. 22. martā
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„Babīte”
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iz18:25; 10:15). 19. aprīlī notiks spēles par bronzas medaļām ar RSU/MVS komandu.

cīnot sešas zelta, piecas sudraba un
piecas futbola
bronzasturnīrs
medaļas individuālaBērnu
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disciplīnas.
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Lai mudinātu Babītes novada iedzī14. martā Jelgavas LLU peldba- Babītes novada novusa komanda (no kreisās): R. Jansons,
votājus uzlabot pašsajūtu, sportojot
„BABĪTES LEDUSPUĶE 2015”
J. Grosens, A. Oša, A. Grosens. T. Tračuma foto
seinā notika sacensības peldēšanā,
svaigā gaisā, biedrība „KSMR Fitrezultāti
sievieness”
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komanda izcīnīja 1. vietu. Babītes komandā spēlēja: Ainārs Grosens – 1. vieta pie
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Grosens
– 1. vietavīpie otrā
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Aiva Oša –Labākie
3. vieta pie
ceturtā da futbola komanda (1999./2000. visam vienkāršu mērķi – veicināt
spēles
dambretē.
sasniesportagalda,
klubs
Babīte
piedalījās
galda
Raivis grupā
Jansons50+
– 3.un
vieta
pie trešāgumi
galda.vīriešu konkurencē: 1. vieta – gadā dzimušie zēni), sacenšoties
sportisku un veselīgu dzīvesveidu,
riešu un
vecuma
palika
Indulim Paņko, 2. vieta – Elvim ar Jelgavas komandu, Zemgales kā arī vērst maksimālu uzmanību
10. vietā.
Vīriešu veterānu
Liepiņam, 3. vieta – Aivaram Em- reģionālā atlasē izcīnīja uzvaru ar uz vingrinājumu pareizu tehnisko
volejbola turnīrs
sim. Sieviešu konkurencē: 1. vieta – rezultātu 2:1, izcīnot tiesības 3.-5. izpildījumu. Kā stāsta treneri, āra
28. martā Skrundā norisinājās Skaidrītei Kibarei, 2. vieta – Aivai jūlijam piedalīties Olimpiādes fi- treniņi ir iespēja katram uzlabot
vīriešu veterānu volejbola turnīrs Ošai, 3. vieta – Ievai Zirnītei.
nālturnīrā Valmierā.
savu fizisko sagatavotību, veselību
„Skrundas kauss 2015”, kurā pieda- Šautriņu mešana
un pašsajūtu kopumā, iegūt jaunus
lījās piecas komandas no Babītes, 12. aprīlī Babītes sporta komplekGuntars Reika, draugus un vienkārši pavadīt laiku
Jelgavas, Saldus, Skrundas un Val- sā notika Babītes novada sporta
Babītes sporta kompleksa sportiski pozitīvā gaisotnē. Sportot
gundes. Sacensībās Babītes vīriešu spēles šautriņu mešanā. Labākie
vadītājs aicināti gan iesācēji, gan tie, kuri ar
sportu ir uz „tu”.
Maksa par treniņu – 3 eiro. Informāciju par aktuālajiem treniņiem
meklējiet „KSMR Fitness” profilā
Facebook.com lapā.

Numura pielikumā

Marta sākumā Siguldā notika Latvijas III Ziemas olimpiāde, kurā Babītes novada vīriešu komanda, ko pārstāvēja Babītes
novada pašvaldības Sociālā dienesta sadarbības partneri ģimenes asistenta nodrošināšanā novada iedzīvotājiem – „Latvijas
Samariešu apvienība” –, izcīnīja augsto 3. vietu kērlingā, piekāpjoties vien Rīgas un Jelgavas sportistiem.
Latvijas III Ziemas olimpiādē piedalījās 556 ziemas sporta veidu pārstāvji no 39 Latvijas novadiem un pilsētām.
Reģistrācijas numurs: 000703364
Dibinātājs: Babītes novada pašvaldība
Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts,
Babītes novads, LV–2107

Par avīzes sagatavošanu atbild sabiedrisko
attiecību speciāliste Lelde Drozdova-Auzāne.
Tālrunis: 67914379, fakss: 67914435
e-pasta adrese: lelde.drozdova-auzane@babite.lv

• SN Nr. 1 Par grozījumiem
Babītes novada pašvaldības
domes 26.09.2012. saistošajos
noteikumos Nr.19 „Par Babītes
novada pašvaldības pabalstiem
iedzīvotājiem bez materiālā
stāvokļa izvērtēšanas”
• SN Nr. 4 Par grozījumiem Babītes
novada pašvaldības 17.12.2014.
saistošajos noteikumos Nr.20
„Kapsētu darbības un uzturēšanas
noteikumi Babītes novadā”
• SN Nr. 5 Par grozījumiem Babītes
novada pašvaldības 23.01.2013.
saistošajos noteikumos Nr.3
„Nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu piešķiršanas kārtība
atsevišķām nodokļa maksātāju
kategorijām Babītes novadā”

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

