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Rudens atsteidzies, līdzi paņe-
mot arī jauno mācību gadu. Kā 
tas sācies Babītes novadā – par 
to šajā nelielajā ieskatā.

Pāris dienu pirms oficiālā mācī-
bu gada sākuma, proti, 28. augus-
tā, svinīgā pasākumā „Taurenīšu” 
un „Sienāzīšu” grupiņas bērniem 
un viņu vecākiem durvis vēra 
pirmsskolas izglītības iestādes 
(PII) „Saimīte” jaunā piebūve. 
Jaunuzceltajā namiņā nu zinības 
varēs gūt 40 novada divgadnieku.

Atklāšanas pasākums iemū-
žināts arī video, ko ikviens var 
noskatīties vietnē www.babite.lv, 
videogaleriju sadaļā. 

Līdz ar jauno ēku kopējais PII 
„Saimīte” audzēkņu skaits pietu-
vojies trijiem simtiem – šogad 
14 grupās mācības uzsāka 290 
bērnu. 

Krāsainas pārvērtības šovasar 
piedzīvojusi arī „Saimītes” pasāku-
mu zāle un centrālais gaitenis. Mo-
dernizēts arī mācību process – visās 
PII grupās pieslēgts internets un 
iegādāti portatīvie datori. Drīzumā 
tiks iegādāta arī interaktīvā tāfele.

1. septembra rīts, lai arī lietus 
mākoņu ielenkumā, Babītes vi-
dusskolu piepildīja ar 115 pirm-

klasnieku čalām un atkalredzē-
šanās prieku – mirkli pirms kā 
jauna, vēl neiepazīta. Kopumā 
šajā mācību gadā mācības uzsāka 
832 izglītojamie.

Šis mācību gads Babītes vidus-
skolai ir īpašs, jo skola atzīmē 
savu 35. jubileju. Svētku pasā-
kumi notiks nākamajā pavasarī, 
taču gatavošanās tiem – visa mā-
cību gada garumā. 

Gandarījumu un stimulu sa
sniegt jaunas virsotnes noteikti 
iedvesmo arī nule kā saņemtais 
Pierīgas Izglītības, kultūras un 
sporta pārvaldes novērtējums 
par aizvadītā mācību gada sa-
sniegumiem centralizētajos ek-
sāmenos un olimpiādēs, kas Ba-
bītes vidusskolu ierindo 4. vietā 
visu Pierīgas skolu konkurencē. 

Pieaugot izglītojamo skaitam, 
skolas telpas kļūst arvien šau-
rākas, tāpēc jau šā mācību gada 
laikā tiks uzsākti būvdarbi, lai pa-
lielinātu skolas ietilpību. Jaunajā 
korpusā plānots izvietot visas sā-
kumskolas klases. 

Salas sākumskolā 1. septembrī 
mācības uzsāka 29 izglītojamie, 
tostarp trīs meitenes 1. klasē, sa-
vukārt PII – 51 bērns. Šogad skola 
ir iegādājusies interaktīvo tāfeli, 

kas īpaši uzlabos mācību darbu 
matemātikā, dabas un sociālajās 
zinībās, jo mācību vielu varēs de-
monstrēt secīgi, papildinot to ar 
paraugiem un piemēriem no tī-
mekļa. Turklāt, tā kā Salas sākum-
skolā mācās bērni ar mācīšanās 
un attīstības traucējumiem, šāda 
tāfele uzlabos arī viņu ikdienas 
mācību procesa kvalitāti, jo vizuā-
lo informāciju šie audzēkņi uztver 
vieglāk nekā verbālo vai audiālo. 

Moduļu tipa bērnudārzā Babī-
tē – Babītes PII – šogad mācības 
uzsāka 63 bērni. Babītes PII jau-
najā mācību gadā var lepoties ar 
jaunu rotaļu laukumu un ventilā-
cijas sistēmas izbūvi. 

Ar pārliecinošu un profesionā-
lu audzēkņu instrumentu spēles 
sniegumu 1. septembrī svinīgs 
pasākums notika arī Babītes  
Mūzikas skolā, kur jaunais mācību 
gads nu rit kuplā – 246 audzēkņu –  
pulciņā. Mācību procesa nodro-
šināšanai vasarā iegādāti klavieru 
mitrinātāji, seši jauni mūzikas 
instrumenti, divi portatīvie dato-
ri, kā arī nošu rakstīšanas prog-
rammas „Sibelius”.

Lelde Drozdova-Auzāne, 
Babītes novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Pretim jaunām zināšanām

PII „Saimīte” piebūves atklāšana. Mūzikas skolotāja Liena Bernharde ar grupu “Pērlītes”. 
Foto: L. DrozDova-auzāne

1. septembris Babītes vidusskolā. 
Foto: no BaBītes viDusskoLas arhīva

1. klases skolotāja Sandra Zeltiņa ar savas klases skolniecēm un 
audzināšanas darba organizatore Aija Vanaga. 
Foto: no saLas sākumskoLas arhīva

Babītes Mūzikas skolas direktore Inita Pūķe sagatavošanas un 
1. klases audzēkņiem pasniedz dienasgrāmatas ar skolas himnas 
tekstu. Foto: L. DrozDova-auzāne

„Balti” – Pasaules 
folkloras festivāla 
čempioni – 6.lpp.

Aicina uz Senioru 
dienai veltītiem 
pasākumiem – 7.lpp.



dzīve aizvedusi citur gan Latvi-
jā, gan pasaulē. Cilvēku acīs bija 

redzams gan aizkustinājums, gan 
prieks, gan arī skumjas…

Visiem bija iespēja apskatīt vēl 
kolhoza laikā izveidotās planše-
tes ar fotogrāfijām, kā arī noska-
tīties filmu par to dienu notiku-
miem, ko sagādājis toreizējais 
kolhoza inženieris I. Kazaks.

Uz tikšanos ar saleniekiem bija 
ieradies arī rakstnieks un publicists 
Ēriks Hānbergs, kurš te savulaik 
dzīvoja, līdz ar to daudziem bija pa-
zīstams personīgi. Ē. Hānbergs jau 
rakstījis par dzīvi mūsu pusē kolho-
za laikos, un, ceram, ka atkalredzē-
šanās ar Salas pagastu rosinās jau-
niem darbiem, ko mēs ļoti gaidīsim. 

Daina Auziņa, filiālbibliotēkas 
Salas pagastā  vadītāja 

No 5. septembra Babītes no-
vada pašvaldības mājaslapa  
www.babite.lv ir iemantojusi 
mūsdienīgus vaibstus.

Tā kā jaunā mājaslapa vēl top un 
informācija tiek pārnesta pakā-
peniski, aicinām būt saprotošiem. 
Ja jaunajā lapā neatrodat nepie-
ciešamo informāciju, pagaidu 
vietnē old.babite.lv ir pieejama 
iepriekšējā mājaslapā publiskotā 
informācija.
• Sākumlapas augšējā daļā ir iz-
veidots ziņu baneris, kurā tiks 
attēlotas aktuālākās ziņas.
• Jaunajai lapai ir izveidots di-
zains, kas sasaucas ar Babītes no-
vada ģerboņa krāsām. 
• Tā ir pielāgota ērtai pārlūkoša-
nai arī no mobilā tālruņa. 

• Paplašināta ir lapas funkcionali-
tāte, piemēram, integrēts pašval-
dības Facebook profils.
• Pieteikšanās e-jaunumiem pa-
gaidām vēl nav aktivizēta, taču, 
tiklīdz būs iespēja pieteikties un 

saņemt jaunāko informāciju savā 
e-pastā, dosim ziņu.
• Pagaidām darbosies tikai lapas 
latviešu valodas versija.

Lelde Drozdova-Auzāne, 
sabiedrisko attiecību  speciāliste
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Lai gan Zinību diena šogad sā-
kās ar lietu, tas nemazināja pa-
tīkamo satraukumu un prieku 
par jaunā mācību gada sāku-
mu pirmsskolā un sākumskolā 

„Vinnijs”. 

2015./2016. mācību gadu pirms-
skolā uzsākuši 129 bērni, sākum-
skolā, t.i., 1.–6. klasē, 35 skolēni.

Pirmā skolas diena tika aizva-
dīta svētku noskaņā un jaukās 
domās par turpmāko mācību 
gadu. Par godu 1. septembrim, 
skolēnus un vecākus priecē-
ja teātra izrādes uzvedums –  
fragments no grāmatas „Vārnu 
ielas republika”. Vēlāk kopā bau-
dījām gardu svētku kliņģeri. 

Šomēnes pirmsskolas un sā-
kumskolas iestāde „Vinnijs” svi-
nēs savu devīto dzimšanas die-
nu, kura tematiski tiks atzīmēta 
kā Saldumu diena. 9. septembrī 
sākumskolas skolēni sacentās 

„Futbola dienā”, savukārt sep-
tembra otrajā pusē, turpinot 
sportiskās aktivitātes, audzēkņi 
kopā ar vecākiem aktīvi dar-
bosies Sporta dienā. Mēneša 
izskaņā tiks atzīmēta arī Mi-
ķeļdiena, organizējot izstādi un  
gadatirgu.

Visiem bērnudārza un skolas 
gaitu uzsācējiem novēlam veik-
smi, zinātkāri un panākumus!

Zane Skrastiņa,
 PPII „Vinnijs” audzinātāja

Mājaslapa ieguvusi jaunus vaibstusPrivātā sākumskola „Vinnijs” 
uzsāk jauno mācību gadu

Tuvojoties vasaras noslēgumam, 
22. augustā Babītes novada Sa-
las pagasta Spuņciemu pieskan-
dināja Salas pagasta svētki „Sa-
las pagasts laiku ritumā”. 

Mazliet vēsturiskā noskaņā visas 
dienas garumā pasākuma apmek-
lētājiem bija iespēja gan baudīt 
plašu kultūras programmu, gan 
iesaistīties sportiskās aktivitātēs.

Pasākumu īsi pirms savas 30 
gadu jubilejas koncerta Ogres 
estrādē atklāja latviešu leģendārā 
grupa „Pērkons”, vēlāk koncertā 

„Katram mazu gabaliņu varavīks-
nes dosim” satikās Babītes novada 
bērnu kolektīvi, pašmāju ama-
tierteātra „Kalambūrs” jauniešu 
grupa rādīja skeču „Slidens ceļš”. 
Atmiņu pēcpusdienā bija iespēja 
tikties ar rakstnieku un publicis-

tu Ēriku Hānbergu, kurš savulaik 
dzīvojis Spuņciemā, vērot filmu 
par agrāko laiku liecībām un gūt 
prieku lustīgās dejās kopā ar Ba-
bītes novada senioru deju kopu 

„Gāte”. Savukārt aktīvāk laiku pa-
vadīt varēja ģimeņu stafetēs un 
spēlējot strītbolu, iepazīt savu pa-
gastu fotoorientēšanās sacensībās 
un vizinoties ar laivu pa Spuņņupi. 

Rudens pietuvojies straujiem 

soļiem, taču pavisam nesen – ne-
atlaidīga augusta saule un prieks 
par vasaru... 

Piedāvājam nelielu fotoieskatu 
saules piepildītās emocijās Salas 
pagasta svētkos! Plašāka fotoga-
lerija – www.babite.lv.

Paldies īpašajiem svētku vie-
siem grupai „Pērkons” un Ērikam 
Hānbergam, Laumai Matulei un 
Katalīnai Bernānei par fotogrāfi-

jām, pašdarbnieku kolektīviem un 
ikvienam, kurš atnāca un piedalī-
jās, padarot šos svētkus īpašus!

Lelde Drozdova-Auzāne,
 sabiedrisko attiecību speciāliste

Tveicīgajā svētku pēcpusdienā 
bijušos kolhozniekus uz tikša-
nos aicināja Salas bibliotēka.

Laiks rit, un uz neatgriešanos aiz-
iet ļaudis, kuri tajos laikos strā-
dājuši, aiznesot līdzi arī atmiņas, 
atziņas, pieredzi, tā laika nozīmi. 
Kolhoza laiki – tas nav viennozī-
mīgs jēdziens. Skarbais kolhozu 
sākums un nebūt ne vienkāršais 
gals daudziem raisa arī negatīvu 
attieksmi. Bet ļoti daudziem tie 
bija vienīgie spēka gadi, vienīgie 
darba gadi, vienīgie dzīves gadi. 

Neviens nav vainīgs, ka viņa dzī-
ve rit tādā vai citādā laika perio-
dā. Krietns darbs, kopjot zemi, 
ir vērtība visos laikos, un maize 
vajadzīga vienmēr…

Tas viss ir vēsture, kurā katrs 
esam cienīgi būt un atcerēties tos, 
kuri arī mīlēja un kopa šo zemi.

Jau līdz ar pirmajiem pērkona 
dārdiem jeb uz svētku atklāšanu, 
ko iedārdināja grupas „Pērkons” 
koncerts, ieradās daudzi, kuri 
kādreiz strādājuši gan kolho-
zā „Padomju Latvija”, gan vēlāk 
AS „Tēvzeme”, bet kurus tagad 

Mazliet nostalģijas un spilgtas emocijas Salas pagasta svētkos!

Tikšanās bijušajiem kolhozniekiem
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Babītes novada pašvaldības do-
mes sēdē 26. augustā tika izskatīti 
17 darba kārtībā iekļautie punkti. 
Sēdē piedalījās 14 domes deputāti. 

Domes lēmumi īsumā:
• piešķirt naudas balvu 740 EUR 

apmērā Babītes vidusskolas skolotā-
jai Rutai Kraftei par ilggadēju iegul-
dījumu – 36 profesionālās darbības 
gadiem iestādē;

• likvidēt adreses: „Klintas”, Salas 
pagasts, un „Brīvkalni”, Brīvkalni, 
Babītes pagasts;

• atbilstoši 30.01.2007. Babītes 
pagasta Būvvaldes akceptētajam teh-
niskajam projektam divu dzīvokļu 
dzīvojamai mājai nekustamajā īpa-
šumā Caunu iela 6, Lapsas, Babītes 
pagasts, Babītes novads, kadastra ap-
zīmējums 80480070400, piešķirt ad-
reses saskaņā ar grafisko pielikumu: 
telpu grupai 001 – Caunu iela 6-1, 
Lapsas, Babītes pagasts; telpu grupai 
002 – Caunu iela 6-2, Lapsas, Babītes 
pagasts;

• apvienot zemes gabalus ar kadas-
tra apzīmējumiem 80480030624 un 
80480030279. Apvienotajam zemes-
gabalam 0,3219 ha platībā noteikt 
adresi Jūrmalas iela 9a, Piņķi, Babī-
tes pagasts, nosakot nekustamā īpa-
šuma lietošanas mērķi – individuālo 
dzīvojamo māju apbūve;

• apstiprināt SIA „Nekustamo 
īpašumu serviss” izstrādāto zemes 
ierīcības projektu nekustamajam 
īpašumam „Vēzīši” Vīkuļos, Babī-
tes pagastā, kadastra apzīmējums 
80480080002: plānotajai zemes vie-
nībai „1”, platība 0,6607 ha, saglabāt 
nosaukumu „Vēzīši”, Vīkuļi, Babītes 
pagasts, un visā platībā noteikt ne-
kustamā īpašuma lietošanas mērķi –  
individuālo dzīvojamo māju apbū-
ves zeme; plānotajai zemes vienībai 

„2”, platība 0,2000 ha, piešķirt nosau-
kumu „Laimītes”, Vīkuļi, Babītes pa-
gasts, un visā platībā noteikt nekus-
tamā īpašuma lietošanas mērķi – ne-
apgūta individuālo dzīvojamo māju 
apbūves zeme; plānotajai zemes vie-
nībai „3”, platība 0,3000 ha, piešķirt 
nosaukumu „Kalnpriedes”, Vīkuļi, 
Babītes pagasts, un visā platībā no-

teikt nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi – neapgūta individuālo dzīvo-
jamo māju apbūves zeme; plānotajai 
zemes vienībai „4”, platība 0,5194 ha, 
piešķirt nosaukumu „Pūķīši”, Vīkuļi, 
Babītes pagasts, un visā platībā no-
teikt nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi – neapgūta individuālo dzīvo-
jamo māju apbūves zeme;

• apstiprināt SIA „Silene 
GeoSystems” izstrādāto zemes ierī-
cības projektu nekustamajiem īpašu-
miem „Skalbes”, kadastra apzīmējums 
80480030881, un „Pakavi”, kadastra 
apzīmējums 80480030886, Piņķos, 
Babītes pagastā: plānotajai zemes vie-
nībai „1”, platība 1,4925 ha, saglabāt 
adresi „Pakavi”, Piņķi, Babītes pagasts, 
un saglabāt nekustamā īpašuma lieto-
šanas mērķi – neapgūta komercdarbī-
bas objektu apbūves zeme; plānotajai 
zemes vienībai „2”, platība 1,7680 ha, 
saglabāt adresi „Skalbes”, Piņķi, Ba-
bītes pagasts, un saglabāt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi – neapgū-
ta komercdarbību objektu apbūves 
zeme;

• piekrist zemes ierīcības pro-
jekta izstrādei nekustamā īpašuma 
Mēness iela 1, kadastra apzīmējums 
80480040240, robežu pārkārtošanai;

• pārtraukt nekustamā īpašuma 
„Mazās sēnītes”, kadastra apzīmējums 
80480070109, detālplānojuma iz-
strādi;

• ar vienu personu noslēgt zemes 
nomas līgumu par pašvaldībai piede-
rošā nekustamā īpašuma „Dārzi” ze-
mes vienības, kadastra apzīmējums 
80480030167, ar nosacīto nosauku-
mu „Piņķi” daļas iznomāšanu bez 
apbūves tiesībām personīgās palīg-
saimniecības vajadzībām – ģimenes 
dārzu ierīkošanai un uzturēšanai;

• piekrist zemes ierīcības projekta 
izstrādei nekustamā īpašuma „Lauk-
gaļi” Klīvēs, Babītes pagastā, kadas-
tra apzīmējums 80480130068, sada-
līšanai trīs zemes vienībās;

• piešķirt pabalstu EUR 150 ap-
mērā vienai personai un divām per-
sonām EUR 290 apmērā sociālās 
rehabilitācijas mērķu sasniegšanai. 
Pabalsti izmaksājami laika periodā 
līdz 31.12.2015., apmaksu veicot pēc 

izdevumus attaisnojošu dokumentu 
iesniegšanas Babītes novada pašval-
dībā. Vienai personai piešķirt sociālo 
pakalpojumu aprūpe mājās 3. aprū-
pes līmenī (trīs reizes nedēļā pa di-
vām stundām dienā) iztikas līdzekļu 
deklarācijas periodā no 01.09.2015.
līdz 31.08.2016;

• izsniegt izziņu trīs personām par 
piekrišanu iegūt īpašumā nekusta-
mos īpašumus „Smilgu iela 7”, kadas-
tra apzīmējums 80480090063, Sēbru-
ciems, Babītes pagasts, „Kūdra 64”, 
kadastra apzīmējums 80880010120, 
Salas pagasts, „Baltā iela 2”, kadas-
tra apzīmējums 80480030483, Piņ-
ķi, Babītes pagasts. Izsniegt izziņu 
SIA „Meldres” par piekrišanu sa-
glabāt īpašumā 79 nekustamos īpa-
šumus Babītes pagastā. Atļaut SIA 

„Meldres” saglabāt īpašumā nekus-
tamo īpašumu „Lielbatari” Babītes  
pagastā;

• izslēgt pamatlīdzekļus – bērnu 
rotaļu laukumu (inv. nr. 7055) un 
bērnu rotaļu laukumu (inv. nr. 7056) 
no grāmatvedības uzskaites;

• atļaut pārdot Babītes novada 
pašvaldības grāmatvedības bilancē 
esošo kustamo mantu (10 divstāvu 
gultas) par brīvu cenu. Uzdot kusta-
mās mantas novērtēšanas komisijai 
noteikt kustamās mantas nosacīto 
cenu, kuru iesniegt domei apstipri-
nāšanai;

• lūgt VAS „Latvijas Valsts ceļi” 
slēgt sadarbības līgumu ar Babītes 
novada pašvaldību par tuneļa re-
konstrukciju un ikdienas uzturēšanu 
valsts galvenā autoceļa A10 Rīga–
Ventspils 17,4. kilometrā;

• no 01.09.2015. Babītes novada 
pašvaldības domes 22.04.2015. lē-
mumu „Par mobilo tālruņu izmanto-
šanas limitu noteikšanu” (protokols 
Nr. 6, 22. §) papildināt ar pozīciju 
1.35. pašvaldības administrācijas 
projekta vadītājs (būvprojektu);

• piešķirt Babītes novada paš-
valdības domes priekšsēdētājam 
Andrejam Encem daļu no ikgadējā 
apmaksātā atvaļinājuma.

Andrejs Ence,
Babītes novada pašvaldības 

domes priekšsēdētājs

Babītes novada pašvaldības admi-
nistrācijas sabiedriskās kārtības 
daļas sargu darbības rezultāti sa-
darbībā ar Olaines iecirkņa poli-
cijas darbiniekiem, veicot sabied-
riskās kārtības uzraudzību Babītes 
novadā augustā:

• sabiedriskās kārtības uzraudzībā 
veikti 78 izbraukumi;
• Valsts policijā nogādātas deviņas 
personas, no kurām sešas – par ad-
ministratīvā pārkāpuma izdarīšanu, 
trīs – aizdomās par noziedzīga noda-
rījuma izdarīšanu;
• saņemti un izskatīti 63 iedzīvotāju 
iesniegumi un sūdzības;

• ar 49 personām veiktas preventīva 
rakstura pārrunas un pieņemti pa-
skaidrojumi;
• par apstāšanās un stāvēšanas notei-
kumu neievērošanu sastādīti septiņi 
protokoli–paziņojumi;
• par alkoholisko dzērienu vai citu 
apreibinošo vielu lietošanu sabied-
riskā vietā vai par atrašanos sabied-
riskā vietā tādā reibuma stāvoklī, kas 
aizskar cilvēka cieņu, sastādīti pieci 
administratīvā pārkāpuma protokoli;
• par sabiedriskā miera traucēšanu, 
kas izpaužas kā necieņa pret sabied-
rību vai bezkaunīga rīcība, ignorējot 
vispārpieņemtās uzvedības normas 
un traucējot cilvēku mieru, iestāžu, 

uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) vai 
organizāciju darbu, sastādīti divi ad-
ministratīvā pārkāpuma protokoli;
• par nesakoptiem īpašumiem Babī-
tes novada teritorijā sastādīti pieci 
administratīvā pārkāpuma protokoli;

Sabiedriskās kārtības sargi sveic 
skolēnus, viņu vecākus un skolotājus 
jaunajā mācību gadā! Vēlam izturību, 
vēlmi apgūt jaunas zināšanas, veik-
smi un jaunus panākumus!

Par sabiedriskās kārtības u.c. li-
kumpārkāpumiem lūgums ziņot sa-
biedriskās kārtības daļai, zvanot uz 
diennakts tālruni 29466001.

Ainārs Skudris,
 sabiedriskās kārtības sargs

Ceļi, meliorācija un apgaismojums 
Autoceļam C65, Dzilnuciems–Piņ-
ķi, tiek klāta asfalta seguma 2. kārta, 
turpinās darbi pie gājēju celiņu un 
apgaismojuma izbūves.

Pabeigti Priedaines ielas Piņķos 
posmu no Mežaparka ielas līdz Mig-
las ielai atjaunošanas un no Mežapar-
ka ielas līdz Rūpnieku ielai pārbūves 
darbi. Tiek gatavota dokumentācija 
nodošanai ekspluatācijā.

Turpinās darbi pie stāvlaukuma un 
apgaismojuma izbūves nekustamajā 
īpašumā „Loki” Piņķos. 

SIA „Strabag” veicis autoceļa C20, 
Lapsu ceļa, virsmas apstrādi (līgum-
cena – 22 577 EUR), būvuzraudzību – 
SIA „Raucut” (līgumcena – 550 EUR).

Noslēgts līgums ar SIA „Mārupes 
ceļinieks” par gājēju ietves Kleistu ie-
las posmā Mežārēs, Babītes novadā, 
būvniecību (līgumcena – 22  166 EUR,  
termiņš – 16.11.2015.). Būvuzraudzību 
veiks SIA „Ceļu un Tiltu Būvuzraugs” (lī-
gumcena – 900 EUR), autoruzraudzību –  
SIA „A Vide” (līgumcena – 400 EUR).

Atkārtoti izsludināts iepirkums 
par Bērzu, Meža, Rožu un Celtnieku 
ielas posmu pārbūves būvprojektu 
izstrādi Babītē. 

SIA „Riga rent” uzsācis automātis-
ko restu tīrītāju ierīkošanas darbus 
Babītes sūkņu stacijā (līgumcena – 
62 588 EUR, termiņš – 04.12.2015.), 
caurteku atjaunošanu un caurte-
ku galu betonēšanu (līgumcena –  
17 980 EUR, termiņš – 02.10.2015.).

SIA „Eco Baltia vide” veiks Babī-
tes, Dzilnupes un Trenču polderu 
aizsarg dambju sakopšanu Babītes 
novadā (līgumcena – 6009 EUR, ter-
miņš – 20.09.2015.).

SIA „Elset” būvēs lokālo apgais-
mojumu „Zebra” Jūrmalas ielā pie 
Aveņu un Laimdotas ielas, Piņķos, 
Babītes pagastā, Babītes novadā (lī-
gumcena – 10 858 EUR, termiņš –  
15.10.2015.), būvuzraudzību veiks 
SIA „Eirokonsultantu nams” (līgum-
cena – 325 EUR), autoruzraudzību – 
SIA „EDS” (līgumcena – 150 EUR). 

SIA „ATR Baltic” izbūvēs ielu ap-
gaismojumu Stropu ielā Spilvē, Babī-
tes novadā (līgumcena – 9807 EUR, 
termiņš – 20.10.2015.), būvuzraudzī-
bu veiks SIA „BaltLine Globe” (līgum-
cena – 300 EUR), autoruzraudzību –  
SIA „A vide” (līgumcena – 150 EUR).

Tā kā nav izpildīti līguma nosacījumi, 
pārtraukti līgumi ar SIA „Projektēšanas 
birojs „Austrumi” par ielu apgaismoju-
ma būvniecības Dzilnuciemā, Babītes 
pagastā, Babītes novadā, un būvprojektu 
izstrādi Mežārēs, Babītes pagastā, Babītes 
novadā. Tuvākajā laikā tiks izsludināts at-
kārtots iepirkums par šo projektu izstrādi.

 
Nekustamais īpašums 
un plānošana
SIA „M.A.-Taka” tuvākajā laikā uz-
sāks gājēju tilta pārbūvi nekustamajā 
īpašumā „Antiņu kapi” Babītes pagas-
tā (līgumcena – 38 930 EUR, termiņš – 
18.11.2015.), būvuzraudzību veiks AS 

„Ceļu inženieri” (līgumcena – 1500 
EUR), autoruzraudzību – SIA „BM- 
Projekts” (līgumcena – 200 EUR).

Turpinās darbi pie Tīreļu (Antiņu) 
Brāļu kapu pieminekļa restaurācijas/

konservācijas nekustamajā īpašumā 
„Antiņu kapi” Babītes pagastā (termiņš –  
20.09.2015.), un SIA „ATR Baltic” veic 
iežogojuma un soliņu renovācijas 
darbus nekustamajā īpašumā „Anti-
ņu kapi” Babītes pagastā (līgumcena – 
3974 EUR, termiņš – 16.09.2015.). 

Minimālā sastāvā Būvvaldē iesnieg-
ti tehniskie būvprojekti: „„ATC ēkas” 
pārbūve par daudzdzīvokļu dzīvoja-
mo māju, „Administratīvā ēka-pasts” 
pārbūve par divu dzīvokļu dzīvojamo 
māju un „Garāža” pārbūve par palīgēku 
(saimniecības ēka)” nekustamajā īpašu-
mā „Mildas”, Babītē” un „Ēkas pārbūve 
par „Bibliotēku un daudzfunkcionālo 
sociālo pakalpojumu centru””.

SIA „Elset” izstrādā būvprojektu 
pieslēguma ierīkošanai kulta telpai 
(kapliča) objektā „Kapsēta” Spuņ-
ciemā, Salas pagastā (līgumcena –  
850 EUR, termiņš – 15.10.2015.). 

Pieņemts lēmums slēgt līgumus ar 
AS „Ceļu inženieri” par transporta 
attīstības tematiskā plānojuma iz-
strādi (līgumcena – 22 210 EUR) un 
ar personu grupu SIA „Reģionālie 
projekti” un VSIA „Meliorprojekts” 
par aizsargjoslu, aprobežojumu un 
meliorācijas attīstības tematiskā 
plānojuma izstrādi (līgumcena –  
26 400 EUR), tiek gatavoti līgumi.

Noslēdzies piedāvājumu iesnieg-
šanas termiņš iepirkumam par četru 
rotaļlaukumu izveidi Babītes pagastā, 
Babītes novadā, iesniegti divi piedā-
vājumi, notiek vērtēšana. 

Pašvaldības iestādes
Pabeigta skeitparka laukuma asfalta 
seguma atjaunošana Spuņciemā Sa-
las pagastā, vēl jāpasūta aprīkojums. 

Pieņemts lēmums slēgt līgumu ar 
pilnsabiedrību „O.C.K. un Būvvalts 
R” par futbola laukuma ģērbtuves 
jaunās ēkas būvdarbiem Piņķos (lī-
gumcena –190 534 EUR).

Visas izglītības iestādes sagatavotas 
jaunajam mācību gadam, veikti kārtē-
jie remonti, t.sk. augustā:
• pirmsskolas izglītības iestādē „Sai-
mīte” iekārtotas jaunā korpusa grupu 
telpas un nomainītas 24 gultiņas, pa-
beigti zāles un gaiteņu kosmētiskie 
remonti un jumta siltināšana, ierī-
kots interneta pieslēgums visās gru-
pās un iegādāti jauni datori;
• Babītes pirmsskolas izglītības ies-
tādē pabeigta ventilācijas sistēmas  
2. kārtas izbūve un telpu remontdarbi.

IUB ir atļāvis slēgt līgumu ar SIA 
„Projektēšanas birojs „Austrumi”” par 
Babītes vidusskolas pārbūves būvpro-
jekta izstrādi (līgumcena – 39 350 EUR).

Noslēdzies piedāvājumu iesnieg-
šanas termiņš iepirkumam par 
ventilācijas sistēmas izbūvi Babītes 
vidusskolas ēkas pagrabstāvā – biju-
šajās bibliotēkas telpās, iesniegti trīs 
piedāvājumi, notiek vērtēšana. 

Izsludināts iepirkums par daudz-
funkcionālā sociālo pakalpojumu 
centra pārbūvi Centra ielā 3, Piņķos, 
Babītes novadā, piedāvājumu ie-
sniegšanas termiņš – 21.09.2015. 

Ziņojumā atspoguļots saimniecisko 
darbu 26.08.2015. statuss.

Elfa Sloceniece, Babītes novada 
pašvaldības izpilddirektore

Saimnieciskie darbi augustā

Sabiedriskās kārtības nodrošināšanai veiktie darbi augustā

Pašvaldības domes sēdē augustā 
pieņemtie lēmumi
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Pagasta vagars /stārasts Skrīveris Pagasta tiesa Citi darbinieki
klāvs 1694.–1709. gads Baznīcas priekšnieks kaupe Jānis 
Pēšs (Pehsch) ap 1717. gadu Baznīcas priekšnieks ansis antiņš
Dzilnu miķelis (1647.–1724. g.) 1720. gadi
Jēkabs knēdels 1720. gadi
Peles vagars Pēteris Drustiņš 1726. gads Jātnieks/ziņnesis, vīkuļu krists, vīkuļu miķelis
Peles vagars Daniels Dreimans 1740. gads
straute kaspars (vecais vagars)

Beberbeķos Bernhards kapells 
1730. gadi

tiesas priekšnieks Pēču Labrencis  līdz 1745. gadam 
Bārdiņš Jānis, klīve Juris, renchu Juris, ungurs miķelis

Dienestnieks
mārtiņš raņķis ap 1750. gadu

straute Jānis 1754. gads
sebers (sebru) Jēkabs 1754. gads
Dzilnu Juris 1762. gads Baznīcas priekšnieks  Dzilnu indriķis
skultes vagars indriķis 1776.–1803. gads
annasmuižas vagars andris 1795. gads, dzimis 1758. gadā
annasmuižas vagars miķelis 1816. gads, dzimis 1782. gadā
Piņķu vagars Jēkabs 1816. gads, dzimis 1786. gadā
Cenu muižas vagars ansis tiltiņš 1836. gads
Piņķu mācītājmuižas vagars Jānis egle 1857. gads, 
dzimis 1792. gadā
Pagasta vecākais

ansis Leitāns 1847.–1866. gads
Frīdriķis Leitāns 1869.–1886. gads nelps 1869. gads a. klīve 1876. gads

mārtiņš Dzilna 1887. gads J. strazdiņš 1877. gads
zvīgulis 1882. gads

Frīdriķis Leitāns 1888.–1889. gads J. Jakobsons 1886.–1890. gads kaupe, Biernis, Puriņš 1887. gads
 klāvs amols 1889.–1892. gads

mārtiņš Benužs 1892.–1895. gads Beberbeķos J. Bērtulsons 1890.–1895. gads
Piņķu māc. m. m. Benužs 1890.–1895. gads

klāvs amols 1895.–1900. gads andrejs Grāvers 1890.–1905. gads

P. Pladars 1905.–1908. gads kancelejas darbinieks Jānis 
ziemanis 1903.–1906. gads

1915.–1917. gadā darbojas padome, bezzemnieku 
komiteja, pagasta vecākā nav

Gūtmans 1917. gads
 arī salas pagastā

1918.–1919. gadā rīgas apriņķa priekšnieks, plkv.-leitn. 
Jēkabsons 1920. gadā pagasta izpildu komiteja

1922. gadā darbojas zemes rentnieku padome
Biernis 1926. gads

Darbvedis 1921. gads J. Borkšs 
Ēvals Pladars  1920.–30. gadi 
(aizsargu un Ērgļu leģiona aktīvists)

Babītes tiesas priekšsēdētājs (1921.–1944.) 
mārtiņš Bite. 1881.–1944. gads

Jēkabs Benužs, andrejs Dzilna, mārtiņš 
amols, Dāvis trencis, viliberts Biernis

indriķis Benužs 1930.–1940. un 1941.–1944. gads

a. kalnpūrs 1935. gads
k. segliņš 
Grantskalns
sekretāra palīgi 
Ēvalds Pladars 1937.–38. gads
arvīds Borincs 1939. gads

Pāvils zaļkalns līdz 1940. gada 30. oktobrim

ansis Buliņš no 1940. gada decembra k. segliņš

valdes locekļi
k. Pēpa, o. remess, a. Buliņš, a. Cipss
vietn. P. zaļkalns; k. Pēpa, heinrihs Liepa

Šā gada septembris atnācis ar dižu 
jubileju – aprit 90 gadi, kopš Piņ-
ķu pagastu pārdēvēja par Babītes 
pagastu. Šoreiz vēlos nedaudz 
izcelt gaismā tieši pagasta dar-
biniekus, kuri darbojušies mūsu 
pagastā, bet palikuši aizmirstībā. 
Daļa mūsu pagasta valdes doku-
mentu ir gājuši zudībā, tādēļ dati 
par tabulā minētajām personām 
vēl ir precizējami.

Zviedru laikos (17. gs.) Vidzemes 
pagastu administrācija sastāvēja no 
muižkunga, vagara, vēstnieka (jāt-
nieka) un tiesnešiem. Muižkungs 
bija tiešais vagara priekšnieks un 
viņa rīkotājs. No otras puses, Piņ-
ķu, Beberbeķu, Švarcmuižas un 
Annas, Cenas, Klīves u.c. pusmui-
žu muižkungi bija pakļauti zemju 
īpašnieka administratīvai gribai, 
proti, Rīgas rātei. No 17. gs. Rīgas 
pilsētas pagastos, tostarp Piņķos, 
pagasta vecāko vēlēja paši zemnie-
ki no sava vidus. 17. gs. otrā pusē 
pagasta vecākais jeb stārasts vairs 
nebija tik daudz pagasta amata per-
sona, cik muižas ierēdnis. No 1690. 
gada vagara vēlēšanas vairs nenori-
tēja sapulcēs, bet dokumentos bieži 
tiek minēts izteiciens: „Nesen par 
stārastu pieņemts...” Bieži par šiem 
ieceltajiem stārastiem tika izvēlēti/
iecelti ienācēji – sveši ļaudis. Se-
višķi to var novērot Piņķu pagastā 
18. gs. sākumā. Kā redzams tabulā, 
daudziem vagariem tajā laikā nav 
uzvārda, jo viņiem te nav bijušas 
dzimtas vai rentes mājas, pēc kuru 
nosaukumiem vietējiem piņķenie-
kiem lielākoties doti uzvārdi. Par 
labu tam, ka 18. gs. mijā vagari bija 
ienācēji, liek domāt apstāklis, ka 
viņiem nozīmēta alga, jo „neesot 
pašiem savas zemes”, un Rīgas Piņ-
ķu muižā tā bija: seši pūri rudzu, 10 
podi iesala, pods apiņu, trīs podi 
sāls, cūka, divi p. auzu, pūrs miežu 
putrai, pūrs griķu putrai, puspūrs 
zirņu, 3000 reņģu, 10 mārkas nau-
dā. Ja kalpoja uzcītīgi un pienācīgi, 
dabūja vēl divus dālderus svārkiem.

Pagasta vagara dienests uz laiku 
atbrīvoja viņa zemi no nastām –  
viņš bija „brīvs sava amata dēļ”, 
brīvs no visām nodevām. Pasaku, 
daiļliteratūras un tautasdziesmu 
ietekmē mums radīts priekšstats 
par vagaru kā absolūtu ļaunumu, 
taču to nevajadzētu uzlūkot tik 
vienkāršoti. Piņķu saimniekiem 
un zemniekiem kļūšana par vaga-
ru, pagasta tiesas locekli vai skrīve-
ri (rakstvedi) nodrošināja iespēju 
uzlabot savas ģimenes sociālo un 
ekonomisko stāvokli vai iespēju 
iegūt īpašumu dzimtā, tādēļ dau-
dzi centās vagara vai pagasta ties-
neša amatu nodot saviem dēliem. 
Jāņem vērā, ka par pagasta amat-

personām tomēr tika izraudzīti 
Piņķu saprātīgākie zemnieki. Un 
visbeidzot – nav dokumentāru fak-
tu par Piņķu pagasta vagariem kā 
ļauniem, nežēlīgiem amata vīriem, 
gluži pretēji – reizēm pagasta saim-
nieki paši gājuši lūgt muižkungam 
par labāku izturēšanos pret vagaru.

Par stārasta (bieži reizē arī tiesas 
vīra) pienākumiem vispārīgos vil-
cienos runā Rīgas pilsētas revīzijas 
priekšraksts Salas pagastā 1700. gadā:  

„Tā kā jaunieceltiem stārastiem ir 
uzticēts gods būt par pārējo zem-
nieku uzraugiem, tad viņus būs 
pamācīt, lai tie uzticīgi izpilda savu 
amatu un tur vērīgu aci pār katru 
ciematu: vai viņa saimnieks patva-
ļīgi un aiz slinkuma nepamet savu 
zemi un saimniecību, kas tūliņ jā-
ziņo kungam; ja starp zemniekiem 
izceļas ķildas vai arī kaimiņu lopi 
nodarījuši skādi svešiem laukiem, 
tad uz kunga pavēli stārastiem jāiet 
apskatīt ķildu cēlonis un jānovērtē 
skādes lielums, lai pēc sirdsapziņas 
sniegtu patiesu ziņojumu savam 
kungam un vēlāk šo lietu izšķirtu 
kopā ar kungu.”

 Kopš 17. gs. par svarīgu pagasta 
amatpersonu kļūst tiesneši – pa-
rasti divi, un tos, tāpat kā citus 
amata vīrus, iecēla kungs. Viens no 
pagasta tiesnešu uzdevumiem bez 
tiesas spriešanas bija ugunsgrēka 
laikā nekavējoties dzīt pie darba 

visus apkārtnes ļaudis. Bez vagara 
(stārasta) un tiesas vīriem būtisks 
bija arī skrīveris jeb rakstvedis. 
Zemnieku lietu komisija ar cirku-
lāru 1867. gadā skrīveri pielīdzinā-
ja pārējām amata personām, pie-
skaroties arī izglītības un vecuma 
cenzam, nosakot, ka: 1) skrīverim 
jābūt vismaz 25 gadus vecam un 
ar nevainojamu uzvešanos, un 2) 
ja iespējams, ar pabeigtu draudzes 
skolas izglītību, turklāt priekšroka 
dodama kandidātam ar labāku, 
piemēram, apriņķa skolas, izglī-
tību. Skrīveri pielīdzinot pārējām 
pagasta amata personām, uz viņu 
attiecas likums, ka visas amata per-
sonas tiek vēlētas uz trim gadiem. 

Līdzīga pagasta uzbūve un pa-
gasta administrācijas tiesības un 
funkcijas saglabājās līdz 1917. ga-
dam, kad mainījās politiskā iekārta 
Krievijā. 

Mans raksts būtu nepilnīgs, ja es 
nepieminētu kaut dažus Piņķu pa-
gasta amata vīrus. 

Pirmais būtu jāmin pagasta 
tiesnesis Pēču Labrencis, dzimis  
1665. gadā, kurš tiesneša amatu pil-
dījis līdz pat 80 gadu vecumam un 
tautā saukts par „goda un taisnas 
tiesas vīru”, kas nav baidījies runāt 
pretī pat muižkungam.

Par Piņķu un Beberbeķu pagas-
ta tiesas rakstvedi no 1847. līdz  
1866. gadam strādāja viens no di-

žākajiem Piņķu pagasta iedzīvotā-
jiem Ansis Leitāns (1815–1874). 
Viņš ar īpašu rūpību un skaidru lat-
viešu valodu rakstījis pagasta tiesu 
protokolus, radot daudz jaunu 
vārdu latviešu valodā. Rakstveža 
darbu turpinājis arī pēc pārcelša-
nās uz dzīvi Voleros un Rīgā. Tieši 
dzīvodams Piņķos, A. Leitāns sāka 
uzkrāt lielu grāmatu kolekciju un 
tulkot stāstus „Grāfa lielmāte Ge-
novēva” un „Barons Bundulis”. Šis 
augumā mazais cilvēks ar kuprīti 
mugurā kļuva par pirmo latviešu 
profesionālo žurnālistu un redak-
toru, kā arī bija viens no jaunlatvie-
šu kustības pamatlicējiem. 

Kā otrs radošs un centīgs pagasta 
skrīveris minams J. K. Jakobsons, 
kurš amatu pildījis no 1886. līdz 
1890. gadam un savā darbā esot 
bijis tik priekšzīmīgs, ka 1889. gadā  
sarakstījis grāmatu ar 75 pamā-
cībām – ,,Formulāru grāmatiņa 
priekš pagastu skrīveriem”. 

Ar sevišķu sirsnību pieminams 
arī pagasta vecākais Klāvs Amols 
(1823–1901), kurš pagastu vadī-
jis no 1889. līdz 1900. gadam un 
par savu darbu mūža nogalē no 
valdības saņēmis sudraba meda-
ļu „Par centību”. K. Amola pēkšņā 
saslimšana un nāve Piņķu pagastā 
bija īpašs pārdzīvojums – „janvāra 
21. diena, pašai dabai sēri bangojot 
un baltas sniega asaras birdinot, 

priekš Piņķu pagasta bija drūma 
sēru diena, jo pavadījām savu 
apzinīgo, krietno pagasta vecāko  
K. Amolu”. Amola  kā pagasta ve-
cāka darbs tika raksturots kā mierī-
gākais un no partiju ķildām netrau-
cētākais laikmets savienotajā Piņķu 
un  Beberbeķu pagasta vēsturē.

Savukārt pagasta vecākā (no 
1905. līdz 1908. gadam) P. Pladara 
nopelns ir tas, ka viņam ar pārējiem 
amata vīriem brīnumainā kārtā iz-
devās pasargāt Piņķu pagastu no 
soda ekspedīcijas ierašanās mūsu 
pagastā 1906. gadā, kaut arī pagasta 
iedzīvotājs Jēkabs Straupe bija strei-
ku rīcības komitejas loceklis, un re-
volūcijas laikā patvaļīgi licis izklīdi-
nāt Piņķu draudzi un atbrīvojis no 
amatiem pagasta pārvaldi.

Un visbeidzot – pagasta vecāka-
jai paaudzei atmiņā vēl labi palicis 
pagasta vecākais (no 1930. līdz 
1944. gadam) Indriķis Benužs, 
kurš bieži ticis dēvēts par „rosīgo”. 
Viņš bijis arī Babītes Brāļu kapu 
komitejas priekšsēdis, aktīvs pa-
gasta biedrību loceklis un Meža 
dienu organizētājs. Diemžēl pa-
domju okupācijas dēļ tā arī palika 
nerealizēta viņa iecere par Tautas 
nama būvi Dzilnuciemā, līdzās di-
žajām Āžukalna priedēm, kaut pa-
gasta kasē bija uzkrāti 20 000 latu 
šiem darbiem. Par nopelniem 1939. 
gadā apbalvots ar Atzinības krusta 
5. šķiru.

Mārtiņš Mitenbergs, 
vēsturnieks

Atskats vēsturē. Babītes pagasta darbinieki
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Ja elektrības rēķins šķiet par lie-
lu vai ir vēlme kļūt energoefek-
tīvākam vai uzlabot savu dzīves 
telpu, par to nemaksājot vairāk 
nekā līdz šim, ir vērts paanali-
zēt savus un ģimenes paradu-
mus, jo, tos mainot, ikvienam ir 
iespēja ietaupīt. 

Pieaugošā atkarība no enerģijas 
importa, energoresursu trūkums, 
kā arī nepieciešamība ierobežot 
klimata pārmaiņas ir problē-
mas, kuru risināšanai kā vērtīgu 
līdzekli Eiropas Savienība (ES) 
izvirzījusi energoefektivitātes 
paaugstināšanu. Ir pieņemta jau-
na energoefektivitātes direktīva, 
kuras īstenošana attiecas arī uz 
Latviju. 

Par ES energoefektivitātes 
mērķi ir izvirzīts līdz 2020. ga-
dam par 20% samazināt siltum-
nīcefektu izraisošo gāzu izmešus, 
līdz 20% palielināt atjaunojamo 
energoresursu īpatsvaru ener-
ģijas gala patēriņā un par 20% 
paaugstināt energoefektivitāti. 
Arī katrs no mums savā ģimenē, 

mājoklī var kļūt energoefektīvāks, 
tādēļ AS „Sadales tīkls” iedzīvo-
tājiem atgādina dažas zināmas, 
bet piemirstas lietas, ko varam 
darīt efektīvāk.

Piemēram, ledusskapī tempe-
ratūru vēlams noregulēt uz +5°C, 
savukārt saldētavā būs gana ar 

-18°C. Der iegaumēt, ka, izvēlo-
ties ledusskapī vēsāku vidi, pie-
mēram, +4°C, elektroenerģijas 
izmaksas par ledusskapi palie-
lināsies par 10%. Ledusskapja 
energoefektivitāte būs zemāka, ja 
novietosiet to blakus tiešam sil-
tuma avotam – plītij, radiatoriem, 
tiešiem saules stariem caur logu. 
Tāpat uz ledusskapja nedrīkst 
likt mikroviļņu krāsni, tosteri vai 
mazo cepeškrāsniņu. Savukārt 
ēdienu ledusskapī vēlams likt no-
slēgtos traukos.

Zemākas temperatūras uzstā-
dīšana ir arī veids, kā energoefek-
tīvi mazgāt veļu un traukus, jo 

tieši ūdens sildīšanai mazgāšanās 
procesā tiek patērēts visvairāk 
elektroenerģijas – jo siltākā ūde-
nī tiks mazgātas drēbes un trauki, 
jo dārgāk tas izmaksās. Svarīgi 
ir arī gan veļas, gan trauku maz-
gājamo mašīnu kārtīgi piepil-
dīt – dažu šķīvju vai pāris kreklu 
mazgāšana būs līdzvērtīga zemē 
nomestai naudai.

Ja ir jāizdara izvēle starp maz-
gāšanos dušā vai vannā, der ie-
gaumēt, ka, mazgājoties dušā 
katru dienu veselu nedēļu, iztē-
rēsi aptuveni tikpat daudz ūdens 
cik vienā mazgāšanās reizē van-

nā. Protams, arī dušā energoefek-
tīvi būs ūdeni tecināt tikai tad, 
kad tas nepieciešams. Līdzīgi arī, 
zobus tīrot, krānu nevajag atstāt 
vaļā visu zobu tīrīšanas laiku.

Gatavojot ēdienu, katliņiem un 
pannai vienmēr ir jāuzliek vāks, 
pretējā gadījumā daļa elektro-
enerģijas tiks patērēta gaisa, ne 
ēdiena sildīšanai. 

Lai efektīvāk izmantotu ce-
peškrāsni, gatavojot ēdienu, to 
var izslēgt 10–15 minūtes ātrāk. 
Cepeškrāsni nevajag virināt, bet 
sagaidīt, kad ēdiens ir gatavs. 

Svarīgi būtu arī mainīt savus 

Kā kļūt energoefektīvākiem un maksāt mazāk par elektrību?
paradumus telpu vēdināšanā. Ja 
ierasts logus turēt vaļā nedaudz 
pavērtus, siltums izplūst no tel-
pas, aukstums iekļūst, bet gaisa 
apmaiņa nenotiek. Kā skaidro AS 

„Latvenergo” Energoefektivitā-
tes centra speciālisti, efektīvāk ir 
telpas vēdināt, logu atverot plaši 
vaļā uz brīdi, kamēr neatdziest 
grīda un mēbeļu virsma.

Savu ieguldījumu energoefektī-
vākā dzīvesveidā var dot arī veco 
spuldžu nomaiņa pret ekono-
miskajām vai LED spuldzēm. Šo 
spuldžu jaudas ir tik mazas, ka 
tās nav nepieciešams bieži slēgt 
iekšā un ārā – tā būtisku ekono-
miju iegūt nevar. 

Lai informētu iedzīvotājus par 
energoefektivitāti, AS „Sadales 
tīkls” ir sagatavojusi īpašu sada-
ļu uzņēmuma mājaslapā, kurā 
informācija regulāri tiek papildi-
nāta: www.sadalestikls.lv/lat/ak
tualitates/energoefektivitate/

AS „Sadales tīkls”
Klientu serviss: 80200403

Bojājumu pieteikšana: 
80200404

Maijā biedrība „Pierīgas partne-
rība” iesniedza projekta iesnie-
gumu, lai pretendētu uz valsts 
un Eiropas Savienības atbalstu 
vietējās attīstības stratēģijas 
sagatavošanai un īstenošanai. 
2015. gada 31. jūlijā Zemkopī-
bas ministrija pieņēma lēmumu 
par projekta iesnieguma apstip-
rināšanu, līdz ar to biedrībai 

„Pierīgas partnerība” ir tiesības 
uzsākt vietējās attīstības stratē-
ģijas no 2015. līdz 2020. gadam 
izstrādi. Stratēģijas izstrādes 
laiks ir četri mēneši.

Stratēģija tiek izstrādāta, balsto-
ties uz informatīvajos semināros 
iedzīvotāju paustajām vajadzī-
bām un veikto pētījumu „Bied-
rības „Pierīgas partnerība” stra-
tēģijas 2009.–2013. gadam izvēr-
tējums un uzņēmējdarbības un 
sabiedrības dzīves kvalitātes vei-
cināšana partnerības teritorijā”. 
Pētījuma laikā veikta sabiedrības, 
projektu īstenotāju anketēšana, 
notika interešu grupu – biedrību, 
uzņēmēju, sociālo pakalpojumu 
sniedzēju un jauniešu – tikšanās.

Ņemot vērā konstatētās vaja-
dzības, nākamajai vietējās attīs-
tības stratēģijai ir jāaptver trīs 

galvenās sfēras – ekonomiskā, 
dzīves telpas un sociālā joma.

LEADER programmas finansē-
jums 50% no kopējā finansējuma 
tiks novirzīts uzņēmējdarbības 
atbalstam. Saskaņā ar pētījumu 
attīstāmās uzņēmējdarbības no-
zares, kas veicinātu arī teritori-
jas attīstību, ir lauksaimniecība, 
mājražošana un amatniecība, tū-
risms un aktīvā atpūta, un sociālā 
uzņēmējdarbība. Programmā va-
rēs startēt kā esošie, tā arī topošie 
uzņēmēji, īpaši aicināti iesaistī-
ties uzņēmējdarbībā tiks jaunieši.

LEADER finansējums ir pare-
dzēts arī dabas un kultūrvēstu-
risko objektu sakārtošanai, jau-
nu pakalpojumu pieejamībai un 
sabiedrisko aktivitāšu (ieskaitot 
apmācību un interešu klubus, so-
ciālās aprūpes vietas, kultūras, vi-
des aizsardzības, sporta un citas 

brīvā laika pavadīšanas aktivitā-
tes) dažādošanai. 

Rudenī biedrība „Pierīgas part-
nerība” rīkos informatīvos semi-
nārus Babītes, Mārupes un Olaines 
novada iedzīvotājiem, kuros tiks 
prezentēta stratēģija un atbalsta 
saņemšanas nosacījumi. Savukārt 
projektu konkursi tiks rīkoti pēc 
tam, kad Zemkopības ministrijas 
izveidotā komisija būs apstiprinā-
jusi vietējo attīstības stratēģiju un 
biedrībai piešķīrusi finansējumu 
stratēģijas īstenošanai.

Līdztekus biedrībai „Pierīgas 
partnerība” ir piešķirts  sabiedris-
kā labuma organizācijas statuss. 
Biedrības sabiedriskā labuma dar-
bības joma ir  pilsoniskas sabied-
rības attīstība. Biedrība turpinās 
veicināt sabiedrības iesaistīšanos 
Babītes, Mārupes un Olaines no-
vada teritorijas attīstībā. 

Ja vēlies atbalstīt biedrības akti-
vitātes vai tev ir jautājumi, lūdzu, 
sazinies ar biedrību, zvanot uz 
tālr. 28644888.  Plašāka informā-
cija par biedrības darbību mājas-
lapā www.pierigaspartneriba.lv. 

Tavas idejas ir kā ceļvedis la-
bākai nākotnei!

Biedrība 
„Pierīgas partnerība”

Turpinām strādāt pie finansējuma piesaistīšanas Babītes, 
Mārupes un Olaines novada attīstībai
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Čempionāts no 20. līdz 30. au-
gustam notika Bulgārijas pilsētās 
Nesebārā, Burgasā, Obzorā un 
Svetivlasā.

Čempionātā piedalījās 90 ko-
lektīvi un individuālie dalībnieki, 
kopumā nedaudz vairāk kā 2000 
dalībnieku. Dalībniekus vērtēja 

deviņās kategorijās un divās ve-
cuma grupās.

Čempionātā tika pārstāvētas 
šādas valstis: Bulgārija, Bosnija 
un Hercegovina, Ķīna, Horvātija, 
Gruzija, Indonēzija, Indija, Itā-
lija, Īrija, Irāna, Koreja, Latvija, 
Malaizija, Mongolija, Moldova, 
Peru, Polija, Rumānija, Krievija 
un ASV.

Koklētāju ansamblis „Balti” 
piedalījās folkloras instrumen-
tālo grupu kategorijā un ieguva 
zelta medaļu, čempionu titulu, 
Eiropas Folkloras akadēmijas 
specbalvu un balvu „Zelta Orfejs”, 
kā arī tika nominēts Grand Prix, 
taču absolūtais Grand Prix iegu-
vējs bija tautas deju ansamblis no 
Polijas „Poligrodzianie”.

Latviju folkloras čempionātā 
pārstāvēja arī tautas deju an-
samblis „Līksme” no Daugavpils 
un „Pastalnieki” no Jēkabpils.

Prieks par augsto novērtējumu, 
taču vēlos piebilst, ka piedalīša-
nās čempionātā ir neaizmirstams 
notikums pašiem dalībniekiem, 
kuri jutās milzīgi Latvijas un 
sava novada patrioti. Domāju, ka 
tautas mūzika nav salīdzinoši no-
vērtējama, jo tā ir tik krāsaina un 
baudāma ar prieku!

Valda Bagāta, 
koklētāju ansambļa „Balti” 

vadītāja

Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības centra koklētāju an-
samblis „Balti” ar zelta medaļu, čempiona titulu, šā gada festivāla 
īpašo balvu un apbalvojumu „Zelta Orfejs” atgriezušies no V Pa-
saules folkloras čempionāta „World Folk 2015” Bulgārijā, ko ar 
UNESCO atbalstu rīkoja pasaules un Eiropas folkloras festivālu 
asociācijas „WAFF” un „ERAFF”.

2. oktobrī salas pagasta spuņciemā, „Pīlādzīšos”, viesosies 
speciālisti no valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas, kuri 
sniegs konsultācijas un atbildēs uz jautājumiem par: 

• bērnu, vecāku un pieaugušo tiesībām, pienākumiem un 
atbildību;
• konfliktsituācijām izglītības un citās iestādēs, kas nodrošina 
pakalpojumus bērniem;
• saskarsmes jautājumiem un citiem jautājumiem, kas saistīti ar 
bērnu tiesību un interešu nodrošināšanu.

konsultācijas paredzētas:
• plkst. 10–11 institūciju darbiniekiem;
• plkst. 11–12 iedzīvotājiem. 

Septembrī bibliotēkas apmeklētāji var 
iepazīties ar šādām izstādēm:

Rakstniekam Vladimiram Kaijakam – 85
Rakstniecei Melānijai Vanagai – 110
Dzejniekam, dramaturgam Rainim – 150
Rakstniekam Sudrabu Edžum – 155
Angļu rakstniecei Agatai Kristi – 125
Gleznotājai Džemmai Skulmei – 90
Žurnālistam, sabiedriskajam un politiskajam darbiniekam 
Dainim Īvānam – 60
Pasaules tūrisma dienai veltīta izstāde „Pretī zelta rudenim”
Miķeļdienai veltīta izstāde

Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības centrs veido 
jauniešu deju kolektīvu. 

mēģinājumi notiks Babītes vidusskolā (Piņķos, Jūrmalas ielā 17) 
pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 18 līdz 20. Pirmais kopīgais mēģinājums būs 1. oktobrī. 

Līdzi jāņem ērti apavi un dejošanai piemērots apģērbs.
Pēc vairāku gadu pārtraukuma Babītes novada jauniešiem atkal būs iespēja dejot tautas dejas.  

tā kā kolektīvs tikai tagad tiek veidots, visi jaunieši, kuriem ir interese brīvajā laikā dejot, iepazīties ar 
jauniem draugiem, piedalīties koncertos un iegūt jaunu pieredzi, aicināti piedalīties.

Sīkāka informācija, zvanot uz tālruni 29333278 vai sūtot e-pastu lauris.silins@outlook.lv.

Vasaras izskaņā, no 10. līdz  
14. augustam, Salas sākumsko-
lā notika jau otrā pašu rīkotā 
vides izziņas dienas nometne 

„Ieliec dabu kabatā!”. 

Nometnē piedalījās 20 bērnu gan 
no Babītes, gan tālākiem nova-
diem. Nometnes aktivitātes tika 
sadalītas gadalaiku tēmās, pētot 
un izzinot dabas procesus visa 
gada garumā. Kopā ar bērniem 
gatavojām sajūtu taku, ko ar ba-
sām kājām vēlāk baudījām visas 
dienas garumā, pinām draudzī-
bas aproces, darinājām intere-
santus rotājumus no papīra un 
akmeņiem, gatavojām mūzikas 
instrumentu – lietus koku, spēlē-
jām komandu saliedēšanas spēles 
un izzinājām dažādas dabas no-
rišu un cilvēka dzīves likumsaka-
rības. Bērniem tika organizētas 
interesantas orientēšanās sacen-
sības skolas teritorijas izpētē, kā 
arī selfiju orientēšanās sacensī-
bas, kur, atminot kalambūru, bija 

jānofotografējas kopā ar mīklas 
atminējumu. Trešdiena tika veltī-
ta pētniecībai ārpus Salas sākum-
skolas – devāmies ekskursijā uz 
Cēsīm, kur apmeklējām zinātnes 
centru „Z(in)oo” un viesojāmies 
pie putniem un dzīvniekiem Lī-
gatnes dabas takās. Ekskursija 
nometnes dalībniekiem atmiņā 
iegūlās visspilgtāk, jo tā bija vis-
karstākā augusta diena ne tikai 
šovasar, bet arī visā Latvijas me-
teoroloģisko novērojumu vēsturē.

Bērnus izklaidēja, mācīja, ro-
sināja, nodarbināja un visādās 
citādās aktivitātēs organizēja no-
metnes vadītāja Rudīte Lapšāne, 
it visā „roku pielika” un palīdzēja 
audzinātājas Kristīne Bērziņa un 
Aija Vanaga, bet par bērnu vese-
lību un labsajūtu rūpējās med-
māsiņa Anita Anspoka. Nometni 
organizēja Babītes novada paš-
valdības Salas sākumskola un tās 
direktore Daina Krūmiņa. 

AijaVanaga, 
Salas sākumskolas skolotāja

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 
aicina uz konsultāciju

Babītes novadā top jauniešu tautas deju kolektīvs

„Dārta” uzņem jaunus dalībniekus
Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības centra 

vidējās paaudzes deju kolektīvs „Dārta” aicina jaunus dalībniekus.

Mēģinājumi no 17. septembra notiek Babītes vidusskolā (Piņķos, Jūrmalas ielā 17) 
pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 20 līdz 22.

vPDk „Dārta” jubilejas gadu atzīmēja ar krāšņu koncertuzvedumu un ar jaunām iecerēm iesāk 11. se-
zonu. ikviens, kurš vēlas iesaistīties jaunu un ambiciozu mērķu sasniegšanā, aicināts pievienoties. Šīs 
sezonas plānos ietilpst enerģiski mēģinājumi, lai piedalītos koncertos Latvijā, festivālos ārvalstīs un 

domātu par Latvijas simtgadi un nākamajiem Dziesmu un deju svētkiem.
ieceres virmo gaisā, un domas par nākotni iedvesmo!

Plašāka informācija, zvanot uz tālruni 29333278 vai sūtot e-pastu uz lauris.silins@outlook.lv, 
kā arī sociālās vietnes „Facebook.com” profilā „Folkdancegroup Darta Latvia”.

Daba – kabatā!

Foto no saLas sākumskoLas arhīva

Foto no „BaLtu” arhīva

Pasaules folkloras festivālā Babītes 
novada koklētājiem čempiona tituls
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Babītes novada pašvaldības 
Kultūrizglītības centra Lielajā zālē

9. OKTOBRĪ 
plkst. 19

AKUSTISKAIS KONCERTS

DZELZS VILKS

Leģendārā latviešu rokgrupa „DZELZS VILKS” akustiskus kon-
certus sniedz reti, tāpēc tie vienmēr kļūst par īpašu notikumu. 
Tajos grupas slavenākās dziesmas iegūst pilnīgi jaunu skanē-
jumu, tomēr „vilku” puiši spēj piešķilt enerģijas dzirksteles 
arī telpā bez vadiem! „DZELZS  VILKS” patlaban ir ilgi gaidītā, 
jaunā rokmūzikas albuma tapšanas procesā. Sagaidāms, ka 
koncertā grupa pavērs priekškaru uz jauno ierakstu. Sapro-
tams, klausītāju ausis un sirdis priecēs arī daudzu iemīļotās 
kompozīcijas, tostarp „Uijā, uijā, nikni vilki”, „Balerīna”, „Oranži 
mati” un citas!

BIĻETES CENA 10 EUR

Biļetes iepriekšpārdošanā Babītes novada pašvaldības 
Kultūrizglītības centrā (Piņķi, Jūrmalas 14A) 

no 22. septembra

Filipsonu pāris jau ilgus gadus dzīvo Piņķos. 
Viņu ģimenē izaudzināti trīs dēli, trīs 

mazdēli un trīs mazmeitas. Elfrīda jau no 
jaunības dienām ir medicīnas māsa, 

strādājusi arī Babītes vidusskolā un patlaban 
vēl darbojas ārstu praksē „Svīre plus”. 

Tālivaldis bijis agronoms, kurš nu aizraujas 
ar dārzkopību un grāmatām.

Abu lielākā kaislība ir dārzs, kurā aug ābeles 
un bumbieres, kartupeļi, gurķi, tomāti, 
vīnogas un vēl neskaitāmi daudz citu 
labumu, ar ko var pamielot visu kuplo 

Filipsonu ģimeni!

Babītes novada pašvaldības 
administrācija pārim novēl gaišus un 

mīlestības piepildītus turpmākās 
kopdzīves gadus!

18. septembrī zelta kāzas svinēja 
Babītes novada iedzīvotāji

Elfrīda un Tālivaldis Filipsoni

Dace Priede ir daudzpusīga per-
sonība – mamma, režisore, sēt-
niece, rakstniece, valodas (runas) 
konsultante un mācītāja pienā-
kumu izpildītāja trīs draudzēs 
Kurzemē.

Viņas romāni – „Mums vienas 
asinis – tev un man”, „Saule špa-
gas asmenī”, „Kamenes uz stīgām”, 

„Mēnesstars pār jūru”, „Zirnekļa 
tīkls smilgās”, „Mēnesstars pār 
ezeru”, „Taurenis vientuļās de-
besīs” un „Pasakas mazam bēr-
niņam” – lasītājam liek no sirds 
izdzīvot varoņu priekus, sāpes un 
mīlestību. Tāpēc, ka Dace Priede 
pati ir tāda – cilvēcīga un tieša.

9. oktobrī plkst. 15 aicinām uz tikšanos ar rakstnieci 
Daci Priedi bibliotēkā Piņķos 
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5. septembrī pie Piņķu ūdenskrā-
tuves notika tradicionālās Babī-
tes novada vasaras sporta spēles. 
Publicējam dalībnieku labākos 
rezultātus (visu godalgoto vietu 
ieguvēju saraksts pieejams viet-
nē www.babite.lv ).

1. VIETA 
SPRINTA SKRĒJIENS
Līdz 4 gadi: madara Pāla un Gustavs 
atvase; 5–7 gadi: arianna matjušenko 
un Daniels reidzāns; 8–10 gadi: katrīna 
Švalbe, dalīta 1./2. vieta: reinis Pāls un 
kristofers stoļarovs; 11–13 gadi: aurēlija 
morica un Gļebs maļavko; 14–16 gadi: 
kristiāna saksa un Dāgs rūdis Bareika; 
17–44 gadi: evita kalniņa un raivis val-
pēteris; 45–59 gadi: inga vimba un Jurijs 
vagalis; 60 gadi un vecāki: ivars osītis. 

TĀLLĒKŠANA NO VIETAS
Līdz 4 gadi: madara Pāla un emīls kam-
pars; 5–7 gadi: ronja ozola un olivers 
Dzenītis; 8–10 gadi: terēze Paulovska un 
aleksis onukrāns; 11–13 gadi: annija Bra-
tuška un Dmitrijs sizovs; 14–16 gadi: kris-
tiāna saksa un andrejs sizovs; 17–44 gadi: 
evita kalniņa un māris Grēniņš; 45–59 
gadi: inga vimba un uldis Švalbe; 60 gadi 
un vecāki: ināra Dūšele un ivars osītis.

Babītes novada vasaras sporta spēles 2015

SKRĒJIENS APKĀRT PIŅĶU 
ŪDENSKRĀTUVEI (1500 m)
Līdz 7 gadi: annija olekša un olivers 
Dzenītis; 8–10 gadi: Patrīcija kampare 
un kristiāns stoļarovs; 11–13 gadi: ade-
līna Bērstele un matīss otisons; 14–16 
gadi: emīls Berķis; 17–44 gadi: ildze 
straume un kaspars Švikstiņš; 45–59 
gadi: rita Golvere un uldis Švalbe; 60 
gadi un vecāki: Patriks Freimanis.

LODES GRŪŠANA
10–12 gadi: sanita tribe un miks krie-
viņš; 13–16 gadi: kristiāna saksa un ro-
lands Jurģītis; 17–44 gadi: evita kalniņa 
un edgars Brokonovs; 45–59 gadi: inga 

vimba un andrejs ence; 60 gadi un ve-
cāki: Ērika Gacka un ivars osītis.

MEŠANA MĒRĶĪ
Līdz 4 gadi: madara Pāla un artis aire; 
5–6 gadi: sintija zariņa un rūdolfs Šeļ-
manovs Plešs; 7–8 gadi: Paula androno-
va un olivers Dzenītis.

ZIRNEKĻA TĪKLS
Līdz 7 gadi: annija olekša un ričards 
olekšs; 8–10 gadi: Daniela Lavčenkova 
un kristiāns stoļarovs; 11–14 gadi: mi-
lēna Jaščina un rinalds Jānis Šenvalds; 
15–29 gadi: evita kalniņa; 30 gadi un 
vecāki: Līga Ģīle un edgars matjušenko.

SVARU STIEŅA 
SPIEŠANA GUĻUS
Līdz 14 gadiem: kristiana sakse un ri-
hards Purgailis; 15–18 gadi: Liene zā-
ģere un kristaps Geks; 19–44 gadi: evita 
kalniņa un artūrs tabaks; 45–69 gadi: 
ineta Šenvalde un viesturs Gargurnis; 
70 gadi un vecāki: Paulis Gilis.

SVARBUMBU CELŠANA
Līdz 8 gadiem: enija Šteinberga un ar-
tūrs terehovs; 9–11 gadi: kristīne koz-
lovska un Daniels Geidāns; 12–14 gadi: 
valērija serdjukova un Dmitrijs sirovs; 
15–18 gadi: agnese zirnīte un tomass 
zivtiņš; 19–44 gadi: evita kalniņa un 

Jānis zivtiņš; 45–69 gadi: inita reika un 
viesturs Gargurnis; 70 gadi un vecāki: 
Paulis Gilis.

KOMANDU STAFETE ,,BIATLONS” 
komanda, kuru pārstāvēja: Jekaterina 
kurusa, maija stoļerova, Ģirts onukrāns, 
Jānis onukrāns un modris silapēteris.

KOMANDU STAFETE ,,BASKETBOLA 
BUMBAS MEŠANA GROZĀ” 
komanda, kuru pārstāvēja: Dzintars osis, 
elīna ose, sandra Breikša, toms Breikšs 
un oskars osis. 

FUTBOLS
Līdz 8 gadi: komanda „Barcelona”: Ivar 
Rud, mārtiņš skrastiņš, roberts Jansons, 
artjoms tihenko, nikolas rostanašvili, 
ričards ozols un armands matrevics.
9–11 gadi: komanda „ašie pāļi”: Dmitrijs 
Petrago, reinis Pilēģis, Daniels Geidāns, 
haralds Jānis vanags, Deniss korotkovs, 
reinis triba un raimonds saltups.
vīrieši: komanda „Gts”: Jevgeņijs Birt-
novs, Dmitrijs mogiļnijs, kristaps atop-
kins, andrejs Šlaganovs, rihards Putniņš, 
andris izinkēvičs, nikita Gurjevs, nikita 
andrianovs un aleksejs kiļdiševs

PLUDMALES VOLEJBOLS
komanda „ JC”: kristaps Dūšelis, Jānis Dū-
šelis, ritvars rimicāns un Jurijs sokolovs.

BABĪTES NOVADA 
SPORTA SPĒLES
8. augustā notika pēdējais, trešais, 
posms Babītes novada sporta 
spēļu sacensībās pludmales vo-
lejbolā. Par uzvarētājiem pēdējā 
posma sacensībās kļuva Lauris 
un Elgars Bičevski, otrajā vie-
tā – Jānis Ence un Artūrs Vītiņš, 
savukārt trešajā vietā Toms Klāvs 
un Kristaps Lapsiņš. Visu trīs 
posmu kopvērtējumā 1. vieta Ar-
tūram Vītiņam un Jānim Encem 
(164 punkti), 2. vieta – Ivaram 
Briedim un Mikam Folkmanim 
(151 punkti), 3. vietu izcīnīja 
Kristaps Lapsiņš un Toms Klāvs 
(139 punkti).

15. augustā notika Babītes 
novada pludmales volejbola sa-
censības veterāniem (vecākiem 
par 40 gadiem). 1. vietu sacen-
sībās izcīnīja Uģis Garklāvs, 2. 
vieta Robertam Silamednim, bet  
3. vietu izcīnīja vienīgā dāma 
Jeļena Ceplīte.

MOTOKROSS
6. septembrī Cēsu trasē notika 
Latvijas motokrosa čempionāta 
superfināls, kurā tiesības piedalī-
ties izcīnīja Babītes sportists, ko-
mandas „MX Moduls” pārstāvis 
Gints Filipsons. MX1 klasē šajā 
posmā Gints ierindojās 6. vietā, 

kas ļāva izcīnīt 5. vietu Latvijas 
čempionāta kopvērtējumā.

ŪDENSSLĒPOŠANA
8. augustā Babītes novada spor-
tiste Adrija Ruņģe, uzstādot Lat-
vijas rekordu U14 grupā, izcīnīja 
zelta medaļu Eiropas čempio-
nātā ūdensslēpošanā Itālijā. Šī 
ir pirmā medaļa ūdensslēpoša-
nā, kas mūsu valstij izcīnīta ne-
atkarīgās Latvijas laikā. Vairāk 
par Adrijas veikumu – vietnē  
www.babite.lv.

TRIATLONS 
9. augustā otro gadu pēc kārtas 
notika starptautisko sacensī-
bu „Rīgas Triatlons”, „Riga ETU 
Sprint Triathlon European Cup” 
Eiropas kausa posms elites grupā 
un dažādās vecuma grupās spor-
tistiem amatieriem. Šajās sacensī-
bās amatieru veterānu grupā savā 
vecuma grupā (40 gadi) pārlieci-
nošu uzvaru guva Babītes novada 
iedzīvotājs Igors Gucanovičs. 

ORIENTĒŠANĀS SPORTS
5.–6. septembrī Amatas novada 
Amatciemā notika Latvijas čem-
pionāts orientēšanās sportā. Ve-
cuma grupā V80+ par čempionu 
kļuva mūsu novadnieks Staņis-
lavs Kojalovičs. 

PAZIŅOJUMS
27. septembrī plkst. 10 Babītes 
sporta kompleksā notiks kāršu 
spēles „Zolīte” 4. posma sacensības.

PIERĪGAS NOVADU 
SPORTA SPĒLES
8. septembrī Baldones novadā 
pie Riekstukalna notika sacensī-
bas rudens krosā. Sacensībās pie-
dalījās astoņu novadu komandas. 
Babītes novada komanda kopvēr-
tējumā izcīnīja 2. vietu. Koman-
das dalībnieku rezultāti:

1. Ruriks Bite (V60) – 1. vieta 
(distance 1000 m);

2. Māris Pakārklis (V40) –  
1. vieta (distance 4500 m);

3. Daiga Dābola (S30) – 2. vieta 
(distance 2250 m);

4. Aivars Emsis (V70) – 1. vieta 
(distance 1000 m);

5. Ingrīda Lamberte (S50) –  
3. vieta (distance 2250 m);

6. Ilze Laure (S50) – 5. vieta 
(distance 2250 m);

7. Ildze Straume (S40) – 6. vie-
ta (distance 2250 m);

8. Kristīne Freimane (S20) –  
6. vieta (distance 2250 m);

9. Iveta Niedre (S40) – 6. vieta 
(distance 2250 m).

Sergejs Varša, 
Babītes sporta kompleksa 

metodiķis

Sporta ziņas

Augusta vidū sporta centrā 
„Kleisti” notika Latvijas Repub-
likas nacionālais čempionāts 
jāšanas sportā šķēršļu pārva-
rēšanas disciplīnā. Sesto reizi 
karjerā par Latvijas čempionu 
galvenajā, senioru, konkurencē 
kļuva Ģirts Bricis, šoreiz ar zir-
gu Carlord.

Sacensības notika divas dienas, 
un rezultāti tika vērtēti abu dienu 
summā. Pieaugušo konkurencē 
sportistiem un zirgiem pirmajā 
dienā bija jāveic ātruma maršruts 
ar 140 cm augstiem šķēršļiem, kur 
pirmās trīs vietas izcīnīja: Ģirts 
Bricis ar Carlord – 0 soda punktu, 
Ģirts Bricis ar otru zirgu Camparo –  
2,16 s.p, Aigars Bregže ar Callaca
do – 4,27. Otrajā dienā sportiska-
jiem pāriem bija jāveic klasiskais 
konkūrs ar 145 cm augstiem šķēr-
šļiem un pārlēkšanu. Pamatdistan-
ci veicot tīri, saīsinātajā sacentās 

tikai divi sportisti, katrs ar diviem 
zirgiem. Atkārtoti nekļūdīgs bija 
tikai Ģirts Bricis ar Carlord – bez 
soda punktiem 39,92 sekundēs. 
Otrajā vietā Ģirts ar otru zirgu 
Camparo – 4 s.p./42,15 s, trešais 
bija Andis Vārna ar KS Coradina –  
8/36,45.

Latvijas nacionālā čempionāta 
kausus un medaļas kopvērtējumā 
pieaugušo konkurencē ieguva:

Ģirts Bricis ar Carlord (RJSK 
„Sport de Lux”) – 0 s.p.

Andis Vārna ar KS Coradina 
(SK „Quattro”) – 4,74 s.p.

Aigars Bregže ar Callcado (z/s 
„Lielceri”) – 16,27 s.p.

Iepriekš Ģirts Bricis Latvijas čem-
piona titulus izcīnījis: 2004. gadā  
ar zirgu Liberato H, 2007. gadā 
ar Avis, 2010. gadā ar Kongo,  
2011. gadā ar Chandra H, 2013. 
gadā ar Emilie Jolie.

Dace Millere, Latvijas Jātnieku 
federācijas preses dienests

Saliena rīkos Atvērto durvju dienu
iespējams, daudzi ir dzirdējuši par salienu, bet nekad paši to nav redzējuši klātienē, 
tāpēc Babītes novada nekustamo īpašuma projekta attīstītājs sia „saliena 
Development” informē, ka 26. septembrī no plkst. 11 līdz 15 notiks atvērto durvju 
diena, kuras laikā būs iespēja gan apskatīt dzīvokļus, gan paviesoties salienas dārza 
parkā. Pasākuma laikā darbosies rudens zemnieku tirdziņš, kurā ar savu produkciju –  
dārzeņiem, pienu, gaļu, medu un citiem produktiem – piedalīsies Babītes novadā 
dzīvojošie lauksaimniecības produktu audzētāji. 

Ģirts Bricis ar zirgu Carlord kļūst par 
Latvijas čempionu

reģistrācijas numurs: 000703364
Dibinātājs: Babītes novada pašvaldība

Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, 
Babītes novads, Lv–2107

Par avīzes sagatavošanu atbild sabiedrisko
attiecību speciāliste Lelde Drozdova-auzāne.

tālrunis: 67914379, fakss: 67914435
e-pasta adrese: lelde.drozdova-auzane@babite.lv

avīze internetā: www.babite.lv
iznāk vienu reizi mēnesī. 
tirāža: 3000 eksemplāru

izdevējs: sia „rīgas apriņķa avīze”
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