
Patlaban Piņķos notiek arī Prie-
daines ielas posma no Rūpnieku 
ielas līdz Mežaparka ielai pārbū-
ves darbi. Jūlijā jau pabeigti ielas 

asfaltbetona seguma atjauno-
šanas darbi no Mežaparka ielas 
līdz Miglas ielai.

Augustā Antiņu kapos sākušies 
darbi, lai atjaunotu 1916./1917. 
gada Ziemassvētku kaujās kritu-
šo latviešu strēlnieku pieminekli, 
kapsētas žogu un soliņus, tāpat 
vasaras beigās ir plānots uzsākt 
gājēju tiltiņa pārbūves  
darbus. 

 Lai apmeklētājiem padarītu ēr-
tāku piekļuvi futbola laukumam 
un ūdenskrātuvei Piņķos, jūlija 
beigās uzsākta autostāvvietas un 
apgaismojuma izbūve nekusta-
majā īpašumā „Loki”. Būvdarbus 
plānots pabeigt rudens sākumā.

Uzreiz aiz stāvlaukuma Liepājas 
šosejas virzienā notiek autoceļa 
Piņķi–Dzilnuciems pārbūves 
darbi, un pavisam drīz  autoceļu 
klās jauns asfaltbetona segums 
un gājēju drošībai tiks izbūvēts 
ielu apgaismojums posmā no 
Piņķiem līdz Sēbru ielai.

Paplašinot brīvā laika pava-
dīšanas iespējas Salas pagasta 
iedzīvotājiem, šovasar Spuņcie-
mā ir uzbūvēti divi jauni sporta 

laukumi – strītbola un futbola 
spēlētājiem.
Strītbola laukums atrodas „Lo-
kos”, futbola – „Krēsliņos”.

Savukārt, rūpējoties par atpūtas 
iespējām ģimenēm ar bērniem, 
Babītes novada pašvaldība 
augustā izsludināja iepirkumu 
par četru rotaļlaukumu izveidi. 
Jaunie rotaļlaukumi tiks ierīkoti 
Piņķos, Centra ielā 2, Laimdo-
tas ielā 1 un Jūrmalas ielā 17, 
kā arī Brīvkalnos, Kalna ielā 
20. Savukārt Piņķos, „Ābelēs 
2”, paredzēts uzstādīt pievilkša-
nās stieņu komplektu. Plānots, 
ka jaunie rotaļlaukumi pēc to 
pieņemšanas ekspluatācijā ie-
dzīvotājiem būs pieejami rudens 
otrajā pusē.
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Ar pasākuma norises programmu varat iepazīties 
21. jūlija „Babītes Ziņās”, www.babite.lv, www.facebook.com/

Babitesnovads, kā arī pašvaldības informatīvajos stendos.

Pirmsskolas izglītības 
iestāde „Saimīte”
• Notiek jaunās piebūves lab
iekārtošana – aprīkošana ar 
nepieciešamajām mēbelēm un 
iekārtām. Jaunās ēkas atklāšana 
notiks 28. augustā. 
• Tiek veidota moderna elek-
tronisko sakaru sistēma, kas at-
vieglos un padarīs interesantāku 
pedagogu darbu ikdienā (vairāk 
lasiet 6. lpp.).
• Iestādē veikta iestādes uguns-
drošības sistēmas rekonstrukcija.
• Augustā tiek pabeigti svētku 
zāles un centrālā gaiteņa remont-
darbi.
• Bērni kopā ar skolotājām vasarā 
aktīvi rūpējas par pašu stādīta-
jām dālijām „Saimītes” teritorijā, 
kā arī par siltumnīcas augiem.

Salas sākumskola
• Jūlijā tika veikti saplānotie re-
montdarbi un iestādes uzturē-
šanas darbi, iegādātas mācību 

grāmatas un līdzekļi jaunajam 
mācību gadam.
• Izdota rokasgrāmata skolo-
tājiem un vecākiem „Paņem 
dabu aiz rokas” – āra aktivitātes 
pirmsskolēniem. Izdevums ta-
pis Babītes novada pašvaldības 
Salas sākumskolas „Erasmus+” 
programmas īstenotā projekta 
rezultātā. Projektu līdzfinansē 
Eiropas Savienība. (Tuvākajā lai-
kā izdevums būs pieejams Salas 
sākumskolā, kā arī elektroniski 
www.babite.lv.) 
• No 10. līdz 14. augustam notika 
vides izziņas nometne bērniem 

„Ieliec dabu kabatā!”.

Babītes pirmsskolas 
izglītības iestāde
• Augusta beigās noslēgsies venti-
lācijas sistēmas 2. kārtas izbūves 
darbi, kā arī telpu remontdarbi.
• Noslēgts līgums ar „MK Di-
zains” par rotaļlaukuma izgata-
vošanu un uzstādīšanu.

Babītes mūzikas skola
• 1. jūnijā tika apstiprināts Babī-
tes mūzikas skolas audzēkņu sa-
raksts 2015./16. mācību gadam: 
interešu izglītības programmā –  
110 audzēkņi (uzņemti iesnie-
gumu iesniegšanas kārtībā); sa-
gatavošanas klasē uzņemti 24 
audzēkņi (konkursa kārtībā pēc 
iestājeksāmenu rezultātiem), bet 
mācības 1. klasē uzsāks 15 bērni 
(konkursa kārtībā pēc iestājek-
sāmenu rezultātiem). Kopumā 
mācības Babītes mūzikas skolā  
1. septembrī uzsāks 246 bērni. 
• Vasarā mūzikas skolas audzēkņi 
piedalījās dažādās mūzikas no-
metnēs: no 15. līdz 21. jūnijam 
Sabilē norisinājās „Dziesmu svēt-
ku nometne”, kurā bērni gatavo-
jās XI Latvijas Skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētkiem; no 
20. līdz 26. jūlijam 40 skolas au-
dzēkņi apmeklēja nometni „Kol-
ka-2015” (vairāk lasiet 2. lpp.); 
no 9. līdz 15. augustam mūzikas 

Pašvaldības iestāžu vasaras īsziņas

Vasara būvdarbu zīmē

Lelde Drozdova-Auzāne,
Babītes novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste
Par citiem saimnieciskajiem dar-
biem lasiet arī 4. lpp.

skolas audzēkņi guva jaunas ie-
maņas nometnēs „Engures ritmi” 
un „Lībiešu stāsti”.
• 25. jūlijā sitaminstrumentu an-
sambļa kamersastāvs piedalījās 
Sabiles pilsētas svētkos.

Kultūrizglītības centrs
• No 25. līdz 30. augustam koklē-

tāju ansamblis „Balti” piedalīsies 
V Pasaules folkloras čempionātā 
Bulgārijā (vairāk lasiet 2. lpp.).
• Tautas deju kolektīvs „Kaspīne” 
atgriezies no Eiropā lielākā tau-
tas deju festivāla (vairāk lasiet  
2. lpp.).
• Jauniešu koris „Maska” svin 15 
gadu jubileju (vairāk lasiet 6. lpp.).
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Babītes novada pašvaldības 
Kultūrizglītības centra koklē-
tāju ansamblis „Balti” augusta 
nogalē Bulgārijā piedalīsies  
V Pasaules folkloras čempio-
nātā, ko ar UNESCO atbal-
stu rīko Pasaules un Eiropas 
Folkloras festivālu asociācijas 
WAFF un ERAFF. Čempionāts 
notiek deviņās kategorijās, un 

„Balti” plāno piedalīties folk-
loras instrumentālo grupu  
kategorijā.

Dalībnieku sniegums folkloras 
čempionātā tiks vērtēts pēc vai-
rākiem kritērijiem. To noteiks 
izvēlētās programmas sarežģītī-

ba, priekšnesuma kvalitāte, teh-
niskais sniegums, vizuālais tēls 
(tērpi un dekorācijas), skatuves 
kultūra un spēja ieinteresēt publi-
ku. Tā kā katrai tautai piemīt sava 
mentalitāte un temperaments, 
domājams, ka žūrijai nebūs 
viegli izvērtēt tik dažādo grupu  
sniegumu. 

Godam prezentēt latviešu kul-
tūras un latviešu instrumentā-
lās mūzikas savdabību „Baltiem” 
būs ļoti liels izaicinājums, tāpēc 
patlaban rit aktīva gatavošanās 
pasaules mēroga čempionātam. 

Valda Bagāta, 
koklētāju ansambļa 

„Balti” vadītāja

Babītes mūzikas skolas audzēkņi radošajā nometnē „Kolka 2015”. Foto no BABītes mūZikAs skolAs ArhīvA.

Ar latvisko Pasaules 
folkloras čempionātā

Eiropas Savienības ELFLA 
programmas pasākuma „Lau-
ku ekonomikas dažādošana un 
dzīves kvalitātes veicināšana 
vietējo attīstības stratēģiju īs-
tenošanas teritorijā” ietvaros 
deju kolektīva „Dārta” atbalsta 
biedrība īstenojusi projektu 

„Latgales novada tautas tērpi 
deju kolektīvam „Dārta””. 

Iegūtais finansējums no Eiropas 
Savienības Eiropas Lauksaimnie-
cības fonda lauku attīstībai devis 
iespēju Babītes novada vidējās 
paaudzes deju kolektīva „Dārta” 
desmitgadi atzīmēt nule iegūta-
jos Latgales novada tautastērpos. 

„Dārta” pateicas visiem, kuri ie-
guldīja darbu apjomīgā projekta 
īstenošanā. 

Pēdējās sezonās „Dārta” īpa-
ši pievērsusies Latgales novada 
dejām, kas bijis jauns radošais 
izaicinājums kolektīvam. Lai ie-
gūtu labāku izpratni par Latgales 
kultūras un dejas tradīciju, „Dār-
ta” rīkoja deju nometni Latgalē, 
kas sniedza iespēju gūt padziļi-
nātu interesi un priekšstatu par 
latgaliešu kultūras vērtībām un 
raksturīgākajām iezīmēm. 

Savu ideju par koncertprog-
rammu ar Latgales dejām „Dārta” 
bija pieteikusi Eiropas Lauksaim-
niecības Fondam lauku attīstībai, 
un tagad, saņemot šā fonda fi-
nansējumu, „Dārta” var lepoties 
ar nupat iegūtajiem Latgales no-
vada tautastērpiem. SIA „Mustu-
ri” radītos tautastērpus varēja re-
dzēt horeogrāfes Lilijas Liporas 

un kolektīva vadītāja Laura Sili-
ņa iestudētajā koncertuzvedumā 

„Īsa pamācība mīlēšanā” šā gada 
20. jūnijā Piņķu futbola laukumā. 

Pateicoties Eiropas Lauksaim-
niecības fonda lauku attīstībai 
un Babītes novada pašvaldības 
piešķirtajam finansējumam, jau 
2011. gadā „Dārta” varēja iegādā-
ties skaistos Nīcas tautastērpus, 
kuri vairākkārt izmantoti dažādu 
koncertprogrammu īstenošanā. 

Ieguldījums tautastērpu kolek-
cijas papildināšanā paver plašā-
kas iespējas ieraudzīt tautastērpa 
unikalitāti un vērtību, kas tautas 
dejas sniegumu padara vēl krāš-
ņāku.

Informāciju sagatavoja 
Evelīna Vanaga un 

Lauris Siliņš

Koncertuzvedums „Īsa pamācība mīlēšanā” Piņķos. Foto: A. liepiņš

„Dārta” Latgales novada tautastērpos

Jau devīto gadu pēc kārtas jūlijā 
Babītes mūzikas skolas audzēk-
ņi piedalījās radošajā nometnē 

„Kolka 2015”. 

Nometnē, kas ik gadu ir ļoti gaidī-
ta, dalībnieki kopā muzicē, dzied, 
veido smilšu skulptūras, sporto 
un atpūšas. Tikai Kolkas nomet-
nē reizi gadā satiekas nometnes 
orķestris, kurā spēlē akordeonisti, 
flautisti, čellisti, vijolnieki, trom-
petisti un koklētāji. 

Līdztekus aktivitātēm nometnē 
koklētāju ansambļa dalībnieki 
kopā ar Kolkas mūzikas skolas 
koklētājiem Dundagas estrādē 
piedalījās Sklandraušu festivāla 
noslēguma koncertā, tāpat vi-
siem nometnes dalībniekiem ne-
lielā ekskursijā bija iespēja iepazīt 

arī Dundagu.
Lai parādītu nedēļas laikā ie-

gūtās prasmes un apgūto reper-
tuāru, nometnes noslēgumā uz 
koncertu pulcējās dalībnieku 
vecāki.

Patīkams pārsteigums skolotā-
jiem allaž ir dalībnieku patstāvīgi 
gatavotie priekšnesumi, parādot 
audzēkņu iemaņas gan dziesmu 
aranžēšanā, gan to iestudēšanā, 
gan horeogrāfijas veidošanā un 
prezentēšanā.

Ļoti ceram, ka šī nometne ra-
dīja daudz patīkamu emociju un 
deva audzēkņiem iedvesmu vēl 
cītīgāk apgūt instrumenta spēli 
visu nākamo mācību gadu!

Valda Bagāta, 
koklētāju ansambļa 

„Balti” vadītāja

Iedvesmoti jaunam mācību cēlienam

Babītes novada pašvaldības Kul-
tūrizglītības centra tautas deju 
kolektīvs „Kaspīne” ar pozitīvām 
emocijām un jaunu darba sparu 
tikko atgriezušies no Zviedrijas 
pilsētas Helsingborgas, kur notika 
Eiropā lielākais tautas deju festivāls 

„EUROPEADE 52”. Eiropā lielākajā 
tautas deju festivālā „Kaspīne” pie-
dalījās jau otro gadu. Pagājušajā 
gadā festivāls notika Polijā.

Lelde Drozdova-Auzāne,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Pasākuma iespaidi un 
fotogrāfijas – tuvākajā laikā 

www.babite.lv un www.facebook.
com/Babitesnovads www.babite.lv

Deju kolektīvs „Kaspīne” atgriezies no Eiropā 
lielākā tautas deju festivāla

„Kaspīne”  kopā ar draugiem no Spānijas pēc atklāšanas koncerta. 
Foto: „kAspīnes”  Arhīvs. 
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Babītes novada pašvaldības do-
mes sēdē 29. jūlijā tika izskatīti 
27 darba kārtībā iekļautie pun-
kti. Sēdē piedalījās 13 domes 
deputāti. 

Domes lēmumi īsumā:
• piešķirt nekustamajam īpašu-
mam „Maliņas”, kadastra apzī-
mējums 80480060097, adresi: 

„Maliņas”, Salas pagasts, Babītes 
novads, LV2105;
• divu ģimeņu dzīvojamai mājai 
nekustamajā īpašumā Sīļukalnu 
ielā 16, Sēbruciemā, Babītes pa-
gastā, Babītes novadā, kadastra 
apzīmējums 80480080111, pie-
šķirt adreses: telpu grupai 001 – 
Sīļukalnu iela 27-1; telpu grupai 
002 – Sīļukalnu iela 27-2. Likvi-
dēt adresi Sīļukalnu iela 16;
• apstiprināt saistošos notei-
kumus Nr. 10 „Lokālplāno-
jums grozījumiem Babītes 
pagasta teritorijas plānojumā 
2008.–2020. gadam un Salas 
pagasta teritorijas plānojumā 
2005.–2017. gadam, nekustamo 
īpašumu „Varavīksnes”, kadastra  
Nr. 80480070203, „Mežrū-
ķi”, kadastra Nr. 80480070138, 
Strautmaļu iela 2, kadastra  
Nr. 80480070825, Strautmaļu 
iela 4, kadastra Nr. 80480070824, 
un Strautmaļu iela 6, kadastra 
Nr. 80480070013, Dzilnuciemā, 
Babītes pagastā, Babītes novadā, 
teritorijā” (saistošos noteikumus 
skatīt pielikumā);
• apstiprināt SIA „Rīgas mērnie-
cības birojs” sertificēta zemes ie-
rīkotāja Reiņa Anģēna izstrādāto 
zemes ierīcības projektu nekusta-
majam īpašumam „Cenas” Babī-
tes pagastā, Babītes novadā, ka-
dastra apzīmējums 80480150042;
• piekrist zemes ierīcības projek-
ta izstrādei nekustamā īpašuma 

„Klīvu Arvīdi”, kadastra apzīmē-

jums 80480130096, sadalīšanai 
divās zemes vienībās;
• noslēgt zemes nomas līgumu 
ar vienu personu par apbūvētas 
zemes vienības, kadastra apzīmē-
jums 80480030132, 378/24677 
domājamām daļām, kas sastāda 
181 m² no 1,18 ha zemes Rīgas 
ielā 2B, Piņķos, Babītes pagastā, 
Babītes novadā, garāžas uzturē-
šanai;
• atļaut uzsākt lokālplānoju-
ma izstrādi nekustamajam īpa-
šumam „Austrumi”, kadastra 
apzīmējums 80480070055, un 
nekustamā īpašuma „Rīgas pil-
sētas meža fonds” zemes vie-
nības ar kadastra apzīmējumu 
804800701898008 daļai Babītes 
pagastā, Babītes novadā;
• atļaut uzsākt nekustamā īpa-
šuma „Lielpauguri” detālplā-
nojuma (apstiprināts ar Babītes 
novada domes 23.09.2009. sais-
tošajiem noteikumiem Nr. 47) 
grozījumu izstrādi nekustamo 
īpašumu Čiekuru iela 2, kadastra 
apzīmējums 80480040967, Čie-
kuru iela 1, kadastra apzīmējums 
80480040966, Riekstu iela 23, ka-
dastra apzīmējums 80480040963, 
Riekstu iela 26, kadastra apzīmē-
jums 80480040965, teritorijā, at-
bilstoši Babītes pagasta teritorijas 
plānojuma 2008.–2020. gadam 
un Salas pagasta teritorijas plā-
nojuma 2005.–2017. gadam teri-
torijas izmantošanas un apbūves 
noteikumiem;
• mainīt nekustamajam īpašu-
mam „Āboli” Cielavās, Babītes 
pagastā, Babītes novadā, kadas-
tra apzīmējums 80480140067, 
noteikto nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi no individuālo 
dzīvojamo māju apbūve uz ne-
apgūta individuālo dzīvojamo 
māju apbūves zeme 0,19 ha pla-
tībā. Mainīt nekustamajam īpa-

šumam „Ķikši” Cielavās, Babītes 
pagastā, Babītes novadā, kadas-
tra apzīmējums 80480140069, 
noteikto nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi no individuālo 
dzīvojamo māju apbūve uz neap-
gūta individuālo dzīvojamo māju 
apbūves zeme 0,22 ha platībā;
• nodot vienai personai nomas lie-
tošanā valsts rezerves zemi – ne-
kustamā īpašuma „Vecģeriņi” ne-
apbūvētu zemes vienību 5,14 ha  
platībā, kadastra apzīmējums 
80880100046, lauksaimnieciskai 
darbībai bez apbūves tiesībām;
• izsniegt izziņu divām personām 
par piekrišanu iegūt īpašumā 
nekustamos īpašumus „Spīdo-
las iela 2”, kadastra apzīmējums 
80480030555, Piņķos, Babītes 
pagastā, Babītes novadā, un „Ro-
taļu iela 4”, kadastra apzīmējums 
80480010881, Mežārēs, Babītes 
pagastā, Babītes novadā;
• ar vienu personu noslēgt zemes 
nomas līgumu par pašvaldībai 
piederošā nekustamā īpašuma 

„Dārzi” zemes vienības, kadastra 
apzīmējums 80480040354, ar no-
sacīto nosaukumu „MRS” daļas 
iznomāšanu bez apbūves tiesī-
bām personīgās palīgsaimniecī-
bas vajadzībām – ģimenes dārza 
uzturēšanai;
• no 01.08.2015. pagarināt soci-
ālā dzīvokļa īres līguma termiņu 
ar divām personām atbilstoši 
Babītes novada pašvaldības do-
mes „Nolikums par sociālajiem 
dzīvokļiem” 9. punktam;
• vienai personai piešķirt pa-
balstu 150 EUR apmērā, vienai 
personai 200 EUR apmērā, trīs 
personām 290 EUR apmērā so-
ciālās rehabilitācijas mērķu sa-
sniegšanai. Pabalsts izmaksājams 
laika periodā līdz 31.12.2015., 
apmaksu veicot pēc izdevumus 
attaisnojošu dokumentu iesnieg-

Pašvaldības domes sēdē jūlijā pieņemtie lēmumi
šanas Babītes novada pašvaldībā;
• izslēgt vienu personu no dzī-
vokļu jautājumu risināšanas re-
ģistra;
• apstiprināt Babītes novada paš-
valdības 29.07.2015. noteikumus 
Nr. 9 „Par Babītes novada pašval-
dības amatpersonu, darbinieku un 
citu personu komandējumiem”; 
• veikt izmaiņas pašvaldības do-
mes 27.04.2011. lēmuma „Par 
Babītes novada pašvaldības iestā-
žu amatu noteikšanu, kurus ieņe-
mošās amatpersonas (darbinieki) 
ir pakļauti reālam dzīvības vai ve-
selības apdraudējumam (riskam)” 
(protokols Nr. 6, 27. §) 1. punktā;
• apstiprināt nosacīto cenu 3000 
EUR apmērā atsavināmajai kus-
tamajai mantai – traktoram VTZ 
2048A; 
• nodibinājumam „Labo iniciatī-
vu fonds”, juridiskā adrese „Piņ-
ķu Jāņa baznīca”, Piņķi, Babītes 
pagasts, Babītes novads, LV2107, 
2015. gadā piešķirt dotāciju pro-
jektu realizācijai 3876,90 EUR 
apmērā; 
• apstiprināt Babītes novada paš-
valdības saistošos noteikumus 
Nr. 11 „Par finanšu līdzekļu vai 
mantas dāvinājumu (ziedojumu) 
pieņemšanu un izlietošanu Babī-
tes novada pašvaldības budžeta 
iestādēs”;
• apstiprināt Babītes novada paš-
valdības noteikumus Nr. 12 „Par 
grozījumu Babītes novada paš-
valdības 07.02.2012. saistošajos 
noteikumos Nr. 3 „Par pirmssko-
las izglītības programmas īsteno-
šanas pakalpojumu apmaksu no 
Babītes novada pašvaldības bu-
džeta pirmsskolas izglītības iegu-
vei privātās pirmsskolas izglītības 
iestādēs””;

(saistošos noteikumus skatīt 
pielikumā)
• veikt izmaiņas pašvaldības 

17.12.2015. noteikumu Nr. 22 
„Par amatiem, to klasificēšanu 
un mēnešalgām pašvaldības ies-
tādēs 2015. gadā” pielikumā Nr. 
11, pievienojot jaunu amata vie-
tu – sporta kompleksa vadītāja 
vietnieks ar pienākumiem vadīt 
sporta interešu izglītību;
• uzdot SIA „Babītes siltums” at-
pirkt no SIA „Saliena Inftrastruc-
ture” kanalizācijas notekūdeņu 
tīklus posmā no Jūrmalas un 
Jaunās ielas krustojuma līdz Jau-
nās un Mežaparka ielas krustoju-
mam;
• atļaut SIA „Babītes siltums” iz-
strādāt tehnisko projektu jaunas, 
ar dabas gāzi kurināmas katlu-
mājas būvniecībai uz pašvaldībai 
piederoša zemesgabala Jūrmalas 
ielā 13E, kadastra apzīmējums 
80480030621, Piņķos, Babītes 
pagastā, Babītes novadā;
• iedalīt 1000 EUR ūdens sporta 
biedrības „Aqua Sports” rīkoto 
ūdenssporta sacensību organi-
zēšanai bērniem, kas norisinājās 
2015. gada 1. augustā Babītes no-
vada Piņķu ūdenskrātuvē;
• atļaut vienai personai izveidot 
šautuvi nekustamajos īpašumos 

„Apšu Lauki”, kadastra apzīmē-
jums 8048015055, un „Apšu 
Lejas”, kadastra apzīmējums 
80480150056, Babītes pagastā;
• piešķirt Babītes novada paš-
valdības Kultūrizglītības centra 
vadītājai Birutai Grīnfeldei un 
Babītes vidusskolas direktores 
vietniecei izglītības jautājumos 
Gitai Sondorei naudas balvas mē-
nešalgas apmērā par ieguldījumu 
Babītes novada bērnu un jau-
niešu kolektīvu sekmīgai dalībai  
XI Latvijas Skolu jaunatnes dzies-
mu un deju svētkos. 

Andrejs Ence,
 Babītes novada pašvaldības 

domes priekšsēdētājs

Babītes novada pašvaldības adminis-
trācijas sabiedriskās kārtības daļas sar-
gu darbības rezultāti sadarbībā ar Olai-
nes iecirkņa policijas darbiniekiem, 
veicot sabiedriskās kārtības uzraudzī-
bu Babītes novadā jūlijā:

• sabiedriskās kārtības uzraudzībā veikts 
81 izbraukums;

• Valsts policijā nogādātas 14 personas, 
no kurām 11 – par administratīvā pār-
kāpuma izdarīšanu, trīs – aizdomās par 
noziedzīga nodarījuma izdarīšanu;

• saņemti un izskatīti 69 iedzīvotāju ie-
sniegumi un sūdzības;

• ar 54 personām veiktas preventīva rakstu-
ra pārrunas un pieņemti paskaidrojumi;

• par sabiedriskā miera traucēšanu, kas 
izpaužas kā necieņa pret sabiedrību vai 
bezkaunīga rīcība, ignorējot vispārpie-
ņemtās uzvedības normas un traucējot 
cilvēku mieru, iestāžu, uzņēmumu (uz-
ņēmējsabiedrību) vai organizāciju darbu, 
sastādīts viens administratīvā pārkāpu-
ma protokols;

• par apstāšanās un stāvēšanas noteiku-
mu neievērošanu sastādīti 12 protokoli –  
paziņojumi;

• par alkoholisko dzērienu vai citu apreibi-
nošo vielu lietošanu sabiedriskā vietā vai par 
atrašanos sabiedriskā vietā tādā reibuma 
stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu, sastādīti 
11 administratīvā pārkāpuma protokoli;

• par atteikšanos no narkotisko vai psi-
hotropo vielu ietekmes medicīniskās 
pārbaudes sastādīti divi administratīvā 
pārkāpuma protokoli;

• par maznozīmīga miesas bojājuma, tas 
ir, miesas bojājuma, kas izraisījis īslaicī-
gas, maznozīmīgas sekas, bet nav izrai-
sījis veselības traucējumu vai vispārējo 
darbspēju zaudējumu, tīšu nodarīšanu 
sastādīts viens administratīvā pārkāpu-
ma protokols.

Par sabiedriskās kārtības u.c. likumpār-
kāpumiem lūgums ziņot sabiedriskās 
kārtības daļai, zvanot uz diennakts tālru-
ni 29466001.

Ainārs Skudris, 
sabiedriskās kārtības sargs

Sabiedriskās kārtības nodrošināšanai veiktie darbi jūlijā
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Ceļi, apgaismojums un 
meliorācija
• Turpinās autoceļa C65, Dzilnu-
ciems–Piņķi, kopā ar apgaismo-
jumu izbūve un Priedaines ielas 
Piņķos pārbūves darbi.
• Uzstādīts gājēju aizsargnoro-
bežojums Pļavu ielā Spuņciemā 
un Jūrmalas ielā Piņķos, pārlikts 
bruģis Jūrmalas ielā Piņķos. 
• Uzsākta stāvlaukuma un apgais-
mojuma izbūve nekustamajā īpa-
šumā „Loki” Piņķos.
• Veikta grants ceļu virsmas pret-
putekļu apstrāde.
• Piedāvājumu trūkuma dēļ pār-
traukts iepirkums par Babītes 
ciema Bērzu, Rožu un Celtnieku 
ielas posmu pārbūves būvprojek-
tu izstrādi. Drīzumā iepirkums 
tiks izsludināts atkārtoti.
• Sagatavots līgums ar SIA „Riga 
rent” par automātiskā restu tīrī-
tāja ierīkošanu Babītes poldera 
sūkņu stacijā. Līgumcena 62 588 
EUR.
• Iesniegti divi piedāvājumi par 
caurteku atjaunošanu Babītes no-
vadā un trīs piedāvājumi par aiz-
sargdambju sakopšanu Babītes 
novadā. Notiek vērtēšana.
• Iesniegts viens piedāvājums 
iepirkumam par gājēju tilta pār-
būvi Babītes pagasta nekustamajā 
īpašumā „Antiņu kapi” un pieci 
piedāvājumi par gājēju ietves 
Kleistu ielas posma no autoceļa 
C57 līdz autobusu pieturai „Mež-
āres” un Kālavu ielai Mežārēs, 
Babītes pagastā, būvniecību. No-
tiek vērtēšana. 
• Izsludināts iepirkums par paš-
valdības autoceļa C20, Lapsu ceļa, 
virsmas apstrādi. Piedāvājumu 
iesniegšanas termiņš 05.08.2015.

Nekustamais īpašums un 
plānošana
• Būvvaldē akceptēts tehniskais 
projekts „Daudzfunkcionālā so-
ciālo pakalpojumu centra pār-
būve” Piņķos. Apstiprināšanai 
iesniegts arī tehniskais projekts 

„Pagastmājas rekonstrukcija par 
kultūrizglītības centru” Salas pa-
gastā. 
• Uzsākta tehnisko būvprojektu 
„Elektroenerģijas pieslēguma ierī-
košana objektam „Mildas-1” Ba-
bītes ciemā”, „„ATC ēka” pārbūve 
par daudzdzīvokļu dzīvojamo 
māju, „Administratīvā ēka-pasts” 
pārbūve par divu dzīvokļu dzīvo-
jamo māju un „Garāža” pārbūve 
par palīgēku (saimniecības ēka)” 
nekustamajā īpašumā „Mildas”” 
un „Ēkas pārbūve par „Bibliotē-
ku un daudzfunkcionālo sociālo 
pakalpojumu centru”” izstrāde 
Babītes novadā.
• SIA „A2 grupa” izstrādā zemes 
ierīcības projektu, zemes robe-
žu, situāciju un apgrūtinājumu 
plānu un veic divu zemes vie-
nību kadastrālo uzmērīšanu un 
zemes robežu plānu izgatavoša-
nu nekustamajā īpašumā Paeg-
ļu iela 1–13 Piņķos. Līgumcena  
790 EUR. Termiņš 14.01.2016. 
• Noslēgts līgums par Tīreļu 
(Antiņu) Brāļu kapu pieminekļa 
nekustamajā īpašumā „Antiņu 
kapi” Babītes pagastā restaurāci-
jas/konservācijas darbu veikšanu. 
Līgumcena 2207 EUR. Termiņš 
20.09.2015. 
• Saņemti divi piedāvājumi par 
iežogojuma un soliņu renovāciju 
nekustamajā īpašumā „Antiņu 
kapi” Babītes pagastā un viens 
piedāvājums par pieslēguma ierī-
košanas kulta telpai (kapliča) ob-
jektā „Kapsēta” Spuņciemā, Salas 
pagastā, būvprojekta izstrādei. 
Notiek vērtēšana. 
• Notiek atkārtoti izsludināto ie-
pirkumu vērtēšana: par aizsarg-
joslu, aprobežojumu un meliorā-
cijas attīstības tematiskā plānoju-
ma izstrādi (iesniegti divi piedā-
vājumi); par transporta attīstības 
tematiskā plānojuma izstrādi 
(iesniegti četri piedāvājumi).

Pašvaldības iestādes
• Salas pagasta Spuņciemā pa-

beigta futbola un strītbola lau-
kumu ierīkošana, drīzumā tiks 
atjaunots asfalta segums lauku-
mam, kurā plānots ierīkot skeit-
parku.
• Iesniegti trīs piedāvājumi par 
Piņķu futbola laukuma ģērbtuves 
jaunās ēkas būvdarbiem. Notiek 
vērtēšana.
• Turpinās mēbeļu piegāde un 
telpu remontdarbi pirmssko-
las izglītības iestādei „Saimīte”. 
Tuvākajā laikā tiks parakstīts 
līgums ar SIA „Kalo būve” par 
jumta siltināšanu par līgumcenu  
12 971 EUR un ar SIA „Inter Rino” 
par gultu piegādi pirmsskolas 
izglītības iestādes „Saimīte” gru-
pu iekārtošanai par līgumcenu  
3174 EUR.
• Babītes pirmsskolas izglītības 
iestādē tiek uzstādīta ventilācijas 
sistēmas 2. kārta un veikti telpu 
remontdarbi.
• Salas sākumskolā veikta apku-
res sistēmas skalošana.
• Veikts grīdas un sienu remonts 
pašvaldības administrācijas tel-
pās „Pīlādzīšos” Spuņciemā, Sa-
las pagastā, Babītes novadā. 
• Pārtraukts iepirkums par Babī-
tes vidusskolas gaiteņu remontu, 
jo saskaņā ar pieņemtā lēmuma 
pārsūdzību IUB atlikušajā vasa-
ras periodā šos darbus nebija ie-
spējams īstenot.
• Pārsūdzēts iepirkumu komisijas 
lēmums iepirkumā par Babītes 
vidusskolas pārbūves būvprojek-
ta izstrādi. Tiek gatavoti paskaid-
rojumi.
• Būvvaldē akceptēts projekts par 
ventilācijas sistēmas izbūvi Babī-
tes vidusskolas ēkas pagrabstāvā –  
bijušās bibliotēkas telpās. Iero-
sināts iepirkums par ventilācijas 
izbūvi. 
  Ziņojumā atspoguļots saimnie-
cisko darbu 29.07.2015. statuss.

Elfa Sloceniece, 
Babītes novada pašvaldības 

izpilddirektore

Par traktora pārdošanu par brīvu cenu
Babītes novada pašvaldība par brīvu cenu pārdod traktoru VTZ 2048A, valsts reģ. Nr. T7393LL, 
izlaiduma gads – 2003.

Traktora cena 3000 EUR, t.sk. PVN 21% apmērā.
Traktora atrašanās vieta: Rīgas iela 20A, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads. Apskatīt var līdz 

2015. gada 10. septembrim darba dienās no plkst. 9 līdz 15, ierašanos iepriekš saskaņojot ar Babītes 
novada pašvaldības administrācijas vadītāju Aināru Kravalu (tālr. 67913139, 26144699, epasta 
adrese ainars.kravals@babite.lv).

Personām, kuras vēlas iegādāties minēto traktoru, līdz 2015. gada 10. septembra plkst. 17 jāiesniedz 
pieteikums Babītes novada pašvaldības administrācijas kancelejā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes 
pagastā, Babītes novadā.

Ja uz traktora iegādi pieteiksies vairāk nekā viena persona, tiks rīkota izsole starp šīm personām.
Babītes novada 

pašvaldības administrācija

Saimnieciskie darbi jūlijāPaziņojums par nekustamo īpašumu „Varavīksnes”,  
„Mežrūķi”, Strautmaļu iela 2, Strautmaļu iela 4,  
Strautmaļu iela 6, Dzilnuciemā, Babītes pagastā,  
Babītes novadā, lokālplānojuma apstiprināšanu
Ar Babītes novada pašvaldības domes 2015. gada 29. jūlija lēmumu „Par 
saistošo noteikumu Nr. 10 „Lokālplānojums grozījumiem Babītes pagasta 
teritorijas plānojumā 2008.–2020. gadam un Salas pagasta teritorijas plā-
nojumā 2005.–2017. gadam, nekustamo īpašumu „Varavīksnes”, kadastra 
Nr. 80480070203, „Mežrūķi”, kadastra Nr. 80480070138, Strautmaļu iela 2,  
kadastra Nr. 80480070825, Strautmaļu iela 4, kadastra Nr. 80480070824, 
un Strautmaļu iela 6, kadastra Nr. 8048 0070013, Dzilnuciemā, Babītes pa-
gastā, Babītes novadā, teritorijā” apstiprināšanu” (protokols Nr. 11, 3. §) ir 
apstiprināts lokālplānojums un izdoti saistošie noteikumi Nr. 10.
Ar saistošajiem noteikumiem Nr. 10 var iepazīties pašvaldības mājasla-
pā www.babite.lv. 

Inga Griezne, teritorijas plānotāja

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu 
nekustamajam īpašumam „Austrumi”, kadastra ap-
zīmējums 80480070055, un nekustamā īpašuma „Rī-
gas pilsētas meža fonds” zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 804800701898008 daļai Babītes pagastā, 
Babītes novadā
Ar Babītes novada pašvaldības domes 2015. gada 29. jūlija lēmumu „Ba-
bītes pagasta teritorijas plānojuma 2008.–2020. gadam un Salas pagasta 
teritorijas plānojuma 2005.–2017. gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu 
ar lokālplānojumu nekustamajam īpašumam „Austrumi”, kadastra apzī-
mējums 80480070055, un nekustamā īpašuma „Rīgas pilsētas meža fonds” 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 804800701898008 daļai Babītes 
pagastā, Babītes novadā” (protokols Nr. 11, 7. §) ir uzsākta lokālplānojuma 
izstrāde iepriekš minētajā teritorijā. Izstrādājot lokālplānojumu, plānots 
mainīt Babītes novada teritorijas plānojumā noteikto funkcionālo zonē-
jumu nekustamā īpašuma „Austrumi” teritorijā no rekreācijas teritorijas 
uz publiskās apbūves teritoriju (P) un nekustamā īpašuma „Rīgas pilsētas 
meža fonds” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 804800701898008 
daļai – no mežu un purvu teritorijas (DM) uz dabas un apstādījumu teri-
toriju (DA) un transporta infrastruktūras teritoriju (TR).

Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Babītes novada paš-
valdības Attīstības daļas teritorijas plānotāja.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus lokālplānojuma izstrādei 
var iesniegt Babītes novada pašvaldības kancelejā Centra ielā 4, Piņķos, 
Babītes pagastā, Babītes novadā, LV2107, vai elektroniski, rakstot uz 
e-pastu dome@babite.lv. Ja priekšlikuma iesniedzējs vēlas saņemt raks-
tisku atbildi, fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, 
dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas nu-
murs, juridiskā adrese.

Inga Griezne, teritorijas plānotāja

Paziņojums par nekustamā īpašuma „Lielpauguri” 
detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu nekus-
tamo īpašumu Čiekuru iela 2, Čiekuru iela 1, Riekstu 
iela 23, Riekstu iela 26 teritorijā, Spilvē, Babītes pagastā, 
Babītes novadā
Ar Babītes novada pašvaldības domes 2015. gada 29. jūlija lēmumu „Par 
nekustamā īpašuma „Lielpauguri” detālplānojuma grozījumu izstrādes 
uzsākšanu nekustamo īpašumu Čiekuru iela 2, kadastra apzīmējums 
80480040967, Čiekuru iela 1, kadastra apzīmējums 80480040966, Riek-
stu iela 23, kadastra apzīmējums 80480040963, Riekstu iela 26, kadastra 
apzīmējums 80480040965, Spilvē, Babītes pagastā, Babītes novadā, terito-
rijā” (protokols Nr. 11, 8. §) ir uzsākta detālplānojuma grozījumu izstrāde 
iepriekš minētajā teritorijā.
Par detālplānojuma grozījumu izstrādes vadītāju apstiprināta Babītes no-
vada pašvaldības Attīstības daļas teritorijas plānotāja.
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumu detālplānojuma grozījumu 
izstrādei var iesniegt Babītes novada pašvaldības kancelejā Centra ielā 4, 
Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV2107, vai elektroniski, raks-
tot uz e-pastu dome@babite.lv. Ja priekšlikuma iesniedzējs vēlas saņemt 
rakstisku atbildi, fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, personas 
kods, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, reģistrāci-
jas numurs, juridiskā adrese.

Inga Griezne, teritorijas plānotāja
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Saimnieciskie darbi jūlijā

Līdz 31. augustam ikvienam ir iespēja izvēlēties un izvirzīt kandidātu 
Labklājības ministrijas izsludinātajam konkursam „Labākais sociālais darbinieks Latvijā – 2015”.

Konkursa mērķis ir apzināt sociālos darbiniekus Latvijā, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas sociālā darba praksē, sniedz profesio-
nālu atbalstu iedzīvotājiem dažādu sociālo problēmu risināšanā un novēršanā, popularizēt sociālā darbinieka profesiju Latvijā.

Pretendenti tiek izvirzīti un vērtēti šādās nominācijās:
•	 „labākais iedzīvotāju izvirzītais sociālā dienesta sociālais darbinieks latvijā”;
•	 „labākais iedzīvotāju izvirzītais nevalstiskā sektora sociālais darbinieks latvijā”;
•	 „labākais darba devēja izvirzītais sociālās institūcijas vadītājs latvijā”;
•	 „labākais darba devēja izvirzītais sociālais darbinieks latvijā”.

Lai izvirzītu savu kandidātu, nepieciešams aizpildīt elektroniskās anketas, kas pieejamas vietnē:
•	 www.visidati.lv/aptauja/1099154975/ (aizpilda darba devēji, profesionālās apvienības);
•	 www.visidati.lv/aptauja/1099113369/ (aizpilda privātpersonas, iedzīvotāji).

•	
konkursu labklājības ministrija īsteno sadarbībā ar sociālo darbinieku biedrību, latvijas pašvaldību savienību, latvijas pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienību 

un latvijas profesionālo sociālā darba speciālistu asociāciju, kuru pārstāvji strādās žūrijā, lai vērtētu iesniegtās anketas un piešķirtu atbilstošus titulus. Žūrija anketas 
izskatīs un lēmumu pieņems līdz 2015. gada 11. septembrim.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties Labklājības ministrijas mājaslapā www.lm.gov.lv.

Raksts sagatavots pēc Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas pārstāves Ivetas Kancēnas sniegtās informācijas

1902. gadā Piņķu pagasta val-
de vērsās pie Rīgas pilsētas ar 
lūgumu izdalīt Piņķu muižā 
vienu pūrvietu nabagmājas vai 
jaunas pagastmājas celtniecībai 
ar nosacījumu, ka vecajā pa-
gastmājā tiks iekārtota trūcīgo 
patversme. 

Labvēlīgais Rīgas pilsētas domes 
lēmums pieņemts 1903. gadā, 
taču tā paša gada laikrakstā „Bal-
tijas Vēstnesis” ievietots neglai-
mojošs raksts par to, ka Piņķos 
un Beberbeķos nemaz par na-
bagiem nerūpējas. Septiņdesmit 
gadu vecais Pērkontēvs, kurš 
patvērumu guvis Salas Lieknas 
krogā, trīs reizes pagastmājā da-
būjis atteikumu pabalstam un 
īres naudai, ko lūdzis pieticīgas 
dzīvošanas nodrošināšanai.

Vai mūsu pagastā tikusi uzbū-
vēta nabagmāja vai tās funkcijām 
pielāgota kāda cita ēka, vēl nav 
izdevies noskaidrot, bet zināms, 
ka Babītes pagasts 1927. gadā 
atkārtoti lūdzis Iekšlietu minis-
trijai apstiprinājumu nabagmā-
jas celtniecībai. Visticamāk, ka 
jauna ēka gan nav uzbūvēta, bet 
atvēlētas kādas telpas pagastmā-
jā, jo Latvijas brīvvalsts laikā tajā 
mituši tikai 11 cilvēki. Līdzīga 
problēma ar dzīves grūtdieņu 
aprūpi tajā laikā bijusi arī Ādažos, 
Olainē un Baldonē, kur trūkušas 

ēkas nabagu izmitināšanai. Jāteic, 
ka līdz pat 20. gadsimta sāku-
mam grūtdieņu aprūpe gūlās uz 
tuvinieku vai turīgāko saimnieku 
pleciem, kuriem ar pagasta lēmu-
mu tika „piešķirti” aprūpējamie 
nabagi jeb, kā tolaik teica, „tika 
ņemti rūmē”. Pagastos pastāvēja 
arī tā sauktā nabagu lāde, kurā 
līdzekļi vai mantas uzkrājās no 
vietējā uradņika uzliktajiem so-
diem par labu pagasta nabagiem.

Diemžēl es lasītājiem nevaru 
sniegt ziņas par nabagmājas ie-
kārtojumu un sadzīves apstāk-
ļiem, taču ir saglabājušās skopas, 
bet gana interesantas ziņas par 
dažiem Piņķu nabagmājas iemīt-
niekiem. 

Klibais Intiņš
Par invalīdu Intiņš sevi nekad 
nebija uzskatījis, drīzāk savu sa-
vainojumu, kura dēļ kājas bija 
kļuvušas gluži līkas un nejutīgas, 
viņš uztvēra kā savas dzīves lielā-
ko notikumu, proti, Intiņš visiem 
stāstījis, ka viņa kājas sadragājis 
pirmais automobilis pasaulē, kas 
rūcis kā pats Belcebuls. Pēc nelai-
mes gadījuma Intiņš sev piešķīris 
titulu „Piņķu metalurgs”, jo viņa 
kauli taču spējuši samīcīt metā-
lu. Piņķu vecais Jēkabs Benužs 
gan mācējis teikt, ka Intiņš Rīgā 
paskrējis zem kāda barona limu-
zīna un brīnumainā kārtā palicis 

dzīvs. Par spīti šai Intiņa dižma-
nībai, viņš esot bijis ļoti ieredzēts 
pagastā, un, ja nu kāds gribējis 
zināt, kāds būs laiks un kad sēja 
jāuzsāk, devies pie Klibā Intiņa. 
Tad nu Intiņš vērsies pie saviem 
klibajiem locekļiem – ja tie tirpa 
un sāpēja, bija skaidrs, ka gai-
dāms lietus. 

Gurguļu Lavīzīte
Neviens skaidri nav zinājis, cik 
gadu Lavīzei īsti bijis. Ne viņa 
skolā gājusi, ne skaitīt mācējusi, 
tāpēc savus gadus īsti nav zinā-
jusi. Arī pēc izskata apkārtējie 
nav mācējuši noteikt viņas ve-
cumu, jo izskatījusies stipri sa-
žuvusi. No kuras puses nonākusi 
Piņķos, vai kāds tuvinieks viņai 
bijis, neviens tā arī netika gudrs, 
jo ik reizi Lavīzītei padomā bijis 
cits dzīves stāsts. Lai arī augumā 
bijusi tikpat kā astoņus gadus 
vecs bērns, Lavīze teciņus vien 
aptecējusi apkārtējos saimniekus, 
kādu darbiņu lūgdama. Zināms, 
ka vienīgā Lavīzes bagātība bijusi 
kaltētu kastaņu krelles un maza 
krējuma cibiņa, ar ko pa Piņķiem 
staigājusi. Reiz Gurguļu Lavīzei 
nabagmājā gan sanācis liels tra-
cis ar Krievu Kristupu, kurš sevi 
uzdevis par aklu. Šis kādu reizi 
pielīdis pie Lavīzes krējuma ci-
biņas un izēdis to gandrīz tukšu. 
Ar pilnu sirdi Lavīze gājusi uz pa-

gastmāju sūdzēties, ka Kristups 
melojot par savu aklumu, jo viņa 
skaidri redzējusi, ka viņš trīspad-
smit reizes pirkstus mērcis krēju-
mā un ne reizi garām nav aizšāvis. 
Vēlāk pagasta skrīveris Andrejs 
Grāvers mēģinājis abus salabināt 
un atjaunot mieru nabagmājā. 

Kristups
Kristups bijis viens no tiem, kurš 
dzīvojis savā pasaulē, bijis stipri 
noslēdzies un apkārtējiem šķi-
tis stipri jokains. Piņķu ļaudis 
viņu mēdza saukt arī par pagas-
ta krievu, bet ne jau tamdēļ, ka 
viņš tiešām reizēm aizmirsies un 

biežāk runājis krieviski, bet viņa 
dzīvesgājuma dēļ. Kristups 25 
gadus bija pavadījis cara armi-
jā. Vecuma un slimību nomākts, 
apmeties Rīgas tuvumā un tik-
pat kā nav pametis nabagmāju, 
un par visām varītēm nevēlējies 
pieņemt jauno pasauli. Ir sagla-
bājušies nostāsti, ka pie Kristupa 
gultiņas sienas esot bijusi pie-
klīsterēta ķeizara bilde, bet bla-
kus mazāks, no papirantu kārbas 
izgriezts, ģenerāļa Kuropatkina 
portrets. Nabagmājas viesiem 
viņš stāstījis, ka Kuropatkins bijis 
viņa draugs, no kura pēc kaujas 
saņēmis arī medaļas, ko rūpīgi 
glabājis savā skapītī, ielicis tukšā, 
pavisam saburzītā patronkārbā. 
Nezinātājiem gan tas likās muļ-
ķīgi, pat nedaudz nodevīgi pret 
jauno Latvijas valsti, bet Kris-
tups bija viens no krievu–japāņu 
kara veterāniem un piedalījies 
slavenajā Portartūras aizstāvēša-
nā 1904.–1905. gadā pie Korejas 
jūras Tālajos Austrumos. Lielās 
dusmās Kristups ar degsmi stās-
tījis, kā japāņi pareizi cērtami. 
Par Kristupa dzīves beigām ziņu 
nav. Zināms tik, ka kādu dienu 
viņš saņēmis vēstuli, pēc kuras 
izlasīšanas esot pilnīgi sejā pār-
vēties un naktī no Piņķu nabag-
mājas uz visiem laikiem pazudis.

Mārtiņš Mitenbergs, 
vēsturnieks

Piņķu pagasta nabagmāja

„Nabagi”. A. kronenBergA Zīmējums.

Kurš ir labākais sociālais darbinieks Latvijā 2015. gadā?
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Topošie un esošie juristi, eko-
nomisti, uzņēmēji, studenti, 
menedžeri, projektu vadītāji... 
Jau piecpadsmit gadus divas 
reizes nedēļā viņi pulcējas uz 
Babītes novada Kultūrizglītības 
centra jauniešu kora „Maska” 
mēģinājumiem, lai ar patiesu 
azartu iestudētu aizvien jaunas 
programmas, gatavotos skatēm 
un koncertiem. „Kas latviešiem 
ir kora dziedāšana? Goda lieta, 
atkarība, nepieciešamība, sa-
vas identitātes visspilgtākā ap-
zināšanās, kopābūšanas prieks, 
emocijām piepildīta brīvā laika 
pavadīšana? Viss kopā un kaut 
kas vēl vairāk,” saka kora dibi-
nātājs, tā mākslinieciskais va-
dītājs un diriģents Jānis Ozols. 

„Daudziem no mums, latviešiem, 
kora dziedāšana ir gēnos.”

Diriģenta Jāņa Ozola 2000. gadā 
dibinātais Babītes novada jauniešu 
koris „Maska” guvis panākumus 
daudzos starptautiskos konkursos, 
kas to ierindo starp labākajiem ko-
riem Latvijā un pasaulē. Spilgtāko 
kora sasniegumu vidū ir 2. vieta 13. 
Starptautiskajā koru konkursā „Gal-

lus Maribor” (Slovēnija, 2015. gads),  
1. vieta un Čempiona tituls 8. Pa- 
saules koru olimpiādē (Latvija, 
2014. gads), 2. vieta 46. Starptautis-
kajā koru konkursā Tolosā (Spānija, 
2014. gads), 1. vieta XXV Vispārējo 
latviešu dziesmu un deju svētku 
koru konkursā (2013. gads), Grand 
Prix IV Starptautiskajā Haralda 
Andersena kamerkoru konkursā 
Helsinkos (Somija, 2012. gads), 
Grand Prix konkursā „Europe 
and It Songs” Barselonā (Spānija, 
2011. gads) u.c. „Konkursi piešķir 
kora ikdienai asumu. Tas ir labs 
dzinulis attīstībai un izcila iespēja 
ik reizi pārspēt pašiem sevi, meklēt 
un attīstīties, ieklausīties savā varē-
šanā un skanējumā. Un, protams, 
lepnums pārstāvēt valsti ar tik ba-
gātām kora dziedāšanas tradīcijām.”

Jubilejas sezonā koris sniegs 
trīs vērienīgus koncertus Rīgas 
koncertzālēs, iezīmējot „Maskas” 
unikalitāti un plašās muzicēša-
nas iespējas. 18. septembrī plkst. 
19 Latvijas Universitātes Lielajā 
Aulā skanēs jauniešu kora jubi-
lejas koncerts, kas atklās kolek-
tīva 15. sezonas koncertu ciklu. 
Kora jubilejas sezonā iecerēts 

arī Ziemassvētku koncerts Rīgas 
Doma baznīcā (20. decembrī) 
un 1. aprīļa koncerts, kā arī tiks 
izdots CD ar Lauras Jēkabsones  
mūziku.

Koncertā Lielajā Aulā izskanēs 
skaņdarbi, kas iezīmē kora attīs-
tības ceļu, svarīgākos notikumus, 
spilgtāko emociju un triumfa brī-
žus. „Maska” atskaņos gan speciā-
li korim komponētus skaņdarbus, 
gan latviešu un ārzemju koru mū-
zikas klasiku, t.sk. Vinsenta Klār-
ka (Vincent Clarke), Pertu Hāpa-
nena (Perttu Haapanen), Džeimsa 
Makmilana (James MacMillan), 
Jāzepa Mediņa, Jāzepa Vītola, Jura 
Vaivoda, Pētera Vaska, Renātes 
Stivriņas, Riharda Zaļupes, Ērika 
Ešenvalda, Reiņa Sējāna, Andra 
Sējāna, Jāņa Šipkēvica (Shipsi) 
un „Maskas” diriģenta Jāņa Ozola 
opusus. Neiztrūkstoša koncerta 
sastāvdaļa būs arī komponistes, 
kormeistares un vokālās grupas 

„Latvian Voices” vadītājas Lauras 
Jēkabsones speciāli korim kom-
ponētie skaņdarbi, tostarp kāds 
pasaules pirmatskaņojums. Kon-
certa viesi – „Xylem trio”, režisors 
Viktors Runtulis.”

Kora unikalitāte rodama spējā 
darboties ārpus ierastajām kla-
siskās kora mūzikas robežām un 
ieviest radošas inovācijas, pada-
rot kormūziku tuvu un saprota-
mu ikvienam klausītājam. Koris 
augstā līmenī izpilda gan latviešu 
un ārzemju kora mūzikas klasiku, 
gan mūsdienīgus kora mūzikas 
skaņdarbus, nereti pārsteidzot 
ar asprātīgiem skatuves risināju-
miem. Koris sadarbojas ar Latvijā 
zināmiem mūziķiem: perkusionis-
tu un komponistu Rihardu Zaļupi, 

„Xylem trio”, dziedātāju un kom-
ponistu Jāni Šipkēvicu, vokālo 
grupu „Latvian Voices”, dziedā-
tāju Ievu Kerēvicu, ģitāristu Gintu 
Smuko, Babītes novada koklētāju 
ansambli „Balti” u.c.

„Šajos gados esam uzkrāju-
ši milzīgu pieredzi, izveidojuši 
radošu sadarbību ar lieliskiem 
mūziķiem. Tagad ir jauns ceļa 
posms ejams – jāuzliek savu 
spēju latiņa augstāk un jāie-
karo jauni everesti,” teic Jānis  
Ozols. 

Līga Štrausa, 
Babītes novada jauniešu kora 

„Maska” pārstāve

Babītes novada korim „Maska” – 15!

Pirmsskolas izglītības iestādes 
(PII) „Saimīte” kolektīvs jau vai-
rākus gadus aktīvi piedalās, kā arī 
paši organizē dažādus projektus –  
gan vienu dienu ilgus, gan tādus, 
kas ilgst pat vairākus gadus. 

Ja sākotnēji projektus īstenojām ti-
kai pašu izglītības iestādē, patlaban 
jau esam iesaistījušies starptautiskos 
sadarbības projektos, gan meklējot 
partnerus, gan atbalstot citu inicia-
tīvas. Lai šādu sadarbību īstenotu, 
nepieciešama sazināšanās internetā, 
piemēram, Skype telekonferences, 
prezentāciju apmaiņa u.c. mūsdie-
nu tehnoloģiju piedāvātās iespējas. 
Diemžēl interneta nodrošinājums 
PII līdz šim bija nepietiekams un 
ierobežots, tāpēc likumsakarīgi no-
lēmām veidot elektronisko sakaru 
sistēmu visā iestādē.

Interneta pieejamība ikvienas 
grupas telpā un grupu nodroši-
nājums ar jauniem portatīvajiem 
datoriem un tuvākajā nākotnē arī 
ar kopējo interaktīvo tāfeli radīs ie-
spēju skolotājiem radošāk un inte-
resantāk strādāt, organizējot mācību 
nodarbības, iekārtojot grupas vidi, 
plānojot bērnu ikdienas nodarbes. 

Ar interneta starpniecību mēs 
saņemam idejas un izzinošu ma-
teriālu bērnu interesantākai ik-
dienai, kā arī iedvesmojamies no 
mūsu sadarbības partneru – citu 
bērnudārzu – pieredzes. Un mums 
ir prieks, ka arī mūsu labā pieredze 
un pedagoģiskā prakse internetā 
veiksmīgi tiek popularizēta citu 
pedagogu meistarības celšanai. 

Ruta Bārzdaine, PII „Saimīte” 
vadītājas vietniece izglītības jomā

„Saimītē” pilnveido 
elektronisko 
saziņu

1. augustā Piņķu ūdenskrātuvē 
notika biedrības „Aqua Sports” 
rīkotie, nu jau piektie pēc kārtas, 
Ūdensslēpošanas svētki bērniem. 
Svētkos šogad piedalījās 39 bēr-
ni un jaunieši, kas pēdējos gados 
ir lielākais dalībnieku skaits. 

Pateicoties „Aqua Sports” pārstāv-
jiem Uģim Cinim un Inetai Cinei, 
šie svētki ir izdevušies. Pasākuma 
dalībniekiem un viņu ģimenēm 
bija pieejamas dažādas spēļu akti-
vitātes. No agra rīta līdz pat nova-
karei Piņķu ūdenskrātuves virsmu 
šķērsoja kuteris ar drošsirdīgajiem 
ūdensslēpotājiem. 

Atkarībā no pieredzes līmeņa 
bērni un jaunieši varēja startēt 
trīs dalībnieku grupās: „Vecmeis-
tari” demonstrēja īstu ūdensslē-

pošanas slalomu pēc visiem no-
teikumiem, „Meistari” izbrauca 
nedaudz pielāgotu slaloma trasi, 
bet „Viļņu lauzējiem” jeb bērniem, 
kuri tikko uzsākuši apgūt ūdens-
slēpošanas iemaņas, tika skaitīti 
punkti par katru šķērsoto vilni.

Sacensību disciplīnā „Viļņu 
lauzēji” piedalījās arī neredzī-
gais jūrmalnieks Georgs Tadejs 
Bārda. Mani kā pasākuma ap-
meklētāju un biedrības „Pierīgas 
partnerība” pārstāvi pārsteidza 
gan Georga sniegums, gan tas, 
ko Uģis un Ineta paveikuši, lai 
neredzīgais jaunietis varētu pie-
dalīties ūdenssportā. No malas 
skatoties, Georgs ne ar ko ne-
atšķīrās no pārējiem bērniem. 
Domāju, ka Georgs ir uzvarētājs 
kaut vai tāpēc vien, ka ir uzdro-

Georgs Tadejs Bārda, laužot viļņus ūdensslēpošanas svētkos Piņķu 
ūdenskrātuvē. Foto: nAdīnA millere

Ūdensslēpošanas svētki bērniem Administrējot eiropas leAder prog-
rammas finanses, biedrība „pierīgas 
partnerība” darbojas trīs novados –  
mārupē, olainē un Babītē. veicinām 
iedzīvotāju iesaistīšanos savas te-
ritorijas sakārtošanā, lai uzlabotos 
viņu dzīves vides kvalitāte. vēl viens 
virziens ir sociālās uzņemējdarbības 
attīstība. Ar to nodarboties ir sācis arī 

„Aqua sports”, kas piedāvā bezmaksas 
apmācības un braucienus vietējiem 

bērniem, kā arī veicina cilvēku ar in-
validitāti integrāciju sabiedrībā. Arī 
turpmāk viņiem palīdzēsim! 

lai teritorijai piesaistītu eiropas 
savienības finansējumu, mūsu bied-
rībai ir jāsagatavo attīstības stratēģija, 
kas nevar būt pretrunā ar pašvaldības 
attīstības plāniem. piemēram, mēs 
veicinām dažādu pakalpojumu attīstī-
bu, iedrošinām iedzīvotājus, biedrības 
un uzņēmējus rakstīt pieteikumus un 

mācām, kā to pareizi darīt. pašval-
dības kā mūsu sadarbības partneri 
akceptē to, ko mēs darām. kārtējais 
plānošanas periods ir beidzies, un 
pašlaik mēs veicam priekšdarbus, lai 
piesaistītu es līdzekļus. šoreiz 50% 
finansējuma būs jānovirza uzņē-
mējdarbības attīstībai, lai veicinātu 
ekonomikas izaugsmi. Finansējums 
būs pieejams tūrisma pakalpojumu 
attīstībai, velomaršrutu izveidei.

šinājies piedalīties, un biedrība 
„Aqua Sports”, paši to pat neap-
tverot, pavēra durvis biedrības 
plašākai attīstībai un sabiedrības  
izaugsmei.

Ūdensslēpošanas svētku foto-
galerija, rezultāti un vairāk infor-
mācijas vietnē www.aquasports.lv 

Nadīna Millere, 
biedrības „Pierīgas partnerība” 

valdes priekšsēdētāja
sadarbībā ar biedrību „Es redzu”

Foto: kAspArs teilāns
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Babītes pagasta 
vārdam – 90!

1. septembris šogad – ne tikai Zinību die-
na, bet arī Babītes pagasta nosaukuma  
90. dzimšanas diena. Vēstures avoti liecina, 
ka tagadējais Babītes pagasts vairākus gad-
simtus dēvēts par Piņķu pagastu, taču 1924. 
gada 17. jūnijā Saeima pieņēma lēmumu 
no 1925. gada 1. septembra Piņķu pagastu 
pārdēvēt par Babītes pagastu, kā mēs to 
pazīstam joprojām. Pagasta vēsturiskais 
apzīmējums Piņķi šodien zināms kā Babītes 
novada administratīvā centra nosaukums. 

Izstādes Babītes 
novada pašvaldības 
bibliotēkā Piņķos 
augustā
• Rakstniekam, režisoram Mārim 
Druvam – 65
• Aktierim, režisoram, skatuves 
mākslas pedagogam Alfredam 
AmtmanimBriedītim – 130
• Franču rakstniekam Gijam de 
Mopasānam – 165
• Aktierim Paulam Butkēvičam – 75 
• Dziedātājam Jānim Zāberam – 80 
• Tulkotājai Elgai Saksei – 85 
• Rakstniekam Aleksandram Grī-
nam – 120
• Amerikāņu rakstniekam Rejam 
Bredberijam – 95
• Staļinisma un nacisma upuru 
atceres dienai veltīta izstāde 
• Rakstniecei, publicistei Marinai 
Kosteņeckai – 70

• Albāņu izcelsmes sabiedriskajai 
darbiniecei Mātei Terēzei – 105

Aicinām uz izstādi par 
Babītes novadu
Kopš jūlija bibliotēkas apmeklē-
tāji var iepazīties ar izstādē „No 
Pūpes līdz Pavasariem, no Spilves 
līdz Kalnciemam” apkopotajiem 
novada vēstures materiāliem par 
dažādām tēmām, piemēram, baz-

nīcu, kultūru, Ziemassvētku kau-
jām u.c. Izstāde bibliotēkā atradī-
sies pastāvīgi. Stendā „Novadpēt-
niecība” atradīsiet visaptverošu 
informāciju par uzņēmējdarbību, 
dabu, būvniecību, ievērojamiem 
cilvēkiem un citām Babītes no-
vada tēmām. Tāpat ir iespēja pār-
lapot visus Babītes novada paš-
valdības informatīvā izdevuma 

„Babītes Ziņas” numurus.

No 13. līdz 24. jūlijam sporta 
kluba „Babīte” septiņus līdz 12 
gadus vecie futbolisti piedalījās 
futbola dienas nometnē bērniem 

„Babīte – Barcelona 2015”, kas 
norisinājās SK „Babīte” sporta 
bāzē Piņķos. Nometni organi-
zēja SIA „5T” sadarbībā ar SK 

„Babīte” un Babītes sporta kom-
pleksu.

Nometnes mērķis bija gan salie-
dēt mazos futbolistus, gan sekmēt 
bērnu interesi par lietderīgu laika 
pavadīšanu un veselīgu dzīvesvei-
du. Divu nedēļu garajā nometnē 
galvenā uzmanība tika vērsta uz 
dažādu futbola spēles prasmju un 
iemaņu apgūšanu, attīstīšanu un 
pilnveidošanu, kā arī uz koman-
das biedru savstarpējās sadarbības 
attīstīšanu un pilnveidi.

SK „Babīte” treneru sastāvam 
pirmajā nometnes nedēļā – no 13. 
līdz 17. jūlijam – pievienojās Spā-
nijas treneri no „Soccer Barcelona 
Youth Academy” –   Jordi Cortés 
Cava  (UEFA PRO licence) un   
Jefrey Callau Casanova  (UEFA A 
licence). Abiem treneriem ir ļoti 
liela starptautiska pieredze mazo 
futbolistu trenēšanā un izglītoša-
nā, līdz ar to 70 dalībniekiem un 

pieciem SK „Babīte” treneriem 
šī nometne sniedza arī lielisku 
iespēju pieredzes apmaiņai. 

Vērojot spāņu treneru vadī-
tos treniņus, organizatori pauž 
gandarījumu, ka bērni treneru 
norādījumos klausījās ļoti uz-
manīgi un laukumā darbojās ar 
lielu entuziasmu, lai gan treniņi 
bija ļoti intensīvi. Neskatoties uz 
lielo slodzi, bērnu atsauksmes par 
nometni un spāņu treneriem ir 
ļoti pozitīvas.

Nometnes pirmās nedēļas no-
slēgumā Spānijas treneri katram 
dalībniekam pasniedza sertifikātu 
par piedalīšanos un atzinīgi no-

vērtēja „Babītes” mazo futbolistu 
paveikto un izteica vēlēšanos at-
braukt uz Latviju arī nākamgad.

Nometnes otrajā nedēļā SK 
„Babīte” treneru vadībā turpinā-
jās intensīvs darbs futbola spēles 
iemaņu apgūšanā, neaizmirstot 
arī par izklaidēm un atpūtu. Ie-
rastie treniņi futbola laukumā 
tika aizstāti ar treniņiem Jūrmalas 
pludmalē, pēc kuriem bērni pel-
nīti atpūtās Dzintaru Mežaparkā. 
Instruktoru vadībā bērniem bija 
iespēja arī apgūt un izmēģināt 
spēkus orientēšanās sportā.

Organizatori un dalībnieki iz-
saka īpašu pateicību nometnes at-
balstītājiem un sponsoriem – Ba-
bītes novada pašvaldībai, „Saliena 
Development” un „DJRent”. Pal-
dies arī SIA „Manass” un „Venden” 
par sadarbību un atbalstu.

Paldies sports kluba treneriem 
par pacietību, izrādīto interesi un 
ieguldījumu mazo futbolistu iz-
augsmē. 

Raksts sagatavots pēc SK „Ba-
bīte” sniegtās informācijas

Futbolisti apgūst jaunas iemaņas 
„Babīte – Barcelona 2015” nometnē
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No 31. jūlija līdz 2. augustam 
Rīgā, Kleistu sporta centrā, no-
risinājās Centrāleiropas zonas 
Pasaules kausa posms jāšanas 
sportā, šķēršļu pārvarēšanā, kur 
četras lieliskas uzvaras izcīnīja 
novadnieks Ģirts Bricis. 

Pirmajā un otrajā sacensību dienā 
ar savu personīgo ķēvi Barletta 
sportists izcīnīja uzvaras marš-
rutos ar šķēršļu augstumu līdz 
135 cm. Pirmās dienas augstā-
kajā maršrutā (140 cm) Bricis ar 
astoņus gadus veco Nīderlandes 
karaliskās siltasiņu šķirnes zirgu 

Carlord ierindojās augstajā otrajā 
pozīcijā, savukārt nākamajā dienā 
augstākajā maršrutā ar šo zirgu 
palika septītais. 

Noslēdzošajā sacensību dienā 
Bricis Latvijai pievienoja vēl vie-
nu uzvaru ar savu zirgu Camparo, 
ar kuru palika nepārspēts distan-
cē ar pārlēkšanu. Pārlēkšanai kva-
lificējās tikai divi sportiskie pāri 
no 30 dalībniekiem. 

Pasaules kausa ietvaros notika 
izcīņa piecus gadus veciem zir-
giem, kuru sporta gaitas vēl tikai 
sākas. Arī šajā distancē uzvaru 
izcīnīja Ģirts Bricis ar Latvijas 

šķirnes ķēvi Rigonda, kura dzi-
musi Tērvetes zirgaudzētavā. 

Galvenajā Pasaules kausa 
posma Grand Prix maršrutā ar 
160 cm augstiem šķēršļiem, kas 
bija arī kvalifikācija Riodežaneiro 
Olimpiskajām spēlēm, Ģirts Bricis 
ar Carlord ierindojās 13. vietā. 

Uzvaru Rīgas Pasaules kausa 
posmā izcīnīja Latvijas sportists 
Kristaps Neretnieks ar Lietuvas 
jātniekam Andriusam Petrovam 
piederošo zirgu Zuko S.

Kate Ansone, 
Latvijas Jāšanas federācijas

 preses dienestsFoto: vlAdislAvs rutkovskis, ljF 

Florbols
7. jūlijā Eduarda Smiļģa Teātra 
muzejā tika sveikti 2014./2015. 
gada sezonas labākie florbolisti. 
Labāko sarakstā tikuši arī divi 
Babītes novada iedzīvotāji. Par 
labāko uzbrucēju virslīgā vīrie-
šu konkurencē atzīts Atis Blinds, 
bet par labāko aizsardzi virslīgā 
sieviešu konkurencē – Tatjana 
Varša. Abi sportisti iekļuvuši arī 
simboliskajā labāko Latvijas spē-
lētāju izlasē.

Novuss
No 18. līdz 19. jūlijam Ķekavā 
notika Pasaules kausa izcīņas no-
vusā 6. posms. Sporta klubu „Ba-
bīte” šajās sacensības pārstāvēja 11 
dalībnieki: Igors Ramba, Ainārs 
Grosens, Gaidis Čoders, Alfrēds 
Reinsons, Aivars Emsis, Sergejs 
Varša, Staņislavs Kojalovičs, Kris-
taps Zariņš, Raivis Jansons, Aiva 
Oša un Ilze Bergmane. Kopumā 
sacensībās piedalījās 198 spēlētāji 
no sešām valstīm. Augsto 12. vie-
tu izcīnīja Ainārs Grosens. 

25. jūlijā Ozolnieku novada 
svētku laikā notika novusa turnīrs, 
kurā 1. un 2. vietu izcīnīja Babī-
tes novada sportisti Igors Ramba 
un Gaidis Čoders.

LSVS 52. Sporta spēles
No 18. līdz 19. jūlijam Bauskā 
sporta kluba „Babīte” veterāni 
piedalījās šogad pēdējās sacen-
sībās vieglatlētikā un volejbolā. 

„Babītes” dāmu komanda (vecu-
ma grupa 30+) izcīnīja 2. vietu, 
bet vīrieši (vecuma grupa 35+) –  
5. vietu. Vieglatlētikā, kā jau ie-
rasts, komandu bija visvairāk –  
piedalījās 38 komandas. „Babītes” 
komanda ierindojās 12. vietā.

Labākie mūsu komandas pār-
stāvju sasniegumi:

1. Ruriks Bite (vecuma grupa 
65+) – 1. vieta 200 un 400 met-
ru skriešanā, 2. vieta 100 metru 
skriešanā.

2. Daiga Dābola (vecuma 
grupa 35+) – 1. vieta 800 met-
ru skriešanā, 2. vieta 400 metru 
skriešanā.

3. Rudīte Everte (vecuma 
grupa 35+) – 1. vieta 3000 met-
ru skriešana, 3. vieta 200 metru 
skriešanā.

4. Iveta Niedre (vecuma grupa 
40+) – 1. vieta 3000 metru skrie-
šanā, 2. vieta 800 metru skriešanā.

5. Inese Čodare (vecuma 
grupa 45+) – 2. vieta 100 un  
200 metru skriešanā.

6. Ilona Kojaloviča (vecuma 
grupa 45+) – 2. vieta 400 metru 
skriešanā, 3. vieta lodes grūšanā 
un šķēpmešanā. 

7. Aelita Pāvule (vecuma gru-
pa 40+) – 2. vieta šķēpmešanā 

un diska mešanā, 4. vieta lodes 
grūšanā.

8. Ingrīda Lamberte (vecuma 
grupa 50+) – 2. vieta šķēpmešanā, 
3. vieta lodes grūšanā.

9. Andris Rukmanis (vecuma 
grupa 45+) – 3. vieta lodes grū-
šanā un diska mešanā.

10. Dmitrijs Ivasivs (vecuma 
grupa 35+) – 3. vieta tāllēkšanā 
un 4. vieta 100 metru skriešanā.

11. Santa Lorence (vecuma 
grupa 50+) – 4. vieta 800 metru 
skriešanā un 5. vieta lodes grū-
šanā.

1. vieta „zviedru” stafetes 
skrējienā dāmām (I. Čodare, I. 
Kojaloviča, R. Everte, D. Dābola);

2. vieta 4x100 metru stafe-
tes skrējienā dāmām (I. Čodare, 
I. Kojaloviča, I. Lamberte, D. 
Dābola).

Eiropas Jaunatnes vasaras 
olimpiāde
No 25. jūlija līdz 1. augustam 
Tbilisi notika 13. Eiropas Jau-
natnes vasaras olimpiāde, kur 
tenisā Latviju pārstāvēja Babītes 
novada talantīgā sportiste Danie-
la Vismane. Labāko vienaudžu 
konkurencē Daniela vienspēlē 

par 3. vietu ar rezultātu 4:6, 4:6 
zaudēja Rumānijas pārstāvei, kop-
vērtējumā izcīnot 4. vietu. Pirms 
šīm sacensībām jūlija sakumā 
Daniela uzvarēja prestižās starp-
tautiskās sacensībās junioriem  
Tallinā.

Pludmales volejbols
Kuldīdznieks Jānis Šmēdiņš, kurš 
jau kādu laiku dzīvo Babītes no-
vadā, 2. augustā Austrijas pilsētā 
Klāgenfurtē Eiropas čempionātā 
pārī ar Aleksandru Samoilovu 
izcīnīja Eiropas čempiona titulu 
pludmales volejbolā. 

Latvijas pludmales volejbola 
čempionāta „ERGO OPEN 2015” 
vīriešu 4. posma, kas no 15. līdz 
17. jūlijam norisinājās Saulkras-
tos, uzvarētājs ir Babītes novada 
iedzīvotājs Rihards Finsters, kurš 
spēlēja pārī ar Edgaru Toču.

Babītes novada 
sporta spēles
11. jūlijā pie Piņķu ūdenskrātuves 
norisinājās Babītes novada 2015. 
gada sporta spēļu pludmales vo-
lejbolā pirmais posms, kurā pie-
dalījās četras komandas. 1. vietu 
izcīnīja Miks Folkmanis un Ivars 
Briedis, 2. vietu – Jānis Ence un 
Artūrs Vītiņš, 3. vietu – Toms 
Klāvs un Kristaps Lapsiņš.

25. jūlijā norisinājās sacensī-
bu otrais posms, kurā piedalījās 
10 komandas. 1. vieta Edgaram 
Putniņam un Kasparam Rubenim, 
2. vieta Kristapam Dūšelim un 
Uldim Vītolam, 3. vieta Jānim 
Encem un Artūram Vītiņam, bet  
4. vieta vienīgajai veterānu ko-
mandai – Robertam Silamednim 
un Guntaram Reikam. 

Sergejs Varša, Babītes sporta 
kompleksa vadītāja vietnieks

Tuvākie sporta notikumi
SPORTA NOTIKUMS LAIKS VIETA DALĪBNIEKI

NOVUSS
 pasaules kausa izcīņas 7. posms 21.–23. augusts 10:00 tallina sk „Babīte” komanda

FUTBOLS
latvijas čempionāts u16

21.augusts
18:00 rīga sk „Babīte”/„Alberts” –

„skonto Academy”
FUTBOLS

latvijas čempionāts 2. līga
23. augusts

16:00 laidze sk „Babīte”/„Alberts” –
talsi/Fk „laidze”

FUTBOLS
latvijas čempionāts u16

28. augusts
12:00 jelgava sk „Babīte”/„Alberts”–

jFA „jelgava”

NOVUSS
latvijas čempionāts veterāniem, fināls

29. augusts
10:00

tukums, 
rīga

sk „Babīte”
veterāni

FUTBOLS
latvijas čempionāts 2. līga

30. augusts 
13:00 priekule

sk „Babīte” –
priekule/vaiņode

Fk „Bandava”

Pasaules kausa posmā jāšanas sportā Rīgā novadnieks Ģirts Bricis izcīna četras uzvaras

Sporta ziņas

Florbols. Labākā aizsardze Tatja-
na Varša un labākais uzbrucējs 
Atis Blinds. 
Foto: no lAtvijAs FlorBolA sAvienīBAs 
ArhīvA; Autors ritvArs rAits

5. septembrī pie Piņķu ūdenskrātuves 
tradicionālie vasaras sporta svētki 

visiem Babītes novada 
iedzīvotājiem. 

Plašāka informācija tuvākajā laikā būs pieejama 
www.babite.lv un Babītes novada pašvaldības  

informatīvajos stendos.


