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Ar lepnumu par sasniegto

Konkursa „Rīgas stīgas” pirmās vietas ieguvēji –
Babītes mūzikas skolas čellu kvartets un skolotāja
Anita Roze. Foto: Aleksandra Ustjanivska

Otrais semestris mūzikas skolā
parasti ir konkursu un koncertu laiks, un arī šogad jaunie
mūziķi, attīstot un pilnveidojot iemaņas, piedalās dažādās
kultūras aktivitātēs.
Kā jau rakstījām pagājušajā numurā, gada sākumā norisinājās valsts
konkursu reģionālās kārtas, kurās
no mūsu skolas piedalījās sešas audzēknes. 23. februārī flautisti devās
uz Daugavpili, kur notika starptautiskais pūšaminstrumentu spēles
jauno izpildītāju konkurss „Naujiene Wind 2017”, no kura Babītes
mūzikas skolas jaunie mūziķi atgriezās ar bagātīgu „lomu”: Agnese
Ose un Zane Jansone ieguva 1. vietu,
bet Emīls Krīgers – 2. vietu. Paldies
viņu skolotājai Zīlei Ūdrei un koncertmeistarei Kristīnei Geidmanei!
24. februārī P. Jurjāna mūzikas
skolā konkursā „Rīgas stīgas” spēkiem mērojās stīgu instrumentu
spēlētāji. Arī šajā konkursā mūsu
audzēkņiem bija augsti rezultāti: čellu kvartets Līva Šalkovska, Emīlija
Rafaela, Elizabete Mona Zariņa un
Maksims Skibickis (skolotāja Anita
Roze) ieguva 1. vietu I grupā, bet
1.–4. klašu vijolnieku ansamblis
(skolotāja Elita Kolča) I grupā ierindojās 3. vietā.
4. martā Pārdaugavas mūzikas
un mākslas skolā notika Rīgas pilsētas un Rīgas rajona mūzikas skolu klavierspēles audzēkņu konkurss.
6. kokles klases audzēkne Kristīne

Tukre, kura apgūst klavierspēli pie
skolotājas Svetlanas Timerkanas,
Bgrupā(5.–6.klašuaudzēkņi)ieguva
1. vietu.
15. martā Inčukalnā notika III
Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkurss vijoļspēles specialitātes
audzēkņiem, kurā mūsu skolas pārstāve Emīlija Ekbauma (skolotāja
Elita Kolča, koncertmeistare Ļubova
Markulāne) ieguva 2. vietu.
No 14. līdz 19. martam Emīla
Dārziņa mūzikas vidusskolā notika
Starptautiskais Baltijas jauno mūziķu
konkurss, kur Babītes mūzikas skolas
audzēknis Maksims Skibickis (skolotāja Anita Roze, koncertmeistare
Ļubova Markulāne) ieguva 1. vietu.
Priecājamies kopā ar visiem
mūsu laureātiem, viņu skolotājiem
un vecākiem!

Skolēnu pavasara brīvlaikā
konkurss notika arī mūsu skolā.
No 13. līdz 15. martam Piņķos
pulcējās sitaminstrumentu spēles meistari – solisti un ansambļi
no visas Latvijas, lai sacenstos un
dalītos pieredzē festivālā–konkursā „Amber Percussion”. Festivāla ietvaros notika arī lietuviešu
ansambļa „Guinter percussion”
koncerts.
Drīzumā gaidāmi konkursi Nīcā,
Engurē, Daugavpilī un Klaipēdā –
turam īkšķus!
25. aprīlī aicinām visus interesentus uz mūsu skolas audzēkņu
koncertu, kas šoreiz skanēs džeza
un vieglās mūzikas ritmos.
Česlavs Grods,
Babītes mūzikas skolas
direktores vietnieks izglītības jomā

Konkursa „Rīgas stīgas” trešās vietas ieguvēji – Babītes mūzikas
skolas 1.–4. klašu vijolnieku ansamblis un skolotāja Elita Kolča.
Foto: Aleksandra Ustjanivska

Autobusu pieturās jauna
Piņķu ciema karte

Iedzīvotāju un novada viesu informēšanas nolūkos ir aktualizēta
un izdrukāta Piņķu ciema centra un tuvākās apkārtnes karte.
Ērtākai informācijas pieejamībai karte būs aplūkojama
sabiedriskā transporta pieturās „Meistaru iela” un „Piņķi” Piņķu
ciemā.

Babītes novada pašvaldības administrācija

Biedrībā „Pierīgas partnerība” noslēgusies projektu pieņemšana 2. un
3. kārtā Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam 19.2. pasākumā
apstiprinātās stratēģijas ieviešanai (projektus varēja iesniegt no 16.01. – 16.02.
un 01.02. – 01.03.). Pašlaik norisinās projektu atbilstības sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģijai izvērtēšana biedrībā „Pierīgas partnerība”, rezultāti būs zināmi drīzumā. Piedāvājam iepazīties ar iesniegto projektu skaitu,
sadalījumu pa novadiem, kā arī pieejamā un reģistrētā publiskā finansējuma apjomu. Seko līdzi informācijai un uzzini vairāk biedrības mājaslapā
www.pierigaspartneriba.lv un sociālajos tīklos!
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Sveicam Babītes novada
vecāko iedzīvotāju
Daudz laimes Babītes novada vecākajam iedzīvotājam
Pēterim Augstkalniņam 100 gadu jubilejā! Lai dzīvesprieks un stipra
veselība ir sabiedrotie turpmākajā dzīves gājumā!

Foto: no bibliotēkas arhīva

Lasīšanas veicināšanas noslēguma pasākumā
bērni piedalās „Dīvaino ausu svētkos”

23. februārī ar atraktīvu pasākumu „Dīvaino ausu svētki”
Piņķu bibliotēkā noslēdzās
Latvijas Nacionālās bibliotēkas
lasīšanas veicināšanas programma „Bērnu, jauniešu un
vecāku žūrija 2016”.
No visām Babītes novada bibliotēkām lasīšanas maratonā piedalījās 36
lasītāji, no tiem divi pieaugušie, kuri
lasīja, vērtēja, izteica savas domas un
viedokli par izlasītajām grāmatām.
Pasākumā tika veikta aptauja pa
vecuma grupām par vislabāko un
interesantāko grāmatu:
• pašu mazāko lasītāju vidū par visinteresantāko tika atzīta I. Samauskas grāmatiņa „Muša, kura gribēja
būt lidmašīna”;
• 9 + grupas lasītāji savas balsis atdeva P. Gripari grāmatai „Labais velniņš un citas Brokā ielas pasakas”;
• ar pārliecinošu balsu skaitu 11+
grupā uzvarēja H. Tamma „Ninzja
Timijs un nozagtie smiekli”;
• 15+ grupā – E. Lokhārta „Mēs bijām meļi”;
• vecāku žūrija atzinīgi novērtēja
Noras Ikstenas „Mātes piens”.
Sarunas par grāmatām nomainīja stāsts par Bezausi un Divausi un
dīvaino ausu izgatavošana, rotaļas
un spēles, kā arī dažādi citi uzdevu-

mi, ko vadīja Zaķis ar savu palīgu
Lācēnu. Visi eksperti saņēma pateicību par piedalīšanos: piemiņas balvas, grāmatzīmes un veselīgu našķi.
Bibliotekāres saka lielu paldies
čaklajiem lasītājiem ‒ bērniem un
jauniešiem: Tīnai Muceniecei, Martai Dzenītei, Montai Muceniecei, Annai Krūmiņai, Melisai Indriksonei,
Katrīnai Krūmiņai, Paulai Ekbaumai,
Laumai Palejai, Markusam Grodam,
Ancei Savickai, Lotei Palejai, Lotannai Okorie, Darjai Merkuļjevai,
Gabrielai Gaismai Sproģei, Karolinai
Savinai, Lindai Plivnai, Ričardam
Olekšam, Izabellai Kumpiņai, Paulai Lasmanovičai, Paulai Melderei,
Martai Luīzei Kamparei, Patrīcijai
Kamparei, Nikijam Gabrielam Savičam, Edvardam Robinam Straumem,
Klāsam Horenam Straumem, Līvai
Auziņai, Amandai Auziņai, Sintijai
Mellei, Andželikai Glamazdai, Dainai Plivnai, Natālijai Orehovai, Ērikai
Solostejai, Kristiānai Paeglei un Paulam Olafam Straumem. Liels paldies
arī vecāku žūrijas pārstāvēm Ivetai
Sondorei un Gunai Siliņai! Aicinām
ikvienu grāmatmīli bibliotēkās izvēlēties iepriekšējo gadu laureātu
grāmatas, ko lasīt tumšajos vakaros.
Rita Kude,
Babītes novada pašvaldības
bibliotēkas bibliotekāre

Sveicam Zinaidu un Anatoliju Jekimovus
Zelta kāzu jubilejā!
2017. gada 25. februārī
Babītes novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļā
sirsnīgā ceremonijā Jekimovu ģimene no Salas pagasta
tuvinieku lokā svinēja savu
piecdesmito jeb Zelta kāzu
jubileju.
Zinaida un Anatolijs Jekimovi laulību noslēdza 1967. gada 25. februārī Rīgā. Kā atklāja viņu meita Ināra, tolaik Anatolijs dzīvoja
Rīgā, kur mācījās un apguva metinātāja profesiju, bet Zinaida bija
no Jūrmalas, mācījās par prečzini
Tirdzniecības tehnikumā. Anatolijam patika muzicēt, viņš spēlēja
ansamblī ģitāru un vajadzības
gadījumā – arī balalaiku. Zinaidai
patika gan sportot, gan dejot.
Jaunā ģimene sāka dzīvot Jūrmalā, un sešdesmito gadu beigās
ģimenē ienāca Jekimovu pāra
vienīgais bērniņš – meita Ināra.
Anatolijs strādāja par metinātāju
zvejnieku kolhozā „Uzvara”, Zinaida – tirdzniecības uzņēmumā
Jūrmalā. Kad Anatoliju uzaicināja strādāt kolhozā „Padomju
Latvija”, ģimene pārcēlās uz dzīvi
Salas pagasta Spuņciemā. Tagad
vecvecāku sirdis priecē divas

Zelta kāzas, 2017. gada 25. februāris. Foto: Ilze Aizsila

mazmeitas – Anna un Marija.
Raksturojot laulātā pāra ikdienu, meita dalās savos iespaidos:
Zinaida ir čakla un laba saimniece gan mājās un virtuvē, gan dārzā; Anatolija pārraudzībā ir siltumnīca, un, dzīvojot privātmājā,
vienmēr ir ko pielabot, pārveidot
vai no jauna uzbūvēt.
„Zelta pāris” ir aktīva dzīvesveida piekritēji – jaunībā ceļoja ar
„Pobedu”, brauca laivu braucienos,
ekskursijās. Braucienus un arī citus
notikumus Anatolijam ir paticis
iemūžināt fotogrāfijās. Arī tagad

Anatolijs nav pametis savus vaļaspriekus – turpina muzicēt, fotografēt, jaunākajai mazmeitai Marijai
palīdz apgūt ģitārspēli. Zinaida
dejo kolektīvā „Gāte”. Abi darbojas
pensionāru biedrībā – brauc ekskursijās, piedalās pasākumos.
Līdz Zelta kāzu jubilejai nodzīvo tie, kam ir zelta sirds, dvēsele,
prāts… Lai saticība un veselība ir
dzīves pavadoņi Jekimovu ģimenei arī turpmāk!
Daina Pedece,
Babītes novada pašvaldības
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Bibliotēkā apskatāma novada mākslinieku
Rudītes un Jāņa Jēkabsonu darbu izstāde
4. martā Piņķu bibliotēkā atklāja novadnieku keramiķes
Rudītes Jēkabsones un gleznotāja Jāņa Jēkabsona darbu
izstādi „Pozitīvās emocijas”.
Izstādes atklāšanā ar muzikālu
sveicienu piedalījās Babītes mūzikas skolas audzēkņi ar stīgu instrumentu – vijoles un čella spēles –
priekšnesumiem. Mākslinieki bija priecīgi par iespēju izstādīt savus darbus apskatei savā dzimtajā
novadā.
Aicinām apmeklēt izstādi bibliotēkā un Kultūrizglītības centra
3. stāvā līdz šā gada 21. aprīlim.
Rita Kude,
Babītes novada pašvaldības
bibliotēkas bibliotekāre

Foto: no bibliotēkas arhīva
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Februārī pieņemtie lēmumi
Babītes novada pašvaldības
domes sēdē 2017. gada
22. februārī tika izskatīti
38 darba kārtībā iekļautie
punkti. Sēdē piedalījās
12 domes deputāti.

Domes lēmumi īsumā:

• atļaut Nensijai Priedītei savienot
Babītes novada pašvaldības Salas
sākumskolas direktores amatu ar
pienākumu veikšanu Būvniecības
nozares ekspertu padomē ainavu
arhitektūras, daiļdārzniecības un
profesionālās izglītības jomās;
• piešķirt adresi „Airītes”, Spuņciems, Salas pagasts, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
80880050490 un uz tās esošajai ēkai ar kadastra apzīmējumu
80880050490001;
• piešķirt adresi „Kalnsētas”, Pavasari, Salas pagasts, zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 80880080007;
• piešķirt adresi „Žagatu ligzda”, Brīvkalni, Babītes pagasts,
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80480100236 un uz tās
esošajām ēkām ar kadastra apzīmējumiem 80480100236001 un
80480100236002;
• piešķirt adresi „Vējavas”, Vīkuļi,
Babītes pagasts, zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 80480080094.
Likvidēt adresi „Vējgrieži 1”, Babītes
pagasts;
• atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Mežnoras” Sēbruciemā, Babītes pagastā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 80480080017. Piešķirt zemes vienībai adresi „Ozoli”,
Sēbruciems, Babītes pagasts. Mainīt
nekustamā īpašuma „Mežnoras”
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80480080016 nekustamā īpašuma lietošanas mērķi;
• mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 30 zemes vienībām
Mežārēs, Babītes pagastā;
• mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi nekustamā īpašuma
„Vecdumpji” zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 80480070124
un 80480140028;

• mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi nekustamā īpašuma
„Krūmiņi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80480080229;
• mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi nekustamā īpašuma
„Trīs Runči” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80880050407;
• piekrist zemes ierīcības projekta
izstrādei zemes vienības, kadastra
apzīmējums 80480030132, Rīgas
ielā 2B, Piņķos, Babītes pagastā, sadalīšanai;
• apstiprināt zemes ierīcības projektu robežu pārkārtošanai starp
nekustamā īpašuma „Beberbeķi-2”
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 80480100125 un nekustamā īpašuma „Beberbeķi-4” zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu
8048010235, Brīvkalnos, Babītes
pagastā;
• atļaut uzsākt detālplānojuma iz
strādi nekustamā īpašuma
„Baltalstes” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80480040244 Spilvē, Babītes pagastā;
• atļaut uzsākt detālplānojuma iz
strādi nekustamā īpašuma „Irjāņi”
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80880050068 Spuņciemā, Salas pagastā;
• atļaut uzsākt detālplānojuma grozījumu izstrādi nekustamā īpašuma
„Kirmeļi” zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 80880050034, Spuņciemā, Salas pagastā;
• atļaut uzsākt detālplānojuma iz
strādi nekustamajā īpašumā „Melbas” Sēbruciemā, Babītes pagastā,
ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80480080072;
• precizēt lokālplānojuma teritorijā
iekļauto nekustamo īpašumu nosaukumus atbilstoši izmaiņām valsts
kadastra informācijas sistēmas datos, nosakot, ka tā teritorijā ietilpst
nekustamā īpašuma „Austrumi”
zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 80480070055 un nekustamā īpašuma „Meža putni” zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu
80480070918 daļa, Babītes pagastā.
Nodot izstrādāto lokālplānojuma

Saimnieciskie darbi februārī
Būvniecība

• Izsludināts iepirkums par būvprojekta „„ATC ēkas” pārbūve
par daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju, „Administratīvā ēka-pasts”
pārbūve par divu dzīvokļu dzīvojamo māju un „Garāža” pārbūve
par palīgēku (saimniecības ēka)
nekustamajā īpašumā „Mildas””
realizācijas būvuzraudzību.
• Iesniegti seši piedāvājumi iepirkumam par būvprojekta „„ATC
ēkas” pārbūve par daudzdzīvokļu

projektu publiskai apspriešanai un
atzinumu saņemšanai;
• atļaut sadalīt nekustamajā īpašumā „Vecalstes”, Spilvē, Babītes pagastā,
ietilpstošo zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 80480041199 desmit
zemes vienībās un zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 80480041198
sadalīt trīs zemes vienībās;
• mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 16 zemes vienībām Jūras ielā Piņķos, Babītes pagastā;
• mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi deviņām zemes vienībām Lapsās, Babītes pagastā;
• apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Lauri”
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80480170005 sadalīšanai;
• iekļaut Babītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma
Rīgas iela 1C, Piņķi, Babītes pagasts, zemes vienības ar kadastra
80480030280 daļu 0,0072 ha platībā iznomājamo neapbūvēto zemes
gabalu sarakstā. Noteikt zemes
izmantošanu – konteinertipa būves
novietošanai sporta inventāra nomas vajadzībām;
• neatbalstīt biedrības „Dravnieki 1” piedāvājumu iegādāties Babītes novada pašvaldības īpašumā
biedrībai „Dravnieki 1” piederošās
ielas un ielu apgaismojumu;
• izsniegt izziņas divām personām
par piekrišanu iegūt īpašumā zemi
nekustamajos īpašumos „Zaru
iela 46” Spilvē un „Salnas” Trenčos,
Babītes pagastā;
• piešķirt pabalstus 200, 290, 500,
720 un 920 eiro apmērā sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai;
• izīrēt Babītes novada pašvaldībai
piederošo dzīvokli Nr. 4 dzīvojamajā ēkā „Puķes” Babītes pagastā;
• apstiprināt Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma (kadastra Nr. 80880100002)
sastāvā esošas atsavināmās neapbūvētas zemes vienības (0,0327
ha platībā) ar kadastra apzīmējumu 80880100100 nosacīto cenu
640 eiro apmērā;
• izstrādāt un ieviest Babītes novada pašvaldības energopārvaldības sistēmu atbilstoši LVS EN ISO

50001:2012 standartam;
• apstiprināt noteikumus Nr. 2 „Par
valsts budžeta mērķdotācijas pedagoģisko darbinieku darba samaksai
aprēķināšanas un sadales kārtību”;
• atļaut veikt iepirkuma procedūru
par būvprojekta „Babītes vidusskolas pārbūve” īstenošanu;
• apstiprināt pašvaldības piedalīšanos Eiropas Savienības Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai programmas 2014.–2020.
gadam apakšpasākumā „Darbību
īstenošana saskaņā ar sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģiju”
aktivitātē „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ar projektu „Vēstures
ekspozīcijas „Burvju spogulis” izveide Babītes novada Salas pagasta
Kultūrizglītības centrā”;
• apstiprināt pašvaldības piedalīšanos Eiropas Savienības Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai programmas 2014.–2020.
gadam apakšpasākumā „Darbību
īstenošana saskaņā ar sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģiju”
aktivitātē „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ar projektu „Strītbola laukuma izveide Piņķos, Rīgas
ielā 1C”;
• noteikt darba stundas tarifa likmes
Babītes novada vēlēšanu komisijas
un iecirkņu komisijas locekļiem un
fiziskām personām, kas tiks nodarbinātas vēlēšanu komisijas darbības
nodrošināšanai;
• izmaksāt atlīdzību 1000 eiro apmērā likvidētās SIA „Komunālie pakalpojumi” likvidatoram par 2017. gada janvāri;
• apstiprināt Babītes novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 4
„Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas
kārtība Babītes novadā”;
• piešķirt dotāciju 4024 eiro apmērā
Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības centra jauktā kora „Maska” atbalsta biedrībai kora dalībai
15. Starptautiskajā koru konkursā
„Tallinn 2017” Tallinā;
• piešķirt dotāciju 3551 eiro apmērā nodibinājumam „Kokļu mūzikas
centrs „Balti”” koklētāju ansambļa
„Balti” dalībai IV Starptautiskajā

• Sakarā ar izmaiņu veikšanu ceļu uzturēšanas darbi, ielu apbūvprojektā apturēti būvdarbi gaismojuma remontdarbi un apēkā nekustamajā īpašumā Liepu auguma novākšana no meliorācidzīvojamo māju, „Administratīvā alejā 17, Babītē. Tiek veikta būv- jas grāvjiem.
ēka-pasts” pārbūve par divu dzī- projektā veikto izmaiņu ekspervokļu dzīvojamo māju un „Garāža” tīze.
Nekustamā īpašuma
pārbūve par palīgēku (saimniecības
apsaimniekošana
ēka) nekustamajā īpašumā „Mil- Ielas un ceļi
• Precizēti darba apjomi līgumam
das”” realizāciju; notiek to vērtēšana. • Atkārtoti izsludināts iepirkums par pašvaldībai piederošo teritori• Izsludināts iepirkums par būv- par gājēju ietves, autostāvvietu ju uzturēšanu, ņemot vērā 2016. gaprojekta „Skatu torņu ierīkošana” un ielu apgaismojuma izbūvi dā realizētos projektus.
izstrādi projekta „Dabas takas iz- posmā no sabiedriskā transporta • Noslēgts līgums par apsardzes
veide pie Babītes ezera” ietvaros.
pieturas „Pagrieziens uz Vārnu- un ugunsdzēsības signalizācijas
• Turpinās pārbūves darbi ēkās krogu” līdz Gravu ielai Babītes pakalpojumu nekustamajā īpašunekustamajā īpašumā Vietvalži, pagastā, Babītes novadā.
mā „Salves” un vienā telpā „DokSpuņciemā, Salas pagastā.
• Veikti ziemas sezonas ielu un torāts”, Spuņciemā, Salas pagastā.
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Kanteļu konkursā Somijā no šā gada
5. līdz 7. maijam;
• iedalīt 1140 eiro biedrībai „Sporta
klubs „Babīte”” novusa komandas
dalībai 2017. gada Eiropas un Latvijas
sacensību posmos. Iedalīt 1462 eiro
biedrībai „Sporta klubs „Babīte””
sporta veterānu komandas dalībai
Latvijas pašvaldību sporta veterānu-senioru savienības 54. atklātajās
sporta spēlēs. Iedalīt 1000 eiro biedrībai „Sporta klubs „Babīte”” Babītes
novada iedzīvotājas dalībai Latvijas
Republikas čempionātā U18 grupā
un pieaugušo grupā „International
Tennis Federation” (ITF) sacensībās „Riga Open” 2017. gadā. Iedalīt
biedrībai „Dinamo bērni” 2400 eiro
treniņu procesa nodrošināšanu
biedrības rīkotajos hokeja treniņos
un sacensībās Babītes novada iedzīvotāju bērniem. Iedalīt 800 eiro
biedrībai „Sporta klubs „Bombardiers”” Babītes novada iedzīvotājas
dalībai ūdensslēpošanas sacensībās
2017. gadā. Iedalīt 500 eiro biedrībai
„Motosports „Racing Team”” Babītes
novada iedzīvotāja dalībai Latvijas,
Baltijas un Eiropas enduro un cross
country sacensībās 2017. gadā. Iedalīt 400 eiro biedrībai „Latvijas Vieglatlētikas veterānu asociācija” Babītes
novada sportistes dalībai 2017. gada
pasaules čempionātā vieglatlētikā
(telpās) veterāniem, kas norisināsies
no 19. marta līdz 25. martam Korejas pilsētā Deagu. Iedalīt 600 eiro
biedrībai „Latvijas Nedzirdīgo
sporta federācija” Babītes novada
iedzīvotāja dalībai 2017. gada nedzirdīgo olimpiādē, kas norisināsies
no 18. jūlija līdz 30. jūlijam Turcijas
pilsētā Samsun. Iedalīt 1200 eiro
biedrībai „Slīterāni” Babītes novada iedzīvotāja dalībai motosporta sacensībās 2017. gadā. Iedalīt
150 eiro biedrībai „Sporta klubs
„ASI”” Babītes novada iedzīvotājas
dalībai skrituļslidošanas sacensībās
2017. gadā. Atteikt finansējuma
piešķiršanu biedrības „Sporta klubs
„Babīte”” bērnu un jauniešu futbolas
komandas dalībai draudzības spēļu
turnīrā Spānijā.
Andrejs Ence, Babītes novada
pašvaldības domes priekšsēdētājs

Saskaņā ar domes
lēmumiem:

• noslēgti 10 zemes nomas līgumi,
viens sadarbības līgums ar Mālpils pašvaldību un patapinājuma
līgums ar Valsts nodrošinājuma
aģentūru par telpu nodošanu
bezatlīdzības lietošanā Valsts policijas darba nodrošināšanai;
• noslēgtas papildu vienošanās ar
privātajām pirmsskolas izglītības
iestādēm par pašvaldības atbalsta
apmēru 2017. gadā.
Elfa Sloceniece,
Babītes novada pašvaldības
izpilddirektore
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Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā „Melbas”
Sēbruciemā, Babītes pagastā, Babītes novadā, ietilpstošās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 8048 008 0072 teritorijai
Ar Babītes novada pašvaldības domes 22.02.2017. lēmumu „Par detālplānojuma izstrādes
uzsākšanu nekustamajā īpašumā „Melbas” Sēbruciemā, Babītes pagastā, Babītes novadā, kadastra
numurs 8048 008 0072, ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0072”
(protokols Nr. 2, 16.§) ir uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam „Melbas” ar
mērķi pamatot tajā ietilpstošās zemes vienības sadalīšanu un precizēt Babītes pagasta teritorijas
plānojuma 2008.–2020. gadam un Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005.–2017. gadam
funkcionālā zonējumā noteikto atļauto izmantošanu, atbilstoši teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumiem.
Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Babītes novada pašvaldības teritorijas
plānotāja.
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-pasta adresi dome@babite.lv.
Sintija Bērziņa,
Babītes novada pašvaldības
Plānošanas un būvniecības daļas
teritorijas plānotāja
Paziņojums par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma „Kirmeļi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80880050034 Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes
novadā
Ar Babītes novada pašvaldības domes 22.02.2017. lēmumu „Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma „Kirmeļi”, kadastra Nr. 80880050034, zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 80880050034 Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā” (prot. Nr. 2,15.§)
ir uzsākta detālplānojuma grozījumu izstrāde minētajā teritorijā ar mērķi pamatot zemesgabala
sadalīšanu mazākās platībās iepriekš noteiktajam, saskaņojot detālplānojuma grozījumu risinājumus ar piegulošajās teritorijās esošajām zemes vienībām izstrādātajiem detālplānojumiem un
precizētu Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008.–2020. gadam un Salas pagasta teritorijas
plānojuma 2005.–2017. gadam funkcionālā zonējumā noteikto atļauto izmantošanu, atbilstoši
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.
Par detālplānojuma grozījumu izstrādes vadītāju apstiprināta Babītes novada pašvaldības teritorijas plānotāja.
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus līdz 21. aprīlim var iesniegt Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107, vai
elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi dome@babite.lv.
Inga Griezne,
Babītes novada pašvaldības
Plānošanas un būvniecības daļas
teritorijas plānotāja
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma „Irjāņi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80880050068 Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā
Ar Babītes novada pašvaldības domes 22.02.2017. lēmumu „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma „Irjāņi”, kadastra Nr. 80880050068, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80880050068 Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā” (prot. Nr. 2,14.§) ir uzsākta
detālplānojuma izstrāde minētajā teritorijā ar mērķi pamatot zemesgabala sadalīšanu, ievērojot
piegulošajās teritorijās esošajām zemes vienībām izstrādāto detālplānojumu risinājumus, kā arī
precizētu Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008.–2020. gadam un Salas pagasta teritorijas
plānojuma 2005.–2017. gadam funkcionālā zonējumā noteikto atļauto izmantošanu, atbilstoši
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.
Par detālplānojuma grozījumu izstrādes vadītāju apstiprināta Babītes novada pašvaldības teritorijas plānotāja.
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus līdz 21. aprīlim var iesniegt Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107, vai
elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi dome@babite.lv.
Inga Griezne,
Babītes novada pašvaldības
Plānošanas un būvniecības daļas
teritorijas plānotāja

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma „Baltalstes” zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 80480040244, Spilvē, Babītes pagastā, Babītes novadā
Ar Babītes novada pašvaldības domes 22.02.2017. lēmumu „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma „Baltalstes”, kadastra Nr. 80480040244, zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 80480040244 Spilvē, Babītes pagastā, Babītes novadā” (prot. Nr. 2,13.§) ir uzsākta
detālplānojuma izstrāde minētajā teritorijā ar mērķi pamatot zemesgabala sadalīšanu, ievērojot
piegulošajās teritorijās esošajām zemes vienībām izstrādāto detālplānojumu risinājumus, kā arī
precizētu Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008.–2020. gadam un Salas pagasta teritorijas
plānojuma 2005.–2017. gadam funkcionālā zonējumā noteikto atļauto izmantošanu, atbilstoši
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.
Par detālplānojuma grozījumu izstrādes vadītāju apstiprināta Babītes novada pašvaldības teritorijas plānotāja.
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus līdz 21. aprīlim var iesniegt Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107, vai
elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi dome@babite.lv.
Inga Griezne,
Babītes novada pašvaldības
Plānošanas un būvniecības daļas
teritorijas plānotāja
Paziņojums par lokālplānojuma projekta nekustamā īpašuma „Austrumi” zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 80480070055 un nekustamā īpašuma „Meža putni” zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 80480070918 daļai Babītes pagastā, Babītes novadā, nodošanu publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
Ar Babītes novada pašvaldības domes 22.02.2017. lēmumu „Par lokālplānojuma projekta
nekustamā īpašuma „Austrumi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80480070055 un nekustamā īpašuma „Meža putni” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80480070918 daļai
Babītes pagastā, Babītes novadā, nodošanu publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”
(prot. Nr. 2,17.§) lokālplānojuma projekts iepriekš minētajai teritorijai ir nodots publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 31.03.2017. līdz 28.04.2017.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 24.04.2017. plkst. 17.00 Babītes novada pašvaldības
administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā.
Publiskās apspriešanas laikā lokālplānojuma materiāli būs apskatāmi Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, Babītes novada
pašvaldības interneta vietnē www.babite.lv un ģeoportālā www.geolatvija.lv.
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-pasta adresi dome@babite.lv. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese. Apmeklētāju pieņemšanas laiks Babītes novada
pašvaldības administrācijas ēkā Piņķos – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 8.15 līdz 12.15 un
no plkst. 13.00 līdz 18.00.
Inga Griezne, Babītes novada pašvaldības
Plānošanas un būvniecības daļas teritorijas plānotāja

TR
"AUSTRUMI"
80480070055

DA2

P2

P2

Transporta infrastruktūras teritorija (TR)
Rīgas pilsētas
meža fonds
(Meža putni)
80480070918

Publiskās apbūves teritorija (P2)
Dabas un apstādījumu teritorija (DA2)
Ūdeņu teritorija (DŪ)

Februārī veiktie darbi sabiedriskās kārtības uzraudzībā Babītes novadā
Babītes novada pašvaldības
administrācijas Sabiedriskās
kārtības daļas sargu darbības rezultāti sadarbībā ar
Olaines iecirkņa policijas
darbiniekiem, veicot sabiedriskās kārtības uzraudzību
Babītes novadā februārī:
• sabiedriskās kārtības uzraudzībā veikti 48 izbraukumi;
• Valsts policijā nogādātas četras
personas:
• par administratīvā pārkāpuma izdarīšanu – trīs;
• aizdomās par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu – viena;

• saņemti un izskatīti 12 iedzīvotāju iesniegumi un sūdzības;
• divos gadījumos personas nogādātas dzīvesvietā;
• ar 21 personu veiktas preventīva rakstura pārrunas un pieņemti
paskaidrojumi;
• par apstāšanās un stāvēšanas
noteikumu neievērošanu sastādīti astoņi 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 četri
administratīvā pārkāpuma protokoli;

• Babītes novadā veikts viens
reids, kura laikā pārbaudītas automašīnas un to vadītāji ar mērķi novērst likumpārkāpumus un
noziedzīgus nodarījumus, kā arī
veikta preventīva rakstura patrulēšana, pārbaudītas agrāk tiesātas
personas, adresācijas noteikumu
ievērošana atbilstoši Babītes novada saistošajiem noteikumiem,
kā arī pārbaudītas tirdzniecības
vietas un autoservisi;
• īpašu uzmanību sabiedriskās
kārtības inspektori sadarbībā ar
Valsts policijas Olaines iecirkņa
darbiniekiem pievērš narkotisko

un psihotropo vielu lietošanas un
realizēšanas kontrolei.

Zagļi nesnauž! Aicinām
rūpēties par sava īpašuma
drošību

Lai pasargātu savu automašīnu
no zagļiem, turiet to vienmēr aizslēgtu, arī brauciena laikā. Novietojot savu automašīnu stāvvietā,
neatstājiet tajā neko vērtīgu, kas
varētu ieinteresēt zagļus, piemēram, mobilo telefonu, radio atskaņotāju, lielas somas u.tml.
Tā kā ir saņemta informācija par
vairāku pagrabu apzagšanu Rīgas

ielā Piņķos, par ko Valsts policija ir
uzsākusi kriminālprocesu, aicinām
iedzīvotājus īpašu uzmanību pievērst kustamā īpašuma drošībai arī
savā dzīvesvietā. Vienmēr pārliecinieties, vai visas durvis ir aizslēgtas, vērtīgās mantas glabājiet drošā,
slēgtā vietā, kas nav atklātas zagļu
skatienam (piemēram, pa logu).
Par sabiedriskās kārtības u.c.
likumpārkāpumiem lūgums ziņot Sabiedriskās kārtības daļai,
zvanot uz diennakts mob. tālr.
29466001.
Ainārs Skudris,
sabiedriskās kārtības sargs
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Informācija nekustamo īpašumu īpašniekiem, tiesiskajiem
valdītājiem vai lietotājiem par Babītes novada teritorijas
apsekošanas darbiem dabā
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (turpmāk –
Aģentūra) ir Aizsardzības
ministrijas padotībā esoša
valsts pārvaldes iestāde, kas
saskaņā ar Ģeotelpiskās
informācijas likumu un Ministru kabineta 2013. gada
9. jūlija noteikumos Nr. 384
„Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras nolikums”
noteiktajām funkcijām un
uzdevumiem iegūst, sagatavo un atjaunina ģeotelpiskās
informācijas pamatdatus,
tajā skaitā ģeotelpisko
informāciju, kas ietverta
topogrāfiskajos plānos un
topogrāfiskajās kartēs mērogu rindas 1:250 000–
1:10 000 ietvaros.
Galvenie dažādu mērogu topogrāfisko karšu lietotāji un to izmantošanas virzieni ir šādi:
 valsts un pašvaldības iestādes
(vadības, plānošanas un kontroles funkciju nodrošināšanai);
 komunikāciju sistēmu apkalpojuši dienesti (ražošanas plāno-

šanai, projektēšanai un sistēmas
uzturēšanas nodrošināšanai);
 vides aizsardzības organizācijas (kontroles, plānošanas teritoriju pārraudzības un uzturēšanas
nodrošināšanai);
 rūpniecības, lauksaimniecības
un pakalpojumu iestādes (plānošanai, projektēšanai un ražošanas
nodrošināšanai);
 sabiedriskās kārtības uzturēšanas un glābšanas dienesti (operatīvas un racionālas darbības
funkciju nodrošināšanai);
 valsts aizsardzības struktūras
(valsts aizsardzības pasākumu
nodrošināšanai);
 izglītības iestādes (mācību procesa nodrošināšanai);
 tūrisma un atpūtas biznesa struktūras (servisa plānošanai un nodrošināšanai).

tehniskajiem noteikumiem un
tehnoloģisko shēmu, vispirms
Aģentūras darbinieki veica kamerālo dešifrēšanu, kur uz ortofotokaršu pamata attēlo dažādus
objektus kartē: ceļus, dzelzceļus,
hidrogrāfiskos objektus, industriālos un sociālos objektus (elektrolīnijas, cauruļvadi), apbūvi,
saimnieciskos un kultūrvides
objektus, veģetāciju. Bet ir arī
objekti, kurus grūti atpazīt kamerālās dešifrēšanas laikā. Lai precizētu informāciju kartes sagatavošanas procesā, ir nepieciešams
veikt teritorijas apsekošanu dabā.
Šos darbus paredzēts veikt laika
periodā no 2017. gada 1. jūnija
līdz 2017. gada 1. oktobrim.
Parasti lauka apsekošanu veic
brigāde divu darbinieku sastāvā,
kuri izpilda šādus uzdevumus:
1) pārbauda kartes lapas satura
Minēto uzdevumu ietvaros pilnību un precizitāti atbilstoši
Aģentūra veic topogrāfiskās šiem noteikumiem un situācijai
kartes mērogā 1:10 000 sagata- apvidū;
vošanu Babītes novada teritori- 2) uzmēra objektus (veicot piejā.
mērīšanu ar mērlenti, tālmēru
Saskaņā ar topogrāfisko karšu vai pieejamiem individuālajiem
mērogā 1:10 000 izgatavošanas mērīšanas instrumentiem), kas

Traktortehnikas un tās piekabju apskates
Babītes novadā
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (VTUA) atgādina, ka, lai
piedalītos ceļu satiksmē, kā arī pirms pavasara darbu uzsākšanas,
traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai
tehniskajai apskatei.
Apskates laikā vadītājam līdzi jābūt traktortehnikas vadītāja apliecībai,
tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei. Samaksa
par apskati tiek veikta pie inspektora.
VTUA arī atgādina, ka, sākot ar martu, visos VTUA birojos, bet no
3. jūlija arī par ārpus biroja sniegtajiem pakalpojumiem varēs norēķināties tikai ar bezskaidras naudas maksājumu – bankas karti, internetbankas maksājumu vai rēķinu. Neskaidrību gadījumā vai pirms
pakalpojuma saņemšanas skatīt tīmekļa vietni www.vtua.gov.lv
vai jautāt tuvākajā Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras birojā.
Uzziņām – tālr. 67613821 vai 26439396, 29387160, 26603850 vai tīmekļa vietnē www.vtua.gov.lv.
Piņķi, Rīgas iela 20:
• 21. aprīlī plkst. 12.00;
• 12. jūnijā plkst. 11.00;
• 21. augustā plkst. 11.00.
Spuņciems, „Kļavas”, Priedolu ceļš:
• 17. jūlijā plkst. 13.00.
Mārtiņš Puriņš,
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras
Tehniskās uzraudzības departamenta
Rīgas reģiona nodaļas inspektors Rīgā

parādījušies dabā pēc aerofotografēšanas vai nav skaidri redzami ortofotokartē;
3) precizē situāciju apvidū atbilstoši uzdotajiem jautājumiem
par neskaidrajām vietām un objektiem;
4) nepieciešamības gadījumā veic
apvidus objektu fotografēšanu.
Kartes aptver visu teritoriju,
tāpēc lauka apsekošanas darbi
var skart jebkuru teritorijā esošo
iedzīvotāju vai uzņēmēju, ja neskaidrie jautājumi ir par objektiem uz viņu zemes vai izmantotajā teritorijā.
Vēršam uzmanību, ka saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma 9. panta pirmo daļu
nekustamā īpašuma īpašnieks,
tiesiskais valdītājs vai lietotājs
nedrīkst ierobežot ģeodēzisko
un kartogrāfisko darbu veikšanu savā īpašumā esošajā vai
pārvaldāmajā teritorijā.
Dmitrijs Timofejenko,
Latvijas Ģeotelpiskās
informācijas aģentūras
ĢIS un IT departamenta
Dienvidu nodaļas vadītājs

Piņķu kapu administrācijas informācija
Sākot no šā gada 1. aprīļa, Piņķu kapu administrācija atsāk klientu
pieņemšanu līgumu slēgšanas un ikgadējo ziedojumu samaksas
jautājumos.
Kapsētas administratora pieņemšanas laiki Piņķu Sv. Jāņa baznīcas
telpās:
• otrdienās plkst. 12.00–16.00;
• trešdienās, ceturtdienās un piektdienās plkst. 10.00–14.00;
• sestdienās plkst. 10.00 - 16.00;
(brīvdienas – svētdiena un pirmdiena).
Pieņemšanas laiki var tikt mainīti vasaras sezonā. Lūdzam sekot līdzi
informācijai kapsētas un baznīcas ziņojumu stendos un draudzes
interneta vietnē.
Kontaktinformācija
• Kapsētas administrators Jānis Amols, tālr. 29642583 (līgumu un
ikgadējo ziedojumu jautājumi).
• Kapsētas pārzinis Andris Vismanis, tālr. 28336033 (apbedīšana,
jaunu kapavietu iegāde, kapsētas apsaimniekošanas jautājumi).
E-pasta adrese pinkukapi@gmail.com.
Visiem kapavietu apsaimniekotājiem, kuri nav pārslēguši vecos
kapavietu nomas līgumus vai noslēguši jaunus līgumus 2016. gadā,
ir obligāti jāslēdz jauns kapavietas nomas līgums. Šogad līgumu
slēgšana un atjaunošana ir bezmaksas pakalpojums. Kapsētas
administrācija aicina kapavietu apsaimniekotājus laikus samaksāt
ikgadējo ziedojumu kapsētas uzturēšanai – 10 eiro par kapavietu.
Ikviens kapavietas apsaimniekotājs ir laipni aicināts aizpildīt
kapavietas anketu un sniegt ziņas par apbedītajām personām. Lūdzam
kontaktēties ar kapsētas administrāciju.
Jānis Amols,
Piņķu kapu administrācijas
kapsētas administrators
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Svarīga
informācija
mājputnu
īpašniekiem
Ņemot vērā to, ka citās
Eiropas Savienības valstīs ir
konstatēta augsti patogēnā putnu gripa un valstī ir
noteikti biodrošības pasākumi, Zemkopības ministrija
vēlas atgādināt, ka saskaņā
ar normatīvajiem aktiem visiem mājputnu īpašniekiem
un turētājiem (arī tad, ja
saimniecībā tiek turēts tikai
viens vai divi mājputni)
Lauksaimniecības datu centrā (LDC) ir jāreģistrē gan
ganāmpulks, gan novietne
un jāsniedz informācija par
putnu skaitu divreiz gadā –
uz 1. janvāri un 1. jūliju.
Ganāmpulku un novietni mājputnu īpašnieks var reģistrēt LDC vai
Zemkopības ministrijas Klientu
apkalpošanas centros, iesniedzot
elektroniski vai papīra formā ganāmpulka kartīti un novietnes
kartīti, vienlaikus paziņojot par
mājputnu skaitu novietnē, iesniedzot pārskatu par stāvokli ganāmpulka novietnē. Pārskatu var iesniegt arī elektroniski, izmantojot
Elektronisko ziņojumu ievades
sistēmu (EZIS) (tikai tā lietotāji).
Mājputnu īpašniekiem, kuri
jau reģistrējuši ganāmpulku un
iesnieguši pārskatu, jāņem vērā,
ka gadījumā, ja pēc noziņotā atskaites datuma ir bijušas izmaiņas mājputnu skaitā kādā no novietnēm vai reģistrēta jauna novietne, kurā tiks turēti mājputni,
norādot jaunu atskaites datumu,
ir obligāti vēlreiz jāaktualizē
mājputnu skaits visās novietnēs.
Papildus atgādinām, ka gadījumā, ja putnu gripa tiks konstatēta novietnē, kura nav reģistrējusi mājputnus LDC, tā nevarēs
saņemt kompensāciju par slimības dēļ likvidēto ganāmpulku.
Papildu informāciju var iegūt
LDC, zvanot uz tālruni 67027240
vai rakstot uz e-pasta adresi ldc@ldc.
gov.lv, vai apmeklējot klātienē LDC
filiāles. Tāpat var vērsties Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas
centros, zvanot uz tālruni 67095000
vai apmeklējot iestādi klātienē.
Aicinām arī sekot līdzi Pārtikas
un veterinārā dienesta aktuālajai
informācijai par putnu gripu tīmekļvietnē www.zm.gov.lv.
Viktorija Kalniņa,
Zemkopības ministrijas
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Sporta ziņas
BABĪTES NOVADA
SPORTA SPĒLES

Kāršu spēle „Zolīte”

25. februārī Babītes sporta kompleksā notika 2. posms kāršu
spēlē „Zolīte”, kurā piedalījās astoņpadsmit dalībnieku, tostarp
četras daiļā dzimuma pārstāves.
Rezultatīvākie 2. posma dalībnieki:
dāmas – 1. vieta Ievai Ķelpei,
2. vieta Dzintrai Sviklei, 3. vieta
Initai Reikai; kungi – 1. vieta Aināram Grosenam, 2. vieta Valdim Mincānam, 3. vieta Staņislavam Kojalovičam un Vladislavam Ribulim.

Novuss

26. februārī notika novusa sacensību vīriešu dubultspēlēs „Babītes kauss 2017” pēdējais ‒ trešais ‒
posms.
Kopvērtējumā 1. vieta Pēterim
Pūliņam – Staņislavam Voitehovičam (Sesava), 2. vieta Aināram
Grosenam – Raivim Jansonam
(Babīte), 3. vieta Gunāram Everam – Mārim Ikertam (Ķekava).

PIERĪGAS NOVADU
SPORTA SPĒLES

Zemledus
makšķerēšana

25. februārī Alauksta ezerā notika Pierīgas novadu komandu sacensības zemledus makšķerēšanā,
un tajās piedalījās 10 novadu ko-

mandas. Babītes novada koman- 12. martā ar minimālo pārsvaru 5:4 uzvarēja „Babīte”/
da ierindojās pēdējā ‒ 10. vietā.
RSU.
Izšķirošajā piektajā spēlē 14. marTelpu futbols
11. un 12. martā Pierīgas novadu tā Spuņciemā pret LU/FS „Massporta bāzēs notika telpu futbola ters” ar rezultātu 4:2 uzvarēja
„Babīte”/RSU, līdz ar to kvalifisacensību priekšsacīkstes.
Babītes novada komanda uz- cējās pirmās līgas pusfinālam.
varēja Baldones novadu ar rezul- Pusfināla spēles notiek līdz trim
tātu 5:3 un, zaudējot abās nāka- uzvarām.
majās spēlēs Mārupes novadam
ar rezultātu 3:5 un Salaspils no- LSVS 54. SPORTA SPĒLES
vadam ar 2:4, turpinās cīņu par 4. martā Rīgā notika ziemas
5. vietu turnīrā.
vieglatlētikas sacensības telpās
veterāniem. Šajās sacensības pieFLORBOLS
dalījās arī septiņi sporta kluba
Latvijas čempionāta
„Babīte” vieglatlēti.
1. līgas turnīrs
Labākie Babītes novada sporLai noteiktu uzvarētājus, Latvijas tistu sasniegumi:
čempionāta 1. līgā norit pēdējās
Ilona Kojaloviča (50+) ‒ 1. viespēles. SK „Babīte”/RSU koman- ta 60 metru skrējienā, 2. vieta
da, kas regulārajā čempionātā ie- augstlēkšanā, 3. vieta lodes grūrindojās 2. vietā, mērojās spēkiem šanā;
ar septītās vietas ieguvējiem ‒
Ingrīda Lamberte (50+) – 2. vieRīgas LU/FS „Masters” komandu. ta 200 metru skrējienā, 3. vieta
Pirmās divas spēles 4. un 5. gan 60 metru skrējienā, gan tālmartā aizvadītas Spuņciema lēkšanā;
sporta hallē, kur abām komanDaiga Dābola (35+) – 2. vieta
dām pa vienai uzvarai un zau- 800 metru skrējienā;
Rudīte Everte (40+) – 1. vieta
dējumam. Vispirms ar rezultātu
5:3 uzvarēja SK „Babīte”/RSU 800 metru skrējienā;
Santa Lorence (55+) – 2. vieta
komanda, taču nākamajā spēlē
ar rezultātu 10:6 pārāki izrādījās jūdzes (1609 metru) skrējienā,
3. vieta tāllēkšanā;
pretinieki. Trešajā spēlē, kas 10.
martā notika Olimpiskajā sporta
Andris Rukmanis (45+) – 3. viehallē Rīgā, uzvaru pagarinājumā ta lodes grūšanā;
ar rezultātu 8:7 guva Rīgas LU/
Ruriks Bite (65+) – 4. vieta 200
FS „Masters”, bet nākamajā spēlē un 800 metru skrējienā.

Svarbumbu
celšana

smes” komandai, kopvērtējumā
Babītes novada komanda ierin4. martā Rīgā paralēli vieglatlēti- dojās 5. vietā, no godalgotās viekas sacensībām spēkiem mērojās tas atpaliekot par trim punktiem.
arī svarbumbu celšanas vecmeis- Otrās līgas komanda savā turnīrā
tari. Šogad Viestura Gargurņa ierindojās 13.vietā.
vadītā komanda astoņu komandu konkurencē izcīnīja 2. vietu, 11. martā sākās Latvijas čempiekāpjoties vien Viļānu novada pionāts novusa dubultspēlēs
komandai.
vīriešiem. Pavisam sacensībām
Mūsu sportistu labākie indivi- pieteikušies 140 sportistu pāri,
duālie sasniegumi savās vecuma kuri sadalīti 12 zonās. SK „Bagrupās un svara kategorijās:
bīte” čempionātā pārstāv četri
Karine Gagajeva (35+) ‒ 1. vie- pāri. Pēc pirmās kārtas rezultāta, Austra Brauna (35+) ‒ 1. vieta, tiem turpmākajām sacensībām
Lidija Ločmele (45+) ‒ 3. vieta, kvalificējušies divi pāri ‒ Ainārs
Anna Šapovalova (45+) ‒ 4. vieta, Grosens ar Igoru Rambu un Ivars
Lidija Solovjova (55+) ‒ 1. vieta, Kampars ar Ivaru Osīti.
Igors Čirkuns (40+) ‒ 2. vieta,
Gunvaldis Albiņš (45+) ‒ 1. vieta, FUTBOLS
Artis Baranovskis (50+) ‒ 2. vie- Pirmo reizi vēsturē savus spēta, Aivars Vilcāns (55+) ‒ 2. vieta, kus Latvijas čempionāta virslīgā
Valdemārs Arnis (55+) ‒ 2. vieta, izmēģināja SK „Babīte”/„DinaJuris Martinovskis (60+) ‒ 1. vie- mo” komanda. 10. martā Olaines
ta, Edmunds Kēnigsvalds (65+) ‒ stadionā notika pirmā spēle pret
3. vieta, Viesturs Gargurnis (65+) ‒ FK „Jelgava”. „Babīte” izradīja no1. vieta, Bruno Liberts (80+) ‒ pietnu pretestību, kaut zaudēja ar
1. vieta, Pauls Gilis (85+) ‒ 1. vie- rezultātu 0:1.
ta.
Nākamajā dienā Piņķu stadionā spēkiem mērojās to pašu
NOVUSS
komandu dublieri (dublieru
4. martā ar pēdējo posmu noslē- komandām ir savs čempionāts).
dzās Latvijas komandu čempio- Šajā spēlē pārliecinoši ‒ ar rezulnāts novusā visās līgās.
tātu 5:1 ‒ uzvarēja SK „Babīte”/
Virslīgas čempionātā, izcīnot „Dinamo”.
divas uzvaras pār „Tukumu” un
Sergejs Varša,
Babītes sporta kompleksa
„Ventspili” un izšķirošajā cīņā par
metodiķis
medaļām zaudējot „Rīgas satik-

Atraktīvā veidā iepazīstot skolas dzīvi
Salas sākumskola 9. martā
organizēja atraktīvu un interesantu Atvērto durvju dienu
„Braucam pretī pavasarim”.
Vairāk nekā trīs stundu laikā topošajiem audzēkņiem un viņu
vecākiem, kā arī mūsu pašu skolēniem bija iespēja paviesoties dažādu mācību priekšmetu „pieturās”,
izbaudīt sākumskolas mācību gaisotni, piedalīties radošās darbnīcās un interaktīvās spēlēs. Topošie
pirmklasnieki un viņu vecāki
kopā ar mūsu skolēniem viesojās
gan Latviešu un Angļu valodas

pieturā, kur uzmanīgi klausījās
ačgārno pasaku un pildīja atjautības uzdevumus; apmeklēja Matemātikas pieturu, kuras tēma un
uzdevumi bija par un ap dažādām
figūrām; bija Dabas zinību valstībā, kur izzināja un pētīja ūdeni
un ūdenskrātuves, kādas Salas
sākumskolas tuvumā atrodamas,
kā arī piedalījās jautrās Mūzikas
un radošās Vizuālās mākslas nodarbībās. Pēc mācību priekšmetu
pieturām visi izklaidējās interešu
izglītības pieturā „Teātris”, kur
teātra pulciņa skolotāja visus aicināja spēlēt izrādi, un apmeklēja

Spuņciema sporta halli, lai aktīvi izkustētos pēc padarītā darba.
Nelielā ekskursijā vecākiem bija
iespēja aplūkot skolas telpas, un
direktore viesus iepazīstināja ar
būtisko informāciju, bērnam uzsākot skolas gaitas. Priecājamies,
ka gan Atvērto durvju dienā, gan
nākamajā dienā Salas sākumskola
saņēma iesniegumus par bērnu
pieteikšanu 1. klasē 2017./2018.
mācību gadā.
Aija Vanaga,
Salas sākumskolas
direktores vietniece
audzināšanas darbā

Informējam, ka Babītes novada pašvaldības

Salas sākumskolā līdz 28. aprīlim
notiek audzēkņu uzņemšana 2017./2018. mācību gada 1. klasē!

Gaidām audzēkņus arī citās klasēs.
Vairāk informācijas skolas interneta vietnē www.salassakumskola.weebly.com.
Atvērto durvju dienā Salas sākumskolā. Foto: no Salas sākumskolas arhīva
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Ziņas no Babītes vidusskolas
Babītes vidusskolas Ekoskolas
padomes pārstāvji piedalījās Ziemas forumā, kas tika veltīts Ekoskolu programmas 15 gadu jubilejai. Forums pirmo reizi notika
Rīgā, Rīgas Rīnūžu vidusskolā,
un tajā piedalījās 300 skolēnu un
pedagogu no visas Latvijas. Trīs
dienu garumā foruma dalībnieki
piedalījās izglītojošās nodarbībās,
prasmju darbnīcās, kā arī aizraujošos piedzīvojumos – no ekskursijām līdz pat ekoskolu Olimpiskajām spēlēm.
Saldus mūzikas un mākslas
skolā 2. martā norisinājās vokālās mūzikas konkursa „Balsis
2017” 2. kārta, kurā piedalījās
Babītes vidusskolas 5.–6. klašu
vokālais ansamblis, iegūstot I pakāpi (41,5 punktus). Pateicamies
ansambļa dalībniekiem Kleopatrai Matai, Melānijai Lubiņai,
Agnesei Osei, Ralfam Danielam
Zeilem un Maksimam Skibickim
par lielisko sniegumu un ansambļa vadītājai Sandrai Sestulei un
koncertmeistarei Ditai Bērziņai
par darbu ansambļa sagatavošanā konkursam!
Babītes vidusskolā 7. martā ar
praktisko mācībstundu programmu „Dzīvei gatavs!” viesojās
AS „Swedbank” speciālisti. Programma 11. klases audzēkņiem
piedāvā apgūt praktiskas zināšanas ekonomikas, matemātikas,
informātikas un klases stundās,

Babītes vidusskolas ēka mākslas studijas „Trīs” gleznu izstādē.
Foto: no Babītes vidusskolas arhīva

kur līdztekus mācību programmā paredzētās tēmas apgūšanai
bankas darbinieks sniedz priekšstatu par kādu konkrētu profesiju, kurā attiecīgās zināšanas tiek
izmantotas. Skolēni uzzināja par
norēķinu drošību internetā un
dažādiem finansējumu veidiem.
Skolēnu pašpārvaldes dalībnieki 9. martā viesojās Latvijas
Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā un Rīgas Stradiņa universitātē, kur iepazinās
ar fakultātēm, tikās ar studentu
pašpārvaldēm un Babītes vidusskolas absolventiem.

Ar priecīgām ziņām no Pierīgas novadu 2016./2017. mācību gada skolēnu sporta spēlēm
Baldonē atgriezās sporta pedagoģe Andra Mančasa un 12 izglītojamie. Mēs ieguvām 1. vietu
vieglatlētikas trīscīņā D vecuma
grupas kopvērtējumā un 1. vietu
vieglatlētikas trīscīņā C vecuma
grupas kopvērtējumā. Individuālajā vērtējumā: Matīsam Otisonam 2. vieta, Luīzei Berķei Bergai 1. vieta, Valteram Mangalim
1. vieta, Martai Elizabetei Kaļķei
1. vieta, Aurēlijai Moricai 5. vieta
un Aleksim Pugejam 5. vieta.

Ekspedīcija Beberbeķu dabas parkā
Lai veicinātu izglītojošu,
aktīvu, veselīgu un
saliedētu dzīvesvidi Babītes bērnudārza ģimeņu
vidū, marta sākumā Babītes
pirmsskolas izglītības iestādes sporta skolotāja Ginta
Šenfelde un vadītāja Elita
Āboliņa aicināja bērnus un
viņu ģimenes doties
izzinošā dabas ekspedīcijā
„Meža dārgumi – koka miza,
sūnas, akmens”.
Brīvdabas ekspedīcija izvērtās
par aktīvu brīvdienas pārgājienu
Beberbeķu dabas parkā. Pārgājienā bērni savu vecāku pavadībā
katrā kontrolpunktā tuvāk iepazina un apskatīja meža vērtības,
pārgājienu noslēdzot ar pikniku.
Galvenais atzinums, ko guva
mūsu bērnu vecāki un citi dalībnieki, – bērnībā pavadītais laiks
dabā dod veselību un izveido ve-

Babītes vidusskolas interešu
programmas „Mūsdienu deja”
dalībnieces piedalījās divos Pierīgas mūsdienu deju konkursos – „Mūsdienu deju radošajā
konkursā”, kur ieguva 18 punktus no maksimālajiem 25, kā arī
konkursā „Pierīgas kauss 2017”,
iegūstot 19 punktus no maksimālajiem 25, kas nodrošināja
3. pakāpi. Mūsdienu dejas pedagoģe Rūta Pintele ir gandarīta ar
rezultātiem un jau plāno repertuāru nākamajām skatēm.
Sirsnīgā un jautrā atmosfērā
Babītes vidusskolā norisinājās pa-

sākums „Mans talants Latvijai!”.
Pasākumā 2. klašu skolēni skolasbiedriem rādīja savus talantus aktiermeistarībā, kulinārijā, mūzikas instrumentu spēlē, dziedāšanā,
lego meistardarbu veidošanā u.c.
Babītes vidusskolā atklāta Ineses
Prančas vadītās mākslas studijas
„Trīs” gleznu izstāde. Izstādē var aplūkot arī darbu, kuru savulaik uzgleznoja kāds Babītes vidusskolas
tehniskais darbinieks. Gleznā attēlota Babītes vidusskolas ēka. Darba autors īsti nezināja, kā uzzīmēt
skolēnus, tādēļ ilgus gadus glezna
stāvēja nepabeigta. Šogad sadarbībā ar pirmo klašu audzēkņiem
glezna ieguva noslēguma akcentus
un ir aplūkojama Babītes vidusskolas otrā stāva vestibilā.
Sekojiet līdzi aktuālākajai informācijai Babītes vidusskolas
„Facebook” profilā!
Informāciju sagatavoja
Sanita Baginska,
Babītes vidusskolas
sabiedrisko attiecību speciāliste
Vēl tikai līdz 2017. gada
31. martam notiek
izglītojamo uzņemšana
1. klasē
2017./2018. mācību
gadam.
Plašāku informāciju
par uzņemšanu skatieties
skolas interneta vietnē
babitesvidusskola.lv.

Gūst
atzinību radošo
darbu skatē
Aizvadītajā gadā rosinājām
iestādes skolotājas radīt radošus, pašu veidotus materiālus, kas palīdzētu ikdienas
darbā ar bērniem.

Babītes PII audzēkņi izzina mežu ekspedīcijā Beberbeķu dabas
parkā. Foto: no Babītes PII arhīva

selīga dzīvesveida paradumus uz tavi vairāk laika pavadīt tā, lai
visu mūžu.
mūsu audzēkņi justos laimīgi un
Tā kā iestāde darbojas saska- veseli!
ņā ar ekoskolas principiem, šāda
Karīna Gajevska,
veida pasākumi mums ir jo īpaši
Babītes PII vadītājas vietniece
aktuāli. Arī turpmāk esam gaizglītības jomā

Skolotājas labprāt atsaucās aicinājumam un iestādē savu veikumu arī prezentēja, taču trīs autoru – Dagmāras Binderes, Zandas
Možajevas un Daces Viļumsones –
darbus izvirzījām Pierīgas Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes
metodisko materiālu un radošo
darbu skatei. Lielajā skatē mūsu
iestādes dalībnieces prezentēja
interesantas didaktiskās spēles
„Pavāriņš” un „Domā, skaiti un
atņem”. Bet Daces Viļumsones
pasaku sērija „Ieraugi dabā skaisto”, kurā ir ietvertas trīs pasakas –
„Uzticamais draugs”, „Varavīksnes

Babītes PII skolotāja Dace Viļumsone saņem Pierīgas Izglītības,
kultūras un sporta pārvaldes
atzinību par izstrādāto mācību
materiālu. Foto: no Babītes PII arhīva

ceļš” un „Ieskaties debesīs” – ieguva žūrijas komisijas atzinību un
balvu par plašu pielietojumu vairākās pakāpēs – vecumposmos –
un gaumīgi estētisku darbu.
Karīna Gajevska,
Babītes PII vadītājas vietniece
izglītības jomā
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TUVĀKIE PASĀKUMI BABĪTES NOVADĀ
KULTŪRIZGLĪTĪBAS CENTRĀ
LIELAJĀ ZĀLĒ

• Literatūrzinātniecei Janīnai Kursītei – 65
• Karikatūristam Ērikam Ošam – 90
• Amerikāņu rakstniekam Džonam Apdaikam – 85
• Rakstniekam Jānim Plotniekam – 85
• Rakstniekam Jānim Einfeldam – 50
• Režisoram, rakstniekam Kārlim Pamšem – 100

(Jūrmalas iela 14A, Piņķi)
24. martā plkst. 19.00 džeza mūzikas koncerts
„Interpretācija”. Piedalās: Ieva Kerēvica (vokāls),
Madars Kalniņš (taustiņinstrumenti), Norberts
Skraucis (basģitāra, kontrabass), Artis Orubs (sitaPasākumi un citas izstādes
minstrumenti). Biļetes cena – 10 eiro.
30. martā plkst. 19.00 Latvijas Leļļu teātra izrāde Līdz 31. martam Jāņa Ūdra grāmatu izstāde „Siebērniem„Bruņinieks, kuram sāpēja zobi”. Režisors – vietes mūsu izcilāko valstsvīru dzīvē”.
Edgars Kaufelds. Lomās – Baiba Vanaga un Ar- 4. aprīlī plkst. 11.00 tikšanās ar Valsts ieņēmutūrs Putniņš. Māksliniece – Rūta Briede. Mūzika – mu dienesta (VID) pārstāvjiem, kuri iedzīvotājiem
Ilga Reizniece un Māris Muktupāvels. Ieteicamais piedāvās ieskatu Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) sniegtajās iespējās, lielāko uzmanīvecums 4+. Biļetes cena – 5 eiro
15. aprīlī plkst. 18.00 jauniešu kora „Maska” kon- bu veltot stāstījumam par gada ienākumu deklarācijas iesniegšanu un pārmaksāto nodokļu
certs. Ieeja bez maksas
atgūšanu.
25. aprīlī plkst. 18.00 Babītes mūzikas skolas Ja pēc tikšanās vēlēsieties saņemt VID konsulaudzēkņu koncerts džeza un vieglās mūzikas rit- tanta palīdzību gada ienākumu deklarācijas iemos. Ieeja bez maksas
sniegšanā, lūgums līdzi ņemt VID piešķirtos lieBiļetes uz pasākumiem Kultūrizglītības centrā pie totājvārdus un paroles EDS sistēmai, kā arī interdežuranta var iegādāties katru darbdienu no plkst. netbankas autentifikācijas palīgrīkus (kodu karti,
8.00 līdz 20.00, sestdienās no plkst. 10.00 līdz 16.00. kalkulatoru u.c.).
Uzmanību! Biļešu skaits ir ierobežots! Aktuālākā Līdz 21. aprīlim novadnieku Rudītes Jēkabsones
informācija par biļešu pieejamību – pašvaldības (keramika) un Jāņa Jēkabsona (gleznas) izstāde.
interneta vietnē www.babite.lv un www.facebook.
25. aprīlī plkst. 17.00 novadnieces Anitas Homcom/Babitesnovads pie attiecīgā pasākuma.
kas-Birzgales zemūdens fotogrāfiju izstādes atklāšana. Izstāde bibliotēkā būs apskatāma līdz
Citi pasākumi
31. maijam.
22. aprīlī plkst. 19.00 Igo pavasara koncerts
„Suns ar tevi”. Biļetes cena – 10, 12 un 14 eiro. Biļe- PIŅĶU SV. JĀŅA BAZNĪCĀ
tes iegādājamas tikai „Biļešu paradīzes” tirdzniecī- (Skolas iela 15, Piņķi)
Sestdien, 25. martā, plkst. 16.00 koncerts „Ave
bas vietās un www.bilesuparadize.lv.
Maria”. Dzied Latvijas Nacionālās operas un baleta soliste Inga Šļubovska-Kancēviča, pie ērģelēm –
SPUŅCIEMA SPORTA HALLĒ
Vita
Kalnciema, obojists Egils Upatnieks.
(„Pīlādzīši”, Spuņciems)
25. martā plkst. 18.00 Starptautiskajai Teātra Svētdien, 26. martā, plkst. 11.00 dievkalpojums,
dienai veltīts pasākums – Auces amatierteātra jaunās draudzes padomes ievešana amatā, sa„Kopā” izrāde „Dūdene zin”. Par vakara muzikālo draudzība ar jauno padomi un mēneša jubilāru
noformējumu rūpēsies Ainārs Ašaks. Aicināts ik- sveikšana.
Svētdien, 2. aprīlī, plkst. 11.00 bērnu un ģimeviens! Ieeja bez maksas.
ņu dievkalpojums.
Svētdien, 9. aprīlī, plkst. 11.00 Palmu jeb PūSOCIĀLĀ DIENESTA TELPĀS
polsvētdiena.
(Centra iela 3, Piņķi)
Ceturtdien,
13. aprīlī, plkst. 18.00 Zaļā Ceturt28. martā plkst. 10.00 vecmāmiņas tiek aicinātas
uz kārtējo atbalsta grupas nodarbību, kuras tēma diena jeb Svētā Vakarēdiena iestādīšanas svētki.
šoreiz „Jaunā laikmeta bērni – „z” paaudze. Kā Piektdien, 14. aprīlī, plkst. 11.00 Lielās Piektveidot attiecības”. Semināru vadīs psihoterapeite dienas dievkalpojums ar Krusta godināšanu.
Sestdien, 15. aprīlī, plkst. 22.30 Lieldienu saDr. psych. Irina Šķupele. Ieeja bez maksas.
gaidīšanas nakts dievkalpojums ar Sv. Kristību un
30. martā plkst. 15.00 seminārs „Man ir
iesvēti.
hiperaktīvs bērns. Ko darīt?”. Semināra laikā
Svētdien, 16. aprīlī, plkst. 11.00 Augšāmcelšauzzināsiet par to, kas ir hiperaktivitāte, kādi ir tās
nās svētku dievkalpojums.
simptomi un tipi, kādi ir hiperaktivitātes iemesli,
Pirmdien, 17. aprīlī, plkst. 11.00 kristību dievsekas un ko darīt, ja jums ir hiperaktīvs bērns.
kalpojums Otrajās Lieldienās.
Semināru vadīs psihoterapeite Dr. psych. Irina
Šķupele. Ieeja bez maksas.
BABĪTES NOVADĀ
22. aprīlī Babītes novada pašvaldība interesenBIBLIOTĒKĀ
tiem piedāvā sakopt valsts īpašumā esošā Babī(Jūrmalas iela 14A, Piņķi)
tes ezera krastus. Vairāk informācijas – aprīlī pašGrāmatu izstādes martā
valdības interneta vietnē www.babite.lv.
• Gleznotājam, mākslas pedagogam Vilhelmam
Purvītim – 145
Plašāka informācija par pasākumiem pašvaldības
• Kolumbiešu rakstniekam Gabrielam Garsijam interneta vietnē www.babite.lv un „Facebook” proMarkesam – 90
filā www.facebook.com/Babitesnovads

Reģistrācijas numurs: 000703364
Dibinātājs: Babītes novada pašvaldība
Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts,
Babītes novads, LV–2107

Aicinām piedalīties

E-prasmju nedēļā
Aicinām apmeklēt E-prasmju nedēļas aktivitātes
Babītes novadā

no 27.
martam
no 27.līdz
līdz 31.31.
martam

Babītes novada pašvaldības bibliotēkā Piņķos (Jūrmalas ielā 14A)

Otrdiena, 28. marts

Iespēja vērot E-prasmju nedēļas organizatoru piedāvātās tiešraides

10.00 – 11.00 diskusija «Ieskats Latvijas digitālās drošības vidē»
Kas par digitālo drošību jāzina ikvienam iedzīvotājam u.c. jautājumi.

11.20 – 13.20 seminārs «Mobilie apdraudējumi»
Kādi ir iespējamie mobilie apdraudējumi, un kā no tiem izvairīties? Ko darīt, ja iekārta salūst, pazūd, to nozog vai uzlauž?

14.00 – 16.00 seminārs «Lietu internets un drošība»
Kādus apdraudējumus nes viedās iekārtas, ražotāja atbildība pret patērētāju, patērētāja atbildība pret sabiedrību u.c. jautājumi.

Piektdiena, 31. marts

10.00 – 13.00 prezentācija par www.latvija.lv

Bibliotēkā viesosies Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārstāvji, lai pastāstītu par portāla www.latvija.lv lietošanu,
būs populārāko e-pakalpojumu, e-iesniegumu iestādei un NĪN apmaksas demonstrācija, stāstīs arī par drošību
internetā. Ja ir interese uz vietas izmēģināt e-pakalpojumus, VRAA aicina ņemt līdzi savas internetbankas
autentifikācijas palīgrīkus – kodu karti, kalkulatoru u.c.

Visas E-prasmju nedēļas garumā

Pašvaldības bibliotēkas filiālēs
(Jūrmalas ielā 14A Piņķos, «Strazdos» Babītē, «Pīlādzīšos» Spuņciemā)
Iedzīvotāji laipni aicināti uzdot jautājumus bibliotekārēm un saņemt konsultācijas par
bibliotēkas krājumu elektroniskā kopkataloga lietošanu, rēķinu apmaksu internetā un citiem jautājumiem.
Pašvaldības Sociālā dienesta Daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā
(Centra ielā 3 Piņķos)
Iedzīvotāji laipni aicināti saņemt konsultācijas un palīdzību par datora lietošanu, rēķinu apmaksu,
www.latvija.lv un www.babite.lv lietošanu, kā arī par citiem ar e-vidi saistītiem jautājumiem.
Kontaktinformācija:
Bibliotēka Piņķos (tālr. 67914877, e-pasta adrese biblioteka@babite.lv)
Vairāk par
Bibliotēka Babītē (tālr. 67919534, e-pasta adrese biblioteka.strazdi@babite.lv)
E-prasmju nedēļu
www.eprasmes.lv
Bibliotēka Spuņciemā (tālr. 67934110, e-pasta adrese biblioteka.sala@babite.lv)
Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs (tālr. 66662859, e-pasta adrese baiba.naburga@babite.lv)

2017. gada februārī
Babītes novadā piedzimuši
septiņi bērni – divas meitenes
un pieci zēni.

2017. gada 1. martā Babītes novadā
deklarēts 10 741 iedzīvotājs.

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
www.facebook.com/Babitesnovads
Iznāk vienu reizi mēnesī. Tirāža: 3450 eksemplāru
Izdevējs: SIA „Rīgas Apriņķa Avīze”

