Uzsākts velomaršrutu
izstrādes process
2.lpp.
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Liekam bēdu zem akmeņa, pāri ejam dziedādami!

Neskaitāmie mēģinājumi, pirmssvētku skates un konkursi, kuros
sasniegti trīs augstākie novērtējumi valstī, un rezultātā 224
dalībniekiem (tautas deju kolektīviem „Kaspīne” (vadītāja Dace
Veide), koklētāju ansambļiem
„Balti” un „Dzītariņi” (vadītāja
Valda Bagāta), sitaminstrumentu
ansambļiem „Mazais bundzinieks”
(vadītāja Maija Švēdenberga), 1.,
2. klašu tautas deju kolektīviem
„Bize” (vadītāja Linda Plostniece),
vizuālās un lietišķās mākslas radošajai darbnīcai „Ķermeņa valoda” (vadītājas Laura Pole un Anita Bareika), zēnu korim „Trellis”
(vadītājas Ingrīda Martinsone un
Sandra Sestule, koncertmeistare
Dita Bērziņa), meiteņu korim
„Virza” (vadītāja Sandra Sesule)) –
nopelnīta ceļazīme godam pārstāvēt Babītes novadu vienā no
lielākajiem Latvijas kultūras notikumiem – Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos.
Spītējot lietum, ilgstošajiem mēģinājumiem, pēc svētkiem dalībniekos iegūlis svētku prieks, pozitīvs
nogurums un kopības sajūta, ko
sniedza dziesmas un dejas kopā
ar tūkstošiem citu dalībnieku no

22. AUGUSTĀ

PIE SPORTA HALLES

Salas pag. Spuņciema „Pīlādzīšos”

Babītes novada tautas deju kolektīva „Kaspīne” dejotāji

visas Latvijas... Bet ne tikai prieks
raksturo šos svētkus...
Diemžēl pozitīvo gaisotni aizēnoja naktī pirms svētku centrālā
notikuma – gājiena – svētku rīcības komitejas pēkšņi pieņemtais
lēmums gājienu atcelt. Izvērtējot
pieejamo informāciju un nopietni uztverot izglītības un zinātnes
ministres Mārītes Seiles lēmumu
par svētku gājiena atcelšanu, tika
pieņemts lēmums, ka Babītes novads gājienā nepiedalīsies.
Ņemot vērā to, ka šāds valsts
amatpersonu nepārdomātais lēmums un turpmākā rīcība, piedaloties pašu atceltajā gājienā,
izraisīja sašutumu, vilšanās sajūtu gan svētku dalībniekiem, gan
vecākiem un citiem svētku līdzjutējiem, Babītes novada pašvaldība, līdzīgi kā citas pašvaldības,
14. jūlijā nosūtīja atklātu vēstuli
Latvijas Valsts prezidentam, Ministru prezidentei, Saeimas priekš-

sēdētājai, izglītības un zinātnes
ministrei, lai paustu savu nostāju
un pieprasītu publisku atvainošanos visiem, kuriem tika sabojāta svētku noslēguma diena. Ar
vēstuli iespējams iepazīties vietnē
www.babite.lv.
Babītes novada pašvaldība
saka lielu paldies visiem svētku
dalībniekiem, viņu vecākiem un
kolektīvu vadītājiem par ieguldīto darbu, gatavojoties svētkiem,
par degsmi un patriotismu, ļaujot
lepni izskanēt Babītes novada vārdam gan Latvijā, gan ārpus tās!
Lelde Drozdova-Auzāne,
Babītes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
Svētku fotogalerijas: www.babite.lv
un Facebook.com/Babitesnovads

*Pārfrāzēts fragments no Babītes vidusskolas

latviešu valodas un literatūras skolotājas
Baibas Vītolas svētkiem sagatavotā „b”
burtīgā stāstiņa.

Babītes novada iedzīvotāji – čaklākie stikla šķirotāji

8. jūlijā Babītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andrejs
Ence svinīgā pasākumā no SIA
„Eco Baltia vide” valdes priekšsēdētājas Anitas Saulītes saņēma
tenisa galdu, ko, mērojoties spēkiem ar Ādažu novada iedzīvotājiem, Babītes novada iedzīvotāji
godam nopelnīja trīs mēnešu garajās stikla šķirošanas sacensībās.
Svinīgajā balvas pasniegšanas
pasākumā A. Saulīte atklāja, ka,
lai arī sacensību sākumā Ādažu
iedzīvotāji nedaudz izvirzījās vadībā, Babītes novada iedzīvotāji
bija pārliecinoši sacensību turpinājumā un rezultātā savāca 20
tonnu stikla pudeļu un burku, par
13% pārspējot Ādažu novada iedzīvotāju sniegumu.

Interesanti, ka cipari „1” un „3”
dominē arī vasaras futbola rezultātos.
Proti, sporta kluba Babīte 2. līgas komanda 8. jūnijā Latvijas Kausa izcīņas futbola turnīra 1. kārtā spēlē ar
Ādažiem (sakrīt pat pretinieks – aut.)
guva uzvaru ar 3:1, bet pēc mēneša –
8. jūlijā – pāris stundu pēc tenisa galda oficiālās pasniegšanas 2. kārtas
spēlē ar Smilteni atkārtoja uzvaru ar
identisku rezultātu 3:1. Vairāk par
sporta rezultātiem lasiet 4.lpp.
Arī A. Saulīte pauda gandarījumu, ka Babītes novadā dzīvo sportiski un azartiski cilvēki, norādot,
ka „starp sportiskajām aktivitātēm
un atkritumu šķirošanu ir zināma
līdzība: vienā gadījumā mēs rūpējamies par to, lai mūsu ķermenis
būtu vesels un stiprs, bet otrā – lai
„vesela” un tīra būtu apkārtējā vide”.

Ielūdzam uz Salas pagasta svētkiem

„SALAS PAGASTS
LAIKU RITUMĀ”

Foto: Jānis Romanovskis (www.gribuvasaru.lv)

Babītes balsis, Babītes bizes,
Babītes brunči atbangojuši no
burtošanas brīnumkrastiem* –
XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki noslēgušies.

Sporta kluba
futbolisti –
ceturtdaļfinālā
4.lpp.

Sākotnēji tenisa galds, ko iespējams izmantot āra apstākļos, atradīsies Babītes sporta kompleksā,
un to būs iespēja rezervēt, iepriekš
saskaņojot ar Babītes sporta kompleksa administrāciju. Kad Babītes
sporta kompleksa āra futbola laukumam tiks uzbūvētas ģērbtuves,
paredzēts, ka tenisa galds vasarā
atradīsies pie futbola laukuma un,
iepriekš rezervējot, būs pieejams
iedzīvotājiem.
Sakām lielu paldies visiem
novada iedzīvotājiem, kuri aktīvi iesaistījās stikla šķirošanas
sacensībās, un aicinām turpināt
šķirot atkritumus, dodot tiem
otro „dzīvi” citos izstrādājumos
un rūpējoties par vidi sev apkārt.
Lelde Drozdova-Auzāne,
sabiedrisko attiecību speciāliste

12.00 svētku atklāšana
grupas „Pērkons koncerts”
13.00–16.00 sporta
aktivitātes:
• ģimeņu stafetes
• strītbols
• foto orientēšanās – „Iepazīsti
savu pagastu”
• vizināšanās ar laivu pa
Spuņņupi – „Astītēs”

SPORTA HALLES
AEROBIKAS ZĀLĒ
Salas pag. Spuņciema „Pīlādzīšos”

15.30 skečs „Slidens ceļš”
(Babītes novada amatierteātra
„Kalambūrs” jauniešu grupas
iestudējums; autors A. Auziņš,
režisore S. Straupe)
17.00 salidojums –
atmiņu pēcpusdiena bijušajiem
kolhozniekiem
• filma par kolhoza laiku liecībām
Aktīvākie dalībnieki saņems • lustīgas dejas kopā ar senioru
balvas no Babītes novada paš- deju kopu „Gāte”
• omulībai – ierašanās ar „grovaldības
ziņu”

16.00 bērnu kolektīvu koncerts
„Katram mazu gabaliņu varavīksnes dosim”
19.00 sporta aktivitāšu rezultātu paziņošana un apbalvošana
21.00 zaļumballe kopā ar grupu „Airi”
Ieeja bez maksas

2015. gada jūnijā
Babītes novadā
piedzimuši pieci bērni –
četras meitenītes un viens puisītis.
Apsveicam vecākus!
1. jūlijā novada
iedzīvotāju skaits
sasniedzis 10 203

Izstādes Babītes novada pašvaldības
bibliotēkā Piņķos jūlijā

• Tibetiešu garīgajam līderim Dalailamam XIV – 80
• Rakstniecei Dzidrai Rinkulei-Zemzarei – 95
• Aktierim Ģirtam Jakovļevam – 75
• Dramaturgam Jānim Jurkānam – 65
• Žurnālistei, rakstniecei Skaidrītei Annai Gailītei – 75
• Franču rakstniekam Andrē Moruā – 130
Babītes novada pašvaldības bibliotēka Piņķos, Salas
filiālbibliotēka un bibliotēkas nodaļa Babītē aicina
apmeklētājus visu vasaru! Īpaši gaidīti skolēni, kuriem
nepieciešama skolas obligātā literatūra, kā arī lai iepazītos
ar projekta „Bērnu žūrija 2015” jauno grāmatu kolekciju!
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Tiek veidots labdarības fonds Babītes
novada sociālās vides uzlabošanai
Nekustamo īpašuma projekta
attīstītājs SIA „Saliena Development” sadarbībā ar Babītes
novada pašvaldības domi veido
labdarības fondu, kas kalpos par
atbalsta platformu novada sociālās vides uzlabošanai. Fondā varēs iesaistīties ikviens uzņēmums

Babītes vidusskola iesaistīsies jaunos izaicinājumos
Iesaistoties dažādās aktivitātēs,
Babītes vidusskola ir pieņēmusi
vairākus jaunus izaicinājumus
2015./2016. mācību gadam.

sporta nodarbības – peldēšana un
sporta spēļu un vispārējo fizisko
sagatavotību veicinošas nodarbības. Nākamajā mācību gadā kā
pilotklase no Babītes vidusskolas
Viena no šādām aktivitātēm ir ap- projektā startēs 3.e klase kopā ar
stiprinātā dalība projektā „Sporto audzinātāju Gunu Perro.
visa klase”. Projektu organizē un atKopā ar 14 citām izglītības iestābalsta Latvijas Olimpiskā komiteja, dēm no visas Latvijas Babītes vidusun tā mērķis ir veicināt sportiskās skola ir apstiprināta dalībai Izglītīaktivitātes bērnu un jaunieši vidū. bas attīstības fonda un Latvijas Kotūrisma resursi novadā ir ļoti Papildus divām obligātajām sporta pienu iniciatīvu fonda organizētajā
daudzveidīgi un dažādi izmanto- stundām nedēļā tiek noteiktas vēl projektā „Dažādība kā izglītības un
jami, bet līdz šim šī nozare ir maz trīs fakultatīvas un dažāda rakstura kopienas attīstības resurss”. „Izglītīapzināta un pētīta. Babītes novadā patlaban galvenie tūrisma
objekti ir fokusēti uz dabas un
kultūrvēsturisko mantojumu, un Aizvadītajā mācību gadā uzsā- politiķu uzmanību šīm problēmām.
Babītes ezers tika atzīts par vienu kām dalību starptautiskā pro- Arī Babītes vidusskola ir iesaistīno svarīgākajām dabas vērtībām. jektā „Big Jump Challenge” – jusies šajā projektā, izveidojot koViens no aktuālākajiem tūris- kampaņā, kurā darbojas jaunie- mandu „Super Salmons” jeb „Super
ma nozares attīstības virzieniem ši, kuri vēlas veicināt ūdenstilp- Laši”, kas sadarbojas ar komandu no
Babītes novada pašvaldībā patla- ju tīrību, veicot dažādas rado- Armēnijas. Kampaņas gaitā komandām, kuras sadarbojas, ir jāizplāno
ban ir velomaršrutu izpēte, līdz šas aktivitātes.
kopīgs lēciens pašu izvēlētā ūdensar to pašvaldība ir uzsākusi velomaršrutu izveides procesu. Ja Katra projekta komanda sadarbojas tilpē (katra komanda lec savā valstī,
arī jums ir vēlme līdzdarboties, ar komandu no kādas citas Eiropas bet vienā dienā un laikā). Mūsu un
kā arī sniegt ierosinājumus un valsts, tādējādi padarot šo kampaņu Armēnijas sadarbības komandas
ieteikumus, lūdzam sazināties par starptautisku izaicinājumu, kas kopīgais lēciens notika 7. jūnijā, un
ar Babītes novada pašvaldības meklē atbildes uz dažādiem jautāju- komandas „Super Laši” izvēlētā
administrācijas Attīstības daļu miem: kāds ir ūdenstilpju stāvoklis ūdenstilpe bija Beberbeķu Dzirmūsu valstī, salīdzinot ar citām Ei- navu ezers. Tomēr tā ir tikai daļa
(tālr. 67913758).
Veldze Liepa, ropas valstīm, ko mēs varam darīt, no kampaņas laikā padarītā. Esam
Attīstības daļas vadītāja lai to uzlabotu, kā pievērst Eiropas gan iepazinuši Beberbeķu Dzirna-

vai privātpersona. SIA „Saliena
Development” ir pirmais fonda
dalībnieks, kurš ar tā starpniecību
īstenos sociālās iniciatīvas programmu „Saliena 2020”. Fonda iniciatīvām tā novirzīs 15 000 eiro.
Vairāk informācijas vietnē:
www.babite.lv.

Par velomaršrutu izstrādi Babītes novadā

1. jūlijā Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības centrā
notika Babītes novada pašvaldības administrācijas organizētā
Babītes novada tūrisma pakalpojuma sniedzēju sanāksme.

Sanāksmes mērķis bija veidot
sadarbību ar novada tūrisma
pakalpojuma sniedzējiem, kā arī
saņemt ierosinājumus par velomaršrutu attīstības iespējām
novadā. Sanāksmē piedalījās 19
dalībnieki – gan tūrisma objektu
īpašnieku pārstāvji, gan tūrisma
pakalpojuma sniedzēji.
Sanāksmē tika saņemti ierosinājumi un ieteikumi velomaršrutu izveidei, kas turpmāk tiks
ņemti vērā, veicot maršrutu iz
strādi. Pasākumā secinājām, ka
Babītes novadam ir augsts potenciāls tūrisma nozares attīstībā,

„Saimītē” Jāņi ielīgoti ar brīvdabas izrādi

Vasaras saulgriežus mēs gai- Taču īpaša rosība un pirmssvētku
dām ar lielu nepacietību, tie satraukums valdīja „Rakaru” un
mūs apbur ar dabas skaistumu „Skudriņu” grupās, jo bērni kopā
un tautas senajām tradīcijām.
ar audzinātājām iestudēja brīvdabas izrādi „Zaķa kāposti”, kas tika
Arī pirmsskolas izglītības iestādes veidota pēc Annas Sakses pasakas
(PII) „Saimīte” mazuļi gaidīja Jāņu „Zaķa kāposti” motīviem. Pasakas
dienu – mācījās tautas dziesmas, sākumu iestudēja „Skudriņu” grurotaļas, ticējumus, saposa savas pas bērni un audzinātājas Solveiga
grupiņas, nojumes un laukumus. Irbeniece un Vita Kalvāne, bet no-

Paziņojums par detālplānojuma projekta nekustamajiem
īpašumiem „Indriņas”, „Gundegas” nodošanu
publiskajai apspriešanai
Ar Babītes novada pašvaldības domes 2015. gada 30. jūnija lēmumu „Par detālplānojuma projekta nekustamiem īpašumiem „Indriņas”, kadastra apzīmējums 80480010591, un „Gundegas”, kadastra apzīmējums 80480010200, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (prot. Nr. 10, 14. §)
detālplānojuma projekts ir nodots publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
Publiskās apspriešanas termiņš ir no 22.07.2015. līdz 19.08.2015.
Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 13.08.2015. plkst. 17 Babītes
novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā,
Babītes novadā.
Publiskās apspriešanas laikā detālplānojuma projekts būs apskatāms Babītes
novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā,
Babītes novadā.
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Babītes novada
pašvaldības administrācijas kancelejā 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

bas attīstības fonds projektu īsteno
sadarbībā ar partneriem – Latvijas
Kopienu iniciatīvu fondu (www.
iniciativa.lv) un Norvēģijas Valsts
daudzkultūru izglītības centru
(The National Centre for Multicultural Education; www.nafo.hioa.no/
om-nafo/about-nafo). Babītes vidusskolas projekta grupā strādās
direktores vietniece izglītības jomā
Džineta Tērauda, pedagoģes Baiba
Vītola, Lidija Jonikāne, Guna Perro
un Babītes novada pašvaldības izglītības darba speciāliste Elga Jonina.

Beberbeķu Dzirnavu ezerā lec „Super Laši”

vu ezeru – uzzinājuši, kā tas radies,
izpētījuši tā apkārtni un noskaidrojuši ezerā mītošās zivju sugas –, gan
arī intensīvi strādājuši, izveidojot
komandas stendu un divus video:
izzinošu video par Beberbeķu Dzirnavu ezeru un video ar aicinājumu
nepiesārņot dabu angļu valodā. Aicinām iepazīt Babītes vidusskolas
aktīvo un dzīvespriecīgo komandu
„Super Laši” sociālajos tīklos: Facebook.com/supersalmons un Twitter.
com/superlasis.
Informāciju apkopoja
Gita Sondore,
Babītes vidusskolas direktores
vietniece izglītības jomā

slēgumu – „Rakaru” grupas bērni pēc tam varēja sākties kopmē- skaistajām uguns liesmiņām, bet
un audzinātājas Eva Ulpe-Upīte ģinājumi, kuros piedalījās abu ziediem un to smaržu, kāda ir jūun Ieva Vanaga. Pasakas muzikā- grupu bērni. Pēc cītīga darba ar tama tikai saulgriežu laikā.
lo noformējumu sagatavoja, kā arī jautru brīvdabas izrādi 19. jūnijā
PII „Saimīte” kolektīvs saka
dziesmas un dejas mācīja mūzikas tika ielīgota Jāņu diena.
paldies visiem vecākiem, kuri paskolotāja Liena Bernharde.
Ielīgošanas pasākuma turpi- līdzēja sapost bērnus un grupiņas
Veidojot šo iestudējumu, „ak- nājumā visi „Saimītes” bērni svētkiem un veidot skaisto ziedu
tieriem” vispirms bija jāizpilda gāja rotaļās un lēca pāri ziedu ugunskuru!
mājas darbs – jāiemācās lugas ugunskuram, kurš apbūra gan
Vita Kalvāne, PII „Saimīte”
teksts, dziesmas un dejas. Tikai bērnus, gan audzinātājas nevis ar
pirmsskolas izglītības skolotāja

Sabiedriskās kārtības nodrošināšanai veiktie darbi jūnijā

Babītes novada pašvaldības administrācijas sabiedriskās kārtības daļas sargu
darbības rezultāti sadarbībā ar Olaines
iecirkņa policijas darbiniekiem, veicot
sabiedriskās kārtības uzraudzību Babītes
novadā jūnijā:
• sabiedriskās kārtības uzraudzībā veikti
75 izbraukumi;
• Valsts policijā nogādātas 12 personas,
no kurām deviņas – par administratīvā
pārkāpuma izdarīšanu, trīs – aizdomās
par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu;
• saņemts un izskatīts 61 iedzīvotāju iesniegums un sūdzības;
• ar 50 personām veiktas preventīva rakstura pārrunas un pieņemti paskaidrojumi;
• par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu sastādīti 32 protokoli –
paziņojumi;
• par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu sabiedriskā vietā
tādā reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka
cieņu, sastādīti četri administratīvā pārkāpuma protokoli;
• par sabiedriskā miera traucēšanu, kas
izpaužas kā necieņa pret sabiedrību vai
bezkaunīga rīcība, ignorējot vispārpieņemtās uzvedības normas un traucē-

jot cilvēku mieru, iestāžu, uzņēmumu
(uzņēmējsabiedrību) vai organizāciju
darbu, sastādīti divi administratīvā pārkāpuma protokoli;
• par atteikšanos no narkotisko vai psihotropo vielu ietekmes medicīniskās
pārbaudes sastādīts viens administratīvā
pārkāpuma protokols;
• par maznozīmīga miesas bojājuma, tas
ir, miesas bojājuma, kas izraisījis īslaicīgas, maznozīmīgas sekas, bet nav izraisījis veselības traucējumu vai vispārējo
darbspēju zaudējumu, tīšu nodarīšanu
sastādīts viens administratīvā pārkāpuma protokols;
• par elektroenerģijas pārvades vai sadales sistēmas bojāšanu neuzmanības dēļ
sastādīts viens administratīvā pārkāpuma protokols.
Sabiedriskās kārtības daļas sargi sadarbībā ar Valsts policijas Rīgas reģiona
pārvaldes Olaines iecirkņa policijas darbiniekiem atgādina, ka par Latvijas valsts
karoga vai citu valstu karogu nepacelšanu Saeimas, Ministru kabineta, republikas pilsētu domju vai novadu domju noteiktajās dienās vai gadījumos, kā arī par
Ministru kabineta noteiktā Latvijas valsts

karoga pacelšanas veida vai kārtības pārkāpšanu paredzēta administratīvā atbildība saskaņā ar Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksu. Saskaņā ar Valsts
karoga likuma 7. pantu Latvijas valsts karogu pie publisko personu ēkām, privāto
tiesību juridisko personu un personu apvienību ēkām, kā arī dzīvojamām ēkām
novieto 1. maijā, 4. maijā, 21. augustā,
11. novembrī un 18. novembrī. Latvijas valsts karogu sēru noformējumā pie
publisko personu ēkām, privāto tiesību
juridisko personu un personu apvienību
ēkām, kā arī dzīvojamām ēkām novieto
25. martā, 14. jūnijā, 17. jūnijā, 4. jūlijā
un decembra pirmajā svētdienā. Latvijas valsts karogu lieto arī citos Ministru
kabineta vai pašvaldību noteiktajos gadījumos. Latvijas valsts karogu var lietot
tautas, reliģiskajos un ģimenes svētkos,
atceres dienās un citos gadījumos, garantējot tam pienācīgu cieņu.
Par sabiedriskās kārtības u.c. likumpārkāpumiem lūgums ziņot sabiedriskās
kārtības daļai, zvanot uz diennakts tālruni 29466001.
Ainārs Skudris,
sabiedriskās kārtības sargs
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Saimnieciskie darbi jūnijā

spertīzi tehniskajam projektam „PagastAktualitātes
• Turpinās autoceļa C65, Dzilnuciems– mājas rekonstrukcija par kultūrizglītības
centru”; termiņš 09.07.2015.
Piņķi, pārbūves darbi.
• Izstrādāts gājēju tilta pārbūves projekts • SIA „VPM Latvija” līdz 03.07.2015. iznekustamajā īpašumā „Antiņu kapi” Ba- strādā tehniskā projekta „Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra pārbūve”
bītes pagastā, Babītes novadā, un gājēju
ekspertīzi (līgumcena 3950 EUR).
ietves būvniecības tehniskais projekts
Kleistu ielas posmā no a/c C57 līdz auto- • SIA „Ēkas siltināšana” apsekoja nekustamo īpašumu „Priednieki” Jūrmalā un sabusa pieturai „Mežāres” un Kālavu ielai
Mežārēs, Babītes pagastā. Izsludināti ie- gatavoja tehniskās apsekošanas slēdzienu.
• SIA „ELPRO” līdz 18.08.2015. izstrādās
pirkumi par būvniecību.
būvprojektu „Elektroenerģijas pieslēgu• Izveidota virszemes ūdeņu novadīšana
no pašvaldības ielu klātnēm Piņķos, Ba- ma ierīkošana objektam „Mildas-1”, Babītes pagasts, Babītes novads” par līgumbītes pagastā, Babītes novadā.
• SIA „Mārupes ceļinieks” veiks Priedai- cenu 1230 EUR.
nes ielas posma pārbūvi no Mežaparka • SIA „BM-Projekts” izstrādās „„ATC ēka”
pārbūve par daudzdzīvokļu dzīvojamo
ielas līdz Rūpnieku ielai Piņķos, Babītes
pagastā. Līgumcena 139 295 EUR, ter- māju, „Administratīvā ēka-pasts” pārbūmiņš 01.10.2015. SIA „Vertex projek- ve par divu dzīvokļu dzīvojamo māju un
ti” veiks autoruzraudzību (līgumcena „Garāža” pārbūve par palīgēku (saimniecī300 EUR), SIA „Raucut” – būvuzraudzī- bas ēka)” nekustamajā īpašumā „Mildas”
Babītē” tehnisko projektu (līgumcena
bu (līgumcena 3350 EUR).
• SIA „Ceļinieks 01” atjaunos Priedaines 19 900 EUR, termiņš 16.12.2015).
ielas posma no Mežaparka līdz Miglas • SIA „Baltex Group” izstrādās „Ēkas
ielai segumu. Līgumcena 41 442 EUR, pārbūve par bibliotēku un daudzfunktermiņš 28.08.2015. Būvuzraugs – SIA cionālo sociālo pakalpojumu centru”
tehnisko projektu (līgumcena 8600
„Raucut” (līgumcena 680 EUR).
• Sakopta nekustamā īpašuma „Bites” te- EUR, termiņš 28.12.2015).
• Zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu
ritorija.
• SIA „BM-Projekts” turpina veikt ek- izpildīs SIA „Baltsurvey” par līgum-

cenu 15 890 EUR un SIA „A2 Grupa” kumā par Babītes vidusskolas gaiteņu repar līgumcenu 12 000 EUR (vairāk montu, jo IUB aizliedza slēgt līgumu ar SIA
nekā 50 zemes vienības katra); termiņš „Matīsa sēta” par Babītes vidusskolas gaiteņu remontu par līgumcenu 139 828 EUR.
24.11.2015.
• SIA „Hidrocom” pārtīrīs grāvjus Salas • Iesniegti septiņi piedāvājumi par Babītes vidusskolas pārbūves būvprojekta
pagastā (līgumcena 42 346 EUR, termiņš
izstrādi. Notiek vērtēšana.
16.11.2015).
• Pieņemts ekspluatācijā PII „Saimīte” • Iesniegti četri piedāvājumi par stāvlaukuma un apgaismojuma izbūvi nekustamajā
jaunais korpuss un ielas apgaismojuma
īpašumā „Loki” Piņķos, Babītes novadā.
izbūve Meža ielā Babītē.
• SIA „Inter Rino” piegādās mēbeles pirms- Pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA „V
Service” par līgumcenu 141 452 EUR.
skolas izglītības iestādes „Saimīte” grupu
iekārtošanai (līgumcena 9149 EUR, ter- • Pārtraukts un atkārtoti izsludināts iemiņš 31.07.2015), bet SIA „V.G.Būvfirma” pirkums par automātiskā restu tīrītāja
ierīkošanu Babītes sūkņu stacijā. Notiek
veiks telpu remontdarbus vasaras periodā
vērtēšana.
par līgumcenu 18 106 EUR.
• SIA „Krimont” izbūvēs ventilācijas sis- • Izsludināts iepirkums par Bērzu, Rožu un
tēmas 2. kārtu Babītes pirmsskolas izglī- Celtnieku ielas posmu pārbūves būvprotības iestādē par līgumcenu 17 916 EUR jektu izstrādi Babītē, Babītes novadā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 02.07.2015.
(termiņš 24.08.2015).
• SIA „LUX” nodrošinās transporta pa- • Pārtraukti iepirkumi par futbola laukuma ģērbtuves jaunās ēkas būvdarbiem un
kalpojumus Skolu jaunatnes dziesmu
par tematisko plānojumu izstrādi.
un deju svētku dalībniekiem (līgumcena
• Izsludināts zemsliekšņa iepirkums par
līdz 8500 EUR).
• Sporta tērpus novada komandas dalīb- gājēju aizsargnorobežojumu uzstādīšanu
niekiem dalībai Jaunatnes vasaras olim- Pļavu ielā Spuņciemā un gājēju aizsarg
piādē piegādās UAB „Sport Time” par norobežojuma uzstādīšanu un bruģa
pārlikšanu Jūrmalas ielā Piņķos.
līgumcena 22 974 EUR.
Elfa Sloceniece, Babītes novada
• Izbūvēts strītbola un futbola laukums
pašvaldības izpilddirektore
Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā.
Ziņojumā atspoguļots saimniecisko darbu
Procesā esošās iepirkumu procedūras
30.06.2015. statuss
• Turpinās pretendentu vērtēšana iepir-

Pašvaldības domes sēdē jūnijā pieņemtie lēmumi

Babītes novada pašvaldības domes
sēdē 30. jūnijā tika izskatīti 39 darba
kārtībā iekļautie punkti. Sēdē piedalījās 13 domes deputāti.

Domes lēmumi īsumā:
mainīt nekustamā īpašuma Jaunā iela 1
Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā,
noteikto nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi no neapgūtas individuālo dzīvojamo māju apbūves zemes uz individuālo
dzīvojamo māju apbūvi 0,1641 ha platībā;
mainīt nekustamā īpašuma Jaunā
iela 5 Piņķos, Babītes pagastā, Babītes
novadā, noteikto nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi no neapgūtas individuālo dzīvojamo māju apbūves zemes
uz individuālo dzīvojamo māju apbūvi
0,1128 ha platībā;
mainīt nekustamā īpašuma Mārtiņa
iela 1 Piņķos, Babītes pagastā, Babītes
novadā, noteikto nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi no neapgūtas individuālo dzīvojamo māju apbūves zemes
uz individuālo dzīvojamo māju apbūvi
0,0826 ha platībā;
mainīt nekustamā īpašuma Mārtiņa
iela 2 Piņķos, Babītes pagastā, Babītes
novadā, noteikto nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi no neapgūtas individuālo dzīvojamo māju apbūves zemes
uz individuālo dzīvojamo māju apbūvi
0,1339 ha platībā;
mainīt nekustamā īpašuma Mārtiņa
iela 3 Piņķos, Babītes pagastā, Babītes
novadā, noteikto nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi no neapgūtas individuālo dzīvojamo māju apbūves zemes
uz individuālo dzīvojamo māju apbūvi
0,0844 ha platībā;
mainīt nekustamā īpašuma Mārtiņa
iela 5 Piņķos, Babītes pagastā, Babītes
novadā noteikto nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi no neapgūtas individuālo dzīvojamo māju apbūves zemes
uz individuālo dzīvojamo māju apbūvi
0,1032 ha platībā;
apvienot zemes gabalus ar kadastra apzīmējumu 80480030650 un
80480030649; apvienotajam zemesgabalam 1,9436 ha platībā noteikt adresi Jaunā
iela 8, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, un noteikt nekustamā īpašuma lie-
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AICINA DARBĀ
Babītes novada pašvaldības
administrācijā

BŪVINSPEKTORU
Piedāvājam konkurētspējīgu
atalgojumu un darbu
draudzīgos apstākļos.
Darba laiks: pilna slodze
Darba vieta:
Centra iela 4, Piņķi
CV un motivācijas vēstuli līdz
31. augustam lūdzam sūtīt
uz e-pasta adresi
dome@babite.lv
vai
Centra iela 4, Piņķi,
Babītes pagasts, Babītes
novads, LV- 2107
Papildu informācija:
tālr. 67913139

nekustamā īpašuma „Dārzi” zemes
Bagātai. Par ilggadēju ieguldījumu –
tošanas mērķi – komercdarbības objektu
šumus „Zaķu iela 15” Lapsās, Babītes
apbūve. Likvidēt adresi Hokeja iela 1, vienības ar nosacīto nosaukumu „Piņķi” pagastā, Babītes novadā, „Salienas iela 25 darba gadiem pašvaldības mērķu sadaļas iznomāšanu bez apbūves tiesībām 7/12”, „Salienas iela 7/14”, „Salienas iela
sniegšanā – sociālā dienesta darbiniecei
Piņķi, Babītes pagasts;
Inetai Zīvertei piešķirt naudas balvu mēpiekrist zemes ierīcības projekta izstrā- personīgās palīgsaimniecības vajadzī- 7/16” Piņķos, Babītes pagastā, Babītes
bām – ģimenes dārza ierīkošanai un
dei nekustamā īpašuma „Zālītes”, Babītes
novadā, „Salienas iela 7/10” Piņķos, Ba- nešalgas apmērā;
uzturēšanai;
iedalīt 500 EUR Rīgas jāšanas sporta
pagastā, Babītes novadā, zemes vienības
bītes pagastā, Babītes novadā, un vienai
iekļaut Valsts rezerves zemi – nekus- personai par piekrišanu iegūt īpašumā
kluba „SPORT DE LUX” sportista dasadalīšanai trīs zemes vienībās;
piekrist zemes ierīcības projekta izstrā- tamā īpašuma „Vecģeriņi” neapbūvēto
895/1649 domājamās daļas no nekusta- lībai starptautiskajās jāšanas sacensībās
zemes vienību 5,14 ha platībā – iznomā- mā īpašuma „Zilā iela 5” Piņķos, Babītes 2015. gadā. Piešķirt 560 EUR „Rīgas
dei nekustamo īpašumu Zaļā iela 4 un
jamo neapbūvēto zemes gabalu sarakstā, pagastā, Babītes novadā;
florbols” par 16 Babītes novada bērnu un
Zaļā iela 6 robežu pārkārtošanai;
nosakot zemes izmantošanu bez apbūves
atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu
piešķirt vienai personai pakalpo- jauniešu – florbola komandas dalībnieku – piedalīšanos sporta nometnē Valkā.
robežu pārkārtošanai starp nekustama- tiesībām;
juma apmaksu dienas aprūpes centrā
noslēdzot līgumu ar vienu personu, ap- „Cerību ligzda”. Piešķirt vienai per- Atteikt finansējuma piešķiršanu sporta
jiem īpašumiem „Skalbes” un „Pakavi”;
komandai „Čiekurs”;
atdalīt no nekustamā īpašuma „Paeg- grūtināt Babītes novada pašvaldības īpa- sonai sociālo pakalpojumu „Aprūpe
šuma „Mēness ielas laukums” zemes vie- mājās” 2. aprūpes līmenī. Piešķirt viepiešķirt Babītes novada pašvaldības
ļu iela I - 13” zemes gabalu, kas atrodas
savrupmāju dzīvojamās apbūves teritori- nību ar ceļa servitūtu 92,5 m² platībā par nai personai pabalstu 200 EUR apmērā, domes priekšsēdētājam Andrejam Enlabu nekustamajam īpašumam „Lilijas” divām–150EURapmērā,vienai–290EUR cem apmaksātu atvaļinājumu;
jā – 0,0433 ha platībā, izstrādājot zemes
Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā;
apstiprināt Babītes novada pašvaldībai
ierīcības projektu;
apmērā sociālās rehabilitācijas mērķu
veikt grozījumus Babītes novada paš- sasniegšanai. Vienai personai piešķirt
piederoša nekustamā īpašuma „Starpatļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu
zemesgabalu sadalīšanai un robežu pārkār- valdības domes 25.02.2015. lēmumā „Par pabalstu ārkārtas situācijā 100 EUR gabals Nr. 21” Piņķos, Babītes pagastā,
apbūvētas zemes vienības daļas piekritību
Babītes novadā, sastāvoša no neapbūtošanai starp nekustamajiem īpašumiem
apmērā;
Babītes novada pašvaldībai” (prot. Nr. 3.,
vētas zemes vienības 0,1019 ha platībā,
„Silmalas-1” un „Silmalas-2”;
veikt izmaiņas pašvaldības domes
atsavināšanas izsoles rezultātus. Izsoles
atzīt 23.09.2009. saistošos noteikumus 11.§), nosakot, ka Babītes novada pašval- 27.04.2011. lēmuma „Par Babītes novada
Nr. 62 par spēku zaudējušiem nekusta- dībai piekrīt un uz pašvaldības vārda ze- pašvaldības iestāžu amatu noteikšanu, ku- uzvarētājs – SIA „SUPREMO”. Pirkuma
mo īpašumu Jaunā ielā 8 un Hokeja ielā mesgrāmatā ierakstāma apbūvētas lauku
rus ieņemošās amatpersonas (darbinieki) cena – 24 800 EUR;
apvidus zemes 32595/67152 domājamās
ieguldīt SIA „AlgoMed” 1629 EUR pa1 teritorijās. Izdot saistošos noteikumus
ir pakļauti reālam dzīvības vai veselības apdaļas no kopplatības 1,1191 ha zemes, draudējumam (riskam)” (protokols Nr. 6, matkapitāla palielināšanai;
Nr. 8 „Par Babītes novada pašvaldības
kas piesaistītas dzīvokļu īpašumiem Rī- 27. §) 1. punktā, izsakot to jaunā redakciprojekta „Ūdenssaimniecības pakalpo23.09.2009. saistošo noteikumu Nr. 62
„Par detālplānojuma nekustamajiem īpa- gas ielā 2A, Piņķos, Babītes pagastā;
jā: noteikt par reālam dzīvības vai veselī- jumu attīstība Babītē” īstenošanas ietvapiekrist zemes ierīcības projekta iz- bas apdraudējumam (riskam) pakļautus
ros pilnvarot Babītes novada pašvaldības
šumiem „Andrejsoni”, kad. Nr. 8048 003
iepirkumu speciālistu Dāvidu Valteru
0151, „Darījumu zona”, kad. Nr. 8048 003 strādei nekustamo īpašumu Pumpuru
sekojošus Babītes novada pašvaldības
iela 11 un Pumpuru iela 13A Priežciemā, iestāžu darbinieku amatus: elektriķi un
SIA „Babītes siltums” izveidotajā iepirku0369, „Industriālais parks”, kad. Nr. 8048
Babītes pagastā, Babītes novadā, robežas
ma komisijā;
003 0158, „Jūrmalas iela 3”, kad. Nr. 8048
automobiļu vadītāji;
pārkārtošanai;
apstiprināt Babītes novada pašvaldī003 0161, „Sporta halle”, kad. Nr. 8048
atlikt lēmuma pieņemšanu par mācību
apstiprināt SIA „Ģeodēzija S” izstrā- maksu Babītes mūzikas skolā 2015./2016. bas medību koordinācijas komisijas no003 0368, „Strēles”, kad. Nr. 8048 003
likumu;
0184, apstiprināšanu” atzīšanu par spēku dāto zemes ierīcības projektu nekusta- mācību gadā;
piešķirt finansiālu atbalstu 300 EUR
zaudējušiem nekustamo īpašumu Jaunā majam īpašumam „Madaras” Egļuciemā,
apstiprināt Babītes novada pašvaldīBabītes pagastā, Babītes novadā; plāno- bas 2014. gada publisko pārskatu;
apmērā biedrībai „Apdāvināto bērnu
ielā 8, kadastra apz. 80480030649, un
Hokeja ielā 1, kadastra apz.80480030650, tajai zemes vienībai „1”, platība 1414 m2,
apstiprināt Babītes novada pašval- fakultatīvā skola” par divu bērnu dalību
teritorijās”;
piešķirt adresi „Pilskalni” un noteikt dības saistošos noteikumus Nr. 9 „Par zinātniski pētnieciskajā vasaras nometnē
nodot izstrādāto detālplānojuma pro- nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – grozījumiem Babītes novada pašvaldības „Ceļamaize”;
piešķirt dotāciju 6150 EUR apmērā
jektu nekustamajiem īpašumiem „Indri- neapgūta individuālo dzīvojamo māju 2015. gada budžetā”;
ņas” un „Gundegas” Mežārēs, Babītes
atstāt negrozītu administratīvo lēmu- nodibinājumam „Kokļu mūzikas centrs
apbūves zeme. Plānotājai zemes vienībai
pagastā, Babītes novadā, publiskajai ap- „2”, platība 1566 m2, saglabāt nosaukumu
mu – administratīvā pārkāpuma pro- „Balti”” dalībai V Pasaules folkloras čemspriešanai un atzinumu saņemšanai;
„Madaras” un noteikt nekustamā īpašu- tokolu paziņojumu un vienas personas
pionātā „World Folk 2015” Bulgārijā;
sadalīt nekustamo īpašumu „Katarišas” ma lietošanas mērķi – individuālo dzīvo- sūdzību noraidīt;
izsniegt atļauju alkoholisko dzērienu
divos atsevišķos nekustamos īpašumos, jamo māju apbūves zeme;
par augstiem sasniegumiem XI Latvi- ražotnes atvēršanai Babītes novada adnosakot abiem īpašumiem nekustamā
piekrist zemes ierīcības projekta izstrā- jas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svēt- ministratīvajā teritorijā – Salas pagastā,
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz ku- dei nekustamā īpašuma Spilves iela 38, ku repertuāra pārbaudes skatēs piešķirt nekustamajā īpašumā „Upespļavas”, SIA
ras galvenā saimnieciskā darbība ir lauk- Spilvē, Babītes pagastā, Babītes novadā, naudas balvu 400 EUR apmērā bērnu „Latgales nekustamie īpašumi”.
saimniecība;
tautas deju kolektīva „Kaspīne” vadītāsadalīšanai trīs zemes vienībās;
Andrejs Ence,
noslēgt zemes nomas līgumu ar vieizsniegt izziņu trīs personām par pie- jai Dacei Veidei un koklētāju ansambļa
Babītes novada
nu personu par pašvaldībai piederošā krišanu iegūt īpašumā nekustamos īpa- „Balti” un „Dzītariņi” vadītājai Valdai
pašvaldības domes priekšsēdētājs
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„Pierīgas partnerības” semināros tiekas Babītes, Mārupes un Olaines novada pārstāvji
Maija beigās un jūnijā sākumā
biedrība „Pierīgas partnerība”
rīkoja tematiskos seminārus
Mārupes, Olaines un Babītes
novada pārstāvjiem.

21. maijā kafejnīcā „Lāči” tika
aicināti uzņēmējdarbības pārstāvji. LEADER projektu darbnīcā
tika izstrādāta ideja par Pierīgas
amatnieku festivālu, mobilās amatu mājas izveidi, mājražotāji radīja
Semināru dalībniekiem bija iespēja kopīgu uzņēmumu, kurā audzētu
uzzināt par līdzfinansējuma piesais- un pārstrādātu savu produkciju.
tes iespējām, piedalīties LEADER
25. maijā Babītes novada pašprojektu izstrādes darbnīcā, analizēt valdības Kultūrizglītības centrā
nozares attīstības iespējas un iepazī- tika aicināti nevalstisko organities ar kaimiņu novadu pārstāvjiem.
zāciju pārstāvji. Dalībnieki pre-

Sporta ziņas
PIERĪGAS NOVADU
SPORTA SPĒLES
6. jūnijā Mālpilī sacensībās pludmales volejbolā Babītes novada
komanda deviņu novadu komandu konkurencē izcīnīja 6. vietu.
Komandā spēlēja: Sandra Breikša,
Ilze Rubene, Roberts Silamednis,
Artūrs Tinte un Jānis Ence.
27. jūnijā Mārupes novadā
notika pašvaldību darbinieku vasaras sporta spēles. Sporta spēlēs
piedalījās 13 Pierīgas novadu pašvaldību komandas. Babītes novada pašvaldības komanda kopvērtējumā izcīnīja 3. vietu, 1. vietu ieguva Baldones, 2. vietu – Ropažu
novada pašvaldību komanda.
Godalgotās 2. vietas Babītes komandai izcīnīja: „Spēka pārbaudē” –
Jolanta Ivanova un Artūrs Tinte; „Ātrie snaiperi” – Dace Ļaksa, Jolanta
Ivanova, Jānis Ļaksa, Sergejs Varša.
LATVIJAS SPORTA
VETERĀNU SPORTA SPĒLES
6. jūnijā Tukuma novada Sveikuļos
norisinājās Latvijas sporta veterānu
52. sporta spēļu orientēšanās sacensības. Sporta kluba „Babīte” komanda
23 komandu konkurencē ierindojās
19. vietā. Dalībnieku izcīnītās vietas
savās vecuma grupās: 6. vietā Zane
Kojaloviča (S40+), 8. vietā Ilze Laure
(S55+), 8. vietā Aivars Tihane (V35+),
9. vietā Armands Teteris (V40+),
10. vietā Kaspars Kojalovičs (V45+),
14. vietā Ilmārs Jermaks (V50+).
13. jūnijā Jūrmalā notika pludmales volejbola sacensības veterāniem. Sporta klubs „Babīte”
bija pārstāvēts ar trim komandām (sievietes D30+, vīrieši K40+
un K50+). Dāmas sešu komandu
konkurencē izcīnīja 2. vietu. Vīrieši grupā 40+ izcīnīja 4. vietu
astoņu komandu konkurencē, bet
vīrieši vecuma grupā 50+ izcīnīja
5. vietu 11 komandu konkurencē.
LATVIJAS JAUNATNES
VASARAS OLIMPIĀDE
No 2. līdz 5. jūlijam Valmierā un

Cēsīs, kā arī citviet Latvijā – Jūrmalā, Limbažos, Kocēnos un Burtniekos – norisinājās Latvijas Jaunatnes
vasaras olimpiāde. Šāds vērienīgs
sporta pasākums 26 sporta veidos
jauniešiem Latvijā notiek ik pēc
diviem gadiem. Pilsētas un novadi
komandu delegācijās iekļauj labākos jauniešus – sportistus. Mūsu
novads jau trešo reizi veidoja savu
delegāciju. Olimpiādei bija pieteikušās astoņdesmit sešas pilsētu un
novadu komandas ar kopumā 3000
dalībnieku. Babītes novadu septiņos
sporta veidos pārstāvēja trīsdesmit
jaunie sportisti, un kopumā mūsu
jauniešu sniegums bija ļoti labs.
Babītes novada komanda izcīnīja deviņas medaļas četros sporta
veidos, divas zelta medaļas, četras
sudraba un trīs bronzas, kas kopvērtējumā pēc izcīnīto medaļu skaita Babītes novadu ierindo 19. vietā.
• Akadēmiskajā airēšanā sudraba medaļu izcīnīja Andrievs Sestulis 500 m – 4x (pārairu četrinieks).
Šajā disciplīnā Babītes novadu pārstāvēja arī Dāgs Rūdis Bareika, Rūdolfs Bērziņš, Oskars Auziņš, kuriem labākais sasniegums – 6. vieta
500 m – 4x (pārairu četrinieks).
• Riteņbraukšana. Ričards Roberts Sauja visos trīs sacensību
veidos startēja ar ļoti labiem panākumiem, izcīnot divas medaļas –
sudraba medaļu MTB krosa distancē un bronzas medaļu 10 km
individuālajā braucienā pa šoseju.
Savukārt 50 km grupas braucienā
Ričardam 8. vieta.
• Mākslas vingrošanā Babītes
novadu pārstāvēja divas dalībnieces – Marija Pleskačova un Milena
Soika. Startējot daudzcīņā, Marija
Pleskačova kopvērtējumā izcīnīja
bronzas medaļu. Fināla sacensībās
Marija izcīnīja vēl divas medaļas:
sudraba medaļu vingrojumā ar auklu un bronzas medaļu vingrojumā ar
bumbu. Marijai arī 4. vieta vingrojumā ar vālītēm un 5. vieta vingrojumā
ar vingrošanas riņķi. Milena Soika
44 dalībnieču konkurencē daudzcī-

zentēja projektu idejas par Jāņ
upes karjera labiekārtošanu, kultūrvēsturisko objektu saglabāšanu novados un velonomu izveidi.
27. maijā Babītes, Mārupes un
Olaines novada tūrisma pakalpojumu sniedzēji tikās viesnīcā
„BEST WESTERN Hotel Māra”,
lai pārrunātu tūrisma nozares aktualitātes un sadarbības iespējas.
2. jūnijā Mārupes novadā pulcējās sociālo un sadzīves pakalpo-

jumu sniedzēji. Šajā seminārā piedalījās trīs novadu sociālā dienesta
darbinieki. Projektu darbnīcā tika
prezentēta ideja par kultūras un atpūtas parka izveidi Ratniekos Salas
pagastā un dienas centra „Ieviņas”
izveidi, kurš strādātu ar personu,
kurām ir garīgas un fiziskas disfunkcijas, integrāciju sabiedrībā.
16. jūnijā Olaines kultūras namā
notika noslēdzošais seminārs, kurā
piedalījās Olaines un Mārupes no-

vada jaunieši. Šobrīd biedrība apkopo iesniegtās idejas un turpina
darbu sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģijas izstrādāšanai,
pēc kuras apstiprināšanas novados dzīvojošie varēs īstenot savus
projektus LEADER programmas
finansējuma apguvei 2014.–2020.
gada plānošanas periodā.
Vairāk lasiet www.babite.lv.
Alīna Lukjanceva, biedrības „Pierīgas partnerība” projektu vadītāja

ņas sacensībās ieguva 20. vietu.
• Tenisā Babītes novadu pārstāvēja trīs sportistes – Daniela
Vismane, Kristiāna Linda Zahare
un Rebeka Graudiņa. Izcili nospēlēja Daniela un Kristiāna Linda,
izcīnot vietu vienspēļu finālā, kur
zelta medaļu ieguva Daniela, bet
Kristiāna Linda – sudraba. Pārliecinoši apspēlējot pretinieces no
Daugavpils, abas meitenes izcīnīja
arī zelta medaļas dubultspēlē.
• Jātnieku sportā Babītes novadu pārstāvēja Beāta Laseviča.
Viņa piedalījās konkūrā jeb šķēršļu pārvarēšanā un 20 dalībnieku
konkurencē izcīnīja 7. vietu.
• Futbols. Babītes novada jauniešu komanda izcīnīja 7. vietu
starp desmit komandām, kuras
izcīnīja tiesības piedalīties olimpiādes finālturnīrā.
• Pludmales volejbols. Babītes novada pāris Elgars Bičevskis un Pēteris Rezņikovs dalīja 17.–22. vietu.
• Labākie Babītes novada jauniešu sasniegumi: Daniela Vismane –
divas zelta medaļas (teniss); Kristiāna Linda Zahare – viena zelta
un viena sudraba medaļa (teniss);
Marija Pleskačova – viena sudraba
un divas bronzas medaļas (mākslas
vingrošana); Ričards Roberts Sauja – viena sudraba un viena bronzas
medaļa (riteņbraukšana).
PLUDMALES VOLEJBOLS
5. jūlijā Lietuvas galvaspilsētā Viļņā
noslēdzās Austrumeiropas zonālās
volejbola asociācijas posms pludmales volejbolā, kurā mūsu novadnieks
Rihards Finsters pārī ar Edgaru Toču
izcīnīja 1. vietu, finālā uzvarot Krievijas pāri Aleksandru Lihoļetovu un
Iļju Lešukovu. Savukārt 3. vietu ieguva Mārtiņš Pļaviņš un Hermans Egleskalns, bet 4. vieta Ruslanam Sorokinam un Aleksandram Solovejam.
„Ergo Open” Latvijas pludmales volejbola čempionātā Rihards
Finsters un Edgars Točs pirmajā
posmā izcīnīja 4. vietu, otrajā posmā – 3. vietu un trešajā posmā zaudēja ceturtdaļfinālā. Sieviešu kon-

kurencē mūsu novadniece Agnese
Caica „Ergo Open” Latvijas pludmales volejbola čempionāta pirmajā posmā pārī ar Lindu Grambergu
izcīnīja 4. vietu, bet otrajā posmā
pārī ar Janu Jaundzemu – 3. vietu.
FUTBOLS
Šogad sporta kluba „Babīte” komanda pirmo reizi uzsāk dalību pieaugušo Latvijas čempionātā 2. līgā Kurzemes zonā. Komandu pārstāv mūsu
jaunie futbolisti, kuri startē arī jauniešu čempionātā U16 un U18 vecuma grupās, kā arī ārzemju sportisti
Babītes sporta kompleksa āra
futbola laukumā Piņķos sporta
klubs „Babīte” aizvadīja pirmās
divas spēles: 13. jūnijā ar Kuldīgas NSS/FK „Nikers”, izcīnot
pirmo uzvaru ar rezultātu 2:1,
21. jūnijā – ar Talsi /FK „Laidze”,
izcīnot otro uzvaru ar rezultātu 6:1.
Sporta kluba „Babīte” Latvijas
čempionāta 2.līgas komanda ir uzsākusi dalību arī 2015./2016.gada
sezonas Latvijas Kausa izcīņas turnīrā, pirmo reizi sporta kluba vēsturē iekļūstot ceturtdaļfinālā. Pirmajā
posmā piedalījās 2.līgas čempionāta
klubi un tie klubi, kas ir Latvijas
Futbola federācijas biedri. 8. jūnijā
Babītes sporta kompleksa āra futbola laukumā sporta klubs „Babīte”
uzvarēja FK „Ādaži” ar rezultātu
3:1. Jau otrajā posmā kausa izcīņai
pievienojās arī 1. līgas čempionāta
klubi, un pēc izlozes 8. jūlijā Piņķos
SK „Babīte” spēlēja ar 1. līgas komandu FK „Smiltene”/BJSS, gūstot
uzvaru ar tādu pašu rezultātu kā
pirmajā kārtā – 3:1. Otrā posma
2. kārtas spēlē „Babīte”turpināja savu
uzvaru sēriju, un 11. jūlijā Olainē ar
rezultātu 1:0 izrādīja pārākumu mā-

jiniekiem – AFA „Olaine” komandai.
Savukārt 13. jūlijā, kad notika trešā
posma jeb astotdaļfināla pāru izloze,
noskaidrojās, ka SK „Babīte” automātiski ir iekļuvusi ceturtdaļfinālā, jo
Latvijas Kausa izcīņas astotdaļfinālā
netika iekļauta FB „Gulbene”.
Jaunatnes čempionātā sporta kluba „Babīte” U18 komanda turnīra
tabulā sešu komandu konkurencē
atrodas 3. vietā, izcīnītas divas uzvaras, divi neizšķirti rezultāti un arī
divi zaudējumi. U16 komanda ar
četrām uzvarām un vienu zaudējumu patlaban ieņem 6. vietu desmit
komandu konkurencē, bet jāuzsver,
ka čempionāta komandas ir nospēlējušas atšķirīgu skaitu spēļu.
Latvijas Futbola federācijas jaunatnes Zemgales čempionātā piedalās divas sporta kluba „Babīte”
komandas. „Babītes” U7 komanda
C grupā patlaban ir līderi, ieņemot 1. vietu turnīra tabulā: četrās
spēlēs izcīnītas trīs uzvaras, viena
spēle nospēlēta neizšķirti. Savukārt
„Babītes” U8 komanda patlaban ieņem 3. vietu: izcīnītas trīs uzvaras
un viena spēle nospēlēta neizšķirti.
Trīs sporta kluba „Babīte” komandas piedalās arī Rīgas pilsētas
2015. gada jaunatnes čempionātā.
Vecuma grupā U9 A grupā visās
astoņās spēlēs ir izcīnītas uzvaras,
komandai kļūstot par čempioni.
U10 A 1. grupā izcīnītas desmit
uzvaras un trīs spēles nospēlētas neizšķirti, noslēguma tabulā ieņemot
3. vietu un tiesības piedalīties Latvijas jaunatnes čempionāta finālā.
U11 A grupā izcīnīja vienu uzvaru
un astoņās piedzīvoja zaudējumu.
Guntars Reika,
Babītes sporta kompleksa vadītājs
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Vasara Piņķu Sv. Jāņa draudzē

25. jūlijā plkst. 18 koncerts Piņķu Sv. Jāņa baznīcā. Koncertē RTU stīgu ansamblis „Gaiva", Ērika Jonīte (soprāns), Lauma Akmene (ērģeles).
Programmā: J. S. Bahs kantāte „Ich habe genung" BWV 82a, A. Vivaldi, H. Pērsels
26. jūlijā plkst. 12 Kapsētas svētku dievkalpojums Piņķu kapos, plkst. 14 – Annas
kapos. Dievkalpojumos spēlēs Dainis Tarasovs (mežrags), Juris Mekšs (mežrags)
2. augustā plkst. 11 brīvdabas dievkalpojums baznīcas dārzā. Dievkalpojumā
spēlēs Laura Treide-Plaude (vijole)

Par avīzes sagatavošanu atbild sabiedrisko
attiecību speciāliste Lelde Drozdova-Auzāne.
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Iznāk vienu reizi mēnesī.
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