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Par Latviju – dziesmās, dejās, atmiņās un nākotnes vīzijās
Apliecinot piederību Latvijai,
tās kultūrai un vēsturei, šogad
Babītes novadā notika vairāki
pasākumi, kas veltīti Lāčplēša
dienai un Latvijas Republikas
proklamēšanas gadskārtai.
Tautas un strēlnieku dziesmas,
dejas un dzeja 11. novembrī piepildīja Kultūrizglītības centru, kur
notika pirmais Lāčplēša dienas
pasākums „Strēlnieki. Mūžības
pieskāriens. Tas ir par mums”.
Muzikālajā uzvedumā uzstājās
koklētāja Rozīte Katrīna Spīča,
vijolniece Rasa Jansone, dejoja Sandra Sabīne Jaundāldere,
pasākumu vadīja Ernests Spīčs,
fragmentus no Aleksandra Čaka
poēmas „Mūžības skartie” lasīja
aktieris Ģirts Rozentāls.
Pēc koncerta tradicionālajā
lāpu gājienā uz Brīvības cīņu Piņķu kauju piemiņas pieminekli, kā
arī Piņķu kapos guldīto Lāčplēša
Kara ordeņa kavalieru atdusas vietām devās gan Babītes vidusskolas
audzēkņi, gan jaunsargi, gan Babītes vidusskolas vēstures muzeja
vadītāja Aina Kvēpa, gan Nacionālo karavīru biedrības priekšsēdētājs
Edgars Skreija un citi interesenti.
Piņķu kapos guldīti Lāčplēša Kara
ordeņa kavalieri Jānis Klīve, Jānis
Sniķeris un Hermanis Riekstiņš,
par kuriem Babītes vidusskolas
10.klases izglītojamie bija sagatavojuši nelielu autobiogrāfisku vēstī-

jumu, savukārt zēnu koris „Trellis”
katra piemiņai veltīja dziesmu.
Tā kā šim gadam Latvijas kultūras lapaspusēs XI Latvijas Skolu
jaunatnes dziesmu un deju svētku
zīmogs, par Latvijas Republikas
proklamēšanas gadadienas pasākumu galvenajiem dalībniekiem šogad izvēlēti Babītes novada bērnu
mākslinieciskie kolektīvi. Latvijas
dzimšanas dienai veltītie pasākumi Babītes novada iedzīvotājiem
sniedza iespēju – kādam pirmo
reizi, kādam vēlreiz – baudīt un
novērtēt Skolu jaunatnes dziesmu
un deju svētkiem gatavotos deju
un dziesmu priekšnesumus, ar kuriem mēs noteikti varam lepoties,
neaizmirstot arī, ka mūsu kolektīvi
šā gada lielākajā kultūras notikumā guva augstu novērtējumu.
Šogad varam lepoties arī ar
vairākiem sasniegumiem dažādos pašvaldību/novadu vērtēšanas indeksos, proti, Latvijas
pilsētu un novadu vidū mums
ir otrs augstākais attīstības indekss. Tāpat – otrā vieta valstī
uz 1000 iedzīvotājiem reģistrēto
uzņēmumu un komersantu skaita ziņā. Nodokļu ieņēmumos uz
vienu iedzīvotāju esam trešajā
vietā valstī. Babītes novada
pašvaldības domes priekšsēdētājs Andrejs Ence valsts svētku
uzrunā uzsvēra, ka šie augstie
rādītāji ir apliecinājums novada
iedzīvotāju veiksmīgai darbībai.

13. novembrī Salas pagasta
Spuņciema „Pīlādzīšos” Latvijai
dzimšanas dienā skanīgas dziesmas un lustīgas dejas veltīja Babītes vidusskolas zēnu koris „Trellis”
un instrumentālā grupa, Kultūrizglītības centra popgrupa „Pīlādzīši” un mūsdienu deju grupa
„Platīns”, kā arī Salas sākumskolas
vokālais ansamblis „Ķekariņš”.
Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas priekšvakarā, 17.
novembrī, Babītes vidusskolā notika otrs svinīgais koncerts, kurā
apmeklētājus priecēja gan Babītes
vidusskolas meiteņu koris „Virza”,
zēnu koris „Trellis”, vokālais ansamblis „Pūpoliņi”, 9.–12. klašu
vokālais ansamblis un tautisko
deju kolektīvs „Bize”, gan Kultūrizglītības centra tautas deju
kolektīvs „Kaspīne” un koklētāju
ansamblis „Balti”, gan Babītes Mūzikas skolas koklētāju ansamblis
„Dzītariņi” un sitaminstrumentu
ansamblis „Mazais bundzinieks”.
Pasākuma vadītāju lomās iejutās
jaunie aktieri Anete Krasovska un
Kārlis Reijers.
Lelde Drozdova-Auzāne,
Babītes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Lāčplēša dienas lāpu gājiens uz pieminekli Piņķu kauju piemiņai.
foto: L. Drozdova-Auzāne

Babītes vidusskolas meiteņu koris “Virza”un pasākuma vadītāji –
aktieri Anete Krasovska un Kārlis Reijers Latvijas dzimšanas dienai
veltītā pasākumā Piņķos. foto: L. Drozdova-Auzāne

Mūsdienu deju grupas „Platīns”
dalībnieki Latvijas dzimšanas dienai veltītā pasākumā Spuņciemā.
foto: J. Kazaks

Atceres pasākums pirms 100 gadiem kritušajiem latviešu strēlniekiem

Kari Babītes novada zemē ir atstājuši dziļas rētas, kas redzamas
joprojām. Varam pat apgalvot,
ka Babītes pagasts ir vieta, kur
tika izcīnīta mūsu valsts brīvība. Te varonīgi cīnījušies gan
latviešu strēlnieki, gan Latvijas
armijas pirmās karaspēka vienības.

1915. gada oktobrī pirmo trīs latviešu strēlnieku bataljonu karavīri
piedzīvoja kaujas ugunskristības.
Uz Tīreļpurva apkārtni tika norīkotas 1. Daugavgrīvas latviešu
strēlnieku bataljona divas rotas,
kas 25. oktobrī Babītes pagastā, pie Kraslovsku mājām, uzsāka kauju. Kaujā dzīvību zaudēja

„Iegājām tukšajā biedrības
nama zālē, no turienes mūs ieveda mazā istabiņā, kur baltos
zārkos gulēja visi trīs kritušie.
Zinām, ka šiem pirmajiem sekos neskaitāms daudzums citu
kritušo, zinām, ka mūsu zēni
cīnīsies līdz pēdējai asins pilei,
līdz pēdējam elpas vilcienam par
dzimto zemi.. Šopēna sēru maršam skanot, kritušo strēlnieku
šķirstus iznes un ieliek baltajos
bēru ratos, ap kuriem sanākuši
Atceres brīdis pie bijušām Kraslovsku mājām. Foto no Latvijas Kara muzeja arhīva
gandrīz vai visi toreizējie RīJēkabs Timma, Jānis Gavenass ganizācijas komiteja, un atvadī- gas iedzīvotāji. No atvērtajiem
un Andrejs Stūris. Pirmos trīs šanās ceremonija notika Latviešu logiem kaisa ziedus uz kritušo
kritušos latviešu strēlniekus pār- biedrības namā. J. Timmas māsa šķirstiem. Rīgas ielas sen nebija
veda uz Rīgu. Bēres organizēja Austra savās atmiņās apraksta pieredzējušas tādu ļaužu pieplūdumu.”
Latviešu strēlnieku bataljonu or- atvadīšanos:

Kopš šīs kaujas pagājuši jau
100 gadi, un, godinot kritušos,
šā gada 23. oktobrī Latvijas
Kara muzejs rīkoja atceres brīdi
Babītes pagastā, pie Kraslovsku
mājām, kur uzstādīts piemiņas
akmens par godu pirmajiem kritušajiem strēlniekiem. Svētbrīdi
vadīja armijas kapelāns Raimonds
Krasinskis, un cieņu kritušajiem
apliecināja Latvijas Kara muzeja,
Brāļu kapu komitejas un Krievijas
Federācijas vēstniecības pārstāvji. Tajā pašā dienā zemes klēpī
Tīreļpurva malā tika guldīti 30
karavīri, kas krituši Ziemassvētku
kauju laikā.
Mārtiņš Mitenbergs,
vēsturnieks
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„Atskaņa” atskan Vācijā

Babītes novada jauktais koris „Atskaņa” oktobra koncertturnejā Ulmas-Jungingenas baznīcā Bavārijā.
Foto no kora „Atskaņa” arhīva

Babītes novada jauktais koris
„Atskaņa” 32 muzikāli radošajos
pastāvēšanas gados iemantojis
daudz draugu gan Latvijā, gan
aiz tās robežām. Šajā gadā nozīmīgas jubilejas ir sadraudzībai
gan ar Vācijas, Beļģijas un Nīderlandes muzikālo apvienību
„Skanošie tilti”, gan ar Vācijas
pilsētas Ulmas kori „Vox humana”.

nā, Andreja Urdzes ģimenes uzturētajā īpašumā, kas iegādāts un
turēts kā kristīgo baltiešu centrs
emigrācijā esošajiem latviešu,
lietuviešu un igauņu jauniešiem
un ir arī savdabīga satikšanās un
mēģinājumu vieta dažādām radoši mākslinieciskām vienībām.
Interesanti, ka „Skanošo tiltu” repertuārā iekļautas dažādu valstu
un tautību tautas dziesmas, kas
tiek rūpīgi krātas un glabātas
Ar „Skanošajiem tiltiem” koris grupas birojā Bonnā, līdzīgi kā
„Atskaņa” iepazinās 1990. gadā, Barontēva Dainu skapī. Kopš šīs
kad viesojās Annabergas pilī Bon- sadarbības uzsākšanas „Skanošie

tilti” kļuvuši par pastāvīgiem Latvijā notiekošā folkloras festivāla
„Baltica” dalībniekiem, sniedzot
koncertus gan Rīgā, gan citviet
Latvijā. Šovasar, atzīmējot kora
„Atskaņa” un „Skanošo tiltu” sadarbības 25. jubileju, draudzības
koncerti izskanēja gan Babītes
novada pašvaldības Kultūrizglītības centrā, gan Lielvārdē, gan
Rīgā. Klausītājus fascinēja grupas
vadītāja Mika Debusa atraktivitāte,
kas vienmēr liek spilgti izpausties
katram grupas dziedātājam. „Skanošo tiltu” braucienu organizētāja

un grupas dvēsele Urzula Bokhofa kopā ar vīru Ernstu Latvijā
viesojušies jau vienpadsmit reižu,
savukārt koris „Atskaņa” dziedājis
„Skanošo tiltu” organizētajās turnejās Bonnā, Berlīnē, Hanoverē,
Heidelbergā, Minsterē, Kosfeldē,
Dulmenā u.c.
Draudzība ar „Vox humana”
un tā diriģentu Kristofu Denuā
„Atskaņai” sākās 1995. gadā, kad
koris no Ulmas izrādīja vēlēšanos
koncertēt Latvijā. Kora „Atskaņa”
pretvizīte notika 2005. gadā, kad
ar lieliem panākumiem sniedzām
vairākus koncertus dažādās Ulmas baznīcās. Pēc gada draugu
koris vēlreiz apciemoja Latviju,
un pēc atsevišķām koru programmām kopā tika atskaņots
M. A. Šarpantjē „Te Deum”. Šā
gada oktobrī, kopējas sadarbības
divdesmitajā gadskārtā, koris
„Atskaņa” ar divām lielām koncertprogrammām atkal posās
tālajam ceļam uz Bavāriju. Koncerti notika Ulmas-Jungingenas
katoļu baznīcā un Ulmas Saieta
namā (Haus der Begegnung). Kora
sniegumu kuplināja Roberta Hansona virtuozā ērģeļspēle, Indra
Egles gan tehniski apbrīnojami,
gan ļoti izjusti atskaņotie obojas
skaņdarbi, Jura Olekša spilgtais
akordeona solo ar Antras Upenieces interpretētajiem klavierpavadījumiem u.c. Klausītājus priecēja
Evijas Piļkas un Sandras Dzilnas
duets, kā arī Ilmāra Šnepsta skanīgais un niansētais tenora solo.
Īpaši koru sadraudzības divdesmitajai gadskārtai tika iestudēta
G. F. Hendeļa kronēšanas himna
„Zadok the Priest” un notika tās

spožs atskaņojums abu koru kopējā izpildījumā. Koncertturneja
turpinājās Hagnau pilsētā pie
Bodenes ezera. Šeit koncertu organizēja Marianna un Frīdrihs
Goenheimeri – Latvijas Dziesmu
svētku lielkoncerta klausītāji, kas
pēc tā apmeklējuma kļuvuši par
īsteniem Latvijas patriotiem un
kultūras atbalstītājiem. Divdaļīgais koncerts 300 klausītāju pilnā
baznīcā izskanēja pārliecinoši, un
milzīgu gandarījumu guva gan
klausītāji, gan koris, gan visi koncerta dalībnieki.
Nākamajā dienā pēc koncerta Ulmā mūzikas kritiķe Krista
Kanande ļoti atzinīgā koncerta recenzijā Vācijas laikrakstā
„Südwestpresse Ulm” uzsvēra, ka
koris „Atskaņa” iepriecinājis ar
savu sniegumu un skaistajām
latviešu tautas dziesmu apdarēm,
instrumentālajiem skaņdarbiem
un arī populāra stila dziesmu
atskaņojumiem (pie kurām pieskaitītas A. Maskata „Rīgai” un
Ē. Ešenvalda „My song”), dāvājot klausītājiem patiesi skaistu un skanīgu suvenīru no
Latvijas.
Klausītāju aplausi, sirsnīgā
uzņemšana un krāšņā Bavārijas
daba rudens krāsu rotā savukārt bija lieliska dāvana un suvenīrs jebkuram kora dalībniekam un sniedza milzīgu prieku
un gandarījumu. Paldies visiem
kora „Atskaņa” atbalstītājiem,
kuri palīdzēja īstenot šo kora
projektu!
Ginta Pētersone,
Babītes novada jauktā kora
„Atskaņa” diriģente

Ar plašu koncertprogrammu aizvadīta Zauera ērģeļu 125. gadskārta
Par godu Piņķu Sv. Jāņa baznīcas Zauera ērģeļu 125. jubilejai,
no 13. līdz 18. oktobrim baznīcā
notika vairāki koncerti.
Svētku nedēļu atklāja mūziķi
Aivars Kalējs un Ingus Pētersons,
koncerta programmā iekļaujot
latviešu komponistu skaistākos
skaņdarbus tenoram un ērģelēm,
kā arī ārvalstu komponistu darbus. Piektdienas vakarā īpašu, gaišu noskaņu klausītājiem sagādāja
mākslinieces Evita Zālīte un Ilze
Grunte. Jauniešu vakarā uzstājās
mūziķi, atskaņojot programmu
„Klātbūtnes ezerā”. Svētku nedēļā
Piņķu Sv. Jāņa baznīcā notika arī
vairāku Babītes novada muzikālo
kolektīvu koncerti. Pirms bērnu

UZZIŅAI
1890. gadā Piņķu draudze iegādājās ērģeļmeistara no Frankfurtes
Vilhelma Karla Frīdriha Zauera (W. C. F. Sauer; 1831–1916) pie
Oderas darināto instrumentu. Abos pasaules karos ērģelēm tika
izņemtas gandrīz visas metāla stabules. Pirmais ērģeļu restaurācijas mēģinājums notika 1995. gadā, taču šī iecere neizdevās.
2004. gadā ērģeļu meistars Alvis Melbārdis uzsāka trūkstošo stabuļu izgatavošanu. Restaurācijas darbi tika pabeigti 2009. gadā.
Šobrīd ērģeles tiek uzturētas darba kārtībā, un mēs varam baudīt
to brīnišķīgo skanējumu koncertos un dievkalpojumos.
certā piedalījās Babītes Mūzikas
skolas audzēkņi un PII „Saimīte”
vokālais ansamblis „Mazās pērĒrģelnieks Roberts Hansons, spēlējot Zauera ērģeles Babītes novalītes”. Garīgās mūzikas koncertā
da jauktā kora „Atskaņa” koncertā Piņķu Sv. Jāņa ev. lut. baznīcā.
„Mūzikas mistērija” priecēja BaFoto no kora „Atskaņa” arhīva
bītes novada jauktais koris „Atdienas koncerta Piņķu draudzes audzēkņus iepazīstināja ar ērģe- skaņa”. Ērģeļu nedēļu noslēdza
ērģelniece Babītes Mūzikas skolas lēm un to vēsturi. Vakara kon- muzikāls dievkalpojums, kurā

piedalījās Babītes novada jauktais
koris „Maska”, sagādājot baznīcas apmeklētājiem patiesu svētku
noskaņu.
Lauma Akmene,
Piņķu Sv. Jāņa ev. lut.
baznīcas ērģelniece
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Pašvaldības domes sēdē oktobrī pieņemtie lēmumi
Babītes novada pašvaldības do- • grozīt Babītes novada pašvaldības
mes sēdē 28. oktobrī tika izskatīti domes 23.07.2014. lēmuma „Par
30 darba kārtībā iekļautie punkti. zemes vienību piekritību pašvalSēdē piedalījās 11 domes deputāti. dībai”, protokols Nr. 8, 21.§, pirmo punktu, svītrojot no saraksta
Domes lēmumi īsumā:
ierakstu par nekustamā īpašuma
• piekrist zemes ierīcības projekta „Starpgabals Nr. 20” zemes vienību
izstrādei nekustamā īpašuma Vir- 0,07 ha platībā;
šu iela 13, Piņķos, Babītes pagastā, • noslēgt zemes nomas līgumu ar
Babītes novadā, sadalīšanai divās vienu personu par pašvaldībai piezemes vienībās;
derošā nekustamā īpašuma „Dārzi”
• apstiprināt SIA „Rīgas mēr- zemes vienības ar nosacīto nosauniecības birojs” izstrādāto zemes kumu „Piņķi” daļas iznomāšanu
ierīcības projektu nekustamajam bez apbūves tiesībām personīgās
īpašumam Spilves iela 38, Spilvē, palīgsaimniecības vajadzībām – ģiBabītes pagastā, Babītes novadā;
menes dārza ierīkošanai un uztu• apstiprināt SIA „Ģeodēzija S” rēšanai;
izstrādāto zemes ierīcības projektu • atsavināt nekustamo īpašumu
nekustamajam īpašumam „Laukga- Sīpolciemā, Salas pagastā, Babītes
ļi” Klīvēs, Babītes pagastā, Babītes novadā. Atsavināmā nekustamā
novadā;
īpašuma nosacītās cenas noteik• apstiprināt SIA „ABC Construc- šanai izveidot nekustamā īpašuma
tion” izstrādāto zemes ierīcības vērtēšanas komisiju;
projektu nekustamajam īpašumam • nodot SIA „Komunālie pakalpoju„Bierņi” Dzilnuciemā, Babītes pa- mi” nomas lietošanā nedzīvojamās
gastā, Babītes novadā;
telpas ar kopējo platību 17,2 m2
• atļaut apvienot divus zemes ga- ēkā „Doktorāts”, Spuņciemā, Salas
balus. Apvienotajam zemesgabalam pagastā, Babītes novadā, uz laiku
0,1022 ha platībā noteikt adresi līdz 2016. gada 31. martam;
Rīgas iela 1, k-2, Piņķi, Babītes • apstiprināt Babītes novada pašpagasts, Babītes novads, un ne- valdības saistošos noteikumus
kustamā īpašuma lietošanas mēr- Nr. 14 „Par grozījumiem Babītes
ķi – individuālo dzīvojamo māju novada pašvaldības 24.03.2010.
apbūve;
saistošajos noteikumos Nr. 12 „Par
• atbalstīt ar Babītes novada paš- pašvaldības nodevu par būvatļaujas
valdības domes 25.03.2015. lē- saņemšanu Babītes novadā””;
mumu pieņemtā Babītes novada • apstiprināt būvju pieņemšanas
ainavu, apstādījumu struktūras un ekspluatācijā komisiju šādā sastāpublisko ārtelpu tematiskā plāno- vā: komisijas priekšsēdētājs: būvjuma izstrādi (prot. Nr. 5, 13.§), inspektors, komisijas loceklis: arsadalot to divos tematiskajos plā- hitekts. Noteikt, ka Babītes novada
nojumos. Uzsākt Babītes novada būvju ekspluatācijā pieņemšanas
ainavu struktūras tematiskā plā- komisija darbību uzsāk 2015. gada
nojuma izstrādi un Babītes no- 1. novembrī;
vada apdzīvojuma struktūras un • apstiprināt Babītes novada pašpublisko teritoriju nodrošinājuma valdības administrācijas Plānošanas
un būvniecības daļas vadītāju par
tematiskā plānojuma izstrādi;
• piekrist pieņemt bezatlīdzības atbildīgo amatpersonu, kurai saskalietošanā līdz 2025. gada 31. de- ņā ar Latvijas Republikas Ministru
cembrim nekustamā īpašuma kabineta 30.09.2014. noteikumu
Laimdotas iela 1, Piņķos, Babītes Nr. 573 „Elektroenerģijas ražošapagastā, Babītes novadā, zemes nas, pārvades un sadales būvju
vienības daļu 0,034 ha platībā, būvnoteikumi” 86. punktu ir tiekas nepieciešama Babītes novada sības apstiprināt būvju ekspluatācijā
pašvaldībai publiska bērnu rotaļu pieņemšanas komisijas sastādītos
būvju ekspluatācijā pieņemšanas
laukuma izbūvei un uzturēšanai;
• noslēgt zemes nomas līgumu aktus;
ar divām personām par pašval- • izsniegt izziņu vienai personai
dībai piederošā nekustamā īpašu- par piekrišanu iegūt īpašumā
ma „Kapi” zemes vienības daļas 166/2217 kopīpašuma domājamās
0,0125 ha platībā iznomāšanu bez daļas no nekustamā īpašuma „Sila
apbūves tiesībām – pagaidu rak- iela 8, k-2” Babītē, Babītes pagastā.
stura būves (treilera) novietošanai Izsniegt izziņu AS „Reverta” par
instrumentu un darba rīku glabāša- piekrišanu iegūt īpašumā nekustamo īpašumu „Lāču iela 32” Lapnai;
• ar 2015. gada 1. novembri vien- sās, Babītes pagastā. Izsniegt izzipusēji lauzt 2009. gada 1. septem- ņu vienai personai par piekrišanu
brī noslēgto lauku apvidus zemes iegūt īpašumā nekustamo īpašumu
nomas līgumu par nekustamā īpa- „Lejas iela 4”, 1/63 domājamās dašuma „Jaunļutas-2” zemes vienību ļas no nekustamā īpašuma „Lejas
iela 3A”, 1/63 domājamās daļas no
0,07 ha platībā;

nekustamā īpašuma „Akas iela 9A”,
1/63 domājamās daļas no nekustamā īpašuma „Dižbārdu Garā iela”
Mežārēs, Babītes pagastā. Izsniegt
izziņu vienai personai par piekrišanu iegūt īpašumā 1/2 domājamās daļas no nekustamā īpašuma
„Parka aleja 14” un 1/72 domājamās daļas no nekustamā īpašuma
„Parka aleja 4” Dzilnuciemā, Babītes
pagastā. Izsniegt izziņu vienai personai par piekrišanu iegūt īpašumā
nekustamo īpašumu „Meža iela 1B”
Babītē, Babītes pagastā;
• atteikt izsniegt izziņu SIA „Days”
par tiesībām saglabāt īpašumā
nekustamos īpašumus „Mellenes”,
„Viļņi” un „Kvieši” Salas pagastā.
Atteikt izsniegt izziņu SIA „Homelink” par tiesībām saglabāt īpašumā nekustamā īpašuma „Ieviņas”
zemes vienību Salas pagastā;
• izslēgt no dzīvokļa jautājumu risināšanas reģistra vienas personas
ģimeni un vienu personu;
• pagarināt sociālā dzīvokļa īres
līgumu ar vienu personu uz sešiem
mēnešiem;
• neuzņemt dzīvokļu jautājumu
risināšanas reģistrā vienu personu;
• apstiprināt Babītes novada pašvaldības saistošos noteikumus
Nr. 15 „Par grozījumiem Babītes

novada pašvaldības 23.02.2011.
saistošajos noteikumos Nr. 5 „Par
sociālo palīdzību trūcīgām un
maznodrošinātām ģimenēm (personām) Babītes novadā””;
• apstiprināt Babītes novada pašvaldības saistošos noteikumus
Nr. 16 „Par grozījumiem Babītes
novada pašvaldības 23.02.2011.
saistošajos noteikumos Nr. 6 „Par
maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Babītes
novadā””;
• apstiprināt Babītes novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.
17 „Par grozījumiem Babītes novada pašvaldības 26.09.2012. saistošajos noteikumos Nr. 18 „Par Babītes
novada pašvaldības pabalstiem””;
• apstiprināt Babītes novada pašvaldības saistošos noteikumus
Nr. 18 „Par grozījumiem Babītes
novada pašvaldības 26.06.2013.
saistošajos noteikumos Nr. 10
„Babītes novada pašvaldības nolikums””;
• ar 01.11.2015. veikt izmaiņas Babītes novada pašvaldības domes
22.04.2015. lēmumā „Par mobilo
tālruņu izmantošanas limitu noteikšanu” (protokols Nr. 6, 22.§);
• atzīt par tiesisku un atstāt spēkā
no izdošanas brīža Babītes novada
pašvaldības Būvvaldes 07.09.2015.
sēdes Nr. 15 lēmumu „Par būv-
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projektu izskatīšanu Babītes novadā”, protokola Nr.15, 1.§, kurā ar
Nr. 237 akceptētas izmaiņas būvprojektā un izmaiņas būvatļaujā
Nr. 101-08, un sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Saliena Leisure Developments” un sešu privātpersonu
sūdzības noraidīt kā nepamatotas;
• izdarīt grozījumus 06.01.2015.
noslēgtajā administratīvajā līgumā
par nekustamā īpašuma „Sprīdīši”
detālplānojuma īstenošanu kārtībā;
• ar 02.11.2015. veikt izmaiņas pašvaldības 17.12.2015. noteikumos
Nr. 22 „Par amatiem, to klasificēšanu un mēnešalgām pašvaldības
iestādēs 2015.gadā”;
• atļaut pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „Babītes siltums” iegādāties kanalizācijas notekūdeņu
tīklus par 56 478,14 EUR no SIA
„Saliena Infrastructure”;
• piešķirt 2000 EUR biedrībai
„Sporta klubs „Babīte”” dalībai un
ar dalību saistītajiem izdevumiem
Latvijas čempionātā un Baltijas līgā
volejbolā sievietēm.
Andrejs Ence,
Babītes novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs
Ar lēmumu pilnajām versijām
iespējams iepazīties vietnē
www.babite.lv, sadaļā „Pašvaldība”
– „Domes sēdes un lēmumi”

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

• sabiedriskās kārtības uzraudzībā
veikti 69 izbraukumi;
• Valsts policijā nogādātas piecas personas, no kurām trīs par
administratīvā pārkāpuma izdarīšanu, viena – aizdomās par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu;
• saņemti un izskatīti 57 iedzīvotāju iesniegumi un sūdzības;
• ar 46 personām veiktas pre-

ventīva rakstura pārrunas un
pieņemti paskaidrojumi;
• par apstāšanās un stāvēšanas
noteikumu neievērošanu sastādīti
12 protokoli – paziņojumi;
• par alkoholisko dzērienu vai
citu apreibinošo vielu lietošanu
sabiedriskā vietā vai par atrašanos sabiedriskā vietā tādā reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka
cieņu, sastādīti trīs administratīvā
pārkāpuma protokoli;
• par nesakoptiem īpašumiem
Babītes novada teritorijā sastādīti
septiņi administratīvā pārkāpuma
protokoli;
• Babītes novadā veikti divi reidi, kuru laikā pārbaudītas auto-

mašīnas un to vadītāji ar mērķi
novērst likumpārkāpumus un
noziedzīgus nodarījumus, kā arī
preventīva rakstura patrulēšana
novada teritorijā. Pārbaudītas
agrāk tiesātas personas un adresācijas noteikumu ievērošana,
novērtējot to atbilstību Babītes
novada saistošajiem noteikumiem. Pārbaudītas tirdzniecības
vietas un autoservisi.
Par sabiedriskās kārtības u.c.
likumpārkāpumiem
lūgums
ziņot sabiedriskās kārtības daļai, zvanot uz diennakts tālruni
29466001.
Ainārs Skudris,
sabiedriskās kārtības sargs

PAZIŅOJUMS PAR BŪVNIECĪBAS IECERES „BABĪTES VIDUSSKOLAS PĀRBŪVE” JŪRMALAS
IELĀ 17, PIŅĶOS, BABĪTES PAGASTĀ, NODOŠANU PUBLISKAJAI APSPRIEŠANAI

Ar Babītes novada pašvaldības administrācijas plānošanas un būvniecības daļas 2015. gada 5. novembra
sēdes lēmumu (prot. Nr. 21, 2.§) par būvniecības ieceri „Babītes vidusskolas pārbūve” nekustamajam
īpašumam Jūrmalas ielā 17, Piņķos, Babītes pagastā, kadastra apzīmējums 80480030301, būvniecības iecere
ir nodota publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
Publiskās apspriešanas termiņš – no 16.11.2015. līdz 17.12.2015. Šajā laikā projekta grafiskais materiāls
būs apskatāms Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkas 1. stāva vestibilā un plānošanas un būvniecības daļas telpās.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 16.12.2015. plkst. 16 Babītes novada pašvaldības administrācijas
ēkas 2. stāva zālē Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā.
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Babītes novada pašvaldības administrācijas
ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107, vai elektroniski, sūtot 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, reģistrācijas numurs,
adrese. Pieņemšanas laiks Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā – pirmdienās un ceturtdienās
plkst. 8.15–12.15 un 13–18.

Ārija Millere, plānošanas un būvniecības daļas vadītāja
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Saimnieciskie darbi oktobrī
Ceļi, meliorācija un
apgaismojums

Ekspluatācijā pieņemti šādi objekti:
• Priedaines ielas posms no
Mežaparka ielas līdz Miglas ielai
Piņķos;
• autoceļš C65, Dzilnuciems–
Piņķi, un izbūvētais ielu apgaismojums;
• stāvlaukums un apgaismojums
nekustamajā īpašumā „Loki”
Piņķos;
• ielu apgaismojums Stropu ielā
Spilvē.
Turpinās gājēju ietves būvniecība Kleistu ielas posmā Mežārēs.
Atjaunotas caurtekas un pabeigta caurteku galu betonēšana
un grāvju tīrīšana Salas pagastā.
Sakopts Babītes poldera aizsargdambis.
Uzsākti automātisko restu tīrītāju montāžas darbi Babītes sūkņu stacijā. Turpinās Dzilnupes
un Trenču polderu aizsargdambju sakopšana Babītes novadā.
Akceptēts būvprojekts par ielu

Izstrādāti tehniskie projekti
par elektroapgādes pieslēgumu
ierīkošanu: kulta telpai (kapliča)
objektā „Kapsēta” Spuņciemā, un
objektam „Mildas-1” Babītē.
Turpinās tehnisko būvprojektu
izstrāde nekustamajos īpašumos
Liepu aleja 17 un „Mildas-1” Babītē.
Tiek izstrādāts transporta attīstības tematiskais plānojums un
aizsargjoslu, aprobežojumu un
meliorācijas attīstības tematiskais plānojums.
Gājēju tiltiņš nekustamajā īpašumā „Antiņu kapi”. foto: L. Drozdova-Auzāne
Noslēgts līgums ar „Aktsiaselts
apgaismojuma izbūvi Sila ielā ku ielai 11B Babītē. Līgumcena ADAM Bd” filiāli „Adam DecoSpuņciemā, Salas pagastā.
22 380 EUR. Termiņš 01.02.2016. light Latvia” par Ziemassvētku
Noslēgts līgums ar SIA „Verdekoru piegādi, uzstādīšanu un
tex projekti” par piebraucamās Nekustamais īpašums un
nomu Babītes novadā. Līgumceielas un gājēju celiņu pārbūves plānošana
na 12 363 EUR.
būvprojekta izstrādi nekustama- Izbūvēts gājēju tiltiņš nekustaSagatavots līgums ar SIA „Karjos īpašumos „Piņķu ciems-2” majā īpašumā „Antiņu kapi” un šu izdevniecība Jāņa sēta” par veun Jūrmalas iela 17 Piņķos. Lī- turpinās četru jaunu rotaļlauku- lomaršrutu izveidi Babītes pagasgumcena 9911 EUR. Termiņš mu izbūve.
tā. Līgumcena 3070 EUR. Līgu19.03.2016.
Akceptēts tehniskais projekts ma izpildes termiņš – 4 mēneši.
Noslēgts līgums ar SIA „RE- „Pagastmājas rekonstrukcija par
MUS ELEKTRO” par ielu apgais- Kultūrizglītības centru nekusta- Pašvaldības
mojuma būvniecību posmā no majā īpašumā „Vietvalži” Spuņ- iestādes
Vecā Kalnciema ceļa līdz Celtnie- ciemā, Salas pagastā”.
Turpinās ģērbtuvju ēkas būvdar-

bi pie futbola laukuma Piņķos.
Izbūvēta ventilācijas sistēma Babītes vidusskolas ēkas
pagrabstāvā bijušās bibliotēkas
telpās.
Noslēgts līgums ar SIA „BM
Projekts” par Babītes novada
pašvaldības administratīvās ēkas
pārbūves un teritorijas labiekārtojuma būvprojekta izstrādi.
Līgumcena 8450 EUR. Termiņš
22.02.2016.
SIA „Projektēšanas birojs
„Austrumi”” turpina Babītes vidusskolas pārbūves būvprojekta
izstrādi.
Pieņemts lēmums slēgt līgumu
ar SIA „LC būve” par daudzfunkcionālā Sociālo pakalpojumu
centra pārbūvi Centra ielā 3 Piņķos. Līgumcena 298 313 EUR.
Elfa Sloceniece,
Babītes novada pašvaldības
izpilddirektore
Ziņojumā atspoguļots
saimniecisko darbu statuss
uz 28.10.2015.

Izmaiņas pašvaldības administrācijas struktūrvienībās
2015. gada 23. septembra Babītes
novada pašvaldības domes sēdē
tika apstiprinātas izmaiņas Babītes novada pašvaldības administrācijas nolikumā, kas paredz,
ka no 2015. gada 1. novembra,
pārkārtojot bijušo attīstības daļu,
tehnisko daļu un būvvaldi, administrācijā ir izveidotas trīs jaunas
daļas: plānošanas un būvniecības
daļa, būvniecības administratīvā
komisija un pašvaldības nekustamā īpašuma apsaimniekošanas
daļa.

3. Izskata alternatīvus tehniskos
risinājumus vides pieejamības
nodrošināšanai, ja nepieciešams,
lūdzot attiecīgās jomas nevalstisko organizāciju ekspertu viedokli
gadījumos, kad būvprojektā nav
iespējams ievērot būvnormatīvu
tehniskās prasības.
Plānošanas un būvniecības daļa 4. Izskata iesniegumus un pieatbilstoši savai kompetencei veic ņem lēmumus par būves vai tās
šādas darbības:
daļas lietošanas veida maiņu bez
1. Sniedz ziņas par teritorijas pārbūves.
izmantošanas un apbūves nosacī- 5. Pieņem būves ekspluatācijā.
jumiem, kā arī teritorijā esošiem 6. Sniedz konsultācijas par būvinženiertīkliem.
niecības procesa kārtību.
Saskaņā ar Latvijas Republikas li- 2. Izskata iesniegumus un pie- 7. Veic citas ar būvniecības prokuma „Par pašvaldībām” 15. panta ņem lēmumus par būvniecības cesu un tā atbilstību normatīvo
14. punktu un Būvniecības liku- ieceri, kā arī pārbauda lēmumos aktu prasībām saistītas darbības.
ma 7. un 12. pantu Būvvaldes ietverto nosacījumu izpildi un 8. Sniedz konsultācijas par būvfunkcijas būvniecības tiesiskuma iesniegto dokumentu saturu nor- niecības iespējām attiecīgajā terinodrošināšanai Babītes novada matīvajos aktos noteiktajā apjomā. torijā.
administratīvajā teritorijā domes
noteikto pilnvaru ietvaros veic
Babītes novada pašvaldības administrācijas struktūrvienības –
plānošanas un būvniecības daļa
un būvniecības administratīvā
komisija.

Būvniecības administratīvā komisija atbilstoši savai kompetencei veic šādas darbības:
1. Kontrolē būvniecības procesu
un tā atbilstību Būvniecības likuma un citu būvniecības regulējošo normatīvo aktu prasībām.
2. Informē par notiekošās būvniecības tiesisko pamatojumu un
sniedz ziņas par būvi.
3. Norīko būvinspektoru būvniecības kontrolei objektā un nosaka
būvlaukuma apmeklējuma grafiku.
4. Pieņem būves ekspluatācijā.
5. Pārreģistrē būvatļaujas un pagauzdeva interesējošus jautājumus rina būvatļauju derīguma termiņu.
speciālo vienību karavīriem un 6. Sniedz konsultācijas par būvtikās ar glābšanas dienestu talis- niecības procesa kārtību.
maniem.
7. Veic citas ar būvniecības proLai gan Babītes vidusskolas cesu un tā atbilstību normatīvo
komandas spēcīgajā konkurencē aktu prasībām darbības.
godalgotās vietas neieguva, redzē- 8. Reģistrē citu institūciju izdotais un izjustais ir lielisks papildi- tās būvatļaujas.
nājums jau iegūtajām zināšanām 9. Vispārīgajos būvnoteikumos
un prasmēm paša un apkārtējo paredzētajā kārtībā sadarbojas ar
drošības jautājumos.
Būvniecības valsts kontroles biBaiba Vītola, Babītes roju un institūcijām, kuras pilda
vidusskolas latviešu valodas un būvvaldes funkcijas.
literatūras skolotāja 10. Izdara atzīmi par būvdarbu

Jaunas zināšanas un prasmes savai un apkārtējo drošībai
23. oktobrī Babītes vidusskolas
7.a un 8.b klases izglītojamo
komandas savu audzinātāju
Sandras Sestules un Diānas Eglītes pavadībā devās uz Latvijas
Republikas Iekšlietu ministriju,
lai kopā ar vēl 19 komandām no
citām Latvijas izglītības iestādēm
piedalītos Iekšlietu ministrijas,
AS „Latvijas Gāze“, „Līvu akvaparks“, Valsts policijas, Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta

rīkotajā konkursā „Esi drošs –
neesi pārdrošs!” pusfināla sacensībās.
Sacensību gaitā dalībnieki atbildēja uz žūrijas jautājumiem par
savu rīcību dažādās iespējamās
bīstamās ikdienas situācijās, demonstrēja prasmes, glābjot un
atdzīvinot cilvēku, tērpās drošības dienestu darbinieku speciālajā
ekipējumā, vēroja dažādu cīņas
paņēmienu demonstrāciju, mācījās noņemt pirkstu nospiedumus,

9. Vispārīgajos būvnoteikumos
paredzētajā kārtībā sadarbojas ar
Būvniecības valsts kontroles biroju un institūcijām, kuras pilda
būvvaldes funkcijas.
10. Izdara atzīmi būvatļaujā
par tajā ietverto projektēšanas
nosacījumu izpildi.

uzsākšanas nosacījumu izpildi
paskaidrojuma rakstā, apliecinājuma kartē vai būvatļaujā.
Pašvaldības nekustamā īpašuma apsaimniekošanas daļas
funkcijas:
1. Sekmēt Babītes novada pašvaldībai piederošo nekustamo
īpašumu līdzsvarotu un ilgtspējīgu attīstību atbilstoši pašvaldības
plānošanas dokumentiem.
2. Organizēt un vadīt pašvaldībai
piederošo ielu, ceļu un laukumu,
hidrotehnisko būvju, meliorācijas
sistēmu un tiem piesaistīto elektroapgādes objektu uzturēšanu, būvniecību, atjaunošanu un pārbūvi.
3. Organizēt un vadīt pašvaldībai
piederošo ielu, laukumu un citu
publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošanu, parku, skvēru un
zaļo zonu ierīkošanu un uzturēšanu.
4. Izveidot, uzturēt un aktualizēt
datu bāzi par pašvaldībai piederošajiem vai valdījumā esošajiem
nekustamajiem īpašumiem.
5. Organizēt Babītes novadā sadzīves atkritumu apsaimniekošanu neatkarīgi no tā, kā īpašumā
tas atrodas, kontrolēt to savākšanu un izvešanu.
Jaunizveidoto daļu kontaktinformācija atrodama pašvaldības
interneta vietnē www.babite.lv.
Ainārs Kravals,
Babītes novada pašvaldības
administrācijas vadītājs
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Izaicinājumi un problēmas imigrantu integrēšanā kopienā un bērnu izglītošanā
Globalizācija ir viena no 21. gad- vēlējušies ķīnieši un korejieši. Šie
simta iezīmēm, pasaule kļūst cilvēki nav bēgļi, viņiem ir darbs
arvien atvērtāka, attālumi ir sa- un dzīvesvieta, ienākumi ģimenes
rukuši, mēs iepazīstam to, kas uzturēšanai. Visbiežāk ārzemnieagrāk šķita tāls un svešs.
ku ģimeņu vecāki saviem bērniem
izvēlas starptautiskās skolas, kur
Šodien cilvēku iespējas kļūst ar- mācību valoda ir angļu. Taču ir
vien plašākas, tostarp ceļojumi, arī ārzemnieki, kuri vēlas integrēmācības, kā arī dzīve un darbs ties Latvijas sabiedrībā un izvēlas
citās zemēs. Pasaule ir atvērta. savus bērnus sūtīt kādā no valsts
Cilvēku migrācija kļūst arvien izglītības iestādēm. Latvijas valsts
plašāka. Arī Latvijā ar katru gadu Izglītības likuma 2010. gada gropieaug imigrantu skaits. Saskaņā zījumos arī trešo valstu pilsoņiem
ar Pilsonības un migrācijas lietu tika piešķirtas bezmaksas oblipārvaldes Iedzīvotāju reģistra da- gātās izglītības iespējas, tādējādi
tiem, 2015. gada 1. janvārī Latvijā būtiski uzlabojot izglītības pieejabija 2,1 miljons iedzīvotāju, no mību imigrantu bērniem.
kuriem 1,3% ir citu valstu pieBabītes vidusskolā mācās vaiderīgie.
rāki ārzemnieki, kuri, iestājoties
Pēdējos gados arī Babītes no- skolā, latviešu valodu nepārvalvadā ir pieaudzis trešo valstu pil- dīja. Ārzemnieku ienākšana skolā
soņu skaits – iedzīvotāji, kuriem skolotājus mudināja meklēt riir uzturēšanās atļaujas. Lielākā sinājumus, kā palīdzēt bērnam
daļa tie ir Eiropas valstu vai bi- integrēties, apgūt valodu un iejušo Padomju republiku pilsoņi, kļauties mācību procesā, – tās bija
kuri pārvalda krievu valodu, kas gan problēmas, gan izaicinājumi
atvieglo integrēšanos Latvijas sa- un papildu darbs. Problēmas risibiedrībā. Mūsu novadu par dzī- nāt palīdzēja arī novada pašvaldīvesvietu izvēlējušies arī cilvēki no ba, jau otro gadu finansējot latviedaudz tālākām zemēm ar atšķi- šu valodas skolotāja fakultatīvās
rīgu kultūru, reliģiju un valodu. nodarbības darbam ar imigrantu
Saskaņā ar Babītes novada pašval- bērniem.
dības Iedzīvotāju reģistra datiem,
Lai iegūtu jaunas zināšanas,
novadā deklarēti dažādu tautību mācību metodiku un izzinātu
cilvēki: serbi, irākieši, libānieši, citu pieredzi darbā ar bērniem,
sīrietis, indieši, filipīnietis... To- kuri runā angļu valodā vai tikai
mēr visvairāk mūsu novadu iz- savā dzimtajā valodā, piemēram,

indiešu, Babītes vidusskola pieteicās biedrības „Izglītības attīstības centrs” (IAC) partnerībā
ar Latvijas Kopienu iniciatīvu
fondu (LKIF) un Norvēģijas
Valsts daudzkultūru izglītības
centru (NAFO) apakšprogrammas „Nevalstisko organizāciju
projektu programmas” īstenotajam projektam „Dažādība kā
izglītības un kopienas attīstības
resurss” (projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un
Norvēģija). Projekta mērķis ir
sekmēt vienotas, demokrātiskas
labklājības sabiedrības veidošanu
Latvijā, balstoties uz starpkultūru
dialogu, daudzveidīgu sabiedrības
grupu integrāciju, izglītojošām aktivitātēm un aktīvu piedalīšanos
sabiedrības dzīvē.
Septembra beigās Babītes
vidusskolas komanda devās uz
Siguldu, lai projekta ietvaros kopā
ar vēl 14 skolu komandām no visiem Latvijas reģioniem piedalītos trīs dienu seminārā. Skolotāji
noklausījās interesantas lekcijas
par migrācijas situāciju pasaulē
un integrācijas procesiem Latvijā.
Praktiskajās nodarbībās semināra
dalībnieki izspēlēja dažādas problēmsituācijas, meklēja risinājumus,
dalījās pieredzē ar citām skolām.
Darbā ar imigrantu bērniem Latvijas skolās pieredze uzkrāta visos
Latvijas reģionos.

Pierīgas pirmsskolas izglītības iestāžu skolotājus iepazīstina
ar Salas sākumskolas īstenoto projektu
28. oktobrī Salas sākumskolā no- kur visu trīs grupu skolotājas
risinājās seminārs praktikums semināra dalībniekus iepazīstināja
Pierīgas pirmsskolas izglītības ar āra aktivitātēm, kas ir intereiestāžu skolotājiem par ES „Eras- santas, efektīvas un radošas tieši
mus+” projektu „Paņem dabu dabas izpētei.
Skolotājas pašas varēja iejustaiz rokas”, ko Salas sākumskola
īstenoja iepriekšējā mācību gadā. ies pirmsskolēnu ādā, izspēlējot
dažādas aktivitātes un rotaļas.
Semināra pirmajā daļā tika pre- Montesori grupas/„Kāpēcīšu”
zentēti visi trīs projekta braucieni skolotājas Astra Šumska un
(uz Bulgāriju, Čehiju un Zviedr- Valentīna Blāķe prezentēja
iju) un projekta mērķi, uzdevumi, dažādas dabas izpētes un izziņas
ieguvumi un secinājumi, kā arī rotaļnodarbības, pamatojoties
semināra dalībniekiem dāvātas uz Montesori mācību metodēm,
projekta rezultātā tapušās rokas- „ABC” grupas skolotājas Aggrāmatas. Otrā – praktiskā – daļa rita Zvingule un Baiba Puriņa
notika laukā, skolas pagalmā, vadīja interesantu spēli, kur ka-

tram skolas pagalmā bija jāatrod konkrēts dabas materiāls
– čiekurs, zīle, zars vai sūnas
gabaliņš – un jānoliek tas pie attiecīgā attēla. „Ķiparu” skolotāja
Ilona Balode ļāva visiem atgriezties pavisam agrā bērnībā
un demonstrēja rotaļnodarbību pašiem mazākajiem –
kā ar lakata un krāsaino lapu
palīdzību var sarīkot pamatīgu
un jautru lapkriti. Izrādās, rotaļas laikā var viegli arī integrēt
matemātiskos priekšstatus pašiem
mazākajiem.
Aija Vanaga,
Salas sākumskolas skolotāja

savas prasmes pedagoģiskā darbā
ar citu tautu bērniem, bet bez
valsts finansiālā atbalsta daudzas
lietas nav iespējams realizēt.
Ar semināra dalībniekiem tikās Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts sekretāra vietniece,
Izglītības departamenta direktore
Evija Papule, kura izteica atzinību
skolotājiem par ieguldīto darbu
šīs salīdzinoši jaunās problēmas
risināšanā, rosināja skolotājus
nākt klajā ar idejām, bet tas, kāda
ir Izglītības un zinātnes ministrijas tuvākās nākotnes programma
imigrantu bērnu izglītošanas jautājumā, semināra dalībniekiem
palika neskaidrs, jo finansējums
nepieciešamo papildu resursu
apmaksai tuvākā nākotnē nav
plānots.
Projekts turpinās līdz 2016. gada aprīlim. Tā gaitā plānots izstrādāt, aprobēt un publicēt programmu un metodiskos materiālus
„Dažādība kā izglītības un kopienas attīstības resurss”. Babītes vidusskolas komandas dalībnieki
jau tagad iegūtās zināšanas nodod
tālāk saviem kolēģiem, kā arī aktīvi turpinās iesaistīties projekta
aktivitātēs un dos savu ieguldījumu mācību un metodiskā materiāla izstrādē.
Elga Jonina,
Babītes novada pašvaldības
izglītības darba speciāliste

Šogad Babītes vidusskolai – 35!
Sūti apsveikumu jubilejā!

Esiet sveicināti, Babītes vidussko- apsveikumus kopā ar visa labākā
las izglītojamie un viņu vecāki, novēlējumiem jubilāram gan no
esošie un bijušie pedagogi un tuvām, gan tālām vietām.
Tāpēc, dodoties tālākos un
darbinieki un, protams, absoltuvākos ceļojumos, aicinām ziedot
venti!
mirkli, lai sagādātu prieku savai
Gadi paskrējuši nemanīti un lāgā skolai! Sūtiet mums apsveikumus
nesaskaitīti, jo skolā jau nevienam no ikvienas vietas, kur pabūsiet,
nav laika gadus un mirkļus skaitīt, sūtiet kā vecos, labos laikos – ar
un kuram gan skaistajos skolas pasta starpniecību, nevis caur
elektroniskajiem saziņas līdzekgados tas vispār būtu vajadzīgs!
Neesam paspējuši vēl aptvert, ļiem. Būsim mazliet vecmodīgi,
bet Babītes vidusskolas 35. jubi- bet tas taču ir tik romantiski un
lejas gads jau klāt!
skaisti!
Jau izsenis pasaulē zināma
Apsveikumus gaidīsim līdz
brīnišķa tradīcija – sūtīt skaistus 2016. gada 24. martam.
Kad aprīlī atnāksiet ciemos,
skolā jūs gaidīs saņemto atklātnī„Gain Fast” solists Kaspars Zlidnis.
šu izstāde – savdabīga „ApsveikuFilma „Cigarete – tava klusā nāve”
mu siena”, kurā apkoposim visus
oktobra nogalē tika pārraidīta TV
jūsu labos un siltos, savai skolai
kanālā „RE:TV”, kā arī ikviens to
veltītos vārdus un domas!
var noskatīties www.youtube.com.
Sūtiet apsveikumu savai skolai
Īsfilma CD formātā ir nodota arī
no katras vietas, kur šogad pabūBabītes vidusskolas rīcībā.
siet! Mēs gaidīsim:
Līga Daukante-Šlisere,
Babītes vidusskola, Jūrmalas
filmas producente
iela 17, Babītes pagasts, Babītes
(SIA „DK Media”)
novads, Latvija, LV-2107.

Radīta filma skolēniem par smēķēšanas kaitīgumu
SIA „DK Media” sadarbībā ar skolās stāsta kampaņas organizatovairākām pašvaldībām, tostarp ri – Slimību un profilakses centra
Babītes novada pašvaldību, un pārstāvji. Filmā esam iesaistījuši arī
uzņēmumiem ir izveidojusi uz- mediķus – prof. A. Krams runā par
skates materiālu – īsfilmu „Ciga- plaušu slimībām, savukārt par cirete – tava klusā nāve”.
garetes ietekmi uz mutes dobumu
esam uzklausījuši prof. E. SenaĪsfilmā uzrunātie Latvijas skolu sko- kolas viedokli. Filmā komentāru
lēni dalās savā pieredzē. Par smē- sniedz TV zvaigzne, ielu vingroķēšanu un kampaņas lietderīgumu šanas biedrības biedrs un grupas

Projekta īstenotāji programmu sagatavoja kopā ar sadarbības
partneriem Norvēģijā. Semināra
dalībniekiem bija iespēja iepazīt
labās prakses piemērus kvalitatīvas izglītības nodrošināšanā
daudzkultūru sabiedrībā Norvēģijas skolās.
Norvēģu skolotājiem ir liela,
daudzu gadu pieredze darbā ar
imigrantu bērniem. Šo ziemeļu
zemi par mājvietu ir izvēlējušies
kara, nabadzības un politisko represiju bēgļi no Eiropas, Āfrikas
un Āzijas valstīm. Saskaņā ar šā
gada datiem, 15,6% valsts iedzīvotāju Norvēģijā ir imigranti. Valstī
izstrādātā migrācijas politika dod
labus rezultātus cittautiešu integrācijā. Labi panākumi ir arī imigrantu bērnu izglītošanā, ko palīdz
īstenot norvēģu pedagogu izstrādātā speciālā mācību metodika –
papildu nodarbības – darbam ar
imigrantu bērniem. Lai visu to
paveiktu, bija nepieciešams valsts
finansējums, ko valsts arī piešķīra.
Šāda valsts politika ilgtermiņā atmaksājas, jo integrējušies un lojāli
cittautieši ir ieguvums sabiedrībai.
Ieguldītie līdzekļi ir lieli, un tos
bagātā Norvēģija var atļauties.
Norvēģu pieredze ir interesanta un noderīga, semināra dalībnieki secināja, ka daudz ko iespējams
pielietot arī Latvijas skolās. Skolotāji ir gatavi mācīties un pilnveidot
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Mārtiņdiena Salas sākumskolā „Mazputniņi” un „Pīlādzīši” izzina putras noslēpumus
10. novembrī Salas sākumskolas
un pirmsskolas grupu audzēkņi
svinēja Mārtiņus. No rīta, posušies izpušķotām žagaru astēm
un bruņojušies ar ticējumiem un
Mārtiņdienas tautasdziesmām,
visi satikās skolas zālē, lai
ieskandinātu svētkus, izdancotu
dažādas tautas dejas un ietu rotaļās. Skolotāja Sandra Zeltiņa
ar savas klases meitenēm visus
apdziedāja un atgādināja dažādas
Mārtiņdienas paražas.

Mārtiņdiena Salas sākumskolā.
Foto no Salas sākumskolas arhīva

Vēlā pēcpusdienā pirmsskolēni,
skolēni un viņu vecāki sanāca kopā
uz vienu kārtīgu Mārtiņdienas
gadatirgu. Kas par rosību! Kas par
andeli un kaulēšanos! 25 ģimenes
piedalījās gadatirgū ar dažādiem
rokdarbiem, amatniecības darinājumiem un kulinārijas brīnumiem,
visi kopā – gandrīz simt apmeklētāju – radot patiesi iespaidīgu
Mārtiņtirgus atmosfēru. Kņada,
rosība un smiekli – gaisotne
gadatirgū bija nudien pacilāta. Arī
piedāvājums bija plašs: rotas, krelles,
rokassprādzes, cepumi, grauzdiņi,
kēksiņi un konfektes, gleznas,
kartītes un koka dēlīši, suvenīri
un piekariņi – kā tik tur nebija!
Pēc stundas, kad viss bija iztirgots,
galdi tukši, našķi apēsti un pļāpas
izpļāpātas, tirdziņš ar patīkamu
nogurumu un lielu gandarījumu
apklusa un vēra savas durvis ciet.
Vissirsnīgākais paldies sākumskolas un pirmsskolas audzēkņiem un viņu vecākiem par
atsaucību un dalību tirdziņā!
Aija Vanaga,
Salas sākumskolas skolotāja

Muzikāli radošs seminārs Pierīgas pirmsskolas
izglītības iestāžu skolotājiem Babītes PII
21. oktobrī Babītes pirmsskolas
Otrajā daļā skolotājām mūziizglītības iestāde uz semināru „K. kas skolotājas Ingrīdas DzelzkalēOrfa elementārās muzicēšanas jas vadībā tika dota iespēja darformas pirmsskolā” pulcēja Pierī- boties pašām, tika apgūta skanošo
gas pirmsskolas izglītības iestāžu žestu „ķēdīte” un iestudēts neliels
mūzikas skolotājas. Semināru va- instrumentāls skaņdarbs. Dalībdīja Babītes PII mūzikas skolotāja niekiem tika piedāvāts arī izzinošs
Ingrīda Dzelzkalēja.
materiāls, ko semināra vadītāja
ieguva, šovasar apmeklējot LielSeminārā Babītes PII akcentēja ra- britānijas „Orff ” biedrības rīkotos
došu mūziku, uzsverot improvizāci- starptautiskos kursus Jorkā.
jas nozīmīgumu muzikālajā procesā.
Semināru apmeklēja 17 mūProgrammas pirmajā daļā zikas skolotājas, piedalījās arī
skolotājas varēja vērot bērnu Pierīgas Izglītības, kultūras un
darbošanos. „Mārīšu” grupas sporta pārvaldes galvenā spebērni demonstrēja iesildīšanās ciāliste izglītības jautājumos
vingrinājumus ar kustībām un Vija Tomiņa.
dziedāšanu, rotaļdeju ar skaņu
Babītes PII
rīkiem, bērni dziedāja un spēlēja rudens rondo, spēlēja skanošos žestus, veidoja muzikālās
figūras un rādīja savu ritma uztveres prasmi, kustoties džambas
pavadījumā. Kā stāsta semināra
vadītāja, „radoša saskarsme ar
mūziku bērnā rada ļoti pozitīvas
emocijas, līdz ar to muzikālās
nodarbības pārvēršas interesantā un aizraujošā ceļojumā. Tāpēc
arī bērni, sniedzot priekšnesumus,
šajā seminārā bija atraisīti, brīvi,
vienlaikus lieliski veicot mūzikas
skolotājas dotos uzdevumus, kuPierīgas pirmsskolas izglītības
ros bija iespēja demonstrēt savu
iestāžu mūzikas skolotājas radoprasmi radoši izmantot jau zinā- ši iesaistās Babītes PII seminārā
mos kustību, ritma un melodiskos par muzicēšanas formām.
Foto no Babītes PII arhīva
elementus.”

Jau otro gadu pirmsskolas
izglītības iestāde „Saimīte” aktīvi
darbojas AS „Rīgas Dzirnavnieks”
rīkotajā „Putras programmā”.
Šoruden „Putras programmā”,
kuras devīze bija „No graudiņa
līdz galdam”, aktīvi iesaistījās
„Saimītes” grupiņu „Mazputniņi”
un „Pīlādzīši” bērni.

vārīja, cepa un garšoja. Ar lielu
prieku darbojās graudu malšanas procesā, uzzinot, kā patiesībā
rodas milti.
„Putras programmas” laikā
tika vārītas visdažādākās biezputras. Tās ēdot, klāt pievienoja
dažādas piedevas – ievārījumus,
kanēli, žāvētas ogas, sēkliņas utt.
Skolotāji radīja bērniem arī iespēNav noslēpums, ka daļa bērnu ju pašiem izbaudīt putru tapšanas
nelabprāt brokastīs ēd putras, procesu, tādējādi rosinot pavisam
tāpēc šis projekts kalpo tam, lai citu interesi par putrām. Bērni
bērni zinātu, lai izprastu putras paši klāja galdus, kopā garšoja un
nozīmīgumu cilvēka uzturā, lai izteica savu viedokli par paveikto
un izgaršoto.
izgaršotu to daudzveidību.
Projekta laikā bērni iepazinās
Bagātinot zināšanas par miltu
ar kviešu, rudzu, miežu un auzu izstrādājumiem, „Mazputniņi” degraudiem un ar to izstrādāju- vās uz veikalu, lai izpētītu, ko var
miem. Bērni vēroja, svēra, mērī- nopirkt tur un kā izskatās dažādie
ja, salīdzināja, iesēja tos, samala, graudu izstrādājumi. Ilgi apsprie-

žama bērnu vidū bija arī mācību ekskursija uz maizes ceptuvi
„Lāči” Babītes novadā, kur bērni
vēroja maizes tapšanas procesu.
Maize un pašu izveidotais un
„Lāčos” izceptais kliņģeris šķita
īpaši garšīgs gan bērniem, gan
viņu vecākiem.
„Putras programmas” noslēgumā četrus gadus vecie bērni
apciemoja citu grupu audzēkņus,
lai stāstītu par saviem atklājumiem un iegūtajām zināšanām.
Projektā pavadītais laiks bērniem
deva prieku, gandarījumu un
pašu atklātas un praksē pārbaudītas zināšanas.
Marija Gļauda,
PII „Saimīte” grupas
„Mazputniņi”
skolotāja

Babītes Mūzikas skolas stīgu nodaļas audzēkņi gūst
augstu novērtējumu kamermūzikas festivālā
Babītes Mūzikas skolas stīgu
nodaļas audzēkņiem oktobra
nogalē bija iespēja rudenīgajām
ainavām piešķirt vēl sulīgākus
toņus, krāsojot rudeni mūzikā, –
23. oktobrī viņi piedalījās II Kamermūzikas festivālā „Rudens
krāsas mūzikā” Tukumā.
Festivāls norisinājās divās daļās.
Babītes Mūzikas skolas 3. klašu
čellistu ansambļa (pedagogs Anita
Roze) un 4.–5.klašu vijolnieku
ansambļa (pedagogs Elita Kolča)
audzēkņi aizrautīgi muzicēja festivāla 1. daļas koncertā, kurā uzstājās dažādu sastāvu ansambļi no
Auces, Birzgales, Mērsraga, Olaines,
Tukuma un Šauļu 1. mūzikas skolas
un Ventspils Mūzikas vidusskolas.
Babītes Mūzikas skolas vijolnieku ansamblis par labu saspēli
izpelnījās vienu no piecām specbalvām, bet čellistu ansamblis
ieguva Goda balvu. Abi ansambļi
tika izvirzīti dalībai festivāla
2. daļas koncertā, kas notiks Durbes
pilī.

Babītes Mūzikas skolas stīgu nodaļas audzēkņi un pasniedzēja
pēc II Kamermūzikas festivāla „Rudens krāsas mūzikā”. No kreisās
2. rindā: Elizabete Mona Zariņa, Anita Roze, Katrīna Madara Pleša,
Maksims Skibickis; 1. rindā: Elīza Bērziņa, Samanta Ermane, Elita
Kolča, Līva Šalkovska. Foto no Babītes Mūzikas skolas arhīva

Kamermūzikas festivāls, kurā baudīt dažādu žanru, stilu un
piedalījās muzikāli augstvērtīgi raksturu mūziku.
sagatavoti ansambļi ar izkoptu
Elita Kolča,
skatuves kultūru, bija labi orgaBabītes Mūzikas skolas
nizēts. Klausītājiem bija iespēja
vijoles pasniedzēja

Mūsu čellistam 3. vieta starptautiskajā
jauno mūziķu konkursā
No 4. līdz 7. novembrim Kauņā
norisinājās starptautiskais jauno
mūziķu konkurss „Kaunas Sonorum 2015”, kas kopā pulcēja
dalībniekus no Lietuvas, Latvijas, Krievijas, Polijas, Ukrainas
un Somijas.

audzēknis Maksims Skibickis. Tā
kā konkursā gan vijoles, gan čelli
tika vērtēti vienā grupā, Maksimam bija ievērojama konkurence –
34 mūziķi – katrs ar savu pieredzi, meistarību un vēlmi uzvarēt.
Neskatoties uz to, ka Maksims
Konkursā kopā ar savu koncert- čellu spēlē tikai divarpus gadu,
meistari Ļubovu Markulāni un viņa sniegums bija ļoti kvalitaskolotāju Anitu Rozi piedalījās arī tīvs, kas ļāva viņam ierindoties 3.
mūsu mūzikas skolas čella klases vietā, bet no klausītājiem saņemt

vētrainus aplausus.
Kārtējo reizi liels lepnums par
to, ka mūsu vidū ir ne tikai talantīgi, bet arī ar darba tikumu
apveltīti bērni, kuri, profesionāļa
vadīti, mācās attīstīt savas spējas.
Novēlam Maksimam turpmākus
panākumus, bet viņa skolotājiem –
izturību un vairāk šādu audzēkņu!
Česlavs Grods, Babītes Mūzikas
skolas direktores vietnieks
izglītības darbā
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Babītes novada jauniešu
tikšanās: secinājumi un idejas
15. oktobrī Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības centrā
notika biedrības „Pierīgas partnerība” rīkotā Babītes novada
jauniešu tikšanās, lai runātu par
jauniešu iespējām un aktivitātēm
Babītes novadā.
Pasākuma pirmajā daļā Jaunatnes starptautisko programmu
aģentūras pārstāve Kintija Bulava stāstīja par Eiropas Savienības
programmu „Erasmus+: Jaunatne
darbībā” – projektiem, kurus īstenojoši Latvijas jaunieši, Eiropas Brīvprātīgo darbu un citām
jauniešu apmaiņas programmām.
Ar praktiskiem padomiem dalījās
Evita Eglīte, kura brīvprātīgo darbu veica Francijā. Evita aicināja
jauniešus nebaidīties no kādas
valodas nezināšanas, jo uzņemošā
organizācija ņem vērā jaunieša
prasmes. Veicot brīvprātīgo darbu,
Evita arī uzlaboja franču valodas
zināšanas un iepazina citas valsts
kultūru.
Šobrīd Babītes vidusskolā top
jauniešu klubiņš „Iela”. Pasākumā otrajā daļā jaunieši prezentē-

ja idejas, ko varētu veikt jaunieši
un citi interesenti klubiņā „Iela”.
Jaunieši varētu rīkot dažādus pasākumus: kino vakarus, mākslas
izstādes, senioru balles, interešu
pulciņus, klases vakarus u.tml. Šī
telpa būtu pieejama arī visiem Babītes novada iedzīvotājiem. Klubiņā „Iela” notiktu sadraudzības
semināri, muzikālie, literatūras,
anekdošu un deju vakari, teātra,
improvizācijas pulciņš, kā arī
tikšanās ar populāriem cilvēkiem. Jautājot, kas šos pasākumus
varētu rīkot, jaunieši ierosināja,
ka novadā būtu nepieciešams
jaunatnes lietu speciālists, kurš
nodrošinātu šo pasākumu rīkošanu un informētu jauniešus par
dažādām aktivitātēm. Tikšanās
laikā secināts, ka Babītes novada
jauniešiem ir maz zināšanu par
Latvijas jauniešu organizācijām,
to darbību un jauniešu iespējām.
Lai arī informācija par pasākumu bija pieejama internetā,
tostarp novada mājaslapā, bija izveidoti vides plakāti, uz semināru
ieradās tikai Babītes vidusskolas
skolēni, un tas arī – tikai pateico-

Ziņo par pārkāpumiem
pret vidi ar „Vides SOS”!

Mežā izgāzti atkritumi... Gribi un nevalstisko organizāciju darbu
ziņot, bet nezini kur īsti atrodies? vides aizsardzības jomā.
Upē izlikti aizdomīgi tīkli...
Ar mobilās lietotnes palīdzību
Gribi ziņot, bet nezini kam? VVD var ziņot par augsnes, gaisa
Uzņēmums piesārņo vidi... Gribi un ūdens piesārņojumu, kā arī
ziņot, bet nav jau vērts, jo tāpat par dažādām aizdomīgām darnekas nemainīsies?
bībām un vērā ņemamiem vides
pārkāpumiem, piemēram, atkrities Babītes vidusskolas direktores Mainīsies, ja tu palīdzēsi! Valsts tumiem, zvejas un makšķerēšavietnieces izglītības jomā Gitas vides dienesta (VVD) vajadzībām nas rīkiem, upju un ezeru aizSondores un Babītes vidussko- izstrādāta mobilā lietotne „Vides sargjoslu pārkāpšanu un citiem
las pašpārvaldes informatīvajam SOS” pārkāpumu ziņošanai vides vides riskiem.
Vairāk par mobilo lietotni vaatbalstam, kas liecina par zemu jomā.
„Vides SOS” izstrādāts ar mēr- rat uzzināt vietnē www.videssos.lv.
jauniešu aktivitāti novadā.
Jūlija Ņikitina,
Aicinu ikvienu, kuram ir ide- ķi veicināt sabiedrības atbildību
jas, kā veicināt jauniešu aktivitāti pret vidi un izglītot par tās sau- Valsts vides dienesta sabiedrisko
attiecību speciāliste
un Babītes novada attīstību, sa- dzēšanu, kā arī valsts, pašvaldību
zināties ar pašvaldības adminisNovembrī bibliotēkas apmeklētāji var
trāciju, jo kā pašvaldība, tā arī
biedrība „Pierīgas partnerība” iepazīties ar šādām izstādēm:
atbalsta iedzīvotāju iniciatīvu un
Novembrī
labu ideju īstenošanu.
Tematiskās izstādes:
Vēlos pateikt paldies ikvienam
• jaunākās garīgās literatūras izstāde
semināra dalībniekam un Babītes
(Latvijas evaņģēliski luteriskās draudzes Kapitula dāvinājums);
novada pašvaldības domes depu- • Lāčplēša dienai un Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltīta
tātei Ilzei Bērziņai!
izstāde „Gaismas ceļš”;
Uz tikšanos klubiņa „Iela” ak- • 29. novembrī – Pirmais Advents.
tivitātēs!
Ievērojamu kultūras darbinieku jubilejas:
Alīna Lukjanceva, • komponistam Emīlam Dārziņam – 140;
biedrības „Pierīgas partnerība” • amerikāņu rakstniecei Margaretai Mičelai – 115;
• angļu rakstniekam Robertam Lūisam Stīvensonam – 165;
pārstāve
• amerikāņu rakstniekam Markam Tvenam – 180.
www.pierigaspartneriba.lv

Informēšanas seminārs par 2016. gadā pieejamo finansējumu
Biedrība „Pierīgas partnerība”
aicina uz informēšanas semināru
par 2016. gadā pieejamo finansējumu un atbalsta saņemšanas
nosacījumiem LEADER pasākumā.

Jaunā plānošanas perioda
ietvaros tiek veicināta vietējās
ekonomikas attīstība, ir paredzēts
finansējums jaunu uzņēmumu dibināšanai un esošo uzņēmumu
dažādošanai. Īpašs atbalsts paredzēts uzņēmumiem mājražošanā
Semināra laikā informēsim par un lauku tūrismā, kuru apgrozīnovembrī apstiprinātajiem Mi- jums ir ne vairāk kā 70 000 EUR
nistru kabineta noteikumiem, gadā. Finansējums tiek paredzēts
kas paredz atbalsta saņemšanas arī dabas un kultūrvēsturisko obkārtību un apstiprināto teritorijas jektu sakārtošanai un sabiedrisko
stratēģiju, kura savukārt paredz aktivitāšu, t.sk. apmācību, sociālo
attīstības prioritātes un finansē- aprūpes vietu un brīvā laikā pavadīšanas aktivitāšu, nodrošināšanai.
juma sadalījumu teritorijā.

LEADER programmas ieviešana
sāksies 2016. gada sākumā, un
uzņēmējdarbības atbalstam tiks
novirzīti 50% kopējā finansējuma.
Seminārs notiks 1.decembrī
no plkst. 17 līdz 19 Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības
centra Mazajā zālē (Jūrmalas iela
14A, Piņķi, Babītes novads).
Alīna Lukjanceva
(tālr. uzziņām 28644888) un
Nadīna Millere
(tālr. uzziņām 28644888),
biedrības „Pierīgas partnerība”
pārstāves

Aicinām skolēnus piedalīties stikla šķirošanas akcijā
„Uzņemies šefību pār konteineru 2!”
SIA „Eco Baltia vide” aicina
Pierīgas novadu skolu skolēnus
un skolotājus iesaistīties stikla
šķirošanas veicināšanas akcijā
„Uzņemies šefību pār konteineru 2!”, kas norisinās no šā gada
1. novembra līdz pat 2016. gada
29. februārim.

pavisam vienkāršs: gādāt, lai akcijas laikā konteiners labi pildītos
ar stikla pudelēm un burkām. Ar
šo akciju vēlamies skolēnos stiprināt zināšanas par atkritumiem,
jo īpaši – par stikla pudelēm un
burkām, kā par vērtīgiem izejmateriāliem, ko, izmantojot atkārtoti,
gudri varam ietaupīt dabas dotos
SIA „Eco Baltia vide” direktors resursus un darbos apliecināt savas
Jānis Aizbalts: „Aicinām ikvienu rūpes par vidi.”
Akcija norisinās Pierīgas reskolēnu un skolotāju iesaistīties
šajā stikla šķirošanas akcijā, būt ģiona novados – Siguldā, Ādažos,
uzņēmīgiem un uzņemties šefī- Salaspilī, Babītē un Mārupē.
bu pār konteineru! Uzdevums ir
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Katrā novadā tiks noteikta
viena komanda/klase, kuras gādībā nodotajos stikla konteineros akcijas periodā būs sašķirots
visvairāk stikla pudeļu un burku.
Uzvarētājs balvā iegūs apmaksātu
ekskursiju uz plastmasas pudeļu
pārstrādes rūpnīcu AS „PET Baltija” un dāvanu karti ceļamaizei
no „Rimi” 50 eiro vērtībā.
Pārsteiguma balva tiks sarūpēta
arī uzvarējušās komandas vai klases
skolotājai/-m. Akcijas nolikums pieejams vietnē www.vide.ecobaltia.lv
SIA „Eco Baltia vide”

Decembrī bibliotēka piedāvā šādas ievērojamu kultūras darbinieku
jubilejas izstādes:
• režisoram, operatoram Jurim Podniekam – 65;
• rakstniekam Žanim Grīvam – 105;
• dziedātājai Margaritai Vilcānei – 75;
• franču dziedātājai Edītei Piafai – 100;
• rakstniecei Regīnai Ezerai – 85; rakstniecei Zentai Ērglei – 95;
• angļu rakstniekam Džozefam Radjardam Kiplingam – 150.
8. decembrī visas dienas garumā Piņķu bibliotēkā visi tiek mīļi
aicināti uz sniegpārsliņu meistardarbnīcu „Dejā griežas sniegpārsliņa,
it kā balerīna viņa”. Kopā izgatavosim sniegpārsliņas-balerīnas un citus
Ziemassvētku rotājumus, ar ko izdekorēsim bibliotēku. Sevišķi gaidīsim
ģimenes ar bērniem. Būs apskatāma arī Ziemassvētkiem veltīta izstāde.

20. novembrī
Zelta kāzas svinēja
Staņislava un Vitolds
Margēviči!
Babītes novada
pašvaldības administrācija
pārim novēl stipru
veselību un gaišām
domām piepildītus
turpmākos kopdzīves
gadus!
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Sporta ziņas

Treiguts, 2. vietā Jānis Liepnieks,
3. vietā Raimonds Malahovskis.
3. grupā (40–49 gadi) 1. vietā Zane
PIERĪGAS NOVADU
Treigute un Atis Brikovskis, 2. vietā
SPORTA SPĒLES
Ilze Ķiploka un Igors Gucanovičs.
VOLEJBOLS
5. grupā (60–69 gadi) 1. vietā
24. oktobrī Babītes sporta kompleksā norisinājās sieviešu volej- Ināra Dūšele un Viktors Liepnieks.
6. grupā (70 gadi un vecāki)
bola sacensības. Piedalījās sešas
Pierīgas novadu komandas – Babīte, 1. vietā Ļubova Asajeva un Pauls
Mārupe, Mālpils, Krimulda, Ropaži Gīlis, 2. vietā Aina Kvēpa.
un Salaspils. Babītes novada koPierīgas novadu komandu samanda apakšgrupā ar 2:0 uzvarēja
Mārupes un Salaspils komandas un censībās septiņu novadu konkufināla spēlē par 1. vietu ar 1:2 (26:28; rencē Babītes novada komanda
25:13; 13:15) zaudēja Ropažu nova- izcīnīja godpilno 2. vietu.
Labākie Babītes novada peldēda komandai, izcīnot 2. vietu, bet
tāju sasniegumi Pierīgas novadu
3. vietu izcīnīja Mārupe.
kopvērtējumā:
1. vieta – Ļubova Asajeva (S70),
ŠAUTRIŅU MEŠANA
24. oktobrī Saulkrastos norisinā- Viktors Liepnieks (V60), Zane
jās šautriņu mešanas sacensības. Treigute (S40).
2. vieta – Ināra Dūšele (S60),
Piedalījās septiņas Pierīgas novadu komandas. Babītes komanda Ilze Ķiploka (S30), Ģirts Treiguts (V30), stafetes komanda:
izcīnīja 5. vietu.
Ilze Ķiploka, Zane Treigute, Ģirts
Treiguts, Atis Brikovskis.
PIERĪGAS UN BABĪTES
3. vieta – Aina Kvēpa (S70),
NOVADA SPORTA SPĒLES
Ilze Ķiploka (S40).
PELDĒŠANA
31. oktobrī Babītes sporta kompleksa peldbaseinā notika nova- ZOLĪTE
da sacensības peldēšanā pieau- 1.novembrī notika šā gada pēdēgušajiem.
jais, piektais posms Babītes noTā kā iepriekš nebijām plāno- vada sporta spēlēs kāršu spēlē
juši, ka sacensībās piedalīsies tik „zolīte”.Ritēja sīva cīņa par pirdaudz dalībnieku, peldēšanas sa- majām sešām vietām, jo pēdējā
censības notika paralēli Pierīgas posma rezultāti ietekmēja visu
novadu komandu sacensībām.
piecu posmu kopvērtējuma vietu
Kopējais sacensību dalībnie- sadalījumu.
ku skaits bija 92, no tiem 20 bija
Labākie 5. posmā: sievietes –
Babītes novada pārstāvji.
1. vieta Initai Reikai, 2. vieta DaiBabītes novada vērtējumā la- nai Pedecei, 3. vieta Dzintrai Svikbākie bija:
lei; vīrieši – 1. vieta Jānim Driks1. grupā (16–29 gadi) 1. vietā nem, 2. vieta Jurģim Lapiņam,
Sabīne Atte un Roberts Vimba, 3. vieta Aigaram Bērziņam.
2. vietā Anna Holberga un GeorSacensību gada kopvērtējums:
gijs Vagalis, 3. vietā Agnese Caica
1. vieta – Valdis Mincāns (6
un Andris Mančas.
p. +244), 2. vieta – Jurģis Lapiņš
2. grupā (30–39 gadi) 1. vietā Ģirts (6 p. +144),

3. vieta – Vladislavs Ribulis Zeltaleleja/MSĢ, RSU/MVS un
(7 p. +253), 4. vieta – Andris SK „Babīte”, kā arī viena Lietuvas
Streilis (14 p. +115),
komanda Kauņas „HEKSA”. SK
5. vieta – Jānis Driksne (14 p. + „Babīte” meitenes izcīnīja 3. vietu.
113), 6. vieta – Aigars Bērziņš
Sporta kluba „Babīte” sieviešu
(15 p. +63).
volejbola komanda ar izbraukuma
spēlēm Lietuvā sāka Baltijas sieFLORBOLS
viešu volejbola līgas čempionāta
31.oktobrī Spuņciema sporta 2015./2016. gada sezonu. Baltijas
hallē „Pīlādzīši” notika Babītes līgā spēlēs piecas Igaunijas konovada sporta spēļu sacensības mandas (Kohila VC, University of
florbolā.
Tartu, Voru VC, Tallinn Tehnical
Sacensībās piedalījās četras da- University, Tallinn University), dižādu vecumu jauniešu un pieau- vas Lietuvas komandas („Achema
gušo komandas, kā arī savus spē- KKSC” (Jonava), „HEKSA” (Kaukus sacensībās izmēģināja meite- ņa)) un piecas Latvijas komandas
nes. Pirmo vietu turnīrā izcīnīja (Jelgava/LU,
Zeltaleja/Murjāņu
komanda „Babīte U18”, otrajā vie- sporta ģimnāzija, Rīgas Stradiņa
tā – „Babīte”, trešajā vietā – „DTG”. Universitāte/Minusas
volejbola
6. oktobrī Spuņciema sporta skola, VK „miLATss” (Daugavpils)
hallē notika Latvijas 23. čem- un SK „Babīte”). 17. oktobrī Kauņā
pionāta pirmās līgas sacensības meitenes uzvarēja Kauņas komanflorbolā, kur sporta kluba „Babīte” du „Heksa” ar rezultātu 3:1 (19-25;
vīriešu florbola komanda turpi- 26-24; 25-15; 25-19) un 18. oknāja iesākto uzvaru sēriju, izrādot tobrī Jonavā ar rezultātu 3:2 (20pārākumu Rīgas Stradiņa univer- 25; 25-15; 23-25; 25-9; 15-12) uzsitātei ar rezultātu 8:3. 11. oktobrī varēja komandu „Achema KKSC”.
Ogrē SK „Babīte” ar 5:4 uzvarēja
31. oktobrī Babītes sporta
FK „Ogres Vilki”, 16. oktobrī Sa- kompleksā notika Baltijas sielaspilī SK „Babīte” ar 8:7 pagari- viešu volejbola līgas spēle starp
nājumā uzvarēja „Saulkalni” 8:7, sporta kluba „Babīte” un Dau17. oktobrī Spuņciema sporta hal- gavpils VK „miLATss” komanlē SK „Babīte” ar 5:4 uzvarēja FK dām. Ar rezultātu 3:1 uzvaru
„JeNo-1”, taču 24. oktobrī Irlavā svinēja „Babītes” komanda. Saar 3:9 zaudēja FK „Irlava/Avant”. vukārt nākamajā dienā mūsu
Pēc sešām aizvadītām spēlēm, iz- komanda sīvā cīņā ar rezultātu
cīnot piecas uzvaras un piedzīvo- 3:2 uzvarēja arī Latvijas pagājušā
jot vienu zaudējumu, SK „Babīte” gada čempiones VK Jelgava/LU.
ieņem 2. vietu Centra apakšgrupā.
Rezultatīvākie spēlētāji mūsu ko- FUTBOLS
mandā: Reinis Millers (6 vārti + 6 Latvijas čempionāta otrās līgas
piespēles), Emīls Berķis (5+3) un otrajā posmā piedalījās sešas
reģionu čempionātu labākās koMatīss Sīpols (4+2).
mandas, kuras pēc izlozes tika saVOLEJBOLS
dalītas divās grupās. Sporta klu10. un 11. oktobrī Jelgavā norisi- ba „Babīte” komanda 11. oktobrī
nājās tradicionālās Jelgavas kausa Piņķos piedzīvoja zaudējumu
izcīņas spēles, kur Baltijas sie- Rīgas čempioniem FC „Caramba
viešu volejbola līgas komandas Rīga” ar rezultātu 0:1 un 17. okpārbaudīja savu varējumu pirms tobrī Daugavpilī nospēlēja neTuvākie pasākumi Babītes novada pašvaldības
Baltijas līgas čempionāta sāku- izšķirti ar Latgales čempioniem
Kultūrizglītības centrā
ma. Sacensībās piedalījās četras „LDZ Cargo” 0:0 un grupā izcīnī15. decembrī plkst. 19 Latvijas Leļļu teātra viesizrāde bērniem „JūliLatvijas
komandas – Jelgava/LU, ja 2. vietu. Grupu uzvarētāji – FC
jonkuliņa Ziemassvētki”. Izrāde paredzēta bērniem no četru gadu vecuma.
Biļetes cena – 4 eiro. Biļetes uz teātra izrādi Kultūrizglītības centrā (Jūrmalas
ielā 14A) pie dežuranta no 1.decembra var iegādāties katru darba dienu no
plkst. 8 līdz 20, sestdienās – no plkst. 10 līdz 16.
22. decembrī plkst. 19 Kultūrizglītības centra Lielajā zālē Ziemassvētku koncerts „Ziemas sirds”. Bezmaksas ieejas kartes no 1. decembra
iespējams saņemt Kultūrizglītības centrā (Jūrmalas ielā 14A) pie dežuranta
katru darba dienu no plkst. 8 līdz 20, sestdienās – no plkst. 10 līdz 16.
Aktuālajai informācijai par pasākumu programmu, biļešu pieejamību aicinām sekot līdzi vietnēs www.babite.lv un www.facebook.com/
Babitesnovads.

Numura pielikumi
1. lpp. – Saistošie noteikumi Nr. 14 „Par grozījumiem Babītes novada pašvaldības
24.03.2010. saistošajos noteikumos Nr. 12 „Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas
saņemšanu Babītes novadā” “
3. lpp. – Saistošie noteikumi Nr. 18 „Par grozījumiem Babītes novada pašvaldības
26.06.2013. saistošajos noteikumos Nr. 10 „Babītes novada pašvaldības nolikums””

„Caramba Rīga” un Kuldīgas NSS/
FK „Nikers” piedalīsies finālā par
ceļazīmi uz pirmo līgu.
Ir noslēdzies Latvijas jaunatnes
čempionāts futbolā vecuma grupām U16 un U18. Sporta kluba
„Babīte” jaunieši U16 ierindojās
8. vietā, bet U18 komanda izcīnīja godalgoto 3. vietu.
No 16. līdz 18.oktobrim Igaunijas galvaspilsētā Tallinā norisinājās ikgadējais starptautiskais
bērnu futbola turnīrs „LEVADIA
YOUNG TALENTS CUP TALLIN”. Sporta klubu „Babīte” turnīrā pārstāvēja piecas komandas.
2008. un 2005. gadā dzimušie izcīnīja 1. vietas, 2004. un 2007. gadā
dzimušie – 4. vietas, bet 2006. gadā dzimušie – 7. vietu.

Informācija

2016. gadā notiks Latvijas 4. Vasaras olimpiāde. Sportistiem, kuri
nopietni trenējas un olimpiādē
plāno pārstāvēt Babītes novadu,
lūgums sniegt informāciju par sevi
Babītes sporta kompleksa vadītājam Guntaram Reikam vai sporta
metodiķim Sergejam Varšam.

MOTOKROSS

13. septembrī Brocēnu novada
„Bērzu” mototrasē norisinājās motokrosa sacensību „Monster Energy Superkauss” septītās sezonas finālposms, kurās piedalījās Baltijas
valstu spēcīgākie motokrosisti.
Babītes novada sportists Gints
Filipsons sacensībās ierindojās
augstajā 6. vietā, bet sacensību
kopvērtējumā – 8. vietā.
20. septembrī Pilsblīdenes
mototrasē notika Latvijas kausa
pēdējais, 6. posms MX1 klasē,
kurās piedalījās arī Babītes sportists, komandas „MX Moduls”
dalībnieks Gints Filipsons. Šajā
posmā Gints ierindojās 2. vietā,
kas arī Latvijas čempionāta kopvērtējumā ļāva izcīnīt 2. vietu.
Guntars Reika, Babītes sporta
kompleksa vadītājs

Advents un Ziemassvētki Piņķu Sv. Jāņa draudzē
Sestdien, 28. novembrī, plkst. 18 Adventa koncerts. Piedalās Irina
Viļegžaņina (čells) un Jeļena Privalova-Epšteina (ērģeles).
Programmā J. S. Bahs, F. Mendelsons, Š. M. Vidors.
Svētdien, 29. novembrī, Pirmais Advents
Plkst. 11 muzikāls dievkalpojums.
Muzicē Juris Vizbulis (tenors) un Lauma Akmene (ērģeles).
Sestdien, 5. decembrī, plkst. 18 koncerts „Mūzika karalienei”.
Muzicē Anastasija Vorobjeva (soprāns), Līga Patmalniece (soprāns),
Ērika Jonīte (soprāns), Juris Vizbulis (tenors), Jānis Novicāns (trompete),
Liene Dobičina (flauta), Lauma Akmene (ērģeles).
Programmā G. F. Hendeļa mūzika.
Svētdien, 6. decembrī, plkst. 11, Otrais Advents
Plkst. 11 dievkalpojums bērniem. Piedalās Babītes Mūzikas skolas audzēkņi.
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Sestdien, 12. decembrī, plkst. 18 Babītes novada jauktā kora
„Atskaņa” koncerts „Baltajā gaismā”. Diriģente Ginta Pētersone,
solisti Evija Piļka, Ilmārs Šnepsts, Sandra Dzilna. Piedalās Indris Egle –
oboja, Ivars Strautnieks – saksofons, Juris Olekšs – akordeons.

Svētdien, 20. decembrī, plkst. 11, Ceturtais Advents – dievkalpojuma vietā koncerts „Spārnus atverot...”. Uzstājas bērnu popgrupa
„Karameles” un draugi, sadarbībā ar „Ziedot.lv”.
24. decembrī, Ziemassvētku vakarā
Plkst. 16 dievkalpojums ģimenēm un bērniem
Plkst. 19 dievkalpojums. Dzied koris „Atskaņa”
25. decembrī, Kristus Piedzimšanas svētkos
Plkst. 11 iesvētību dievkalpojums.
Piedalās Liene Dobičina (flauta)

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