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Uzrunās ļaudis kļūt par
audžuģimenēm,
viesģimenēm vai
adoptētājiem.
2.lpp.
Babītes novada
koklētāju ansamblis
„Balti” piedalās
LTV šovā „LAI TOP”’.
6.lpp.

Ar patriotismu svētku uzrunās,
muzikālajos priekšnesumos un sirdīs

Babītes vidusskolas
muzeja vadītāja
Aina Kvēpa
FOTO: LELDE DROZDOVA-AUZĀNE

4. maijā Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības centrā
notika Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pieņemšanas gadadienai veltīts pasākums „Mēs esam te, Latvija”.
Pasākuma svinīgajā daļā klātesošos uzrunāja Babītes novada
pašvaldības domes priekšsēdētājs
Andrejs Ence, kurš hronoloģiskā
secībā atminējās zīmīgos notikumus gan Latvijas, gan novada kontekstā līdz 1990. gada 4. maijam.
Babītes vidusskolas muzeja vadītāja Aina Kvēpa svētku uzrunā
atklāja, ka pirms 25 gadiem kopā
ar domubiedriem bija sajūsmā
kaut pastalās, bet doties uz brīvu
Latviju. Taču tā laika patriotismu
drīz vien aizēnojusi pašu latviešu
pieļautā kļūda, ievēlot deputātus,
kuriem „Latvija bija, tā teikt, pie
kājas. Nesen biju aizgājusi uz Latvijas Nacionālā teātra izrādi „ŽŽ-Žurka klāt!”. Kad izrādes laikā
uz skatuves tika uznesti 10 tūkstoši koferu, es apraudājos. Tie
nebija tikai koferi, tie simbolizēja
cilvēkus, kuri aizbraukuši no Latvijas. Cilvēku došanās uz citām
zemēm loģiski izskaidrojama bija
1915., 1944. un 1945. gadā. Bet
kas notiek tagad? Kāpēc jādodas prom no brīvas Latvijas? Lai
Dievs dod, ka arī 2222. gadā te
būtu Latvija un latvieši ar lepnumu dziedātu „Še, kur līgo priežu

Akordeonists Valdis Zilvers (no kreisās), pasākuma
vadītāja aktrise Zane Jančevska, dziedātājs Andris
Daņiļenko un taustiņinstrumentālists Juris Rozenbergs
meži”!” savas iedvesmojošās uzrunas noslēgumā vēlēja A. Kvēpa.
Atmiņas pasākuma norises gaitā papildināja Babītes vidusskolas
11. klases skolēnu Annas Sestules
un Kristapa Muižnieka sadarbībā
ar vēstures skolotāju Anitu Butuli šogad aprīlī radītā videostāsta
demonstrēšana. Šis videostāsts ir
mūsdienu skolēnu redzējums par
1990. gada 4. maija Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas deklarāciju. Skolēnu īsfilma
tika pieteikta Valsts kancelejas
sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru un Kultūras ministriju rīkotajam videokonkursam
„Mūsu 4. maija deklarācija”, un 29.
aprīlī tās veidotāji saņēma Ministru prezidentes Laimdotas Straujumas Pateicības rakstus.
Mīlestības apliecinājumu pret
Latviju un visu latvisko turpināja
Latvijas Nacionālā teātra aktieru
un mūziķu sniegtais koncerts,
kurā klausītājiem ansamblis –
Zane Jančevska, Andris Daņiļenko, Valdis Zilveris un Juris
Rozenbergs – piedāvāja gan pašu
sacerētās dziesmas, gan visiem
labi zināmās un tautā iemīļotās
dziesmas par Latviju. Dzeja, mūzika un mūziķu atdeve lika atvērties arī apmeklētājiem – dziedot
līdzi un pat ceļoties kājās. Atsaucīgā publika Kultūrizglītības
centrā bija patīkams pārsteigums
arī pašiem mūziķiem. Kā pēc pa-

sākuma teica taustiņintrumentālists Juris Rozenbergs: „Tā nu vēl
nekad nebija gadījies, ka pēdējās
trīs dziesmas visi stāv kājās un
dzied līdzi! Paldies publikai un
organizatoriem!”
Pēc koncerta pasākuma viesi
pulcējās Babītes novada pašvaldības bibliotēkā Piņķos, lai draudzīgā atmosfērā kavētos atmiņās
par notikumiem 25 gadus senā
pagātnē, kad Latvija atsāka savu
ceļu brīvībā.
Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas
25. gadadiena ir aizvadīta, tuvojas nākamie valstiski nozīmīgie
svētki – 1991. gada barikāžu atcere, kam 2016. gada janvārī arī
apritēs 25 gadi. Gatavojoties tai,
Babītes vidusskolas vēstures skolotāja Anita Butule aicina ikvienu
Babītes novada iedzīvotāju dalīties ar 1991. gada janvāra notikumu fotogrāfijām, rakstiem, audio
un videomateriāliem, jo, līdzīgi
kā šogad, kopā ar skolēniem tiks
radīts jauns videostāsts – šoreiz
par 1991. gada barikādēm.
Ja jums ir kādas liecības par
1991. gada notikumiem, aicinām
sazināties ar Babītes vidusskolas
direktores vietnieci Gitu Sondori
(mob. tālr. 28364025,
e-pasts gita.sondore@babite.lv).
Lelde Drozdova-Auzāne,
Babītes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

KARUSELIS

1. maijā novada iedzīvotāju
skaits sasniedzis 10 174

Izstādes Babītes novada pašvaldības
bibliotēkā Piņķos maijā un jūnijā
• Jāņa Kļaviņa grāmatu (angļu valodā) dāvinājums.
Jānis Kļaviņš dzimis Latvijā, Madonā, dzīvo
Amerikā – Kalifornijā. Nosvinējis 100 gadu
jubileju!
• Rakstniekam, bērnu grāmatu autoram Mārim
Rungulim – 65
• 15. maijs – Starptautiskā ģimenes diena
• Vasara klāt – laiks ceļot!
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Interesenti aicināti uz semināriem par atbalsta un sadarbības iespējām
Biedrība „Pierīgas partnerība”
turpina darbu pie sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģijas izstrādes, pēc kuras apstiprināšanas novados dzīvojošie varēs
īstenot savus projektus LEADER
programmas finansējuma apguvei 2014.–2020. gada plānošanas
periodā. Lai veicinātu vietējo
iedzīvotāju sadarbību, maijā un
jūnijā notiks vairāki tematiskie
semināri, kas solās būt aizraujoši,
jaunām tēmām un idejām bagāti.

piešķirtos līdzekļus (Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai
un Eiropas Zivsaimniecības fonds),
Babītes, Mārupes un Olaines novadā īstenoti gandrīz 100 projekti. Ar
projektu palīdzību sakārtotas novadu teritorijas, izveidoti veloceliņi,
parki, bērnu rotaļu un sporta laukumi, biedrības ir labiekārtojušas
peldvietas, iegādāti tērpi dejotājiem un dziedātājiem, uzņēmēji ir
attīstījuši infrastruktūru un iegādājušies ražošanas iekārtas.
Jaunā plānošanas perioda ietvaSemināru laikā tiks apzinātas dažā- ros tiek veicināta vietējās ekonomidu iedzīvotāju grupu vajadzības un kas attīstība, ir paredzēts finansēidejas par vietējās teritorijas attīstību, jums jaunu uzņēmumu dibināšanai
to veicinošajiem un kavējošajiem un esošo uzņēmumu dažādošanai.
faktoriem. Balstoties uz sniegtajiem Īpašs atbalsts paredzēts uzņēmuieteikumiem, tiks izstrādāts rīcību miem mājražošanā un lauku tūrisplāns LEADER programmas finan- mā, kuru apgrozījums ir ne vairāk
sējuma apguvei līdz 2020. gadam.
kā 70 000 eiro gadā. Finansējums
Iepriekšējā plānošanas periodā, tiek paredzēts arī teritorijas sakārtoizmantojot LEADER programmas šanai un sabiedrisko aktivitāšu, t.sk.

23. maijā plkst. 14

Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības centra Lielajā zālē
(Piņķos, Jūrmalas ielā 14A)
Bērnu tiesību speciālisti un audžuģimenēs augušie jaunieši uzrunās
Babītes novada iedzīvotājus par iespējām kļūt par audžuģimenēm,
viesģimenēm vai adoptētājiem

Pasākumā

Teatralizēts uzvedums «Velniņi»
Bērni, kuri paši ir sastapušies ar grūtībām, izspēlēs savas dzīves
notikumus un emocijas

Par projektu stāstīs un uz jautājumiem atbildēs:

Rīgas Domes Labklājības departamenta ģimeņu un bērnu sektora
galvenā speciāliste – eksperte Sandra Rancāne
Projekta vadītāja, Sociālo pakalpojumu aģentūras valdes locekle
Ārija Martukāne (izaudzinājusi sešus bērnus audžuģimenes un
aizbildniecības statusā)
Bērnu tiesību speciāliste juriste Laila Hendzele
Ieeja bez maksas

Uzrunās ļaudis kļūt par audžuģimenēm,
viesģimenēm vai adoptētājiem

Pasākums Piņķos būs pirmais visvairāk gadījumu, kad bērni dažātālāku pasākumu virknē, ko or- du iemeslu dēļ jāšķir no bioloģiskaganizē nodibinājums „Sociālo jiem vecākiem, un aptuveni 500 bērpakalpojumu aģentūra” sadar- nu dzīvo sociālās aprūpes iestādēs.
bībā ar Rīgas Domes Labklājī- Savukārt Rīgas iedzīvotāju iespējas
bas departamentu un Latvijas pieņemt bērnus savās ģimenēs jau
tiek aktīvi izmantotas. Plānotas tikKristīgo aliansi bāreņiem.
šanās arī citos Pierīgas novados.
Projekta organizētāji pateicas BaProjekta uzdevums ir iepazīstināt
Pierīgas novadu iedzīvotājus ar ie- bītes novada pašvaldībai un speciāspējām, juridisko procedūru, sociā- listiem par atsaucību šādas aktivilajiem nosacījumiem un praktisko tātes īstenošanai novadā. Bērnam
pieredzi, lai vērtētu savu motivāciju ir tiesības augt ģimenē, un kādai
un pamatoti izšķirtos par soli kļūt ģimenei šī varbūt ir lieliska iespēja!
Kontakti: „Sociālo pakalpojupar audžuģimeni, viesģimeni vai
adoptētāju.Projekta mērķis – nodro- mu aģentūra”, projekta vadītāja
šināt maksimāli lielam bērnu skai- Ārija Martukāne, e-pasts aritam iespēju augt ģimenē (arī cilvēks, ja.martukane@gmail.com, tālr.
kurš dzīvo viens, var kļūt par ģimeni 26514351.
bērnam).
Dzintris Kolāts,
Pierīgas reģions, tostarp Babītes
projekta sabiedrisko attiecību
novads, izvēlēts tādēļ, ka tieši Rīgā ir
un preses koordinators

apmācību, sociālo aprūpes vietu un
brīvā laikā pavadīšanas aktivitāšu,
nodrošināšanai. Plānots, ka LEADER programmas ieviešana sāksies 2016. gada sākumā, un uzņēmējdarbības atbalstam tiks novirzīti
vismaz 50% no kopējā finansējuma.
Semināru dalībniekiem būs iespēja uzzināt par līdzfinansējuma
piesaistes iespējām, piedalīties
LEADER projektu izstrādes darbnīcā un dibināt jaunus biznesa kontaktus – tikties ar potenciālajiem
sadarbības partneriem. Semināros
tiek aicināti piedalīties Mārupes,
Olaines un Babītes novada pārstāvji.
Dalība seminārā ir bez maksas,
taču vietu skaits ir ierobežots, tāpēc lūgums iepriekš pieteikt savu
dalību, zvanot uz tālr. 28644888
vai rakstot e-pastu uz info@
pierigaspartneriba.lv, lai rezervētu
vietu. Semināru darba kārtība un
pieaicinātie lektori tiks publicēti
biedrības un novadu mājaslapās.
Aicinām visus Babītes, Mārupes un Olaines novada mājražotājus, daiļamatniekus, tūrisma
pakalpojumu sniedzējus un citus
interesentus, kuri vēlas uzzināt
par sadarbības un atbalsta iespējām, sazināties ar biedrību, nosūtot savu kontaktinformāciju uz
e-pastu info@pierigaspartneriba.lv.
Ir aizvadītas biedrības „Pierīgas
partnerība” rīkotās tikšanās ar iedzīvotājiem Babītes novadā. 27.
aprīlī tikšanās notika Piņķos, Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības centrā, 29. aprīlī Spuņciemā, Salas sākumskolā „Pīlādzīšos”,
un 5. maijā Babītē, bērnudārzā
„Vinnijs”. Šādas tikšanās notika arī
Mārupes un Olaines novadā (Mār
upē, Jaunmārupē, Tīrainē, Skultē,
Olainē, Jaunolainē, Stunīšos (Gaismās), Medemciemā un Jāņupē).
„Pierīgas partnerība” valdes
priekšsēdētāja Nadīna Millere
interesentus informēja par biedrības darbību, LEADER pieeju un
LEADER programmā īstenotajiem projektiem aizvadītajā periodā. Babītes novadā LEADER
projektu ietvaros izbūvēts futbola
laukums, iegādāti tērpi korim un
deju kolektīvam, mūzikas instrumenti kolektīviem, ūdenssporta inventārs, kā arī krūmmelleņu stādi
un sporta aprīkojums futbolistiem,
labiekārtota vairāku zirgu saimniecību un uzņēmumu infrastruktūra,
uzlabotas mājaslapas internetā u.c.
Semināru otrajā daļā tika apkopotas iedzīvotāju vajadzības un
ieteikumi par vides labiekārtošanu,
uzņēmējdarbības attīstību, sabiedrisko aktivitāšu dažādošanu, sociālo
pakalpojumu pieejamību un jauniešu un senioru iesaisti sabiedriskajā
dzīvē. Esam priecīgi par iedzīvotāju

Pieteikšanās, rakstot uz e-pastu: info@pierigaspartneriba vai zvanot 28 644 888
Vairāk informācijas www.pierigaspartneriba.lv

atsaucību un ieinteresētību sava novada attīstības veicināšanā.
Iedzīvotāji vēlas, lai Babītes novadā būtu:
• jauni velomaršruti, tie būtu savienoti ar citiem novadiem, izveidots
velomaršruts Babīte–Piņķi, kā arī
pieejamas velonovietnes;
• atpūtas takas Beberbeķu dabas
parkā, pie Babītes ezera. Pie Babītes ezera būtu vēlams arī putnu
vērošanas tornis;
• Piņķos un pie Božu ezera lab
iekārtotas peldvietas – ierīkotas ģērb
tuves, sakārtota piekļuve ūdenim;
• sporta un bērnu rotaļu laukumi, sakārtoti daudzdzīvokļu māju
iekšpagalmi,
• nodrošināti atkritumu šķirošanas
punkti;
• ielu un pieturvietu apgaismojums Varkaļos un Mežārēs.
Babītes iedzīvotāji norādīja arī to,
ka būtu vēlams veikt ātrumu ierobežojošus pasākumus apdzīvotajās
vietās, piemēram, Celtniecības ielā,
Vīkuļos paplašināt ceļu, kas ved
uz LU rododendru selekcijas un
izmēģinājumu audzētavu „Babīte”.
Visi ieteikumi tiks apspriesti ar
Babītes novada pašvaldības pārstāvjiem, kā arī biedrība ņems vērā
ieteikumus, izstrādājot rīcības sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģijai.
Vēlamies pateikties Babītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Andrejam Encem, kurš
piedalījās semināros Piņķos un

Spuņciemā, informēja iedzīvotājus par pašvaldības plānotajām
aktivitātēm un atbildēja uz iedzīvotāju ierosinājumiem, kā arī
sniedza informāciju iedzīvotājiem,
kas jādara, lai dzīvesvietas tuvumā
tiktu novietoti atkritumu šķirošanas konteineri. Attiecībā uz kāda
iedzīvotāja ierosinājumu par novērošanas kameru nepieciešamību
Babītes novadā A. Ence norādīja,
ka novadā pašvaldība jau ir uzstādījusi drošības kameras. Tādējādi
jau šajos semināros tika atrisināta
daļa iesniegto ierosinājumu un
veicināta iedzīvotāju informētība.
A. Ence skaidroja, ka pašvaldība
vienmēr ir atbalstījusi iedzīvotāju
iniciatīvu, tikai ir jānāk ar savu vēlmi un ierosinājumu uz pašvaldību.
Tāpēc, iedzīvotāji, esiet aktīvi, jo
labas idejas piepildās vienmēr!
Projektu idejas un ieteikumus,
ko vajadzētu iekļaut vietējās rīcības grupas teritorijas attīstības
stratēģijā un kas veicinātu uzņēmējdarbību, dažādotu sabiedriskās aktivitātes vai uzlabotu reģiona
apkārtējo vidi, gaidīsim uz e-pastu
info@pierigaspartneriba.lv ar norādi „Ieteikumi stratēģijai”.
Jautājumu gadījumā lūgums
sazināties ar biedrību, zvanot uz
tālr. 28644888. Plašāka informācija par biedrības darbību mājaslapā
www.pierigaspartneriba.lv.
Alīna Lukjanceva,
biedrības „Pierīgas partnerība”
projektu vadītāja
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Pašvaldības domes sēdē aprīlī pieņemtie lēmumi
Babītes novada pašvaldības Babītes pagastā, Babītes novadā,
domes sēdē 22. aprīlī tika izska- zemes vienībai ar kadastra apzītīti 33 darba kārtībā iekļautie mējumu 80480070833;
punkti. Sēdē piedalījās 13 domes • apstiprināt izstrādāto detālplādeputāti.
nojuma projektu nekustamajiem
īpašumiem „Ārendas”, kadastra
Domes lēmumi īsumā:
apzīmējums 80880020006, un
• piešķirt adresi divu dzīvokļu „Jaunkrasti”, kadastra apzīmējums
dzīvojamās mājas Graudu ielā 1, 80880020060;
Dzilnuciemā, Babītes pagastā, • apstiprināt izstrādāto detālBabītes novadā, kadastra apzī- plānojuma projektu nekustamā
mējums 80480070264001, divām īpašuma „Smilgu pļava” zemes
telpu grupām;
vienībai ar kadastra apzīmējumu
• piešķirt adresi un noteikt nekus- 80480010033;
tamā īpašuma lietošanas mērķus • apstiprināt detālplānojuma gronekustamā īpašuma „Dzelmes”, zījumu projektu nekustamajam
kadastra apzīmējums Nr. 8048 īpašumam Lāču iela 12, Lapsas,
0040356, detālplānojuma terito- Babītes pagasts, Babītes novads,
rijā projektētajām astoņām zemes zemes vienībai ar kadastra apzīvienībām;
mējumu 80480070431;
• atdalīt no nekustamā īpašu- • nodot SIA „Sensol” nomas liema „Vecremmes Lāči”, kadastra tošanā nekustamā īpašuma „ĀbeNr. 80880100054, zemes vie- les” zemes vienības ar kadastra
nību ar kadastra apzīmējumu apzīmējumu 80480030170 daļu
80880100055 un piešķirt nosau- 0,2853 ha platībā ar tiesībām būkumu „Remmes”, noteikt nekus- vēt kompozītmateriālu ražotni un
tamā īpašuma lietošanas mērķi: noliktavu. Noteikt nomas līguma
zeme, uz kuras galvenā saimnie- termiņu 01.06.2015.–31.12.2025.
ciskā darbība ir lauksaimniecība, – un nomas maksu 1,5% apmērā
0,9 ha platībā un zeme, uz kuras no zemes kadastrālās vērtības;
galvenā saimnieciskā darbība ir • atcelt Babītes novada pašvaldīmežsaimniecība, – 2,5 ha platībā; bas domes 17.12.2014. lēmumu
• precizēt nekustamā īpašuma „Par zemes pastāvīgās lietošanas
Kadiķu iela 28, kadastra apzī- tiesību izbeigšanos un zemes iemējums 80480010286, noteikto skaitīšanu rezerves zemes fondā”;
nekustamā īpašuma lietošanas • precizēt Babītes novada pašvalmērķi, nosakot – individuālo dzī- dības domes 16.12.2009. lēmuma
vojamo māju apbūve 0,2568 ha „Par lauku apvidus zemes piekriplatībā un zeme dzelzceļa infra- tību valstij un Babītes novada
struktūras zemes nodalījuma jos- pašvaldībai” 1.1. apakšpunktu.
lā un ceļu zemes nodalījuma joslā – Divas zemes vienības apstiprināt
0,06322 ha platībā;
kā zemes starpgabalus, likvidējot
• apstiprināt nosacījumu Nr. 19 piešķirtos nosaukumus, piešķirot
zemes ierīcības projekta izstrā- tiem jaunus nosaukumus, un nodei nekustamajam īpašumam teikt, ka minētie starpgabali pie„Baltalstes”, Spilve, Babītes pagasts, krīt Babītes novada pašvaldībai
Babītes novads, kadastra apzīmē- un tie ierakstāmi zemesgrāmatā
jums 8048 004 0244;
uz pašvaldības vārda;
• apstiprināt nekustamā īpašuma • noslēgt zemes nomas līgumus
„Taurēni” detālplānojuma grozīju- ar trīs personām par pašvaldībai
mus nekustamā īpašuma Parka piederošā nekustamā īpašuma
aleja 12 robežās, Dzilnuciemā, „Dārzi” zemes vienības, kadastra

apzīmējums 80480030167, daļas
iznomāšanu ģimenes dārzu ierīkošanai un uzturēšanai;
• nekustamajā īpašumā „Ļutas 4”,
Skārduciems, Babītes pagasts,
Babītes novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
80480070008 esošajai ēkai „Ļutas”-5 (zirgu stallis) piešķirt adresi: „Ļutas 5”, Skārduciems, Babītes
pagasts, Babītes novads, LV-2107;
• izsniegt izziņas divām personām par piekrišanu iegūt īpašumā nekustamo īpašumu „Zīļu
iela 2”, kadastra Nr. 80480010885,
Mežārēs, Babītes pagastā, Babītes
novadā, un „Parka aleja 6”, kadastra Nr. 80480070206, Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Babītes
novadā;
• piešķirt pabalstu vienai personai 150 EUR, divām personām –
200 EUR un divām personām
– 290 EUR apmērā sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai, 200 EUR apmērā – vienai
personai sociālās rehabilitācijas
mērķu sasniegšanai un aprūpes
mājās pabalstu 2. aprūpes līmenī
30 EUR apmērā. Pabalsti izmaksājami laika periodā līdz
31.12.2015., apmaksu veicot izdevumus attaisnojošu dokumentu iesniegšanas Babītes novada
pašvaldībā;
• pagarināt sociālā dzīvokļa Celtnieku ielā 1–8, Babītē, īres līgumu
ar vienu personu uz sešiem mēnešiem;
• apstiprināt „Babītes novada
pašvaldībai piederoša nekustamā
īpašuma – zemes gabala ar nosaukumu „Starpgabals Nr. 21”, kadastra apzīmējums 80480030984,
Piņķos, Babītes pagastā, Babītes
novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80480030279 izsoles noteikumus;
• apstiprināt Babītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā
īpašuma „Mazie lībieši” Piņķos,
Babītes pagastā, Babītes novadā,

atsavināšanas izsoles rezultātus.
Par izsoles uzvarētāju apstiprināt
SIA „ABODE PROJECTS”;
• apstiprināt Babītes novada pašvaldības noteikumus Nr. 5 „Par
transportlīdzekļu izmantošanu
Babītes novada pašvaldībā ”;
• veikt izmaiņas pašvaldības
17.12.2015. noteikumu Nr. 22
„Par amatiem, to klasificēšanu un
mēnešalgām pašvaldības iestādēs
2015. gadā” trīs pielikumos;
• noteikt 34 Babītes novada pašvaldības darbiniekiem piešķirto
mobilo tālruņu izmantošanas limitus mēnesī;
• precizēt Babītes novada pašvaldības domes 22.02.2012. lēmumu
„Par Babītes novada pašvaldības
īpašumā vai lietojumā esošo automašīnu degvielas limitiem”;
• apstiprināt Babītes novada pašvaldības 2014. gada
pārskatu, t.sk. bilances kopsummu 29 688 645 EUR;
pamatbudžeta izpildes rezultātu
2 322 623 EUR; speciālā budžeta
izpildes rezultātu (-32 137) EUR;
ziedojumu un dāvinājumu budžeta izpildes rezultātu (-38 707)
EUR. Apstiprināt Babītes novada pašvaldības konsolidēto
2014. gada pārskatu, t.sk. bilances kopsummu 29 691 252 EUR;
pamatbudžeta izpildes rezultātu
2 322 273 EUR; speciālā budžeta
izpildes rezultātu (-32 137) EUR;
ziedojumu un dāvinājumu budžeta izpildes rezultātu (-38 707)
EUR;
• apstiprināt Babītes novada pašvaldības saistošos noteikumus
Nr. 7 „Par grozījumiem Babītes
novada pašvaldības 2015. gada
budžetā” (avīzes pielikumā);
• iedalīt 384 EUR dotāciju Babītes novada iedzīvotājas dalībai
8. Starptautiskajā jauno mūziķu
konkursā Vācijā, Oldenburgā
2015. gadā no 7. līdz 11. jūlijam
(dalības maksas un ceļa izdevumu segšanai);

• iedalīt 500 EUR Latvijas Tenisa
savienībai par Babītes novada iedzīvotājas dalību starptautiskajās
tenisa sacensībās 2015. gadā. Iedalīt 2800 EUR biedrībai „ASANO” par biedrības izlases grupas
(19 dalībnieku) karatē inventāra
iegādi 2015.–2016. gada sezonā.
Iedalīt 300 EUR biedrībai „Profesionālās ievirzes sporta skola
„Pārdaugava”” Babītes novada
iedzīvotāja dalībai sporta skolas „Pārdaugava” hokeja treniņos
SSG-A grupā. Iedalīt 800 EUR
biedrībai „Sporta klubs „Bombardiers”” Babītes novada iedzīvotājas dalībai ūdensslēpošanas
sacensībās 2015. gadā;
• par ilggadēju ieguldījumu – 25
profesionālās darbības gadiem
Salas sākumskolā – piešķirt
naudas balvas pedagogiem: Anitai Anspokai – 504 EUR, Astrai
Šumskai – 547 EUR, Laimai Helvigai – 644 EUR;
• iedalīt 552,61 EUR apsaimniekošanas biedrībai „Lapsas” bērnu rotaļu laukumam izmantotās
teritorijas zemes nomas maksas
izdevumu segšanai;
• izslēgt Lindu Klāvu no Babītes
novada pašvaldības Iepirkumu
komisijas sastāva. Iekļaut Babītes
novada pašvaldības Iepirkumu
komisijas sastāvā Dāvidu Valteru;
• atteikties iegādāties Stopiņu novada pašvaldībai piederošās daļas
sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Rīgas Apriņķa Avīze”;
• piešķirt Babītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājam
Andrejam Encem apmaksātu papildatvaļinājumu – piecas darba
dienas;
• no nekustamā īpašuma „Cenas”,
kadastra
apzīmējums
80480150042, atdalīt zemes gabalu 1,0 ha platībā, izstrādājot zemes ierīcības projektu.
Andrejs Ence,
Babītes novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs

Paziņojums par nekustamā īpašuma „Saliņas”
detālplānojuma grozījumu apstiprināšanu
nekustamā īpašuma Lāču iela 12 robežās

Paziņojums par nekustamā īpašuma „Taurēni”
detālplānojuma grozījumu apstiprināšanu
nekustamā īpašuma Parka aleja 12 robežās

Ar Babītes novada pašvaldības domes 2015. gada 22. aprīļa lēmumu „Par detālplānojuma grozījumu projekta nekustamajam īpašumam Lāču iela 12 Lapsās, Babītes pagastā, Babītes novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
80480070431, apstiprināšanu” (prot. Nr. 6, 9.§) ir apstiprināti nekustamā īpašuma „Saliņas” detālplānojuma grozījumi nekustamā īpašuma Lāču iela 12 robežās.
Ar detālplānojuma dokumentāciju var iepazīties pašvaldības mājaslapā
www.babite.lv.
Veldze Liepa,
Attīstības daļas vadītāja

Ar Babītes novada pašvaldības domes 2015. gada 22. aprīļa lēmumu „Par nekustamā
īpašuma „Taurēni” detālplānojuma grozījumu nekustamā īpašuma Parka aleja 12
robežās Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Babītes novadā, zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 80480070833, apstiprināšanu” (prot. Nr. 6, 6.§) ir apstiprināts detālplānojuma grozījumu projekts nekustamā īpašuma Parka aleja 12 robežās.
Ar detālplānojuma dokumentāciju var iepazīties pašvaldības mājaslapā
www.babite.lv.
Veldze Liepa,
Attīstības daļas
vadītāja
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Par detālplānojuma n. ī. „Smilgu pļava”
apstiprināšanu

Par detālplānojuma n. ī. „Ārendas” un „Jaunkrasti”
apstiprināšanu

Ar Babītes novada pašvaldības domes 2015. gada 22. aprīļa lēmumu „Par
detālplānojuma apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Smilgu pļava”, Mežāres,
Babītes pagasts, Babītes novads, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
80480010033” (prot. Nr. 6, 8. §), ir apstiprināts detālplānojums nekustamajam
īpašumam „Smilgu pļava”.
Ar detālplānojuma dokumentāciju var iepazīties pašvaldības mājaslapā
www.babite.lv.
Veldze Liepa,
Attīstības daļas vadītāja

Ar Babītes novada pašvaldības domes 2015. gada 22. aprīļa lēmumu „Par
detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem „Ārendas” zemes
vienībai, kadastra apzīmējums 80880020006, un „Jaunkrasti” zemes vienībai,
kadastra apzīmējums 80880020060” (prot. Nr. 6, 7. §), ir apstiprināts detālplānojums
nekustamajiem īpašumiem „Ārendas” un „Jaunkrasti”.
Ar detālplānojuma dokumentāciju var iepazīties pašvaldības mājaslapā
www.babite.lv.
Veldze Liepa,
Attīstības daļas vadītāja

Saimnieciskie darbi aprīlī

Aktualitātes:

• Pašvaldības īpašumā iegādātas
mazlietotas vieglās automašīnas:
Subaru Forester (2012. gada izlaiduma) par līgumcenu 13 864 EUR
un Subaru Forester (2014. gada
izlaiduma)
par
līgumcenu
20 446 EUR.
• Pabeigta Dzilnupes sūkņu stacijas teritorijas labiekārtošana.
• Veikta nekustamo īpašumu Liepu aleja 17 un „Mildas” Babītē,
Babītes pagastā, tehniskā apsekošana un saņemti tehniskās apsekošanas atzinumi.
• Turpinās gājēju tilta pārbūves
būvprojekta izstrāde nekustamajā īpašumā „Antiņu kapi” Babītes
pagastā, Babītes novadā, un tehniskā projekta „Pagastmājas rekonstrukcija par kultūrizglītības
centru” ekspertīze.
• Akceptēts SIA „DDP” izstrādātais būvprojekts „Priedaines
ielas posma no Mežaparka ielas
līdz Miglas ielai Piņķos, Babītes
pagastā, Babītes novadā, seguma
atjaunošana”.
• Akceptēts SIA „Vertex projekti”
izstrādātais būvprojekts „Stāvlaukuma izbūve Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, n/ī
„Loki””.
• 21 zemes vienībai veikta zemes
ierīcības projektu izstrāde, zemes
uzmērīšana, zemes robežu, si-

tuāciju un apgrūtinājumu plānu
izstrāde.

Noslēgti līgumi ar:

• SIA „ATEA” par datortehnikas
piegādi Babītes novada pirmsskolas izglītības iestādes „Saimīte” vajadzībām; līgumcena
5574 EUR;
• SIA „Strabag” par autoceļa C65,
Dzilnuciems–Piņķi, pārbūvi; līgumcena 994 366 EUR, izpildes
termiņš 26.10.2015.;
• SIA „Profesionālā būvju uzraudzība” par autoceļa C65, Dzilnuciems–Piņķi, pārbūves būvdarbu būvuzraudzību; līgumcena
8602 EUR, termiņš 26.10.2015.;
• SIA „Delta EM” par ielu apgaismojuma izbūves darbu autoceļa
C65, Dzilnuciems–Piņķi, posmā
un Pļavu, Zāļu un Smilgu ielā
Babītes pagastā, Babītes novadā, autoruzraudzību; līgumcena
427 EUR, termiņš 26.10.2015.;
• SIA „BM-projekts” par autoceļa
C65, Dzilnuciems–Piņķi, pārbūves autoruzraudzību; līgumcena
1992 EUR, termiņš 26.10.2015.;
• SIA „Projektēšanas birojs Austrumi” par ielu apgaismojuma
būvniecības Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Babītes novadā,
būvprojekta izstrādi; līgumcena
2015 EUR, termiņš 23.07.2015.;
• SIA „Projektēšanas birojs Aus-

trumi” par ielu apgaismojuma
būvniecības Mežārēs, Babītes pagastā, Babītes novadā, būvprojekta izstrādi; līgumcena 1440 EUR,
termiņš 09.07.2015.;
• SIA „Sporta halle” par skatītāju tribīņu piegādi un uzstādīšanu Babītes sporta kompleksa
āra futbola laukumā; līgumcena
23 308 EUR, termiņš 15.06.2015.;
• SIA „Deitilde” par teritorijas
labiekārtošanas darbu veikšanu
pašvaldības nekustamajā īpašumā „Lībieši” Piņķos, Babītes novadā; līgumcena 2425 EUR, termiņš 19.05.2015.

Procesā esošās
iepirkumu procedūras:

• Noslēdzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš iepirkumam
par Babītes novada pašvaldības
autoceļu, ielu un to posmu apstrādi pret putēšanu. Pieņemts
lēmums slēgt līgumu ar SIA „Viamix” par līgumcenu 30 000 EUR.
• Noslēdzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš iepirkumam
par Babītes vidusskolas gaiteņu
remontu. Iesniegti 13 piedāvājumi. Pieņemts lēmums slēgt
līgumu ar SIA „Matīsa sēta” par
līgumcenu 139 828 EUR.
• Noslēdzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš iepirkumam
par ventilācijas sistēmas 2. kārtas

izbūvi Babītes pirmsskolas izglītības iestādē. Pieņemts lēmums
slēgt līgumu ar SIA „Krimont”
par līgumcenu 17 916 EUR.
• Noslēdzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš iepirkumam par
Trenču un Dzilnupes polderu
hidrotehnisko būvju sastāvā esošo tehnoloģisko iekārtu (sūkņu)
remontu. Pieņemts lēmums slēgt
līgumu ar SIA „Polderis” par līgumcenu 32 720 EUR.
• Noslēdzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš iepirkumam
par Priedaines ielas posma no
Mežaparka ielas līdz Rūpnieku
ielai Piņķos, Babītes pagastā, pārbūvi. Iesniegti 10 piedāvājumi.
• Noslēdzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš iepirkumam
par mēbeļu piegādi pirmsskolas
izglītības iestādes „Saimīte” grupu iekārtošanai. Iesniegti septiņi
piedāvājumi.
• Noslēdzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš iepirkumam
par virszemes ūdeņu novadīšanu
no pašvaldības ielu klātnēm Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, atbilstoši izbūves plāniem
un darbu daudzumu sarakstiem.
Iesniegti trīs piedāvājumi.

glītības iestādes „Saimīte” grupu
iekārtošanai;
• transporta pakalpojumu sniegšanu Skolu jaunatnes dziesmu un
deju svētku laikā;
• autoceļa C108 Gātciemā un
Spuņciema ielas Spuņciemā pārbūves būvprojektu izstrādi;
• tematiskā plānojuma izstrādi;
• telpu remontdarbiem pirmsskolas izglītības iestādē „Saimīte”.

Izstrādāti projektēšanas
uzdevumi un ierosinātas
iepirkumu procedūras:

• „„ATC ēka” pārbūve par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, „Administratīvā ēka – pasts” pārbūve par
divu dzīvokļu dzīvojamo māju
un „Garāža” pārbūve par palīgēku
(saimniecības ēka)” nekustamajā
īpašumā „Mildas””, pārbūves tehniskā projekta izstrāde. Līguma
termiņš – 6 mēneši, plānotā līguma izpildes summa – līdz 40 000
EUR bez PVN 21%.
•,,Ēkas pārbūve par „Bibliotēku
un daudzfunkcionālo sociālo
pakalpojumu centru”” pārbūves
tehniskā projekta izstrāde. Līguma termiņš – 6 mēneši, plānotā
līguma izpildes summa – līdz
15 000 EUR bez PVN 21%.
Elfa Sloceniece,
Aprīlī izsludināti
Babītes novada pašvaldības
iepirkumi par:
izpilddirektore
• mēbeļu piegādi pirmsskolas iz-

Sabiedriskās kārtības nodrošināšanai veiktie darbi aprīlī
Babītes novada pašvaldības
administrācijas
sabiedriskās
kārtības daļas sargu darbības
rezultāti sadarbībā ar Olaines
iecirkņa policijas darbiniekiem,
veicot sabiedriskās kārtības uzraudzību Babītes novadā aprīlī:

noziedzīga nodarījuma izdarīšanu;
• saņemti un izskatīti 59 iedzīvotāju iesniegumi un sūdzības;
• ar 53 personām veiktas preventīva rakstura pārrunas un
pieņemti paskaidrojumi;
• par apstāšanās un stāvēšanas
noteikumu neievērošanu sastādīti
• sabiedriskās kārtības uzrau- desmit protokoli – paziņojumi;
• par alkoholisko dzērienu vai
dzībā veikti 72 izbraukumi;
• Valsts policijā nogādātas astoņas citu apreibinošo vielu lietošanu
personas, no kurām sešas – sabiedriskā vietā vai par atrašapar administratīvā pārkāpuma nos sabiedriskā vietā tādā reibuizdarīšanu, divas – aizdomās par ma stāvoklī, kas aizskar cilvēka

cieņu, sastādīti pieci administratīvā pārkāpuma protokoli;
• par nesakoptiem īpašumiem
Babītes novada teritorijā sastādīti
četri administratīvā pārkāpuma
protokoli;
• par atteikšanos no narkotisko
vai psihotropo vielu ietekmes
medicīniskās pārbaudes sastādīts
viens administratīvā pārkāpuma
protokols.
Sabiedriskās kārtības inspektori sadarbībā ar Valsts policijas
Rīgas reģiona pārvaldes Olaines

iecirkņa policijas darbiniekiem
aizturēja personu, kura veica
nelikumīgu zivju iegūšanu ar
aizliegtiem rīkiem Babītes ezerā
Babītes pagastā. Maluzvejnieks
nelikumīgi ar 45 tīkliem, kuru
garums pārsniedza 2,2 kilomet
rus, bija nozvejojis vērienīgu zivju daudzumu: piecas līdakas, 119
līņus un 100 kg citu sugu zivis –
brekšus, raudas un karūsas. Zivju
resursiem nodarītais zaudējums
sasniedz gandrīz 6460 eiro. Maluzvejnieks nespēja vienlaikus ie-

vietot automašīnā gan laivu, gan
visu nelikumīgi iegūto zivju daudzumu, tādēļ vēl 150–200 līņu
viņš bija ievietojis speciāli izgatavotos zivju uzglabājamajos tīkliņos un atstājis ūdenī pie krasta.
Šīs zivis uzreiz pēc to atrašanas
nekavējoties atbrīvotas.
Par sabiedriskās kārtības u. c.
likumpārkāpumiem lūgums ziņot
sabiedriskās kārtības daļai, zvanot
uz diennakts tālruni 29466001.
Ainārs Skudris,
sabiedriskās kārtības sargs

www.babite.lv

2015. gada 19. maijs, nr. 61

Babītes vidusskolas aprīļa ziņas

• Babītes vidusskola ir akreditēta
turpmākajiem sešiem gadiem.
• 11. klases skolniece Aija Grizāne Latvijas 3. atklātajā mājsaimniecības olimpiādē, sekcijā „Tradicionālās kultūras mantojums”,
ieguvusi 1. pakāpes diplomu par
Babītes vidusskolā izstrādāto zinātniski pētniecisko darbu (darba
vadītāja Anita Bareika) par ukraiņu korovaja tradīciju „Manu senču galda kultūras vērtības” (plašāks raksts – www.babite.lv).
• 11. klases skolnieces Valērija
Lepa un Marta Pitlane Latvijas 39.
skolēnu zinātniskajā konferencē,
sekcijā „Zemes zinātņu un ekonomiskā ģeogrāfija”, ieguvušas I
pakāpes diplomus par Babītes vidusskolā izstrādāto zinātniski pētniecisko darbu (darba vadītāja Inese Gavare) par slēpņošanu Latvijā
(plašāks raksts – www.babite.lv).
• 11. klases skolniece Anna Sestule uzvarējusi LMT jauno reportieru konkursā un XI Latvijas
Skolu jaunatnes dziesmu un deju
svētku laikā kopā ar četriem citiem Latvijas uzvarētājiem, kuri
reizē ir arī svētku dalībnieki, ar

Anna Sestule un Kristaps
Muižnieks saņem Ministru
prezidentes Laimdotas
Straujumas Pateicības
rakstus
FOTO NO BABĪTES VIDUSSKOLAS
ARHĪVA

konkursa organizatoru piešķirtajiem viedtālruņiem atspoguļos
svētku norisi.
• 29. aprīlī 11. klases skolēni Anna
Sestule un Kristaps Muižnieks un
vēstures skolotāja Anita Butule
saņēma Ministru prezidentes
Laimdotas Straujumas Pateicības
rakstus par skolēnu radīto videostāstu „Mūsu 4. maija deklarācija”.
• 30. aprīlī Babītes vidusskolas jaunieši no Ekoskolas padomes un
direktores vietniece izglītības jomā

Gita Sondore devās uz Aizkraukli,
kur Aizkraukles novada ģimnāzijas organizācijas „AizEko” jaunieši bija noorganizējuši pasākumu
„Pirmais vilnis” visām skolām, kuras iesaistītas Ekoskolas projektā.
„Pēc informatīvi bagātās ekskursijas Pļaviņu HES Aizkraukles novada ģimnāzijā noritēja pasākuma
atklāšanas ceremonija un radošās
darbnīcas. Vēlāk piedalījāmies
orientēšanās sacensībās „Atklāt
ūdens raksturu”, kuru noslēgumā
pie Daugavas kopā nodibinājām
„Aqua amore” biedrību. Sakām
lielu paldies Aizkraukles novada ģimnāzijai par uzņemšanu un
ģimnāzijas organizācijas „AizEko”
jauniešiem par lieliski izstrādāto
pasākuma programmu. Dzirdētais
un redzētais mūs ļoti iedvesmoja
turpmākajam darbam ceļā uz Ekoskolas karoga iegūšanu!” gandarīta
ir G. Sondore.
• 14. aprīlī 4.a klases skolnieces
Annija Gaile un Nikola Elīna
Sauja piedalījās starptautiskā matemātikas konkursa „Tik vai cik”
4. kārtā (skolotāja A. Kalniņa).
• No 19. līdz 25. aprīlim Itālijā

skolas direktore Ilze Rozenberga
un angļu valodas skolotāja Ruta
Virbule piedalījās „Erasmus+”
projektā „Pedagogu profesionālā
izaugsme izglītojamo motivācijas
paaugstināšanai”.
• 10. aprīlī skolā notika SIA „Eco
Baltia Vide” ekolekcijas 4.–6.,
7.–8. un 10., 11. klašu skolēniem
(skolotāja D. Eglīte).
• 1. aprīlī, sacenšoties par iespēju
piedalīties Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos, konkursa 1. kārtā ar augstiem sasniegumiem startēja zēnu koris (1. pakāpe) un 4.–9.klašu meiteņu koris
(1. pakāpe). Skates 2. kārtā, kas 23.
aprīlī notika Ķekavā, zēnu korim 1.
pakāpe, 4.–9. klašu meiteņu korim
2. pakāpe (skolotājas S. Sestule,
I. Martinsone).

Aprīlis –
dabaszinību mēnesis

• 11. aprīlī Jumpravā notika Rīgas
novadu skolu pirmās palīdzības
sniegšanas sacensības, kur Babītes vidusskolas pamatskolas un
vidusskolas komandas izcīnīja
2. vietu (skolotāja Ruta Bancāne).
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• 13. aprīlī 6. klašu skolēni darbojās eksperimentu laboratorijā
„Sāls” (skolotāja Inese Gavare).
• No 13. līdz 17. aprīlim notika
fotokonkurss bioloģijā un ģeogrāfijā „Atklāj dabu caur objektīvu” (skolotājas Ruta Bancāne un
Inese Gavare).
• No 13. līdz 17. aprīlim 5.–12.
klašu skolēni piedalījās dabaszinību testā.
• 15. aprīlī projekta „Iela” darba
grupa uzsāka remontdarbus topošā klubiņa „Iela” telpās (skolotāja Gita Sondore).
• 20. aprīlī skolēni sakopa A. Leitāna atdusas vietu Mārtiņa kapos
(skolotājas Lidija Jonikāne un
Anita Remesa).
• 21. aprīlī – dabaszinību projektu
diena.
• 24. aprīlī A. Valtnera piemiņai
organizētā konkursā „Pazīsti
savu organismu!” valsts posmā
Daugavpilī 9.a klases skolniece
Petra Zeltiņa ieguva 2. vietu pamatskolas grupā (skolotāja Ruta
Bancāne).
Apkopoja Gita Sondore un
Lelde Drozdova-Auzāne

Nosvinēta Salas sākumskolas 25 gadu jubileja

Sadziedāšanās pasākums „Salas skolai 25”

24. un 25. aprīlī Babītes novada
pašvaldības Salas sākumskola
svinēja 25 gadu jubileju.

9. un 14. aprīlī Salas sākumskola aicināja Pierīgas pirmsskolas
izglītības iestāžu vokālos ansambļus uz sadziedāšanās pasākumu „Salas skolai 25”.

Sākumskolas un pirmsskolas izglītības grupu audzēkņi svētku sajūtās pavadīja visu nedēļu: gleznoja
kopīgas gleznas skolai, piedalījās
dullajās sacensībās „Dullais desmitnieks”, rotāja klases un grupas
svētku rotā un sakopa vidi ap skolu
un citviet Spuņciemā.
Svinību dienā visi pulcējās lielajā zālē, kur skolu jubilejā sveica
direktore Daina Krūmiņa un Babītes novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs Andrejs Ence. Ar
koncertu uzstājās „City Jazz Youth
Band” no Rīgas. Džeza orķestra,
kuru vada mūziķi Kārlis Vanags
un Dāvis Jurka, dalībnieki ir 12–15
gadus veci pusaudži, un mūsu vecāko klašu audzēkņiem bija ļoti
interesanti novērtēt, ko prot citi
vienaudži.
Pēc svinīgā koncerta un svētku kūkas baudīšanas viesi pulcējās
pie mūsu talismana – pīlādža. Kā
goda viesis bija uzaicināts Salas
pagasta iedzīvotājs Zigurds Pūķis,
kurš pirms 25 gadiem – 1990. gada
20. aprīlī – šā pīlādža stādiņu uz Salas sākumskolu atveda no Bernātiem.
Svētku dalībnieki pīlādža zarus rotāja ar zvārgulīšiem, ieskandinot jubileju un godinot skolas talismanu.
25. aprīlī Spuņciema sporta hal-

Sākumskolas un pirmsskolas grupu audzēkņi dzied
skolas himnu
lē notika absolventu un darbinieku
salidojums. Sveikt skolu jubilejā
bija ieradies domes priekšsēdētājs
Andrejs Ence, kurš uzrunā skolai
vēlēja būt tikpat mājīgai un atvērtai
visam jaunajam arī turpmāk, kā arī
audzēkņu pieplūdumu, lai varam
sagaidīt arī savu 100 gadu jubileju.
Svētkos mūs pagodināja arī Pierīgas Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes vadītājs Oļģerts Lejnieks
un Babītes vidusskolas, Babītes
Mūzikas skolas, Babītes PII, PII
„Saimīte”, Spuņciema sporta halles,
bibliotēkas u.c. pašvaldības iestāžu
un novada kolektīvu pārstāvji. Salas
sākumskolai priekšnesumus dāvāja deju grupas „Virziens” un „Platīns”, vokālais ansamblis „Pīlādzīši”,
amatierteātris „Kalambūrs”, kā arī
Salas sākumskolas pirmsskolas iz-

Pasākumā piedalījās 14 ansambļi
no Pierīgas, kopumā pulcējot teju
200 dalībnieku: uzstājās Salas sākumskolas pirmsskolas iztglītības
grupu vokālais ansamblis „Odziņas”,
Babītes PII „Saimīte”, Mārupes PII
„Namiņš”, Upeslejas internātpamatskola, Babītes PII, Jūrmalas sākumskola „Ābelīte”, Kadagas PII, Babītes
PII „Vinnijs”, Mārupes novada PII
„Lienīte”, Stopiņu novada PII „Pienenīte”, Stopiņu pamatskola, Saulkrastu novada PII „Rūķītis”, Baldones
novada PII „Vāverīte”.
Katrs ansamblis uzstājās ar di-

viem priekšnesumiem, kā arī visi
ansambļi katrā sadziedāšanās dienā
vienojās vienā kopdziesmā, dziedot Silvijas Silavas skaņdarbu „Lai
dziesma pati skan”.
Pasākumu vadīja Pūcīte – Salas
sākumskolas atraktīvā mūzikas skolotāja Evita Kapče, un Grāmatu tārpiņš – pirmsskolas izglītības grupas
„ABC” skolotāja Agrita Zvingule.
Pasākuma noslēgumā bērni cienājās ar gardu kliņģeri un uzkodām,
kā arī visi gāja rotaļās un pelnīti atpūtās pēc padarītā darba.
Salas sākumskolas kolektīvs izsaka pateicību visiem dalībniekiem
par ierašanos un skaistajiem priekšnesumiem! Uz tikšanos citu gadu!
Aija Vanaga,
Salas sākumskolas
direktores palīdze

glītības grupu ansamblis „Odziņas”
un sākumskolas skolēnu ansamblis
„Ķekariņš”. Svinīgā pasākuma laikā
tika sveikti arī tie skolas darbinieki,
kuri skolā strādā kopš tās pirmsākumiem, – goda rakstus 25 gadu
darba jubilejā saņēma skolotāja un
skolas medmāsa Anita Anspoka,
pirmsskolas izglītības skolotāja Astra Šumska, skolotāja Laima Helviga, kā arī apkopēja Māra Zvingule,
kura vienmēr čakli rūpējusies par
tīrību un kārtību skolā.
Svētku izskaņā – balle, kurā
muzicēja muzikālā apvienība
„Saderības sindroms” no Saldus.
Salas sākumskolas kolektīvs
sirsnīgi pateicas visiem par apciemojumu un laba vēlējumiem!
Aija Vanaga, Salas sākumskolas Dzied Salas sākumskolas pirmsskolas vokālais
FOTO NO SALAS SĀKUMSKOLAS ARHĪVA
direktores palīdze ansamblis „Odziņas”
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PII „Saimīte” iesaistās
„eTwinning” projektos
Par to, kas ir veselīgs uzturs un notika starptautisks „eTwinning”
kāpēc jāēd veselīgi, bērni uzzi- seminārs pirmsskolas skolotājiem,
na jau pirmsskolas vecumā. PII kurā piedalījās dalībnieki no Latvijas,
„Saimītes” mazuļi šogad to darīja Igaunijas, Čehijas, Norvēģijas, Franvēl nebijušā veidā – kopā ar igau- cijas, Portugāles, Kipras, Horvātijas
ņu bērniem no Tallinas, Pērna- un Ungārijas. Seminārā pirmsskovas un Kohtla–Jerves iesaistoties las izglītības skolotāji pilnveidoja
„eTwinning” projektā.
prasmes, izmantojot projektu metodi un modernās tehnoloģijas. Uz
Eiropas Savienības izglītības, ap- šo semināru devās arī PII „Saimīte”
mācības, jaunatnes un sporta prog- pirmsskolas izglītības skolotāja Vita
rammas „Erasmus+” aktivitātes Kalvāne. Seminārs pedagogiem
„eTwinning” notiek e-vidē. Projektā deva iespēju ne tikai uzlabot savas
„Healthy Plate” bērni no iesaistītajām prasmes, bet arī atrast jaunus partgrupiņām apguva jaunas zināšanas nerus nākamajam projektam. „Saipar veselīgu ēdienu, mācījās gatavot mītes” sadarbības partneri nākamajā
vienkāršus un garšīgus ēdienus, kā projektā būs Igaunijas pirmsskolas
arī tikās ar projekta draugiem Skype izglītības iestāde no Peetri pilsētas,
konferencēs. Katrai nodarbībai „Sai- kas, līdzīgi kā Piņķi, atrodas netālu
mītes” bērni gatavojās īpaši – mācījās no galvaspilsētas. Nākamā projekta
dziesmu, rotaļu, gatavoja viktorīnu mērķis ir apgūt savu un kaimiņu trapar veselīgu ēdienu. Arī kaimiņu dicionālo kultūru, vērot dabu gada
bērni no Igaunijas neslinkoja – mā- garumā, fiksēt redzēto fotogrāfijās
cījās uzdot mīklas, veidoja inscenē- un zīmējumos, kā arī gada noslēgujumu, kā arī dziedāja un dejoja. Tika mā izveidot kopīgu kalendāru bērnu
izveidota pat veselīgu ēdienu e-grā- pirmajam skolas gadam. Ceļosim
mata ar interesantākajām receptēm, kopā cauri gadalaikiem!
ko turpmāk pedagogi varēs izmanVita Kalvāne,
tot savās nodarbībās.
PII „Saimīte” pirmsskolas
No 23. līdz 26. aprīlim Siguldā
izglītības skolotāja

Pierīgas koru apriņķa skatē Babītes
novada koriem „Maska” un „Atskaņa”
lieliski sasniegumi
Gatavojoties VIII Ziemeļu un
Baltijas valstu dziesmu svētku
noslēguma koncertam un reģionālajiem koru svētkiem, 9. maijā
Majoru vidusskolā notika Pierīgas koru apriņķa koru skate, kurā
piecu novadu – Babītes, Jūrmalas,
Ķekavas, Mārupes un Baldones –
19 koru konkurencē Babītes novada koriem lieliski rezultāti: jauniešu koris „Maska” ieguva augstāko pakāpi (47,9 punkti), „Atskaņa” – 1. pakāpi (41,45 punkti).
VIII Ziemeļu un Baltijas valstu
dziesmu svētki notiks no 25. līdz 28.

Sekojot tradīcijai Svētā Jura jeb
latviešu Jurģu dienā dāvināt
saviem mīļajiem grāmatas un
rozes, Babītes novada pašvaldības
bibliotēka šajā dienā godināja
čaklākos lasītājus, dāvinot rozi un

Babītes novada pašvaldības
Salas sākumskolā tiek īstenots
ES „Erasmus+” skolu izglītības
sektora personāla mācību mobilitātes programmas projekts
„Paņem dabu aiz rokas”. Projekta mērķis ir iepazīt, apgūt un
ieviest praksē āra aktivitāšu metodes, pieejas un instrumentus
dabas izzināšanā pirmsskolas
izglītības grupās.

Lai īstenotu projekta 2. mobilitāti, no 13. līdz 17. aprīlim
viesojos Čehijas pilsētā Ūsti pie
Labas (Usti nad Labem). Bērnudārzā „Materška škola u plavecke
haly” (tulkojumā no čehu val. –
pirmsskola pie peldbaseina halles) piecu dienu laikā iepazinos
ar iestādes darba stilu un pieeju
bērnu patstāvības audzināšanā,
apmeklēju nodarbības, vēroju
un „ēnoju” pedagogu darbu, piedalījos āra aktivitātēs, guvu un
nodevu pieredzi par un ap dabas
izziņas un pētniecības metodēm.
Bērnudārzā tiek īstenota
pirmsskolas izglītības program-

ma „Step by step” (tulkojumā no
angļu. val. – soli pa solim), kas
nozīmē, ka visās grupās ir dažādu vecumu bērni un valda 100%
pašapkalpošanās. Bērni visus
ikdienas, mācību un pašaprūpes
darbus veic paši vai lielākie bērni
palīdz mazākajiem. Skolotāji palīdz tikai tādā situācijā, kad bērni
netiek galā vai kad citi bērni neprot palīdzēt. Arī āra aktivitātes
šajā pirmsskolas izglītības iestādē
ir balstītas uz patstāvību, pašizziņu un individuālo interesi. Bērniem tiek dota neierobežota brīvība aktivitāšu, materiālu, uzdevumu vai nodarbību izvēlē, taču
pastāv arī atbildība un kārtības
noteikumi, ko bērni labprāt ievēro. Man patika, ka āra aktivitāšu
laiks šajā bērnudārzā tiek izmantots maksimāli – labā laikā laukā
tiek pavadītas pat trīs stundas, un
tradicionālās iekštelpu nodarbības arī tiek pārceltas uz āru jaukos laikapstākļos.
Esmu gandarīta par iespēju
gūt šādu vērtīgu pedagoģisko
pieredzi un, ceru, ka kaut daļu

no redzētā būs iespēja ieteikt vai
ieviest Salas sākumskolas pirmsskolas izglītības grupu darbā. Pateicoties projekta finansējumam
un Čehijā redzētajam, esam iegādājušies interesantus materiālus
un rotaļlietas arī mūsu bērnudārza dabas izziņas aktivitāšu dažādošanai.
Nākamais, pēdējais, mācību
brauciens notiks maijā, kad Salas sākumskolas sporta skolotāja
Kristīne Bērziņa dosies uz Zviedriju. Projekta noslēgumā plānots
izdot rokasgrāmatu āra aktivitāšu
organizēšanai un dabas izzināšanai, kas būs pieejama arī elektroniski.
Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolā īstenoto
ES „Erasmus+” projektu „Paņem
dabu aiz rokas” līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus
un komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas
jebkuru iespējamo izlietojumu.
Aija Vanaga,
Salas sākumskolas skolotāja

Jūties atbildīgs par vietu, kur dzīvo!
Aprīlis pirmsskolas izglītības ies- bām, un darbojās visi. Šajā nedēļā
tādē „Saimīte” noritēja īpaši dar- bērni kopā ar skolotājām sakopa
bīgā noskaņā, un viena nedēļa bija savu grupu laukumus, uzirdināja
pasludināta par spodrības nedēļu. puķu dobes, stādīja jaunus augus,
Tuvojoties 22. aprīlim, Zemes die- pārskatīja kārtību savās nojumēs.
nai, katra grupiņa saņēma EKO Grupiņa „Mārītes” aktīvi darbopadomes priekšsēdētājas Lienes jās pie siltumnīcas un tās apkārtJonānes sagatavotu vēstuli, kurā nes sakopšanas.
viņa aicināja grupās organizēt
Lielāko grupu bērni („Mārītes”,
darbaudzināšanas dienas, stun- „Pīlēni”) tīrīja uzkalniņu pie uzņēdas un mirkļus.
muma „Babītes siltums” un savāca atkritumus bērzu birztaliņā
Darbus grupās skolotājas plāno- pie Piņķu ūdenskrātuves („Mazja pēc bērnu spējām un vajadzī- putniņi”, „Pīlādzīši”, „Bitītes”), jo

jūnijam Rīgā un Latvijas novados.
27. jūnijā plānots reģionālais
koncerts Jūrmalā, kurā piedalīsies vairāk nekā 500 koru dziedātāju no Lietuvas, Igaunijas,
Somijas, Norvēģijas, Zviedrijas,
Grenlandes un, protams, Latvijas.
Paredzēts arī Šauļu pilsētas kamerkora „Polifonija” īpašs koncerts Dubultu baznīcā.
Kopš tradīcijas sākuma svētki vismaz reizi jau notikuši visās
Baltijas un Ziemeļu valstīs.
Aprīlis deju grupai „Platīns” bija
Līga Štrausa, jauniešu kora pasākumiem un emocijām ba„Maska” prezidente gāts. Pirmo reizi piedalījāmies
starptautiskajā jauno izpildītāju
konkursā „Aprīļa pilieni”, nosvinējām Salas sākumskolas 25
gadu jubileju un piedalījāmies
Jaunpils deju festivālā.
čaklākā lasītāja diplomus.
Pasākuma turpinājumā vārdu
devām žurnālistam, grāmatas
„Ukraina. Dzīvība, nāve un iekšē- Tuvojoties XI Skolu jaunatnes
jā revolūcija” autoram Imantam dziesmu un deju svētkiem,
Liepiņam, kurš pasākuma ap- Latvijas Televīzija (LTV) rīko
meklētājiem klāstīja savu redzē- pozitīvo emociju šovu „Lai top”.
jumu par paša piedzīvoto un redzēto Ukrainā.
Tajā starp labākajiem Latvijas
Aiva Grudule, Skolu jaunatnes dziesmu un
Babītes novada pašvaldības deju svētku kolektīviem uzaiciPiņķu bibliotēkas bibliotekāre nāts piedalīsies arī Babītes no-

Pasaules Grāmatu un
autortiesību diena bibliotēkā

Latvijas Bibliotēku nedēļas
ietvaros 23. aprīlī Babītes
novada pašvaldības bibliotēkā
tika atzīmēta Pasaules Grāmatu
un autortiesību diena.

Pēc pieredzes uz Čehiju

tās ir vietas, kur bērni sniegotā
laikā slēpo un brauc ar ragavām.
Vismazākie no grupas „Spārītes”
cītīgi darbojās ar lāpstiņām un
spainīšiem, uzkopjot puķu dobi
pie savas grupiņas.
Šādi darbojoties, pedagogu
mērķis bija bērniem justies atbildīgiem par sakoptību un kārtību
vietās, kur paši rotaļājas, sporto
un izklaidējas.
Ruta Bārzdaine,
PII „Saimīte” vadītājas
vietniece izglītības darbā

„Platīna” aktīvais aprīlis
Jaunpilī 27 kolektīvu konkurencē un fantastikas emocijas, redzējuši
no iespējamajiem 100 punktiem citu – gan Latvijas, gan ārvalstu –
„Platīna” vecākā grupa (4.–6. kla- deju kolektīvu skaistos priekšneses meitenes) ieguva 85 punk- sumus un jaunu ideju un spara
tus un vidējā grupa (1.–3. klases pilni darboties tālāk!
meitenes), kas tik lielā pasākumā
Aija Meikšāne,
uzstājās pirmo reizi, – 65 punktus.
mūsdienu deju grupas
Esam ieguvuši jaunu pieredzi
„Platīns” vadītāja

„Balti” TV šovā „Lai top”
vada pašvaldības KultūrizglītīVienīgais šova koklētāju anbas centra koklētāju ansamblis samblis „Balti” šovā piedalīsies
„Balti”.
kopā ar LTV analītiskā raidījuma
Sešos šova raidījumos svēt- „De facto” vadītāju Matīsu Arnidienu vakaros kopumā piedalī- cānu. Raidījums LTV ēterā būs
sies 24 sabiedrībā populāri cil- vērojams 31. maijā.
vēki kopā ar labākajiem Latvijas
Lelde Drozdova-Auzāne,
Skolu jaunatnes dziesmu un deju
sabiedrisko attiecību
svētku kolektīviem.
speciāliste

www.babite.lv

2015. gada 19. maijs, nr. 61

|7

Babītes mūzikas skolas audzēkņu sasniegumi konkursos

• Babītes mūzikas skolas akordeonistu ansamblis 16. aprīlī Rojas Mūzikas un mākslas skolā notikušajā pirmajā vieglās un džeza
mūzikas ansambļu konkursā
„Rojas ritmi” jaukto ansambļu kategorijā izcīnīja 1. vietu. Konkursā piedalījās ansambļi no 11 Latvijas mūzikas skolām. Konkursa
mērķis bija pulcēt dalībniekus
no visas Latvijas, tā popularizējot
vieglās un džeza mūzikas žanru,
kā arī veicinot iemaņas ansambļa
spēlē. Babītes mūzikas skolu pārstāvēja divi ansambļi – konkursa
laureāti – akordeonistu ansamblis un instrumentālais ansamblis.
Prieks par visiem desmit abu ansambļu dalībniekiem, kuri guva
jaunu pieredzi un mājās atgriezās
ar patīkamām emocijām.
• No 15. līdz 17. aprīlim čella spēles audzēknis Maksims Skibickis
Daugavpils Mūzikas vidusskolā

Indričāne un Elizabete Pliene,
3. vieta Alisei Paulai.
• No 30. aprīļa līdz 5. maijam XVI
Starptautiskajā akadēmiskās mūzikas konkursā „Jūrmala 2015”
kokles spēles 4. klases audzēkne
Kristīne Tukre (skolotāja Valda
Bagāta) ieguva II vietu un diplomu par labāko obligātā skaņdarba izpildījumu.
• 3. maijā kokles spēles 3. klases
audzēkne Elizabete Pliene (skolotāja Valda Bagāta) ieguva I vietu
koncertu ciklā – konkursā „Talants Latvijai”, diploms piešķirts
kokles spēles 2. klases audzēknim
Maksims Skibickis un
Babītes mūzikas skolas instrumentālā un akordeonu
skolotāja Anita Roze
ansambļa dalībnieki, piedaloties konkursā „Rojas ritmi” Maksimam Skibickim (skolotāja
Anita Roze) un kokles spēles 3. klases
FOTO NO BABĪTES MŪZIKAS SKOLAS ARHĪVA
Daugavpilī, piedaloties
audzēknim Dāvim Ludvigam Bikšus
konkursā „Viva la Musica”
(skolotāja Maija Švēdenberga).
FOTO NO BABĪTES MŪZIKAS SKOLAS
Informāciju apkopoja
• 18. aprīlī Iecavas mūzikas un „Kokles spēle” konkurss, kurā
ARHĪVA
Ilze Latkovska,
mākslas skolā notika V Latvijas Babītes mūzikas skolas audzēkBabītes mūzikas skolas
piedalījās konkursā „Viva la Mu- mazpilsētu un lauku mūzikas ņu sniegums novērtēts pirmajā
direktores vietniece
sica”, kur ieguva 3. vietu.
skolu izglītības programmas trijniekā. 1. vietu ieguva Roberta

Pārtikas, higiēnas, saimniecības preču un mācību
piederumu paku saņemšanas iespējas
No 5. maija tie novada iedzīvotāji,
kuriem izsniegta sociālā dienesta
izziņa par trūcīgās personas vai
ģimenes statusu vai nonākšanu
krīzes situācijā, ar Eiropas Savienības atbalstu var saņemt pārtikas pakas.
Ja šajās ģimenēs ir bērni, tās

Viena mēneša
izziņa
Trīs mēnešu
izziņa
Sešu mēnešu
izziņa

var saņemt arī pamata materiālo
palīdzību – higiēnas un saimniecības preces (katram bērnam
vecumā līdz 18 gadiem) un individuālos mācības piederumus
vai skolas somas (katram bērnam
vecumā no 5 līdz 16 gadiem).
Higiēnas un saimniecības

preču komplektu izdali plānots
uzsākt 2015. gada jūnijā. Mācību piederumu komplektu (vai
skolas somu) izdale tiks uzsākta
2015. gada vasarā.
Atbalsta komplektu katrai personai var izsniegt tikai par attiecīgo
mēnesi.

Pārtikas preču komplekts

Higiēnas un saimniecības preču
komplekts

Viena paka katrai personai

Viena paka katram bērnam, kurš nav
sasniedzis 18 gadu vecumu

Kopā divas pakas katrai
personai izziņas perioda
laikā
Kopā četras pakas katrai
personai izziņas perioda
laikā

Kopā viena paka izziņas perioda laikā
katram bērnam, kurš nav sasniedzis 18
gadu vecumu
Kopā divas pakas izziņas perioda laikā
katram bērnam, kurš nav sasniedzis 18
gadu vecumu

Individuālo mācību
piederumu komplekti vai
skolas soma

Viens komplekts vai skolas
soma kalendārā gada ietvaros
katram bērnam vecumā no 5
līdz 16 gadu vecumam

Paku izdales vietas: • daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs, Centra iela 3, Piņķi, Babītes
pagasts, Babītes novads; • Sociālais dienests, „Pīlādzīši”, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads.
Izdales laiki: otrdiena plkst. 10.00–14.00, piektdiena plkst. 10.00–14.00

„Zupas virtuve” atsāks darbu novembrī
Babītes novada pašvaldības Sociālais dienests informē, ka no
1. maija līdz novembrim pakalpojums „Zupas virtuve” netiks
piedāvāts.

tuve” nodrošināšanu tiem, ku- votājiem – SIA „Kaktiņš” un SIA
riem tas ir nepieciešams visvai- „Slokas konditorejas” kolektīviem.
rāk. Tāpat kā iepriekš, pakalpoLai jauka vasara visiem un
jumu nodrošināsim gan daudz- pagrabiņi pildās ar pašsarūpēfunkcionālajā sociālo pakalpoju- tiem gardumiem!
mu centrā Babītes pagastā, gan
Kristīne Kalote,
Atnākot pavasarim, darbosimies „Pīlādzīšos” Salas pagastā.
Babītes novada pašvaldības
mazdārziņos, baudīsim meža
Sirsnīgs paldies zupas gataSociālā dienesta vadītāja
veltes un vārīsim zupas paši,
iespējams, atklāsim jaunas ēdienu receptes savā virtuvē un varēPateicība
sim dalīties pieredzē.
23 Salas pagasta iedzīvotāji izsaka pateicību Marijai Beimanei par
Novembrī Sociālais dienests
garšīgo zupu, kas divas reizes nedēļā tika gatavota Zupas virtuvē!
atsāks pakalpojuma „Zupas vir-

Akcijas uzdevums:

Individuāli vai komandā uzņemies šefību pār sava novada
stikla šķirošanas konteineru un vasarā rūpējies par tā
piepildījumu.
Konkursa nolikums un plašāka informācija: www.vide.ecobaltia.lv

Kā piereikties?
Pieteikumu sūti uz esskiroju@vide.ecobaltia.lv, norādot:
• stikla šķirošanas konteinera adresi vai piesakot jaunu konteinera atrašanās vietu
• dalībnieku vārdus, uzvārdus
• Šefa e-pastu, tālruņa numuru

Konkursa nosacījumi un nolikums pieejami mājaslapā
www.vide.ecobaltia.lv/lv, sadaļā „Aktualitātes”.
Atgādinām, ka martā izsludinātās stikla šķirošanas sacensības
turpināsies līdz 31. maijam, kad tiks noskaidrots, kurš novads –
Babīte vai Ādaži – sašķirojis visvairāk stikla un savā īpašumā iegūs
koplietošanas āra tenisa galdu.
SIA „Eco Baltia vide”
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Sporta ziņas
Babītes novada
sporta spēles
Peldēšanas sacensības

17.
aprīlī
Babītes
sporta
kompleksa peldēšanas baseinā
notika
atklātās
peldēšanas
sacensības
jauniešiem
un
bērniem, un tajās piedalījās 125
peldētāji no 12 Pierīgas novadu
skolām. Kopvērtējumā uzvarēja
Ādažu vidusskolas komanda,
2. vietā atstājot Babītes vidusskolas
trešo komandu, 3. vietā – Babītes
vidusskolas pirmo komandu.
Piedalījās arī Babītes novada
iedzīvotāju jauniešu komanda,
kurā divas pirmās vietas izcīnīja
Georgijs Vagalis.

Kāršu spēle „Zolīte”

19.
aprīlī
Babītes
sporta
kompleksā notika 3. posms
kāršu spēlē „Zolīte”. Piedalījās
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pašvaldību konkurencē izcīnīja Emīls Berķis, Reinis Dālbergs un
3. vietu. Komandas dalībnieku Bruno Ritums.
individuālie sasniegumi: Ilze
21
dalībnieks.
Sieviešu LSVS 52. sporta spēles
Laure (S50+ grupā 1. vieta), Zane Latvijas čempionāts
konkurencē 1. vieta Dainai 25. aprīlī Bauskā notika komandu Kojaloviča (S40+ grupā 2. vieta), novusa dubultspēlēs
Pedecei, 2. vieta Dzintrai Sviklei, sacensības veterāniem šautriņu Staņislavs Kojalovičs (V70+ 9. maijā Ķekavas sporta
3. vieta Initai Reikai. Vīriešu mešanā. Sporta kluba „Babīte” grupā 2. vieta), Armands Teteris kompleksā
„Bultas”
notika
konkurencē 1. vieta Vladislavam komanda (Elīna Ose, Raivis (V40+ grupā 2. vieta), Skaidrīte Latvijas čempionāta dubultspēļu
Ribulim, 2. vieta Jurģim Lapiņam, Jansons, Kaspars Eglītis un Jānis Kibare (S60+ grupā 3. vieta), Ildze finālsacensības vīriešiem un
3. vieta Māris Kurcišam.
Driksne) ierindojās 7. vietā Straume (S40+ grupā 3. vieta), sievietēm.
Spēlējot
pirmo
deviņu komandu konkurencē.
Kaspars Kojalovičs (V40+ grupā reizi valsts mēroga finālā, kurā
Galda spēļu četrcīņa
2. maijā Daugavpilī notika 4. vieta), Ilmārs Jermaks (V50+ nokļuva Latvijas 22 labākie
2.
maijā
Babītes
sporta sacensības svarbumbu celšanā. grupā 11. vieta), Arnis Vanags sieviešu pāri, mūsu novadniece
kompleksā
notika
atklātās Nepilnā sastāvā Babītes kluba (V50+ grupā 14. vieta).
Aiva Oša pārī ar Birutu Babru
sacensības galda spēļu četrcīņā komanda
sešu
komandu
no Aizkraukles novada kļuva
(dubultspēles). Piedalījās astoņi konkurencē ierindojās 4. vietā.
Florbols
par čempioni. Apsveicam Aivu
vīriešu pāri, tajā skaitā divi
Individuālie sasniegumi savās 9. maijā Inčukalnā notika un Birutu ar augsto sasniegumu!
pāri no Ķekavas novada. Par vecuma grupās:
sacensības florbolā. Uzvarot Savukārt mūsu novadnieks
sacensību uzvarētājiem kļuva
1. vietā Viesturs Gargurnis Inčukalna novadu ar rezultātu Ainārs Grosens, spēlējot finālā
Babītes novada pārstāvji Ainārs (65+), Paulis Gīlis (85+), Antons 6:0 un Krimuldas novadu ar 10:2, pārī ar rīdzinieku Valdi Čunku,
Grosens un Sergejs Varša, 2. vieta Arnicāns (75+);
tika izcīnīta 1. vieta apakšgrupā, izcīnīja 8. vietu.
2. vietā Nikolajs Ratuševs un cīņa par 1.–3. vietu turpinājās
Jurim Firstam un Jurim Pūpolam
no Ķekavas novada, bet 3. vietu (50+), Gunvaldis Albiņš (45+).
Ulbrokas sporta kompleksā. Piedāvājums
Turpat notika arī sacensības Mūsu komandas pretinieki bija
sīvā cīņā izcīnīja Jurijs Polozovs
Babītes novada
un Aivars Emsis no Babītes vieglatlētikas krosā, kurās Mārupes un Baldones novada
velosipēdistiem
Babītes
novada komandas. Uzvarot abās spēlēs
novada. 4. vieta kopvērtējumā un vienīgais
30. maijā Baldones novadā, pie
3. vieta Babītes novada spēlētāju pārstāvis Ruriks Bite izcīnīja (ar Mārupi 6:1 un ar Baldoni
Riekstu kalna, notiks Pierīgas
2. vietu trīs kilometru distancē 5:3), Babītes novada komanda
novadu
sacensības
MTB
65+ grupā.
šogad kļuva par čempioni deviņu
velokrosā. Ja vēlies sacensībās
novadu komandu konkurencē. pārstāvēt Babītes novadu,
Pierīgas novadu
Babītes
novada
komandas
līdz 25. maijam piesakies
sporta spēles
dalībnieki: Atis Blinds, Oskars
pie Babītes sporta kompleksa
Jonāns, Kaspars Romanovs, sporta metodiķa Sergeja Varšas
Mārtiņš
Lapsiņš,
Alberts
Orientēšanās
(mob. tālr. 29680882).
6. maijā Lilastes apkārtnē Jēkabsons, Armīns Lutkevics,
Lapsiņš,
Edgars
notika orientēšanās sacensības. Kristaps
Guntars Reika, Babītes sporta
Babītes novada komanda 10 Poņemeckis, Andrejs Zeltiņš,
kompleksa vadītājs
konkurencē Gaidim Čoderam un
Raivim Jansonam.

Sporta notikumi maijā

K: 28372333

M: 26763484

SPORTA NOTIKUMS

DATUMS

LAIKS

FUTBOLS
(Latvijas čempionāts U18 grupai)

20. maijs

16.00

NOVUSS (LSVS 52. sporta spēles
veterāniem)

23. maijs

10.00

Aizpute

SVARBUMBU CELŠANA
(„Viestura kauss”)

23. maijs

11.00

Vīkuļi,
„Vēzīši”

FUTBOLS
(Latvijas čempionāts U18 grupai)

24. maijs

13.00

MTB RITEŅBRAUKŠANA
(Pierīgas novadu sporta spēles)

30. maijs

12.00

FUTBOLS
(Latvijas čempionāts U18 grupai)
NOVUSS dubultspēles
(Babītes novada sporta spēles)

Numura pielikumi
1. lpp. – Saistošie noteikumi Nr. 6
Par augstas detalizācijas topogrāfiskās
informācijas aprites kārtību
3. lpp. – 1. pielikums saistošajiem
noteikumiem Nr. 6. Iesniegums datu

saņemšanai topogrāfiskās uzmērīšanas
darbu veikšanai
4. lpp. – 2. pielikums saistošajiem
noteikumiem Nr. 6. Iesniegums
topogrāfisko plānu, izpildmērījumu
izvērtēšanai un iekļaušanai topogrāfiskās
informācijas datu bāzē
5. lpp. – 3. pielikums saistošajiem
noteikumiem Nr. 6

Pakalpojumu cenrādis topogrāfiskās
informācijas apritei Babītes novada
pašvaldībā
5. lpp. – 4. pielikums
saistošajiem noteikumiem Nr. 6
Inženierkomunikāciju turētāju saraksts, ar
kuriem obligāti saskaņojami topogrāfiskie
plāni Babītes novadā

Reģistrācijas numurs: 000703364
Dibinātājs: Babītes novada pašvaldība
Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts,
Babītes novads, LV–2107

30. maijs

31. maijs

13.00
10.00

6. lpp. – Saistošo noteikumu Nr. 6
paskaidrojuma raksts
6. lpp. – Saistošie noteikumi Nr. 7
Par grozījumiem Babītes novada
pašvaldības 2015. gada budžetā
7. lpp. – 1. pielikums saistošajiem
noteikumiem Nr. 7
Babītes novada pašvaldības
pamatbudžeta ieņēmumi

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

VIETA

DALĪBNIEKI

Olaine

SK „Babīte” –
AFA „Olaine”
SK „Babīte”
komanda
Visi interesenti

Piņķi

SK „Babīte” –
FK „Dinamo” Rīga

Baldone,
Riekstu
kalns

Babītes novada
iedzīvotāju un strādājošo
komanda

Piņķi

SK „Babīte” –
JFK „Skonto” Rīga

Babītes
sporta
komplekss

Babītes novada
iedzīvotāji
un uzaicinātie dalībnieki

9. lpp. – 2. pielikums saistošajiem
noteikumiem Nr. 7
Babītes novada pašvaldības
pamatbudžeta izdevumi atbilstoši
funkcionālajām kategorijām
10. lpp. – 3. pielikums saistošajiem
noteikumiem Nr. 7
Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši
ekonomiskajām kategorijām

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

