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pieņemta PII „Saimītes”
piebūve
2. lpp.
Izglītības iestādes
atskatās uz aizvadīto
mācību gadu
6. lpp.
Babītes novada pašvaldības avīze

2015. gada 16. jūnijs, nr. 62

www.babite.lv

Babītes novada kolektīvi ceļā uz
Dziesmu un deju svētkiem

Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības centra 3. – 6. klašu
deju kolektīvs „Kaspīne”. FOTO: A.BĒRZIŅŠ

Gatavojoties XI Latvijas skolu
jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, Babītes novada kolektīvi
piedalījās vairākās skatēs, un rezultāti ir ļoti iepriecinoši, jo 11
novada kolektīvu 235 dalībnieki
ir nopelnījuši ceļazīmi uz finālu –
dalību jūlijā notiekošajos Jaunatnes dziesmu un deju svētkos.
Īpaši varam lepoties ar Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības
centra deju kolektīvu „Kaspīne”,
kas skatēs ieguva ļoti augstus rezultātus un 3.–6. klašu kolektīvu C
grupā ir sasniedzis augstāko rezultātu valstī, iegūstot 47,7 punktus.
Augstākos rezultātus valstī ieguva arī kokles spēles skolotājas
Valdas Bagātas vadītie koklētāju
ansambļi „Balti” un „Dzītariņi”.

XI Latvijas skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētku
dalībnieki

Kultūrizglītības centrs
• Pirmskolas KIC bērnu tautas
deju kolektīvs „Kaspīne”, vadītāja
Dace Veide (I pakāpe)

• 1.–4. klašu KIC bērnu tautas
deju kolektīvs „Kaspīne”, vadītāja
Dace Veide (I pakāpe)
• 3.–6. klašu KIC bērnu tautas
deju kolektīvs „Kaspīne”, vadītāja Dace Veide (laureāta pakāpe)
• Koklētāju ansamblis „Balti”, vadītāja Valda Bagāta (laureāta pakāpe)
Babītes mūzikas skola
• Koklētāju ansamblis „Dzītariņi”,
vadītāja Valda Bagāta (laureāta
pakāpe)
• Sitaminstrumentu ansamblis
„Mazais bundzinieks”, vadītāja
Maija Švēdenberga (vecākajai
grupai I, jaunākajai – II pakāpe
un iespēja piedalīties tautas mūzikas koncertā)
Babītes vidusskola
• 1., 2. klašu tautisko deju kolektīvi „Bize”, vadītāja Linda Plostniece (I pakāpe)
• Vizuālās un lietišķās mākslas
radošā darbnīca „Ķermeņa valoda”, vadītājas Laura Pole un Anita
Bareika (I pakāpe un iespēja organizēt radošās darbnīcas Vērmanes dārzā)

Izstādes Babītes novada pašvaldības
bibliotēkā Piņķos jūnijā

•Rakstniekam, žurnālistam Mārim Čaklajam – 75
• Rakstniecei, tulkotājai Silvijai Līcei – 75
• Dzejniekam Valdim Luksam – 110
• Aktierim Jānim Jarānam – 60
• Gaišreģim Eiženam Finkam – 130
• Franču rakstniekam Antuānam de Sent-Ekziperī – 115
• Literatūrzinātniekam, žurnālistam Arno Jundzem – 50

• Zēnu koris „Trellis”, vadītājas
Ingrīda Martinsone un Sandra
Sestule, koncertmeistare Dita Bērziņa (I pakāpe)
• 4.–10. klašu koris „Virza”, vadītāja Sandra Sestule (II pakāpe)
Šogad dziesmu un deju svētkos iekļauta aktivitāte „Burtu
burvība”, kuras ietvaros katram
novadam bija jāizveido skanīgs
stāstiņš, kas tiks nolasīts Dziesmu
un deju svētku gājiena laikā 12.
jūlijā. Uzdevumu sarežģīja noteikumi, ka katram stāsta vārdam
jāsākas ar novada sākumburtu.
Šis atbildīgais uzdevums tika uzticēts Babītes vidusskolas latviešu
valodas un literatūras skolotājai
Baibai Vītolai, kura radīja „b”
burtīgu novada svētku dalībniekus raksturojošu stāstiņu.
Bagātīgi bārstās, burzguļo,
balsojas, blēņojas burtošanas
brīnumi Babītē. Baltsārti bangojas brīnumbalsis, baltās bantes
bizēs balsnī brīnumgaidās, brīnumkrāsainraibi ballējas brūnganzilzaļsarkanie brunči. Bezbēdīgās brīzēs blāzmo burtu brīns,
burtnieki bur bezdelīgactiņu
burzguļus, bārkstainos bērzos
bezbēdīgi bužinās bučiņas – Babītē burtiem būt! Brūklenēs, burās, biškrēsliņos, baznīcās, birzīs,
bezdelīgās – balsoties brīvām
burtošanas balsīm! Brāzmo burtošanas brīnumi! Babītes balsis,
Babītes bizes, Babītes brunči
bangos burtošanas brīnumkrastos! Burtosim Babītes baltzaļos
burtus, bezgalīgai burtošanai
brīnišķajā Babītē būt!
Informāciju apkopoja
Lelde Drozdova-Auzāne un
Biruta Grīnfelde

20. jūnijā 19.00
Piņķu futbola stadionā
Babītes novada vidējās paaudzes
deju kolektīva “Dārta”
10 gadu jubilejas koncerts

ĪSA PAMĀCĪBA MĪLĒŠANĀ
Koncerta laikā darbosies kafejnīca
Pēckoncerta ap 22.00

balle ar “Kraujas Band”

Ieeja brīva

Koncerta viesi:
• Rīgas Kultūras un tautas mākslas centra
„Mazā Ģilde” Deju ansamblis „Daiļrade”
• Tukuma pilsētas Kultūras nama
Tautas deju ansamblis „Svīta”
• VEF Kultūras pils vidējās paaudzes
deju kolektīvs „Mana Rotaļa”
• Pāvilostas novada vidējās paaudzes
deju kolektīvs „Vērgalīte”
• Tukuma pilsētas Kultūras nama
vidējās paaudzes deju kolektīvs „Svīta”
• Rīgas Kultūras un tautas mākslas centra „Mazā Ģilde”
vidējās paaudzes deju kolektīvs „Daiļrade”
• Anīkšču (Anykščiai) pilsētas
deju kolektīvs „Gojus” (Lietuva)
• Babītes novada bērnu tautas deju kolektīvs „Kaspīne”

Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības centra vidējās paaudzes deju kolektīvam „Dārta” jau 10 gadu. Šajos gados deju
kolektīvs priecējis Babītes novada, Latvijas un arī citu valstu
ļaudis svētkos un koncertos. „Dārta” Babītes novada vārdu
popularizējusi gan Dziesmu un deju svētkos Rīgā, gan arī guvusi panākumus starptautiskajos festivālos, skatēs vairākkārt
saņemti pirmās pakāpes diplomi.
Tautas deja simbolizē kopā būšanu, tāpēc jau trešo gadu vasaras vidū „Dārta” aicina iedzīvotājus un savus draugus uz deju lielkoncertu Piņķos, futbola laukumā pie ūdenskrātuves. Lai jubilejā raits dejas solis, lai dejas prieks
dzirkstī, priecējot sevi un savus skatītājus!
Biruta Grīnfelde, Babītes novada pašvaldības
Kultūrizglītības centra vadītāja

foto: J.Brencis

Deju kolektīvs „Dārta” izveidojās pēc pašu dejotāju iniciatīvas.
Ne pašvaldības skubināti, ne mudināti, kopā sanāca enerģijas
pilni Babītes novada iedzīvotāji, kam sirdī dejas prieks un vēlme tajā dalīties ar citiem. Sākums bija pašu rokās, un tikai tad,
kad kolektīvs jau bija tapis un reāli darbojās, tas vērsās pie
pašvaldības pēc atbalsta. Tāpēc paredzu un novēlu sparīgajai
„Dārtai” ilgu mūžu!
Andrejs Ence,
Babītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

Babītes novada
pašvaldības administrācijas,
bāriņtiesas un
sociālā dienesta
darba laika
izmaiņas svētku laikā
• Pirmdiena, 22. jūnijs – brīvdiena
• Sestdien, 27. jūnijā
darba laiks 8.15 – 16.00,
pusdienu pārtraukums
12.15 – 13.00
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Pasākumu rīko Babītes novada pašvaldības Attīstības nodaļa

Ģimene – vērtība

foto: Lelde Drozdova-Auzāne

Svētki gan maziem, gan lieliem bērniem

30. maijā Babītes vidusskolas
sporta laukumā notika jau par
tradīciju kļuvušie Bērnu svētki.
Vasarīgie laikapstākļi un pasākuma programma svētkos pulcēja
daudzas Babītes novada ģimenes.

sākumskolu mazo dziedātāju un
dejotāju priekšnesumus, vēlāk vērot
ceļojošā cirka „BezTemata” izrādi
„Alise Brīnumzemē”, pēc kuras notika dažādas cirka darbnīcas. Svētkus
noslēdza muzikālā apvienība „Carnival Youth”, kas pasākuma apmekPasākuma apmeklētājiem bija ie- lētāju pulkam aicināja pievienoties
spēja klausīties un skatīties Babītes arī pusaudžu pulciņu.
novada pašvaldības pirmsskolu un

Visas dienas garumā darbojās
četras piepūšamās atrakcijas, velokarti, ponicikli un karuselis, kā
arī radošās darbnīcas, lai ikviens
pasākuma mazais dalībnieks varētu atpūsties sev tīkamā un piemērotā veidā. Uz tikšanos nākamā
gada Bērnu svētkos!
Lelde Drozdova-Auzāne,
sabiedrisko attiecību speciāliste

15. maijā visā pasaulē tiek at- izbaudīt ķermeņa apgleznošanu,
zīmēta Starptautiskā ģimenes neizpalika arī cienasts. Nelabvēdiena. Latvijā šie svētki oficiāli līgie laika apstākļi nebija šķērslis
tiek svinēti salīdzinoši nesen.
pasākuma norisei.
Sociālā dienesta un DaudzŠajos svētkos tiek godināta ģime- funkcionālā sociālo pakalpojumu
ne. Arī šogad Daudzfunkcionālajā centra darbinieki saka paldies visociālo pakalpojumu centrā no- siem dalībniekiem par brīnišķīgi
risinājās Ģimenes dienai veltītas pavadīto laiku.
aktivitātes. Bērni un viņu vecāki
Kristīne Kalote,
varēja piedalīties radošajās darbBabītes novada pašvaldības
Sociālā dienesta vadītāja
nīcās, sportiskajās aktivitātēs,

Iespēja pārbaudīt savas sirds veselību
Iesaistoties projektā „Sirds veselības skola”, „Euroaptieka” Piņķos (Rīgas ielā 8) četras dienas
jūnijā iedzīvotājiem sniedz iespēju noteikt savus sirds veselības rādītājus.
Pēdējā, jau ceturtajā, konsultāciju
dienā 26. jūnijā interesenti tiks
gaidīti aptiekā no plkst. 10.00
līdz 14.00.
Ķermeņa masas indeksa,
asinsspiediena, holesterīna un
cukura līmeņa asinīs bezmaksas
mērījumi jūnijā kopumā notiks
16 Latvijas aptiekās. Katrs iedzīvotājs saņems kardiologa apmācīta

farmaceita konsultāciju, izglītojošu materiālu par sirds veselību,
kā arī „Sirds pasi” – informatīvu
dokumentu, kurā tiks uzrādīti
mērījumos iegūtie personas sirds
veselības skaitļi.
Projektu visā Latvijā „Euroaptieka” sadarbībā ar Latvijas Farmaceitu biedrību, Latvijas Kardiologu biedrību un pacientu biedrību
„Parsirdi.lv” aizsāka jau maijā, taču,
tā kā iedzīvotāju interese par sirds
veselības mērījumiem arvien pieaug, projekts turpinās arī jūnijā.
Kristīne Jučkoviča,
SIA „Euroaptieka” korporatīvo
un sabiedrisko attiecību direktore

2. jūnijā ekspluatācijā pieņemta Babītes novada pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādes
(turpmāk tekstā – PII) „Saimīte” piebūve, kas no 1. septembra
nodrošinās divas papildu grupas
40 Babītes novada divus gadus
vecajiem bērniem.
Jaunās piebūves projekta autors ir
„VV Projekts”, kas projektēja arī
2009. gadā ekspluatācijā nodoto
PII „Saimīte” piebūvi. Savukārt
būvdarbu veikšanai konkursa kārtībā tika izvēlēta pilnsabiedrība
„O.C.K. un Būvalts R”.
Babītes novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs Andrejs
Ence norāda, ka „pēdējo desmit
gadu laikā PII „Saimīte” uzņemto bērnu skaits ir divkāršojies.
2005. gadā PII „Saimīte” mācījās
146 bērni, bet 2015. gada 1. septembrī, kad durvis vērs jaunais
korpuss, audzēkņu skaits būs sasniedzis 296 (2014. gada 1. septembrī mācības 12 grupās uzsāka
256 bērni).
Kā stāsta Babītes novada pašvaldības izglītības darba speciāliste Elga Jonina, jaunajā mācību
gadā trīs Babītes novada pašval-

foto: Lelde Drozdova-Auzāne

Ekspluatācijā pieņemta Babītes novada pašvaldības PII „Saimīte” piebūve

dības PII tiks uzņemti kopumā
108 bērni (Babītes PII – 15, PII
„Saimīte” – 86, Salas sākumskolā – septiņi bērni). Neskatoties
uz PII „Saimīte” paplašināšanos,
pašvaldības PII rindā reģistrētie
66 bērni (tie, kuri 1. septembrī
būs sasnieguši pusotra gada vecumu) šogad netiks uzņemti, līdz
ar to vecāki tiek aicināti saviem
bērniem izvēlēties mācības kādā
no trīs novada privātajām PII vai
kaimiņu novados. Neatkarīgi no
izvēlētās privātās PII pašvaldības
un valsts līdzfinansējums privātās PII apmeklējumam kopumā
ir 256 EUR.
Dzimstības rādītāji Babītes
novadā ar katru gadu turpina
augt, kas, nākotnes perspektīvā

raugoties, rada nepieciešamību
paplašināt ne tikai PII, bet arī
skolas. Prognozējam, ka jaunajā
mācību gadā Babītes vidusskolā
mācības uzsāks 120 pirmklasnieki,
kas nozīmē, ka pašreizējo piecu
klašu vietā, visticamāk, tiks atvērtas sešas. 2013. gadā Babītes novadā piedzima 136, 2014. gadā –
132 bērni, kas liecina, ka vajadzība arī pēc septiņām 1. klasēm ir
pavisam reāla. Šogad pirmajos
piecos mēnešos Babītes novadā
piedzimuši 44 bērni.
Jaunās PII „Saimīte” piebūves
oficiālā atklāšana notiks īsi pirms
1. septembra.
Lelde Drozdova-Auzāne,
Babītes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Pašvaldības domes sēdē maijā pieņemtie lēmumi

Babītes novada pašvaldības domes
sēdē 27. maijā tika izskatīti 29 darba
kārtībā iekļautie punkti. Sēdē piedalījās 11 domes deputāti.

Domes lēmumi īsumā:
piekrist izmaiņām nekustamo īpašumu „Pamales”, kadastra apzīmējums
80480030327, „Pakrasti”, kadastra apzīmējums 80480030326, „Palīči”, kadastra
apzīmējums 80480030328, „Pazari”, kadastra apzīmējums 80480030325, detālplānojuma (apstiprināts 23.09.2009. ar
saistošajiem noteikumiem Nr.89) realizācijas kārtībā;
mainīt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80480130061 adresi – Piņķu
Annas Baznīca, Klīves, Babītes pagasts,
Babītes novads, uz Babītes Sv.Annas
Baznīca, Klīves, Babītes pagasts, Babītes
novads;
mainīt nekustamā īpašuma Jaunā iela 3,
Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā,
kadastra apzīmējums 80480030937, noteikto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
no neapgūtas individuālo dzīvojamo māju
apbūves zemes uz individuālo dzīvojamo
māju apbūvi 0,2012 ha platībā;
apstiprināt SIA „BaltSurvey” sertificētās zemes ierīkotājas Marijas Laganovskas izstrādāto zemes ierīcības projektu
nekustamajam īpašumam „Mucenieki”,
Gātciemā, Salas pagastā, Babītes novadā, kadastra apzīmējums 80880030026:
plānotajai zemes vienībai „1”, platība 0,4
ha, piešķirt adresi „Laimes”, Gātciems,
Salas pagasts, Babītes novads, un noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –
neapgūta individuālo dzīvojamo māju
apbūves zeme. Plānotajai zemes vienībai
„2”, platība 0,4 ha, piešķirt adresi „Gulbju
pļavas”, Gātciems, Salas pagasts, Babītes
novads, un noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi – neapgūta individuālo
dzīvojamo māju apbūves zeme;
atdalīt no nekustamā īpašuma „Saulītes”, kadastra apzīmējums 80480170080,

zemes vienību ar kadastra apzīmē- noslēgt zemes nomas līgumu ar vienu personu par pašvaldībai piederošā
jumu 80480170081 un piešķirt tai
nosaukumu „Briežu pļava”, nosakot nekustamā īpašuma „Paegļu iela I-13”
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zemes vienības, kadastra apzīmējums
zeme, uz kuras galvenā saimniecis- 80480030348, daļas 0,0433 ha platībā
iznomāšanu bez apbūves tiesībām – tekā darbība ir lauksaimniecība 11,2 ha
ritorijas sakopšanai un uzturēšanai;
platībā;
slēgt zemes nomas līgumu ar vienu perpiekrist zemes ierīcības projekta izstrādei
sonu par nekustamā īpašuma „Brīvnieki”,
nekustamā īpašuma „Saulītes”, Babītes
Babītes pagastā, Babītes novadā, apbūvēpagastā, Babītes novadā, zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 80480170080, tas zemes vienības, kadastra apzīmējums
80480170071, daļas 0,54 ha platībā izsadalīšanai divās zemes vienībās;
atļaut sadalīt trīs nekustamā īpašu- nomāšanu bez apbūves tiesībām ēku un
sakņu dārza uzturēšanai;
ma „Lielbatari”, kadastra apzīmējums
slēgt zemes nomas līgumu ar vienu
80480070167, zemes vienības atsevišķos
personu par apbūvētas zemes vienības
nekustamajos īpašumos, nosakot zemes
vienībām nosaukumus: „Bataru iela”, 0,114 ha platībā Stropu ielā 15, Spilvē,
„Kviešu iela” un „Lielbatari” un nekusta- Babītes pagastā, kadastra apzīmējums
80480040134, iznomāšanu ēku un būvju
mā īpašuma lietošanas mērķi;
būvniecībai un uzturēšanai;
atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu
nekustamā īpašuma „Silpap – Skreijas” veikt grozījumus Babītes novada pašval1. zemes vienības, kadastra apzīmējums dības domes 28.11.2012. lēmuma „Par
lauku apvidus zemes nomas līguma no80480070100, sadalīšanai trīs daļās;
noteikt detālplānojuma „Jaunzemes” gro- slēgšanu” (protokols nr. 15, 7.§,) 2., 3. un
zījumu teritorijas robežas. Nodot publis- 4. sadaļā, izsakot lēmumu jaunā redakcijā;
kajai apspriešanai un atzinumu saņemša- veikt grozījumus Babītes novada pašvalnai izstrādāto detālplānojuma „Jaunzemes” dības domes 19.12.2012. lēmuma „Par
lauku apvidus zemes nomas līguma noteritorijas projektu 25,12 ha platībā;
slēgšanu” (protokols nr. 17, 4.§,) 3., 5.1.
nodot lokālplānojumu nekustamajiem
īpašumiem „Varavīksnes”, kadastra apzī- un 5.3. sadaļā, izsakot lēmumu jaunā
mējums 80480070203, „Mežrūķi”, kadas- redakcijā;
veikt grozījumus 01.06.2009. noslēgtatra apzīmējums 80480070138, Strautmaļu
iela 6, kadastra apzīmējums 80480070013, jā lauku apvidus zemes nomas līgumā
ar vienu personu par nekustamā īpaStrautmaļu iela 4, kadastra apzīmējums
80480070824, un Strautmaļu iela 2, ka- šuma „Alkšņi”, Babītes pagasts, Babīdastra apzīmējums 80480070825, publis- tes novads, apbūvētas zemes vienības
kajai apspriešanai un institūciju atzinumu 1,7 ha platībā, kadastra apzīmējums
80480170069, iznomāšanu ēku un būvju
saņemšanai;
piekrist zemes ierīcības projekta izstrā- uzturēšanai;
veikt grozījumus 05.01.2009. noslēgtajā
dei nekustamā īpašuma „Lauri”, Babītes
pagastā, Babītes novadā, kadastra apzī- Lauku apvidus zemes nomas līgumā ar
vienu personu par nekustamā īpašuma
mējums 80480170005, sadalīšanai divās
„Ilgas”, Skārduciems, Babītes pagasts, Bazemes vienībās;
bītes novads, apbūvētas zemes vienības
atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu
0,3112 ha platībā, kadastra apzīmējums
nekustamā īpašuma „Mazalstes”, kadastra
apzīmējums 80480040243, sadalīšanai 80480070097, iznomāšanu ēku un būvju
uzturēšanai;
trīs daļās;

Paziņojums par lokālplānojuma nekustamajiem īpašumiem „Varavīksnes”, kadastra apzīmējums 80480070203,
„Mežrūķi”, kadastra apzīmējums 80480070138, Strautmaļu iela 6, kadastra apzīmējums 80480070013,
Strautmaļu iela 4, kadastra apzīmējums 80480070824, un Strautmaļu iela 2, kadastra apzīmējums
80480070825, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
Ar Babītes novada pašvaldības domes 2015. gada 27. maija lēmumu „Par lokālplānojuma nekustamajiem īpašumiem „Varavīksnes”, kadastra apzīmējums 80480070203,
„Mežrūķi”, kadastra apzīmējums 80480070138, Strautmaļu iela 6, kadastra apzīmējums 80480070013, Strautmaļu iela 4, kadastra apzīmējums 80480070824, un
Strautmaļu iela 2, kadastra apzīmējums 80480070825,
nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (prot. Nr.8, 10.§), lokālplānojuma projekts ir nodots publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
Publiskās apspriešanas termiņš no 05.06.2015. līdz
03.07.2015.
Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 29.06.2015.
plkst. 17.00 Babītes novada pašvaldības administrācijā
Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā.
Publiskās apspriešanas laikā lokālplānojuma projekts

būs izvietots Babītes novada pašvaldības administrācijā
Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā.
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Babītes novada pašvaldības administrācijā Centra
ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107,
vai elektroniski, sūtot uz e-pastu dome@babite.lv. Ja
priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi,
fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, personas
kods, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese. Apmeklētāju
pieņemšanas laiks Babītes novada pašvaldības administrācijā – pirmdienās un ceturtdienās plkst. 8.15–12.15
un 13–18.
Veldze Liepa,
Attīstības daļas vadītāja

Paziņojums par detālplānojuma „Jaunzemes” grozījumu
nodošanu publiskajai apspriešanai
Ar Babītes novada pašvaldības domes 2015. gada 27. maija lēmumu „Par detālplānojuma „Jaunzemes” projekta
nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (prot. Nr.8, 9.§), detālplānojuma projekts ir nodots
publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
Publiskās apspriešanas termiņš no 15.06.2015. līdz 15.07.2015.
Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 18.06.2015. plkst. 17.00 Babītes novada pašvaldības administrācijā
Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā.
Publiskās apspriešanas laikā detālplānojuma projekts būs apskatāms Babītes novada pašvaldības administrācijā
Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā.
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Babītes novada pašvaldības administrācijā Centra ielā
4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107, vai elektroniski, sūtot uz e-pastu dome@babite.lv. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese. Apmeklētāju pieņemšanas laiks
Babītes novada pašvaldības administrācijā – pirmdienās un ceturtdienās plkst. 8.15–12.15 un 13–18.
Veldze Liepa,
Attīstības daļas vadītāja
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noslēgt zemes nomas līgumu ar vienu
tora T25A, traktora piekabes–kaisītāja
personu par pašvaldībai piederošā ne- T-12E, traktora piekabes 2PTS-4, trakkustamā īpašuma „Dārzi” zemes vienības, tora piekabes 1PTS-2M un traktora
kadastra apzīmējums 80480030167, ar piekabes NSN-10-2B – nosacīto cenu
nosacīto nosaukumu „Piņķi” daļas izno- 7473,50 EUR (septiņi tūkstoši četri simmāšanu bez apbūves tiesībām personīgās
ti septiņdesmit trīs euro un 50 centu)
palīgsaimniecības vajadzībām – ģimenes
apmērā;
dārzu ierīkošanai un uzturēšanai;
apstiprināt Babītes novada pašvaldības
noslēgt zemes nomas līgumu ar vienu 27.05.2015. noteikumus Nr.6 „Babītes nopersonu par pašvaldībai piederošā ne- vada pašvaldības informācijas tehnoloģiju
kustamā īpašuma „Dārzi” zemes vienības, drošības noteikumi”;
kadastra apzīmējums 80480040354, ar atcelt Babītes novada pašvaldības
nosacīto nosaukumu „MRS” daļas izno- 25.07.2012. noteikumus Nr.5 „Babītes nomāšanu bez apbūves tiesībām personīgo
vada pašvaldības iekšējie datu aizsardzības
palīgsaimniecību vajadzībām – ģimenes
noteikumi”; apstiprināt Babītes novada
dārzu uzturēšanai;
pašvaldības 27.05.2015. noteikumus Nr.7
izsniegt izziņas sešām personām par pie- „Babītes novada pašvaldības iekšējie datu
krišanu iegūt īpašumā 1/2 domājamo daļu
aizsardzības noteikumi”;
no nekustamā īpašuma „Jaunā iela 3”, ka- atcelt Babītes novada pašvaldības
dastra apzīmējums 80480030937, Piņķos, 24.03.2010. noteikumus Nr.7 „Babītes
Babītes pagastā, Babītes novadā, 698/36027 novada pašvaldības ierobežotas pieejadomājamās daļas no nekustamā īpašu- mības informācijas drošības politika”;
ma „Rožu iela 2-11”, kadastra apzīmējums
apstiprināt Babītes novada pašvaldības
80480040350, Babītē, Babītes pagastā, Ba- 27.05.2015. noteikumus Nr.8 „Babītes nobītes novadā, „Virši”, kadastra apzīmējums
vada pašvaldības ierobežotas pieejamības
80480030908, Piņķos, Babītes pagastā, informācijas drošības politika”;
Babītes novadā, „Ošu iela 18”, kadastra
ar 01.06.2015.
apzīmējums 80480010181, 1/12 domāja- iecelt Ingu Erdmani-Hermani par Babītes
mo daļu no nekustamā īpašuma „Ošu iela
novada pašvaldības pirmskolas izglītības
14”, kadastra apzīmējums 80480010177, iestādes „Saimīte” vadītāju;
1/12 domājamo daļu no nekustamā īpa- piešķirt naudas balvu 300 EUR apmērā
šuma „Ošu iela 27”, kadastra apzīmējums
Babītes vidusskolas pedagoģēm: Ingrī80480010190, Mežārēs, Babītes pagastā, dai Martinsonei, Sandrai Sestulei, Lindai
Babītes novadā, 961/1911 domājamo daļu
Plostniecei, Inesei Gavarei, Rutai Bancāno nekustamā īpašuma „Zaļā iela 8”, ka- nei un Diānai Eglītei; piešķirt naudas
dastra apzīmējums 80480030489, Piņķos, balvu 200 EUR apmērā pedagoģei Anitai
Babītes pagastā, Babītes novadā;
Bareikai; piešķirt naudas balvu 100 EUR
piešķirt pabalstus 200 EUR apmērā di- apmērā pedagoģēm: Anitai Butulei un
vām personām sociālās rehabilitācijas Anitai Remesai;
mērķu sasniegšanai;
piešķirt stipendijas Martai Bukšai un
piešķirt pabalstus 1000 EUR apmērā Reinim Dālbergam mācībām Latvijas
divām personām sociālās rehabilitācijas
Starptautiskajā skolā.
mērķu sasniegšanai un ārkārtas situācijas
Andrejs Ence,
radīto seku pilnīgai vai daļējai novēršanai;
Babītes novada pašvaldības
apstiprināt atsavināmajai kustamajai
domes priekšsēdētājs
mantai – traktora VTZ 2048A, trak-

Par traktortehnikas pārdošanu
par brīvu cenu

Tehnikas vienību atrašanās vieta: Rīgas iela 20, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes
novads.
Tehnikas vienību apskate iespējama līdz 2015. gada 29. jūnijam darba dienās
no plkst. 9.00 līdz 15.00, iepriekš savu ierašanos saskaņojot ar Babītes novada
pašvaldības administrācijas vadītāju Aināru Kravalu (tālr.: 67913139, 26144699,
e-pasta adrese: ainars.kravals@babite.lv).
Personas, kuras vēlas iegādāties minēto traktortehniku, iesniedz pieteikumu,
minot konkrētu tehnikas vienību, Babītes novada pašvaldības administrācijas
kancelejā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, līdz 2015. gada
29. jūnijam plkst. 17.00.
Ja uz kādas tehnikas vienības iegādi pieteiksies vairāk nekā viena persona, tiks
rīkota izsole starp šīm personām.

Babītes novada pašvaldība

Babītes novada pašvaldība pārdod par brīvu cenu traktortehniku –
traktorus un piekabināmo inventāru:
Nr.
p.k
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Inv.
Nr.

Nosaukums

Traktora
2013 piekabe
NSN-10-2B
Traktora
4005 piekabe
1PTS-2M
Traktora
3009 piekabe
2PTS-4
Traktora
2084 piekabe
kaisītājs T-12E
2004 Traktors T-25A
Traktors
2152
VTZ 2048 A

Cena
Izlaid. Valsts reģ.
(bez PVN)
gads
Nr.
Euro

PVN
21%
Euro

Cena (ar
PVN) Euro

1987. P1935LV

263,22

55,28

318,50

1982. P1934LV

333,06

69,94

403,00

1988. P9592LT

428,93

90,07

519,00

1993. P1936LV

157,85

33,15

191,00

1983.

1226,45

257,55

1484,00

2003. T7393LL 3766,94

791,06

4558,00

T5LD
Kopā:

7473,50
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Saimnieciskie darbi maijā
Aktualitātes:

• Uzsākti autoceļa C-65, Dzilnuciems–Piņķi, pārbūves darbi.
• SIA „BM Projekts” turpina veikt
ekspertīzi tehniskajam projektam
„Pagastmājas rekonstrukcija par
kultūrizglītības centru”.
• Pabeigti teritorijas labiekārtošanas darbi pašvaldības nekustamajā
īpašumā „Lībieši”, Piņķos, Babītes
novadā.
• Pabeigti PII „Saimīte” jaunā
korpusa būvdarbi un ielu apgaismojuma rekonstrukcija Meža ielā,
Babītē.
• SIA „Vides tehnika” veic ēkas pamatu nojaukšanu un teritorijas sakopšanu nekustamajā īpašumā „Bites”.
• SIA „Bild” līdz 10.07.2015. izveidos strītbola un futbola laukumus
Spuņciemā.
• SIA „Rīgas Mērniecības birojs”
līdz 19.11.2015. izstrādās zemes
ierīcības projektu un robežplānu
nekustamā īpašuma sadalīšanai
divās zemes vienībās atbilstoši
darba uzdevumam.
• SIA „Mārupes ceļinieks” izveidos
virszemes ūdeņu novadīšanu no
pašvaldības ielu klātnēm Piņķos,
Babītes pagastā, Babītes novadā,
atbilstoši izbūves plāniem un darbu daudzumu sarakstiem.
• SIA „BM Projekts” līdz
20.11.2015. izstrādās autoceļa
C-108, Gātes ceļa posma, Gātciemā, un Spuņciema ielas, Spuņ
ciemā, Salas pagastā, pārbūves
būvprojektu.
• SIA „ATR Baltic” līdz 10.07.2015.
uzstādīs sporta laukumam norobežojošo tīklu Spuņciemā, Salas
pagastā.
• SIA „EDS” izstrādās sekojošus
būvprojektus:
– lokālā apgaismojuma „Zebra”,
Jūrmalas ielā, Piņķos, Babītes
novadā, izbūvei;
– ielu apgaismojuma posma no
Vecā Kalnciema ceļa līdz Celtnieku ielai 11B, Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā, būvniecībai;
– elektrosadales tīkla uzskaites pārcelšanai Priežu ielā 1, Babītē, un
gājēju celiņa apgaismojuma nekustamajā īpašumā „Loki”, Piņķos,
Babītes novadā, jaunbūvei.
• SIA „A Vide” izstrādās būvprojektus ielu apgaismojuma izbūvei
Sila ielā, Spuņciemā, Salas pagastā
,un Stropu un Liberu ielā Babītes
pagastā.
• Noslēgti ilgtermiņa līgumi ar:
– SIA „Viamix” par Babītes novada pašvaldības autoceļu, ielu un
to posmu apstrādi pret putēšanu.
Līgumcena līdz 30 000 EUR. Termiņš 05.05.2017.;
– SIA „Polderis” par Trenču un
Dzilnupes polderu hidrotehnisko

būvju sastāvā esošo tehnoloģisko
iekārtu (sūkņu) remontu. Līgumcena līdz 32 720 EUR. Termiņš
10.05.2017.
• Izsludināts zemsliekšņu iepirkums par tehniskā projekta
„Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra pārbūve” ekspertīzi
atbilstoši ekspertīzes uzdevumam.

Procesā esošās iepirkumu
procedūras:

• Pārsūdzēts IUB iepirkuma komisijas lēmums par līguma slēgšanu
ar SIA „Matīsa sēta” par Babītes
vidusskolas gaiteņu remontu par
līgumcenu 139 828 EUR.
• Pieņemti lēmumi slēgt līgumus
ar:
– SIA „Krimont” par ventilācijas
sistēmas 2. kārtas izbūvi Babītes
pirmsskolas izglītības iestādē par
līgumcenu 17 916 EUR;
– SIA „Mārupes ceļinieks” par
Priedaines ielas posma no Mežaparka ielas līdz Rūpnieku ielai
Piņķos, Babītes pagastā, pārbūvi
par līgumcenu 139 295 EUR;
– SIA „Inter Rino” par mēbeļu piegādi pirmsskolas izglītības iestādes
„Saimīte” grupu iekārtošanai par
līgumcenu 9148 EUR;
– SIA „LUX” par transporta pakalpojumu sniegšanu Skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētku laikā par
līgumcenu 8500 EUR;
– SIA „V.G.Būvfirma” par telpu
remontdarbiem pirmsskolas izglītības iestādē „Saimīte” par līgumcenu 18 106 EUR;
• Notiek pretendentu vērtēšana
šādos iepirkumos:
– „„ATC ēkas” pārbūves par
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju,
„Administratīvā ēka-pasts” pārbūves par divu dzīvokļu dzīvojamo
māju un „Garāža” pārbūves par
palīgēku (saimniecības ēka)” nekustamajā īpašumā „Mildas”, Babītē” tehniskā projekta izstrādi.
Iesniegti četri piedāvājumi;
– ,,Ēkas pārbūves par „Bibliotēku un daudzfunkcionālo sociālo
pakalpojumu centru”” tehniskā
projekta izstrādi. Iesniegti astoņi
piedāvājumi;
– Grāvju pārtīrīšanu Salas pagastā. Iesniegti astoņi piedāvājumi.
• Pārtraukts iepirkums par tematisko plānojumu izstrādi.
• Izsludināti iepirkumi par:
– Priedaines ielas posma seguma
atjaunošanu;
– Zemes vienību (pavisam 101
vienība) kadastrālo uzmērīšanu;
– Babītes vidusskolas pārbūves
būvprojekta izstrādi.
Elfa Sloceniece,
Babītes novada pašvaldības
izpilddirektore

Sabiedriskās kārtības nodrošināšanai veiktie darbi maijā
Vasara ir laiks, kad bērni un pusaudži lielāko dienas daļu pavada
brīvā dabā: laukos, ielās, parkos,
rotaļu laukumos vai nometnēs.
Labi, ja pieaugušie ir nodrošinājuši
pieskatīšanu, tehniskos aizsardzības
līdzekļus dažādām āra aktivitātēm
un drošu vidi, taču negadījumu
skaita straujais pieaugums vasarās
liecina par to, ka bērni nav pietiekami pasargāti no traumu riska un
pieaugušie ne vienmēr ievēro svarīgus drošības aspektus. Vecāku pienākums ir neatstāt bērnu līdz septiņu
gadu vecumam bez pieaugušo vai
personu, ne jaunāku par 13 gadiem,
klātbūtnes. Tātad – rūpēties par bērna pieskatīšanu ir vecāku pienākums,
kas noteikts ar likumu. Neatstāt bērnu braucam ar divriteni vienu, kamēr bērns nav pilnībā apguvis riteņbraukšanas prasmi, un noteikti lietot
ceļu un roku aizsargus. Ļoti svarīgi ir
nodrošināt bērnu ar ķiveri. Tai ir labi
jāpieguļ galvai un jābūt cieši piesprādzētai tā, lai nevarētu nobīdīt nevienā virzienā. Aizsardzības līdzekļi ir
jālieto vienmēr, jo tā bērnam izstrādājas pieradums. Jāseko, lai bērni ar
skrituļslidām, skrituļdēļiem vai velosipēdiem brauktu tikai tam piemērotās vietās.
Ieteikumi vecākiem:
• iegādājoties bērnam velosipēdu,
skrituļdēli vai skrituļslidas, noteikti
jāiegādājas arī aizsardzības līdzekļi –
ķivere, ceļu/elkoņu aizsargi;
• batuts drošības nolūkā jāaprīko ar
aizsargtīklu;
• pieaugušajiem jācenšas pēc iespējas vairāk sportot kopā ar bērnu,
rādot piemēru, uzraugot un aktīvi
nodarbinot;
• dodoties izbraucienā ar auto, jāievēro satiksmes noteikumi, jālieto
bērnu sēdeklīši un drošības jostas.
Bieži vecāki nenovērtē saules intensitāti vai bērna uzturēšanās laiku ārā,
un bērns ir pakļauts ultravioletā starojuma radītajam riskam, tādēļ bērniem un pusaudžiem obligāti jālieto
saules aizsarglīdzekļi, turklāt tas jādara pareizi, saskaņā ar instrukciju
uz iesaiņojuma. Liela bīstamība
bērna veselībai ir sakarsis automašīnas salons. Nekādā gadījumā
nedrīkst mazu bērnu atstāt vienu
automašīnā lielveikalu stāvlaukumos vai citās automašīnu novietnēs.
Automašīnas salons sakarst ļoti īsā
laikā, un tas var apdraudēt ne tikai
bērna veselību, bet pat dzīvību.
Ieteikumi vecākiem:
• jārūpējas, lai karstā laikā bērns
pietiekamā daudzumā un regulāri
saņemtu šķidrumu;
• jānodrošina, lai dzēriens bērnam ir
brīvi pieejams.
Lai bērnam pelde būtu droša, ir svarīga uzraudzība un bērna vecumam,

Babītes novada pašvaldības administrācijas sabiedriskās kārtības daļas sargu
darbības rezultāti sadarbībā ar Olaines iecirkņa policijas darbiniekiem, veicot
sabiedriskās kārtības uzraudzību Babītes novadā maijā:
• sabiedriskās kārtības uzraudzībā veikti 67 izbraukumi;
• Valsts policijā nogādātas septiņas personas, no kurām piecas par administratīvā pārkāpuma izdarīšanu, divas – aizdomās par noziedzīga nodarījumu izdarīšanu.
• saņemti un izskatīti 53 iedzīvotāju iesniegumi un sūdzības;
• ar 49 personām veiktas preventīva rakstura pārrunas un pieņemti paskaidrojumi;
• par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu sastādīti 12 protokoli – paziņojumi;
• par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu sabiedriskā vietā vai
par atrašanos sabiedriskā vietā tādā reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu, sastādīti pieci administratīvā pārkāpuma protokoli;
• par nesakoptiem īpašumiem Babītes novada teritorijā sastādīti divi administratīvā
pārkāpumu protokoli;
• sastādīti divi administratīvā pārkāpuma protokoli saskaņā ar Latvijas administratīvā
pārkāpuma kodeksa 169.3 pantu par ar akcīzes nodokli apliekamo preču (to skaitā
preču, kurām piemērojams akcīzes nodokļa atbrīvojums vai atvieglojums) iegādes,
realizācijas, uzglabāšanas vai pārvietošanas (pārvadāšanas) noteikumu pārkāpšanu;
• sastādīts viens administratīvā pārkāpuma protokols saskaņā ar Latvijas administratīvā pārkāpuma kodeksa 58. pantu par zemes, mežu vai iekšējo ūdeņu (virszemes vai
pazemes) piesārņošanu ar notekūdeņiem, ķīmiskām vielām, tai skaitā bīstamām vai
citām kaitīgām vielām, materiāliem vai atkritumiem, piegružošanu vai citādu kaitīgu
iedarbību uz tiem jebkādā veidā.

kā arī peldētprasmei atbilstošs un
drošs peldlīdzeklis. Vēlams iemācīt
bērnam peldētprasmi jau pēc četru
gadu vecuma.
Peldvietā bērni vienmēr ir jāpieskata. Arī pusaudži nedrīkst doties
peldēties vienatnē, un pirms peldēšanās noteikti jāinformē par to pieaugušie. Peldēties atļauts tikai zināmās peldvietās, un nedrīkst ļaut lēkt
ūdenī vietās, kur tas nav paredzēts.
Nepieļaujiet, ka bērni rotaļājas ceļmalas grāvjos un tamlīdzīgās vietās,
kur mēdz uzkrāties lietus vai palu
ūdeņi, kā arī vietās ar lielu ūdens
straumi.
Ieteikumi vecākiem:
• pēc iespējas norobežot ūdenskrātuvi ar žogu;
• nenovērst uzmanību no bērna, kamēr viņš peldas;
• atļaut bērniem peldēties tikai zināmās peldvietās.
Cilvēkiem, kas vasarā gatavojas
braukt ceļojumā vai tikai uz dažām
dienām izbraukt, sabiedriskā kārtība
ar Valsts policiju iesaka: ir jāpārliecinās, vai visas durvis, ieskaitot garāžas
vārtus un garāžas durvis, ir aizslēgtas.
Neaizmirstiet aizvērt pirmā stāva
logus. Daudziem varbūt tas būs pārsteigums, taču mājokli pret zagļiem
praktiski neaizsargā ne tikai padomju laikā uzstādītās slēdzenes, bet arī
lielākā daļa lēto plastmasas logu un
metāla durvju, kas pēdējā laikā tiek
uzstādīti dzīvokļos un mājās. Profesionāli zagļi zina gan kā atlauzt plastmasas loga vērtni, gan kā bez trokšņa
atmūķēt lētajās metāla durvīs uzstādītās primitīvās (kaut ārēji masīvās
un draudīgās) slēdzenes. Plastmasas
logu vērtnēs būtu jāuzstāda papildu
aizsargslēdži, bet durvīs – pret atmūķēšanu, caururbšanu un atlaušanu
drošas slēdzenes. Rezerves atslēgas
ir vēl viena vājā vieta. Cilvēki joprojām mēdz glabāt atslēgu zem paklājiņa, palodzes, spaiņa privātmājas
pagalmā un tamlīdzīgās vietās, ko
zaglis ātri vien var atklāt. Neesiet
pavirši pret mājokļa ieejas atslēgām!

Nomainiet durvju slēdzeni, ja esat
nesen ievākušies jaunā mājoklī. Nomainiet vai pārkodējiet slēdzeni, ja
gadās nozaudēt atslēgu! Slēdzenes
pērciet tikai specializētajos veikalos
un servisa centros, kas var dot ilgtermiņa garantiju un nodrošināt to profesionālu uzstādīšanu. Ja izmantojat
automātisko atbildētāju, ziņojumā
nesakiet zvanītājam, ka neesat mājas.
Sakiet, ka pašlaik nevarat pienākt pie
tālruņa utt. Būtiski arī apzināties, ka
tikai komplekss risinājums var pasargāt jūsu mājokli, tāpēc lietderīgi
būtu ierīkot arī signalizāciju un apdrošināt mājokli. Attiecīgas uzlīmes
redzamā vietā būtiski samazina mājokļa apzagšanas risku. Ja esat apdrošinājis īpašumu, izveidojiet sarakstu
ar vērtīgākajām lietām un regulāri to
atjaunojiet. Sarakstā būtu jāmin īpašuma vērtība, apraksts, lietu attēls vai
videouzņēmums, ja iespējams, uz
attiecīgā dokumenta vajadzētu uzrakstīt savas vadītāja apliecības numuru. Padomājiet par pagalmu un
mauriņu, pirms dodaties prom. Pārāk ataugusi zālīte ir spēcīgs signāls
tam, ka neviena nav mājās ilgāku
laiku. Aizbraucot uz ilgāku laiku, ir
lietderīgi vienoties ar kādu tuvinieku,
kas vai nu pastāvīgi dzīvos jūsu mājoklī, vai dažādos laikos katru dienu
to apmeklēs, aplaistīs puķes, iztukšos
pastkastīti, nopļaus mauriņu un novērsīs citas pazīmes, kas zagli mudinātu domāt, ka mājoklis ir neapdzīvots. Un vēl daži it kā primitīvi, bet
visai efektīvi ieteikumi. Aizejot no
mājas, atstājiet istabā gaismiņu, radio. Ierīkojiet kontrolējamu mājokļa
apgaismošanas sistēmu, lai uzstādītu
laiku, kad gaismai jāiedegas un kad
jāizslēdzas. Palūdziet kaimiņiem, lai
viņi pie jūsu mājas novieto savu automašīnu.
Par sabiedriskās kārtības u.c. likumpārkāpumiem lūgums ziņot
sabiedriskās kārtības daļai, zvanot
pa diennakts tālruni 29466001.
Ainārs Skudris,
sabiedriskās kārtības sargs
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Noskaidroti
erudītākie gudrinieki

Pa ziemeļbriežu pēdām
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 3. mobilitāti, no 18. līdz 22. maijam viesojos
Zviedrijas bērnudārzā Golfkullens
forskola, kas atrodas Savast ciematā,
kur 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.
Golfkullens forskola darbojas pēc noteiktas izglītības
programmas, kas paredz bērnu
pašizziņas un pašattīstības vei-

cināšanu. Pedagogu uzdevums
ir likt pamatus bērnu apmācībai,
kas veicinātu radošu domāšanu zinību bagātā un drošā vidē.
Bērnu ikdiena paiet, apgūstot
un iepazīstot dažādu priekšmetu
īpatnības, dzīvo būtņu un parādību pasauli. Audzēkņi paši darbojas ar piedāvātajiem mācību
līdzekļiem.
Āra aktivitātes pirmsskolas izglītības iestādē notiek patstāvīgi,
tomēr netiešā pedagogu vadībā:
spēlē kustību rotaļas, organizē aktīvās atpūtas iespējas, veic pētījumus un eksperimentus brīvā dabā.
Iestādē ir savi kārtības noteikumi,
ko zina un respektē ikviens bērns
un viņa vecāki.
Bērnudārzā iecienīta regulāra došanās nelielos dabas izziņas
pārgājienos, un, tā kā Zviedrijas
ziemeļos sešu mēnešu garumā ir
polārā nakts, ārā notiek arī pusdienošana.
Priecājos par sniegto iespēju gūt šādu vērtīgu pedagoģisko
pieredzi, ko nodošu Salas sākum-

22. maijā Babītes vidusskolā izspēlēta konkursa „Gudrs? Vēl
gudrāks!” fināla spēle 5.–6. klašu
grupā, kurā piedalījās: Linda Bot
va (6.b), Olivers Vasiļevskis (5.c),
Elgars Dobelis (5.b), Pēteris Rudzītis (6.a), Valts Frederiks Lapsiņš
(6.b) un Pēteris Puriņš (5.c).

Zviedrijas bērnudārzs Golfkullens forskola. K.Bērziņas foto.

skolas kolēģiem un citu izglītības spoguļo vienīgi autora uzskatus
iestāžu pedagogiem, jo drīzumā un komisijai nevar uzlikt atbildīplānots izdot elektronisko rokas- bu par tajā ietvertās informācijas
grāmatu, kurā apkopoti visu trīs jebkuru iespējamo izlietojumu.
Kristīne Bērziņa,
braucienu ieguvumi un gūtās
Salas sākumskolas
zināšanas.
skolotāja
Babītes novada pašvaldības
Salas sākumskolā īstenoto ES
„Erasmus+” projektu „Paņem
dabu aiz rokas” līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī publikācija at-

Mācību gads noslēdzies – godinām labākos

Babītes vidusskolas maija ziņas
• 6.c klases izglītojamais Ričards
Katkovskis ieguva 2. vietu atklātajā Valsts matemātikas olimpiādē
(pedagoģe Santa Bērziņa);
• 9.a klases izglītojamā Petra Zeltiņa izcīnīja 2. vietu Valsts konkursā
„Pazīsti savu organismu” (pedagoģe Ruta Bancāne);
• 9.b klases izglītojamā Kate Irbe
Kazaka ir ieguvusi Atzinību Pierīgas novadu skolu vizuālās mākslas
olimpiādē (pedagoģe Laura Pole).
• 28. maijā direktore Ilze Rozenberga organizēja pieņemšanu 250
izglītojamajiem un pedagogiem,
kuri aizvadītajā mācību gadā popularizējuši Babītes vidusskolas
vārdu ar saviem sasniegumiem
olimpiādēs, skatēs, konkursos,
projektos, sacensībās;
• Eiropas eksāmenā, kas norisinājās visā Latvijā, 2. vietu 5.–6. klašu
grupā ieguva Babītes vidusskolas
audzēknis Lauris Leimanis, turklāt šogad Babītes vidusskola no
pagājušā mācību gada līderes
– Valmieras Valsts ģimnāzijas –
ir pārņēmusi erudītākās skolas
titulu. Seši Babītes vidusskolas
skolotāji par ieguldījumu jauniešu izglītošanā Eiropas Savienības
jautājumos saņēma braucienu
uz Tallinas Tehnoloģiju skolas
inovāciju centru „Mektory”, lai

paplašinātu savu zināšanu loku
par jaunākajām mācību procesā
integrējamām inovācijām;
• 5. jūnijā notika Babītes vidusskolas balvu „Zelta, Sudraba, Bronzas
pūce” un „Pūčulēns” pasniegšanas
ceremonija, kurā šogad balvu „Zelta pūce” saņēma 11. klases izglītojamā Valērija Lepa un 6.c izglītojamais Ričards Katkovskis. „Sudraba
pūces” ieguvēji: Elizabete Pliene,
Daniela Vikaine, Samanta Ermane, Annija Gaile, Katrīna Freiberga, Nikola Elīna Sauja, Paula Ekbauma, Lauma Grantovska, Elīza
Bērziņa, Annija Bratuška, Johanna
Priedīte, Raimonds Andris Augulis, Kamilla Vanadziņa, Elizabete
Anna Ramane, Kristija Tomsone,
Aija Kļava, Alberta Ziemele, Olivers Vasiļevskis, Adeli Ulanova,
Kate Grīnfogele, Andrejs Bagdonas, Valts Frederiks Lapsiņš, Ance
Armanova, Paula Bindere, Lāsma
Lizete Ķiploka, Indra Augule, Kristiāna Leidere-Reine, Rebeka Nagle,
Marta Megija Bārzdaine, Samanta
Mežmale, Karīna Onukrāne, Ieva
Kaša, Niks Krastiņš, Viktorija Rjumina, Kitija Dzintra Rulle, Marta Bukša, Marta Pitlane, Dagnija
Roga, Annija Streile. „Bronzas
pūces” ieguvēji: Artūrs Miķelsons,
Miks Krieviņš, Marta Līduma, Me-
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lānija Krista Lubiņa, Artūrs Āriņš,
Elizabete Šveica, Madara Krieva,
Zane Fatjanova, Adelīna Bērstele,
Jana Bulatova, Daņila Ridanovs,
Edgars Breijers, Linda Botva, Linda Skudra, Justīne Ruģele, Dmitrijs
Sizovs, Madara Auziņa, Madara
Blome, Betija Rubene, Līva Lote
Briede, Milēna Kosareva, Gints Pidiks, Rebeka Graudiņa, Rūdis Savickis, Anna Puncule, Linda Broliša, Anna Sestule, Stefānija Dubra,
Reinis Roberts Bukovskis, Kamita
Kalniņa, Žanete Pužule. Savukārt
balva „Pūčulēns” piešķirta 37 izglītojamajiem. Vairāk informācijas
vidusskolas mājaslapā;
• 12. jūnijā – 9. klašu izglītojamo
izlaidums, 30. jūnijā – Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības
centrā izlaidums 12. klasei;
• Nākamais mācību gads ir Babītes
vidusskolas 35. dzimšanas dienas
gads. Vairāk informācijas par šo
notikumu meklējiet skolas mājaslapā – aktualitāšu sadaļā.
• 30. aprīlī Babītes vidusskolā notika Aerobikas festivāls. 1. vietu izcīnīja 5.c klase (audzinātāja Džineta
Tērauda). Par „Misteru Aerobika”
kļuva 11. klases izglītojamais Vladislavs Kiveļevs, par „Mis Aerobika” – 5.b klases izglītojamā Aija
Kļava (pedagoģe Andra Mančasa);

• 16. maijā Babītes vidusskolas volejbola izlase ieguva 1. vietu „Ceesa High School boys voleyball
tournament” (skolotāja Dita Kondrāte). Babītes vidusskolu turnīrā
pārstāvēja: Kaspars Švikstiņš, Pēteris Rezņikovs, Rolands Jurģītis,
Miks Pētersons, Reinis Dālbergs
un komandas kapteinis Elgars Bičevskis;
• Noslēdzies Babītes vidusskolas
2014./2015. mācību gada Ceļojošais kauss florbolā 5.–8. klasēm!
Fināla spēlē tikās 8.ma klases
komanda un 7.a klases komanda.
Finālspēles pirmo bumbiņu uz
iemetiena līnijas novietoja Babītes vidusskolas direktore Ilze
Rozenberga, kura vēlāk arī sveica
2014./2015. mācību gada Ceļojošā kausa ieguvēju – 7.a klases
komandu. Kopš janvāra kopā ar
tiesnešiem Mārtiņu Lapsiņu un
Kristapu Muižnieku un par turnīru atbildīgo sporta pedagoģi
Ditu Kondrāti esam aizvadījuši 47
spraigas spēles;
• Pierīgas novadu skolu konkurencē sportā aizvadītajā mācību gadā
Babītes vidusskolai 3. vieta!
Informāciju apkopoja:
Gita Sondore,
Babītes vidusskolas direktores
vietniece izglītības jomā

Diemžēl fināla spēlē nevarēja piedalīties atlases spēlē uzvarējušais
un labāko sešniekā iekļuvušais
Dmitrijs Sizovs (6.c), kurš spēles
laikā atradās peldēšanas sacensībās. Fināla spēlē nepiedalījās arī
Andrejs Bagdonas (6.a), kurš pēc
atlases kārtā iegūto punktu skaita
bija 7. vietā.
Finālā tika izspēlētas četras
kārtas: 1) I kārta „Laiks ir nauda” –
20 ātrie jautājumi;
2) papildkārta „Drauga plecs” –
divi uzdevumi: anagrammu veidošana un dziesmu fragmentu
papildināšana ar vārdiem. Katram spēlētājam varēja palīdzēt
3–4 draugi no zāles;
Pēc abu kārtu rezultātu apkopošanas tālāk spēlēja tikai trīs visvairāk punktus ieguvušie spēlētāji.
3) II kārta „Dabas un skaitļu
valdzinājums” – matemātikas un
dabaszinību jomas uzdevumi un
jautājumi;
4) III kārta „Sabiedrība un
daiļās mākslas” – sociālo zinību,
valodu, literatūras un mūzikas
jomas uzdevumi un jautājumi.
Apkopojot rezultātus, noskaidrojām, ka 5.–6. klašu grupā
erudītākais Babītes vidusskolas
izglītojamais ir Olivers Vasiļevskis (5.c), kuram par puspunktu
piekāpās Pēteris Rudzītis (6.a),
bet par 5,5 punktiem – Valts Frederiks Lapsiņš (6.b).
Šajā mācību gadā konkurss
„Gudrs? Vēl gudrāks!” notika pirmo
reizi un bija kā savdabīgs eksperiments, bet nākamajā mācību gadā
tas noteikti turpināsies, jo prāta un
erudīcijas spēles jauniešiem ir tikpat nepieciešamas kā sporta spēles.
Baiba Vītola,
Babītes vidusskolas latviešu
valodas un literatūras skolotāja
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Mūsdienīga bibliotēka –
pamats attīstībai

Babītes novada pašvaldības
bibliotēka, kas sastāv no trijām
filiālēm Piņķos, Babītē un Spuņciemā, ir apkopojusi 2014. gada
apmeklējuma statistiku.

Ņemot vērā to, ka aizvadītā gada
septembrī bibliotēka Piņķos pārcēlās uz modernām un labiekārtotām telpām, strauji aug bibliotēkas apmeklētāju skaits. Kā stāsta
bibliotēkas vadītāja Ilze Valpētere,
jaunās un lasītājiem ērtās telpas
mudinājušas bibliotēku apmeklēt
ne tikai novada iedzīvotājus, bet arī
kaimiņu novadu un Rīgas lasītājus.
Ņemot vērā lasītāju vēlmes, bibliotēka šogad ir atvērta sešas dienas
nedēļā, un trīs dienas tās darba
laiks ir pagarināts līdz plkst. 19.00.
Salīdzinot ar 2013. gadu, 2014.
gadā lasītāju skaits pieaudzis aptuveni par 500, sasniedzot 1664.
Zīmīgi, ka teju puse lasītāju ir
bērni un jaunieši – 692. Izsniegto
vienību skaits 2014. gadā palielinājies par 4418, sasniedzot 97 095.
2014. gada pārskata periodā
bibliotēkas krājumi papildināti
ar 5800 vienībām, no tām 2399 –
grāmatas, no kurām 475 – bērnu
grāmatas, 3408 – seriālizdevumi.
Līdz ar to kopējais krājumu apjoms bibliotēkā sasniedza 31 035
(2013. gadā – 29 899) vienības,
no kurām 27 615 – grāmatas,
3408 – seriālizdevumi.
Galvenais finansējuma avots
bibliotēkas krājumu papildināšanai ir Babītes pašvaldības budžets,
kas 2014. gadā bija 16 178 EUR.
(2013. gadā 10 379 LVL).
Bibliotēkas vadītāja uzsver, ka
jaunajās bibliotēkas telpās Piņķos
ir padomāts par visām apmeklētāju kategorijām. Pirmsskolas
vecuma bērnu zonā ir izveidota
pasaku māja, tārpiņa vilcieniņš,
kas ved bērniem gan skaistākās
un jaunākās grāmatas, gan iemīļotās rotaļlietas. Šo zonu sevišķi
iemīļojuši pirmsskolas izglītības
iestāžu bērni, kurus izzinošās ekskursijās uz bibliotēku ved audzinātājas. Bērnu stūrītis ir iecienīta
vieta arī tiem bērniem, kuru vecā-

Babītes novada pašvaldības izglītības iestāžu
2014./2015. mācību gada TOP 3
Salas sākumskolas un
pirmsskolas izglītības
iestāde

ki izvēlas literatūru, lasa jaunāko
presi, studē uzziņu literatūru vai
darbojas ar datoru. Iekārtotas atsevišķas zonas arī jauniešiem un
žurnālu un laikrakstu lasītājiem,
datoru zāle un plaša lasītāju apkalpošanas zona. Tagad bibliotēka
ir pieejama arī lasītājiem ar īpašām vajadzībām.
Bibliotēka kļuvusi ērtāka un
pievilcīgāka ne tikai lasītājiem,
bet arī bibliotekārēm. Savā darbā
personāls izmanto elektronisko
kopkatalogu. Viss bibliotēkas grāmatu fonds ir ievadīts bibliotēku
elektroniskajā kopkatalogā, kā arī
pabeigta visu procesu automatizācija un lasītāju datubāzes izveidošana. Elektroniskajā kopkatalogā
atrodama pilnīga informācija par
bibliotēkas fondu, bibliotēka ir iekļauta vienotajā lasītāju reģistrā
un ir uzsākusi lasītāju apkalpošanu elektroniski, izdevumu automātisku izsniegšanu/saņemšanu.
Kopkataloga piedāvātos pakalpojumus izmanto dažādas sociālās
grupas: skolēni, studenti, strādājošie, pensionāri un bezdarbnieki.
Tuvākajā nākotnē bibliotēka
plāno pilnveidot sadarbību ar
pašvaldības PII, kā arī, sadarbojoties ar Kultūrizglītības centru,
organizēt dažādus pasākumus
bibliotēkas telpās. Šogad plānoti
arī pašvaldības bibliotēkas Babītē jaunās mītnes pārbūves projektēšanas darbi, kas nodrošinās
līdzvērtīgas ērtības arī bibliotēkas
apmeklētājiem Babītē.
Lelde Drozdova-Auzāne,
sabiedrisko attiecību speciāliste

1. ES „Erasmus+” projekta „Paņem dabu aiz rokas” īstenošana.
Sākumskolas pedagogi devās uz
Bulgāriju, Čehiju un Zviedriju,
kur ēnoja vietējo pirmsskolas
izglītības iestāžu kolēģu darbu,
veica novērojumus un prezentēja
mūsu valsti un izglītības iestādi.
2. Skolas 25 gadu jubileja, ko atzīmējām ar dažādiem pasākumiem.
Priecājamies, ka šajos gados skolas simbols pīlādžkoks ir pildījis
savu uzdevumu – mūs sargājis
un devis svētību visiem skolas
iemītniekiem. Ar gandarījumu
varam atskatīties uz padarīto un
ar cerību raugāmies nākotnē.
3. Pirmsskolas izglītības Mon
tesori grupas atklāšana mācību gada sākumā. Grupas darba
moto – „Palīdzi man izdarīt pašam”.
Direktore Daina Krūmiņa

Pirmsskolas izglītības
iestāde „Saimīte”

1. Mūzikas skolotāja Liena Bernharde kopā ar „Saimītes” audzēkņu bērnu ansambli „Mazās pērlītes” izdeva novadnieka komponista Miervalža Celmiņa bērnu
dziesmu albumu „Mana rotaļu
istaba”, ko prezentēja Babītes novada svētkos.
2. PII „Saimīte” mūzikas skolotājas Vineta Vītola un Liena
Bernharde, iesaistot iestādes audzēkņus, piedalījās starptautiskajā projektā „NORD PLUS Junior
„My musical folkgames” („Manas
muzikālās tautas rotaļas”).

3. Dalība „e-Twinning” projektos.
Vadītāja Inga Erdmane-Hermane

soļiem, kā mūzika ar skanīgām
notīm – kā pasaciņa! Tā arī mūsu
bērni šos dzejoļus izdzīvoja un
sajuta Aspazijas dzimšanas dienai veltītajā pasākumā.
Babītes vidusskola
1. Gatavošanās un dalība XI Lat- 3. Lielā talka. Aprīļa pēdējā sestvijas skolu jaunatnes dziesmu un dienā notika Lielā talka. Paldies
visām ģimenēm un darbiniekiem,
deju svētkos.
2. Panākumi olimpiādēs, kon- kuri palīdzēja Babītes pirmsskokursos, sacensībās, skatēs Pierī- las izglītības iestādei kļūt par viegā, reģionā un valstī (ZPD valstī nu no zaļākajām un skaistākajām
1. pakāpe, konkurss „Mana vietām pasaules kartē!
Vadītāja Elita Āboliņa
4. maija deklarācija” – Laimdotas
Straujumas apbalvojums, uzvara
konkursā „Svētku reportieris”).
Babītes mūzikas skola
3. Babītes vidusskolas tradīciju 1. Babītes mūzikas skolas jauno
stiprināšana un pilnveidošana telpu atklāšana 1. septembrī – ilgi
izglītības iestādes pasākumos lolota sapņa piepildījums. Mēs
(īpaši uzsvērti valsts svētku pa- esam ieguvuši īstas mūzikas māsākumi, Ģimenes diena, sporta jas. Sirsnīgs paldies par šo lielisko
pasākumi).
dāvanu Babītes novada pašvaldīDirektore Ilze Rozenberga
bai un domes priekšsēdētājam
Andrejam Encem.
Babītes pirmsskolas
2. Skolas 20 gadu jubilejas konizglītības iestāde
certs 12. decembrī, kas sniedza
1. Projektu nedēļas. Ar pētnie- atklāsmi, cik profesionāli spēcības, izziņas, eksperimentu un cīgs kolektīvs esam, cik lieliski ir
radošu nodarbību palīdzību bēr- mūsu audzēkņi un vienoti skoloni apguva jaunas zināšanas par tāji.
gaisu, uguni, ūdeni un zemi. Šī 3. Babītes mūzikas skolas „Gada
projekta mērķis bija veidot bēr- Balva 2015” 28. maijā, kas notika
nos izpratni un līdzatbildību par pirmo reizi un ļauj mums lepocilvēka rīcības un dabas procesu ties ar paveikto gada laikā un piemijiedarbību. Projektā „Kad iz- nācīgi sumināt tos skolotājus un
augšu liels, es būšu...” iesaistījās skolēnus, kuri ieguldījuši papilvecāki, kuri labprāt pastāstīja un du darbu un guvuši panākumus
iepazīstināja bērnus ar ārsta, vo- ārpusskolas pasākumos un konlejbola trenera, galdnieka un lid- kursos, un aktīvi piedalās visās
skolas aktivitātēs.
mašīnas kapteiņa profesiju;
Direktore Inita Pūķe
2. Aspazijai 150. Aspazijas bērnu dzeja nav tikai dzejoļi, kurus vienkārši noskaitīt, tie ir kā
Apkopoja Lelde
mākslas darbs, kā glezna ar gaiDrozdova-Auzāne,
šām krāsām, kā deja ar viegliem
sabiedrisko attiecību speciāliste

Babītes novada pašvaldības
administrācija informē par konkursu rezultātiem
Atbilstoši atklātā konkursa „Babītes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības
iestādes „Saimīte” vadītājs” rezultātiem ar
2015. gada 1. jūniju Inga Erdmane-Hermane ir iecelta par Babītes novada pašvaldības PII „Saimīte” vadītāju.

Atbilstoši Babītes novada pašvaldības atklātā konkursa par stipendijām
mācībām Latvijas Starptautiskajā skolā rezultātiem stipendijas piešķirtas
Martai Bukšai un Reinim Dālbergam.

Nacionālais Kino centrs bibliotēkai dāvā latviešu filmu kolekciju
Jūnija sākumā Babītes novada centrs sadarbībā ar Latvijas prezidenpašvaldības bibliotēkas krāju- tūras Eiropas Savienības Padomē sekmi tika papildināti ar 25 latvie- retariātu ir īstenojis projektu „Latvišu filmu DVD, ko pašvaldībai jas filmu izlase” – apjomīgu filmu
uzdāvinājis Nacionālais Kino kolekciju DVD formātā (25 diski),
centrs.
kurā apkopotas Latvijas kinovēstures
būtiskākās parādības un spilgti mūsAtzīmējot Latvijas prezidentūru dienu kinomākslas paraugi.
Eiropas Savienības Padomē 2015.
Kolekcijas saturu veidoja grupa. Diskusiju rezultātā izlagada pirmajā pusē, Nacionālais Kino piecu filmu nozares ekspertu sē ievietotas 70 Latvijas filmas

(10 spēlfilmas, 16 dokumentālās
filmas un 44 animācijas filmas),
kas grupētas divos hronoloģiskos periodos – klasiskais kino un
mūsdienas. Komplektā ar izlases
25 DVD diskiem sagatavots arī izsmeļošs un informatīvi izglītojošs
bilingvālais katalogs (latviešu un
angļu valodā) par visām filmām
un to autoriem.

Latvijas filmu izlase – tā ir bagātīga informācija par Latvijas kinovēstures un mūsdienu kinoprocesa nozīmīgākajām tendencēm.
Ar izlasē iekļauto filmu sarakstu iespējams iepazīties www.
babite.lv Aktualitāšu sadaļā.
Raksts sagatavots
pēc Nacionālā Kino centra
sniegtās informācijas
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Babītes mūzikas skolas „Gada Balvu 2015” saņem kokles spēlētājas
28. maijā Babītes mūzikas skola
pirmo reizi aicināja uz „Gada
Balvas” koncertu, kurā tika sumināti aizvadītā mācību gada
skolas labākie audzēkņi un skolotāji.
Balvas mērķis ir veicināt audzēkņu un skolotāju radošās izpausmes un godināt spilgtākos un
talantīgākos skolas audzēkņus
un skolotājus. Balva tiek piešķirta par labām sekmēm, izciliem
panākumiem mūzikā un aktīvu
līdzdalību skolas dzīvē mācību
gada laikā.
Lai atrastu balvas ieguvējus,
tika iesaistīti visi Babītes mūzikas skolas skolotāji, kuriem bija
tiesības balsot par diviem no sešiem nominantiem, un rezultātā
Babītes mūzikas skolas „Gada Balvu 2015” ieguva kokles spēles audzēkne Elizabete Pliene un kokles
spēles skolotāja Valda Bagāta.

Aizvadītā mācību gada
nominanti

• Čella spēles skolotāja Anita
Roze
„Anitu Rozi pazīstu jau kopš
Babītes mūzikas skolas dibināšanas. Skolotāja ir izglītojusi daudzus audzēkņus, katram atrodot
īsto metodi, lai čells viņu rokās
„atsauktos” un sāktu „dziedāt”.
Anita ir ļoti atbildīga, mērķtiecīga,
profesionāli pārliecināta, uz viņu
var droši paļauties, un viņai var
uzticēties. Zinu, ka Babītes mūzikas skolas čella spēles skolotāja

ir augsti novērtēta visā Latvijā.
Paldies viņai par ieguldīto darbu,
lielo pieredzi un augstajiem sasniegumiem, kurus Anita ar saviem
audzēkņiem kaldinājusi gan Latvijas, gan starptautiskos konkursos,”
skolas direktore Inita Pūķe
• Kokles spēles 2. klases audzēkne Elizabete Pliene
„Apdāvināta, ļoti apzinīga, centīga. Uz stundām vienmēr ierodas
laikus, nemēdz kavēt. Ļoti retas ir
tās reizes, kad Elizabete būtu kaut
ko aizmirsusi. Parasti uz stundām
nāk sagatavojusies un iemācījusies
visu, kas uzdots. Mērķtiecīga. Viņai ir savs viedoklis,” stāsta kokles
spēles skolotāja Valda Bagāta.
• Akordeona spēles 4. klases
audzēknis Marks Bergmanis
„Marks ir talantīgs, radošs un,
kas nav mazsvarīgi, apveltīts ar
lielām darba spējām. Lielākos šī
mācību gada profesionālos panākumus Markam izdevies sasniegt
kopā ar Zani Fatjanovu. Iegūta
pirmā vieta konkursā Madlienā un otrā vieta Starptautiskajā
akordeonistu ansambļu konkursā
Limbažos. Jaunieši mākslinieciskā
ziņā lieliski papildina viens otru,
jo Marks ir vairāk emocionāls un
jūtīgs, bet Zane aktīva, nosvērta
un precīza. Paldies jāsaka arī
vecākiem, bez kuru atbalsta un
pacietības tik labi rezultāti netiktu
sasniegti. Vēlu, lai arī turpmākos
mācību gadus Babītes mūzikas
skola varētu lepoties ar Marka
izteiksmīgo akordeonu spēles
sniegumu un labiem rezultātiem

„Gada Balvu 2015” ieguva kokles spēles audzēkne Elizabete Pliene
un kokles spēles skolotāja Valda Bagāta. L.Drozdovas-Auzānes foto

konkursos,” akordeona spēles skolotāja Anda Bikauniece.
• Kokles spēles skolotāja Valda Bagāta
„Skolotāja ar apbrīnojami lielām
darbaspējām. Pirms iepazinos ar
Valdu, es pat nezināju, ka cilvēks var
tik fanātiski un nerimstoši strādāt
bez brīvdienām un svētku dienām...
Līdztekus pedantiskam un rūpīgam
darbam Valda ātri un viegli piekrīt
dažādām dullībām gan radošajā
darbībā, gan sadzīvē. Cilvēks, uz
kuru vienmēr var paļauties, pie kura
vienmēr var vērsties pēc padoma

Roks kokļu skanējumā

Kļūdas labojums
19. maija „Babītes Ziņās” 7. lpp. rakstā par Babītes mūzikas skolas
audzēkņu sasniegumiem ir ieviesusies kļūda. Raksta pēdējā rindkopā pieminētais Maksims Skibickis ir čella spēles audzēknis, Dāvis
Ludvigs Bikšus – sitaminstrumentu spēles audzēknis.
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

Pavasarī zelta kāzas nosvinējuši
Babītes novada iedzīvotāji

Kā jau iepriekš vēstījām, Babītes
novada pašvaldības Kultūrizglītības centra koklētāju ansamblis
„Balti” 31. maija vakarā piedalījās Latvijas Televīzijas (turpmāk
tekstā – LTV) pozitīvo emociju
šovā „Lai top”, kur satiekas labākie Latvijas skolu jaunatnes
dziesmu un deju kolektīvi.
31. maija raidījumam kopā ar
LTV analītiskā raidījuma vadītāju Matīsu Arnicānu „Balti” gatavoja grupas „Metallica” dziesmu
„Nothing Else Matters”, kas arī ir
iekļauta Skolēnu dziesmu un deju
svētku Kokļu mūzikas koncertā.
Kā stāsta „Balti” dalībniece Katalīna Bernāne, „„Baltiem”
uzstāties televīzijā ar šādu repertuāru un pieņemt Matīsu mūsu
ciešajā ģimenē bija tikpat liels
izaicinājums, kā viņam kļūt par
daļu no tās. Lai gan koklētāja
repertuāra pamats vienmēr būs
tautasdziesmas, izpildot šādu

vai palīdzības. Skolotājas darbā es
no Valdas esmu daudz mācījusies.
Visīstākā kokles mūzikas fanātiķe,”
Anda Bikauniece.
• Čella spēles 2. klases audzēknis Maksims Skibickis
„Maksims čella spēli apgūst divus gadus, un viņam tas teicami

padodas. Maksims labi jūtas uz
skatuves un bieži, vērojot un klausoties viņa spēli, gribas teikt: „Radīts mūzikai!” Maksims ir atjautīgs,
zinātkārs un atsaucīgs. Ar viņu ir
interesanti runāt par mūziku, par
dzīvi, par jebko. Vēlu Maksimam
izaugsmi un – lai skan,” čella spēles skolotāja Anita Roze.
• Akordeona spēles skolotāja
Anda Bikauniece
„Brīnišķīga skolotāja! Stingra,
prasīga, ar labu humora izjūtu.
Pārzina mūzikas dzīvi no Palestrīnas līdz Geršvinam, no polkas līdz
fokstrotam, no uvertīras līdz codai,
no tautasdziesmas līdz kantātei...
Anda ļoti cenšas iemācīt bērnus
mācīties. Ne vienmēr tajā brīdī,
kad jāraksta kontroldarbi, jāmācās
mūzikas literatūras tēmas, bērni to
novērtē, bet tad, kad mūzikas skola
pabeigta, skolotāja Anda saņem ļoti
daudz labu vārdu no bijušajiem
mūzikas skolas audzēkņiem. Un
vēl jau arī akordeona, instrumentālie ansambļi! Bez tiem Babītes
mūzikas skola nav iedomājama.
Kā kolēģe – vienmēr atsaucīga, izpalīdzīga, atbildīga. Ar viņu nav
garlaicīgi nekad un nekur,” kokles
skolotāja Valda Bagāta.
Informāciju apkopoja
Babītes mūzikas skola

Vija un Rodrigo Kubarko.
Savu laulību 1965. gada 30. aprīlī pāris reģistrēja Salas pagasta
Dzimtsarakstu nodaļā.

Foto no „Balti” arhīva

mūziku, varējām paši ļauties un
skatītājiem dāvāt pavisam citādas emocijas. Pēc padarītā darba
pirkstos un sirdī iegūlies patīkami
smags gandarījums. Matīss kļuvis
par draugu, un kokles uz brīdi

izkāpušas no pastalām un tautasdziesmām.”
Ja neredzējāt „Baltu” uzstāšanos šovā, priekšnesums atrodams
www.youtube.com.
Lelde Drozdova-Auzāne,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Abi jubilāri lielāko daļu darba mūža ir pavadījuši Bulduru sovhoztehnikumā,
un Vija ir strādājusi arī par pastnieci Piņķos.
Rodrigo tuvs humors, tāpēc viņa vaļasprieks ir anekdošu krāšana.
Gan vasarā, gan ziemā viņš aizraujas ar makšķerēšanu. Vijai patīk risināt
krustvārdu mīklas, un viņa labprāt piedalās sacensībās.
Abi Vijas un Rodrigo dēli jau ir nosvinējuši sudrabkāzas. Savukārt abi
mazdēli tikko beiguši augstskolu.
Turklāt gan dēli, gan mazdēli savulaik skolojušies tieši Babītes vidusskolā.

Babītes novada pašvaldība pārim novēl veselību un
možu garu turpmākos kopdzīves gadus!
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Sporta ziņas

Gaidim Čoderam un Andrim
Kapeniekam, bet sestā – Ivaram
Kamparam un Ivaram Osītim.

Pierīgas novadu
sporta spēles

Novuss
16. maijā Bērvircavā notika pēdējais no astoņiem posmiem „Sesavas kauss – 2015” novusā. Starp
46 dalībniekiem kopvērtējumā 1.
vietu pārliecinoši izcīnīja mūsu
novadnieks Gaidis Čoders. Piektajā vietā kopvērtējumā – Andris
Kapenieks, sestajā – Staņislavs
Kojalovičs.
Riteņbraukšana
30. maijā Baldones novada Riekstu kalna apkārtnē notika MTB
sacensības riteņbraukšanā. Babītes novada komanda izcīnīja
augsto trešo vietu deviņu novadu
konkurencē. Komandas dalībnieku labākie sasniegumi – 1. vieta
Ritai Golverei (grupa S40+), 2.
vieta Ilzei Lācei (S50+), 3. vieta
Mārītei Skripko (S50+), 4. vieta
Rurikam Bitem (V60+), 5. vieta
Reinim Šeferam (V16+), 6. vieta
Indrai Kalniņai (S16+) un Valērijam Golveram (V40+).

LSVS 52. sporta spēles

Novuss
23. maijā Aizputē notika LSVS 52.
sporta spēļu sacensības novusā.
Pavisam startēja 36 veterānu komandas ar rekordlielu dalībnieku
skaitu – 202. Sporta klubs „Babīte”
piedalījās ar divām komandām.
Babītes pirmā komanda izcīnīja
8. vietu (sporta klubu konkurencē – 1. vieta). Labākie rezultāti:

Uzvara florbola turnīrā

1. vietas ieguvēja savā vecuma grupā – Babītes novada komandas
pārstāve Rita Golvere. T.Tračuma foto
Aiva Oša – 1. vieta (vecuma gr. (vecuma grupā no 60 līdz 69 ga40+), Gaidis Čoders – 4. vieta (gr. diem), 1. vieta Paulim Gilim (ve60+), Ainārs Grosens – 11. vieta cuma grupā 80 +).
(gr. 50+), Igors Ramba – 14. vieta
(gr. 50+), Sergejs Varša – 12. vieta Babītes novada
(gr. 50+), Andris Kapenieks – 13. sporta spēles
Novuss
vieta (gr. 60+).
31. maijā Babītes sporta kompleksā notika atklātās sacensības
Svarbumbu celšana
23. maijā Viestura Gargurņa novusa dubultspēlēs vīriešiem.
mājā „Vēzīši” notika starptautis- Sacensībās startēja 16 vīriešu pāri,
kās sacensības svarbumbu celša- no tiem – pieci pāri no Babītes
nā „Viestura kauss”. Sacensībās novada. Kopvērtējumā pirmā
piedalījās 46 sportisti no Igauni- vieta Babītes novada pārstāvjiem –
jas, Lietuvas un 12 Latvijas nova- Kristapam Zariņam un Igoram
diem. Babītes novada pārstāvju Rambam, otrajā vietā – Gunārs
rezultāti: 1. vieta Līvai Braunai Evers un Nikolajs Belonošcenko
(vecuma grupā līdz 18 gadiem), no Ķekavas, trešajā vietā ierindo2. vieta Austrai Braunai (vecu- jās Eduards Lauks un Edmunds Jama grupā no 14 līdz 49 gadiem), loveckis no Bauskas. Ceturtā vieta
2. vieta Viesturam Gargunim Babītes novada dalībniekiem –

Ar uzvaru finālā (5:2) Babītes novada komanda noslēgusi dalību
„Florbolam.lv” rīkotajā turnīrā
„Tautas florbola līga”.
Mūsu sportisti ierindojušies pirmajā vietā, 14 spēlēs izcīnot 10
uzvaras, piedzīvojot trīs zaudējumus un vienu reizi cīnoties neizšķirti.
Fināla spēlē jau pašā spēles sākumā izdevās panākt divu vārtu
pārsvaru (2:0) un izcīnīt pārlieci-

nošu uzvaru ar rezultātu 5:2, apspēlējot DTG.LV komandu. Par
labāko turnīra aizsargu tika atzīts
Babītes novada komandas kapteinis Reinis Dālbergs.
Komandas sastāvs: Bruno Ritums, Raivis Valpēteris, Emīls
Berķis, Reinis Dālbergs, Kristaps
Lapsiņš, Kaspars Švikstiņš, Kristofers Zakss, Kārlis Kontrims,
Armīns Lutkevics, Jānis Ansons,
Tālis Zukulis, Vladislavs Rjumins, Jānis Romancēvičs, Reinis
Bukovskis, Andrejs Zeltiņš, Kristaps Muižnieks.
Guntars Reika, Babītes
sporta kompleksa vadītājs

Tuvākie sporta notikumi
Sporta notikums

laiks

vieta

dalībnieki

FUTBOLS
Latvijas čempionāts, 2.līga

18.jūnijs
15.00

Daugavpils

SK „Babīte” Daugavpils

FUTBOLS
Latvijas čempionāts
2.līga

21. jūnijs
16.00

Piņķi

27. jūnijs
13.00

Mārupe

PAŠVALDĪBAS DARBINIEKU Pierīgas novadu
sporta spēles

SK „Babīte” –
Talsi/
FK Laidze
Babītes novada pašvaldības darbinieku komanda

Novadnieks Bricis izcīna godalgas
prestižās jāšanas sporta sacensībās
Maija beigās Ziemeļpolijā, Ciekocinko jāšanas sporta centrā,
notika trīszvaigžņu statusa
starptautiskās sacensības konkūrā „Baltica Spring Tour 2015”,
bet Igaunijā, Ruilā, norisinājās
ikgadējās vienzvaigžņu statusa
starptautiskās sacensības šķēršļu pārvarēšanā „Ruila Spring
Tour 2015”.

140 cm izcīnīja godalgoto devīto
vietu 53 dalībnieku konkurencē.
Otrajā dienā 140 cm divu fāžu
maršrutā pāris ierindojās augstajā
2. vietā no 52 startējušajiem. Pirmās nedēļas sacensību noslēdzošajā dienā Bricis ar Camparo 135
cm maršrutā ierindojās septītajā
pozīcijā.
Sacensības „Ruila Spring Tour”
tika atklātas ar maršrutu piecgaSacensībās ar labiem panāku- dīgiem zirgiem. Divdesmit astoņu
miem startēja novadnieks Ģirts dalībnieku konkurencē 4. vietu
Bricis un Babītes novada sporta izcīnīja Kate Ansone ar Tērvetes
kluba „Sport De Lux” prezidente zirgaudzētavā dzimušo Latvijas
šķirnes ķēvi Rigonda. Nākamajā
Kate Ansone.
„Baltica Spring Tour 2015” dienā K. Ansonei ar Rigondu –
Bricis ar KWPN šķirnes zirgu viens gāzts šķērslis pamatdistancē
Carlord pirmajā dienā ātruma un 12. vieta.
maršrutā ar šķēršļu augstumu līdz

Visas sacensību dienas Mazajā
aplī godalgas izcīnīja Ģ. Bricis ar
ķēvi Barletta, iegūstot 11., 5. un
6. vietu. Pirmās dienas Lielajā
aplī (135 cm) – Ģ. Bricim ar Nīderlandes siltasiņu šķirnes zirgu
Camparo – 6. vieta. Otrajā dienā
Lielajā aplī Ģ. Bricis ar šo zirgu
izcīnīja desmito godalgoto vietu.
Galvenajā „Grand Prix” maršrutā ar šķēršļu augstumu līdz 140
cm Ģirts Bricis ar Camparo, kuram šis bija pirmais „nopietnais”
starptautiskais maršruts, ar vienu
gāztu šķērsli pamatdistancē atkal
ierindojās desmitajā godalgotajā
vietā.
Informāciju sagatavoja
Kate Ansone,
LJF preses dienests
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6. jūlijā sāksies pieteikumu pieņemšana
dalībai vides izziņas nometnē
Ar Babītes novada pašvaldības atbalstu Salas sākumskolā tiks rīkota vides
izziņas nometne „Ieliec dabu kabatā”, kas notiks no 10. līdz 14. augustam.
Nometnē tiks uzņemti 20 dalībnieki vecumā no septiņiem līdz 12 gadiem.
Uzmanību! Pieteikšanās nometnei notiks elektroniski
no 6. līdz 17. jūlijam!
Ar uzņemšanas noteikumiem aicinām iepazīties
www.babite.lv sadaļā Izglītības notikumi.
Nometnes vadītāja Rudīte Lapšāne, tālr. 28360235

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

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

