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Aicinām uz Kultūrizglītības
centra atklāšanas svētkiem
Salas pagastā

19. un 21. maijā Babītes novada Salas
pagasta „Vietvalžos” notiks jaunā
Kultūrizglītības centra atklāšanas svētki.

SVĒTKU PROGRAMMA
19. maijs
Plkst. 13.00 atklāšanas ceremonija Kultūrizglītības centra skvērā
(pie galvenās ieejas). Atklāšanas ceremonijas apmeklētāji laipni
aicināti aplūkot Kultūrizglītības centra pārbūvētās telpas.
Aicināts ikviens interesents!
Pēc atklāšanas ceremonijas līdz plkst. 16.00 ‒ Atvērtās durvis.
Šajā laikā ikviens interesents varēs iepazīties ar paveiktajiem
telpu pārbūves darbiem. Apmeklētāji ir laipni aicināti aplūkot
Kultūrizglītības centru, pirms ēku piepilda izstādes un ekspozīcijas,
tai skaitā latviešu teātra un kino aktierim Eduardam Pāvulam
veltīta ekspozīcija, kā arī novadapētniecībai veltīta ekspozīcija.
Apmeklētājiem būs iespēja izstaigāt ēkas divus stāvus un pagrabstāvu,
kā arī jaunizveidoto skvēriņu pie Kultūrizglītības centra.
Plkst. 18.00 svētku koncerts. Koncertā piedalās Babītes mūzikas
skolas kamerorķestris, audzēkņi un pedagogi.
Ieeja ar bezmaksas ielūgumiem.
21. maijs
Plkst. 13.00 bērnu un jauniešu koncerts „Mūsdienu
performance”. Koncertā piedalās Salas pagasta bērni un jaunieši.
Plkst. 14.00‒16.00 Atvērtās durvis. Ikviens interesents ir laipni
aicināts aplūkot Kultūrizglītības centra pārbūvētās telpas.
Ieeja ar bezmaksas ielūgumiem.
Ielūgumus uz koncertiem var saņemt, sākot no 2. maija:
• Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības centrā Jūrmalas
ielā 14A, Piņķos, pie dežurantēm darbdienās no plkst. 8.00 līdz
20.00, sestdienās no plkst. 10.00 līdz 16.00;
• Babītes novada Salas pagasta Kultūrizglītības centrā „Vietvalžos”,
Spuņciemā, Salas pagastā, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no
plkst. 9.30 līdz 17.30.
Ielūgumu skaits uz koncertiem ir ierobežots.
Plašāk par citiem kultūras pasākumiem ‒ 8. lpp.

Babītē notiek sociālo infrastruktūras
objektu būvniecība
Babītes novada Babītes ciemā
divos nekustamajos īpašumos
notiek ēku pārbūves darbi,
kuru rezultātā pašvaldība
piedāvās 12 dzīvokļus sociālajām vajadzībām, pašvaldības
bibliotēkas Babītes nodaļa
pārcelsies uz jaunām, plašākām telpām, savukārt Sociālais dienests arī Babītē iegūs
pastāvīgas telpas darbam,
uzlabojot pakalpojumu pieejamību un Daudzfunkcionālā
sociālo pakalpojumu centra
aktivitāšu īstenošanu vienā no
lielākajām novada apdzīvotajām vietām.

Nekustamais īpašums „Mildas” Babītē 2017. gada aprīlī.
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Jaunās pārmaiņas veicinās pašvaldības institūciju pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem un sociālās
vides attīstību novadā kopumā.

Babītē bijušās pasta un
telefonu centrāles ēkas
nekustamajā īpašumā
„Mildas” pārbūvēs par
pašvaldības dzīvokļiem

Lai jau tuvākajā nākotnē varētu
atrisināt situāciju saistībā ar mājvietu piedāvājumu bāreņiem un
ģimenēm (personām), kam ir
maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss, kuri iekļauti reģistrā
saskaņā ar likumu „Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā”, Babītes novada pašvaldības institūcijas uzsāk realizēt vairākus gadus lolotu ieceri:
2014. gadā Babītes novada pašvaldība nopirka nekustamo īpašumu
„Mildas”; 2015. gadā tika noslēgts
līgums ar SIA „BM-Projekts” par
nekustamā īpašuma būvniecības
projekta izstrādi, kas pabeigta
2016. gada sākumā; atrisinot ar
finansējumu saistītus jautājumus,
2017. gada aprīlī uzsākts darbs
būvprojekta īstenošanai, lai pavasarī varētu uzsākt celtniecības
procesu un jau 2018. gadā dzīvokļus varētu nodot lietošanā.
Kā vēsta Babītes novada pašvaldības izpilddirektore Elfa Sloceniece, „šā gada aprīlī noslēgts
līgums ar pilnsabiedrību „RERE
Meistari 1” par sociālās programmas investīciju projekta „„ATC

Babīte, Liepu aleja 17, 2017. gada aprīlī. FOTO: I. AIZSILA

Būve” uzsākti darbi nekustamā
īpašuma Liepu alejā 17, Babītē,
ēkas pārbūvei par bibliotēku un
Daudzfunkcionālo sociālo pakalpojumu centru.
Patlaban Babītes novada pašvaldības bibliotēkas Babītes nodaļa atrodas nekustamajā īpašumā „Strazdi” Babītē. Jaunās
telpas Liepu alejā 17, Babītē, būs
modernākas, plašākas un gaišākas. Minētajā ēkā tiks iekārtotas telpas arī Sociālā dienesta
darba nodrošināšanai. Iestādes
pakalpojumi, tajā skaitā Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojuma centra pakalpojumi, Babītes
iedzīvotājiem būs pieejami un
sasniedzami, nemērojot ceļu uz
Piņķiem.
Būvniecības darbi Liepu alejā 17 turpināsies līdz 2017. gada
augusta sākumam. Līgumcena –
448 227,55 eiro bez PVN.
Būvniecības darbiem un citām
Babītē, Liepu alejā 17, top aktualitātēm novadā aicinām sekot līdzi pašvaldības interneta
jauna mājvieta bibliotēkai
vietnē www.babite.lv.
un Daudzfunkcionālajam
Ilze Aizsila,
sociālo pakalpojumu
Babītes novada pašvaldības
centram
sabiedrisko attiecību
Saskaņā ar 2016. gada 20. oktobspeciāliste
rī noslēgto līgumu ar SIA „LC

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”” realizāciju atbilstoši būvprojektam par līgumcenu 834 667,07 eiro bez PVN.
Līguma izpildes termiņš ‒ 45
nedēļas no līguma noslēgšanas
dienas.
Projekta mērķis ir izbūvēt 12
dzīvokļus (10 – divistabu un divus – vienistabas). Trijiem no
tiem tiktu nodrošināta individuāla piekļuve ar vides pieejamību.
Līdz ar dzīvokļu iekārtošanu tiktu realizēts sociālās programmas
investīciju projekts, nodrošinot
konkrētas maznodrošinātās ģimenes (personas) un bāreņus ar
dzīvokļiem vai arī uzlabojot tiem
esošos dzīves apstākļus.”
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Raibās Lieldienu aktivitātes Maijā sākas dokumentu pieņemšana

Kamēr notika radošās darbKaut arī Lieldienas šogad
nīcas, Lielajā zālē vecāki un arī
atnāca baltas un zemi klāja
bērni danču mūzikas grupas
sniegs, Babītes novadā tās
„Trejdeviņi” vadībā pavasarīgā notika svinētas pavasarīgi un
skaņā apguva un izdancoja dejas
tradicionāli – ar jautrām
dziesmām, dejām un rotaļām. no lielās danču pūra lādes.
17. aprīlī, Otrajās Lieldienās,
13. aprīlī Kultūrizglītības centrā Spuņciema sporta hallē ieradās
notika aktīva gatavošanās Liel- Lieldienu zaķi un sākās jautra
dienu sagaidīšanai. Mazākie ap- Lieldienu ballīte, kurā dziedāja
meklētāji noskatījās leļļu izrādi novada popgrupa „Pīlādzīši” un
un pēc tam aktīvi darbojās paši: Salas sākumskolas vokālie ansambļi
apguva olu krāsošanu, izveido- „Ķekariņš” un „Odziņas”, bet dejotjot skaistas raiba dekora oliņas, prieku rādīja deju grupa „Platīns”.
Radošajās darbnīcās puiši veino koka ripām veidoja Lieldienu
zaķus, gatavoja arī putnu būrīšus doja krāsainas kaklasaites, meino papīra, ko varēja izdekorēt, kā tenes ‒ matu gumijas kā puķes.
nu katrs vēlējās.
Kopā ar Lieldienu zaķiem gan
Pasākumā aktīvi iesaistījās arī mazi, gan lieli svētku dalībnieki
Babītes novada daudzbērnu ģimeņu gāja rotaļās un ripināja jau laikus
biedrība „Babītes ģimenes”, kopā ar skaisti nokrāsotās olas.
bērniem gatavojot filca zaķus – olu
Biruta Grīnfelde,
sargus, kuros noslēpt Lieldienu oliKultūrizglītības centra vadītāja
Plašāka fotogalerija
ņu, neļaujot tai ripot pa galdu, vai
www.babite.lv
svētku galda izrotāšanai.

Foto: Aigars Bērziņš un Sandra Straupe.

mācībām mūzikas skolā

Pavasarī daba mostas no
ziemas stinguma, bet mūzikas skolā tas jau ir ražas
laiks – bērni apkopo gada
laikā gūtās zināšanas un rāda
varēšanu gan vietēja mēroga,
gan starptautiskos konkursos. Iepriekšējā „Babītes Ziņu”
numurā jau sveicām dažādu
konkursu augstāko vietu ieguvējus, bet laureātu parāde
turpinās.
23. martā Nīcā notika Mazpilsētu
un lauku mūzikas skolu klavieru
duetu un mazo kameransambļu
konkurss-festivāls, no kura mūsu
jaunie talanti atgriezās ar panākumiem: I pakāpes diplomus saņēma klavieru trio Karolīna Savina, Emīlija Ekbauma un Paula
Lasmanoviča (skolotājas Svetlana
Timerkana, Elita Kolča un Anita
Roze) un čellu kvartets Līva Šalkovska, Emīlija Rafaela, Elizabete
Mona Zariņa un Maksims Skibickis (skolotāja A.Roze), bet II pakāpes diplomu – vijolnieces Elīza
Bērziņa un Luīze Osīte (skolotāja
E. Kolča).
Jau nākamajā dienā, 24. martā,
čellists Maksims Skibickis kopā ar
koncertmeistari Ļubovu Markulāni devās uz Klaipēdu Lietuvā, lai
piedalītos konkursā „Muzikuojentis berniukai”, kur sīvā konkurencē izcīnīja godalgoto trešo vietu.
7. aprīlī E. Ekbauma (skolotāja
E. Kolča, koncertmeistare Ļ. Markulāne) ieguva otro vietu jauno
vijolnieku un čellistu konkursā
„Francis Šūberts un laikabiedri”,
kas norisinājās Bolderājas Mūzikas un mākslas skolā.
Jau trīspadsmito reizi Talsos notika K. F. Amendas starptautiskais
mūzikas skolu stīgu instrumentu
individuālo izpildītāju un ansambļu konkurss, kur klavieru trio
K. Savina, E. Ekbauma un P. Lasmanoviča (skolotājas S. Timerkana, E. Kolča un A. Roze) ieguva
otro, bet E. Ekbauma – trešo vietu.
Sadraudzības koncerti un kopīga muzicēšana ļauj brīvākā gaisot-

Klavieru duetu un mazo kameransambļu konkursa-festivāla I pakāpes diploma ieguvējas Karolīna Savina, Emīlija Ekbauma un Paula
Lasmanoviča. Foto: Aldis Briljonoks.

nē iepazīties ar citu skolu pieredzi
un sajust kopābūšanas prieku.
29. martā mūsu skolu apciemoja
mūzikas draugi no Olaines Mūzikas un mākslas skolas. Koncertā
uzstājās abu mūzikas skolu solisti,
atskaņojot solo skaņdarbus flautai,
saksofonam un eifonijam. Koncertā muzicēja arī trīs orķestri.
8. aprīlī skolā notika XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI
Deju svētku kokļu mūzikas koncerta koprepertuāra pārbaudes
pasākums, kurā piedalījās teju 100
koklētāju no Ādažiem, Baldones,
Baložiem, Ķekavas, Mārupes, Salaspils, Ulbrokas, Vecumniekiem
un Babītes. Katrs kolektīvs pasākumam bija sagatavojis individuālu divu skaņdarbu programmu.
Par to, lai stīgas vibrētu vienotā
skanējumā, rūpējās vadītājas Ilze
Žvarte, Anda Eglīte, Teiksma Jansone un Valda Bagāta.
10. aprīlī skolā viesojās J. Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolas pūšam
instrumentu nodaļas audzēkņi
un pedagogi. Flautistu sniegumu
papildināja arī metālpūšamie instrumenti – trompete un mežrags.
13. aprīlī mūzikas skolas orķestris piedalījās Mārupes mūzikas
festivālā.
19. aprīlī skolā koncertēja klavieru trio „Vīzija”, kurā muzicē
mūsu skolas bijušās absolventes
Kristiāna Ozoliņa, Dārta Svētiņa
un Sintija Šteinkopfa. Koncertā

izskanēja Jozefa Haidna, Pētera
Plakida un Sergeja Rahmaņinova
kompozīcijas.
Pēdējo klašu audzēkņi jau sākuši kārtot noslēguma pārbaudījumus, bet jaunie mūzikas mīļotāji
var sākt gatavoties, jo no 2. maija
sākas dokumentu iesniegšana
audzēkņu uzņemšanai skolā
2017./2018. mācību gadam. Informācija esošajiem interešu izglītības
programmu audzēkņu vecākiem:
ja vēlaties, lai arī nākamgad jūsu
bērns apmeklē nodarbības, nepieciešams pārslēgt līgumu, jo tas tiek
noslēgts uz vienu mācību gadu.
Vairāk informācijas par uzņemšanu, kā arī iesniegumu veidlapas –
pašvaldības interneta vietnes
www.babite.lv sadaļā „Izglītība” –
„Babītes mūzikas skola”, zvanot
uz tālr. 67914683 vai 29156969
vai rakstot uz e-pasta adresi
ceslavs.grods@babite.lv.
27. aprīlī plkst. 18.00 gaidīsim
visus sagatavošanas klases audzēkņu vecākus Mazajā zālē uz
audzēkņu koncertu un vecāku
sapulci par iestāšanos 1. klasē. Savukārt Lielajā zālē, arī plkst. 18.00,
ikvienu aicinām apmeklēt kamermūzikas koncertu „Atklājot Amerikas”. Mūzikas skolas izlaidums
notiks 27. maijā plkst. 11.00.
Česlavs Grods,
Babītes mūzikas skolas
direktores vietnieks
izglītības jomā

Babītes novada tautas mākslas kolektīvu rezultāti XVI Deju svētku repertuāra pārbaudes skatēs
Gatavojoties XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu
un XVI Deju svētkiem, visā Latvijā notiek tautas
mākslas kolektīvu repertuāra apguves skates.
24. martā Pierīgas reģionam notika XVI Deju svētku
deju lieluzveduma „Māras zeme” repertuāra pārbaudes
skates, kurās Babītes novadu pārstāvēja:
• Kultūrizglītības centra bērnu deju kolektīvs „Kaspīne”
(vadītāja Dace Veide) – ieguva I pakāpi (42,7 punkti);
• Kultūrizglītības centra vidējās paaudzes deju kolektīva

„Dārta” D grupa (vadītājs Lauris Siliņš) – ieguva augstāko
pakāpi (55,2 punkti);
• Kultūrizglītības centra vidējās paaudzes deju kolektīva „Dārta” E grupa (vadītājs Lauris Siliņš) – ieguva II pakāpi (39 punkti).
25. martā notika Pierīgas koru apriņķa skate, kurā Babītes novadu pārstāvēja:
• Kultūrizglītības centra jauktais koris „Maska” (diriģents Jānis Ozols) – ieguva augstāko pakāpi (47 punkti);
• Kultūrizglītības centra jauktais koris „Atskaņa” (diri-

ģente Ginta Pētersone) – ieguva I pakāpi (41,22 punkti).
• Savukārt 23. aprīlī Ventspilī notikušajā deju lieluzveduma
„Māras zeme” repertuāra apguves skatē deju kolektīvs „Kaspīne” ieguva augstākās pakāpes diplomu C grupā (47,5 punkti).
Sveicam kolektīvu vadītājus un dalībniekus ar augstajiem sasniegumiem skatē!
Biruta Grīnfelde,
Babītes novada pašvaldības
Kultūrizglītības centra vadītāja
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Martā pieņemtie lēmumi

bai piederošā nekustamā īpašuma „Pa- 9” Piņķos, „Vēju iela 37” Dzilnuciemā, sporta lietu komitejas priekšsēdētājs
egļu iela” zemes vienību 0,0433 ha platī- „Stīgu iela 11” un „Lapu iela 3” Mežārēs, Gatis Senkāns, komisijas priekšsēdētāja
bā. Uzdot pašvaldības īpašumu novēr- Babītes pagastā un „Kociņi” Salas pa- vietnieks – deputāts Tadeušs Tračums,
komisijas locekļi ‒ deputāte Inita Pūķe,
tēšanas komisijai iesniegt nekustamā gastā;
īpašuma nosacīto cenu apstiprināšanai • piešķirt pabalstus 290 un 200 eiro deputāte Ilze Bērziņa, deputāte Ināra
Babītes novada pašvaldības domē. Uz apmērā divām personām sociālās reha- Dubra, izpilddirektore Elfa Sloceniece,
komisijas sekretāre – izglītības darba
dot pašvaldības īpašumu izsoles komi- bilitācijas mērķu sasniegšanai;
sijai izstrādāt izsoles noteikumus un • apstiprināt noteikumus par Babītes speciāliste Elga Jonina;
iesniegt tos apstiprināšanai Babītes novada pašvaldībai piederoša nekusta- • piešķirt naudas balvu 250 eiro apmā īpašuma ‒ zemes gabala ar kadastra mērā astoņiem iestādes darbiniekiem
novada pašvaldības domē;
• vienai personai atsavināt dzīvo- Nr. 80880090002, Salas pagastā, Babītes par ilggadēju darbu un ieguldījumu
jamās ēkas Rīgas ielā 2A dzīvoklim novadā, sastāvā esošas neapbūvētas ze- Babītes novada pašvaldības pirmsskopiekrītošās apbūvētās zemes vienības mes vienības ar kadastra apzīmējumu las izglītības iestādes „Saimīte” mērķu
domājamās daļas par nosacīto cenu 80880090001 – starpgabala 327 m2 pla- sasniegšanā;
• piešķirt dotāciju 2639 eiro apmērā
1692,5 eiro apmērā;
tībā, izsoli ar pretendentu atlasi;
• noslēgt zemes nomas līgumu ar • apstiprināt Babītes novada pašval- Babītes pagasta pensionāru un politiski
SIA „Laivu noma” par Babītes novada dībai piederošā nekustamā īpašuma ‒ ze- represēto personu labdarības biedrībai
pašvaldībai piederošā nekustamā īpa- mes gabala ar nosaukumu „Starpgabals 2017. gada darbības plāna īstenošanai;
šuma Rīgas iela 1C, Piņķi, Babītes pa- Nr. 6”, kadastra Nr. 80880050671, Salas • atlikt lēmumprojekta izskatīšanu
gasts, zemes vienības daļas iznomāšanu pagastā, Babītes novadā, neapbūvētas par finansiāla atbalsta piešķiršanu viekonteinertipa būves novietošanai spor- zemes vienības ar kadastra apzīmējumu nai personai grāmatas izdošanai;
ta inventāra nomas vajadzībām;
80880050352, 0,0369 ha platībā, izsoles • iedalīt 4000 eiro biedrībai „Sporta
klubs „Babīte”” sieviešu volejbola koman• atsavināt Babītes novada pašvaldī- ar pretendentu atlasi rezultātus;
bai piederošā nekustamā īpašuma, ka- • saskaņot SIA „ZT BENING” alko- das dalībai 2017. gada Baltijas un Latvijas
dastra Nr. 80480030135, sastāvā esošu holisko dzērienu mazumtirdzniecības sieviešu volejbola līgas čempionātos;
starpgabalu 0,0085 ha platībā Babītē, novietni – vasaras kafejnīcu nekusta- • noteikt vienas dienas maksu par
Babītes pagastā. Uzdot pašvaldības īpa- majā īpašumā „Bejas” Babītes pagastā, bērna uzturēšanos Babītes sporta komšumu novērtēšanas komisijai iesniegt alkoholisko dzērienu mazumtirdz- pleksa organizētajā bērnu atpūtas un
nekustamā īpašuma nosacīto cenu ap- niecībai laika periodā no 2017. gada sporta nometnē 2017. gadā: Babītes
novadā deklarētiem bērniem ‒ 8 eiro,
stiprināšanai Babītes novada pašvaldī- 15. maija līdz 2017. gada 15. oktobrim;
bas domē. Uzdot pašvaldības īpašumu • pieņemt zināšanai, ka Astra Luksti- ārpus novada deklarētiem bērniem –
izsoles komisijai izstrādāt izsoles notei- ņa no 2017. gada 23. marta izbeidz savu 16 eiro. Noteikt, ka 2017. gadā vasaras
kumus un iesniegt tos apstiprināšanai darbību Babītes novada vēlēšanu komi- periodā tiek organizētas četras nometnes: nometne ,,Piedzīvojumu sala
sijā;
Babītes novada pašvaldības domē;
• atsavināt Babītes novada pašvaldī- • noteikt Babītes novada viena vē- Nr. 23” ‒ no 5. jūnija līdz 16. jūnijam;
bai piederošā nekustamā īpašuma, ka- lēšanu komisijas locekļa kandidāta ,,Piedzīvojumu sala Nr. 24” ‒ no 26. jūdastra Nr. 80480100422, sastāvā esošu pieteikšanās termiņu no 2017. gada nija līdz 7. jūlijam; ,,Piedzīvojumu sala
Nr. 25” ‒ no 10. jūlija līdz 21. jūlijam;
starpgabalu 0,0228 ha platībā Brīvkal- 27. marta līdz 31. martam;
nos, Babītes pagastā. Uzdot pašvaldī- • ievēlēt Ilzi Rozenbergu par Ba- ,,Piedzīvojumu sala Nr. 26” ‒ no 31. jūbas īpašumu novērtēšanas komisijai bītes novada Bāriņtiesas locekli no lija līdz 11. augustam;
• apstiprināt Babītes novada pašiesniegt nekustamā īpašuma nosacīto 2017. gada 28. septembra;
izmaiņas
pašvaldības valdības konkursa nolikumu „Par bezcenu apstiprināšanai Babītes novada • veikt
pašvaldības domē. Uzdot pašvaldības 25.01.2017. noteikumos Nr. 1 „Par maksas mācībām Latvijas Starptautisīpašumu izsoles komisijai izstrādāt amatiem, to klasificēšanu un mēneš- kajā skolā”;
izsoles noteikumus un iesniegt tos ap- algām pašvaldības iestādēs 2017. gadā”, • no darba kārtības izslēgt lēmumstiprināšanai Babītes novada pašvaldī- izsakot pielikumus Nr. 1 līdz Nr. 12 jau- projektu par izglītojamo un viņu vecāku anketēšanu un skolotāju prēmēšanu
nā redakcijā;
bas domē;
• noslēgt zemes nomas līgumu ar • piekrist atbrīvot Elitu Āboliņu no Babītes vidussskolā;
vienu personu par pašvaldībai piede- Babītes pirmsskolas izglītības iestādes • apstiprināt pārbūvējamo grants
rošā nekustamā īpašuma „Starpgabals”, vadītājas amata pienākumu pildīšanas ceļu atlases kritērijus;
kadastra Nr. 80480030435, sastāvā eso- un izbeigt darba tiesiskās attiecības die- • saskaņot pašvaldības kapitālsašas zemes vienības daļas iznomāšanu nu iepriekš, kad, saskaņā ar konkursa biedrības SIA „Babītes siltums” ieceri
bez apbūves tiesībām teritorijas sakop- rezultātiem un domes lēmumu par ie- jaunas katlumājas būvniecībai Piņķu
celšanu amatā, darba tiesiskās attiecības ciemā un ieteikt veikt cenu aptauju
šanai un uzturēšanai;
• nemainīt VAS „Latvijas pasts” ne- uzsāks jaunais/-ā Babītes pirmsskolas projekta īstenošanas izmaksu noteikšanai;
dzīvojamo telpu ēkā „Doktorāts”, Spuņ- izglītības iestādes vadītājs/-a;
ciemā, Salas pagastā, telpu nomas mak- • izsludināt atklātu konkursu uz Ba- • piešķirt apmaksātu desmit darba
su nākamajam periodam no 2017. gada bītes novada pašvaldības Babītes pirms- dienu papildatvaļinājumu Babītes no1. maija līdz 2018. gada 30. aprīlim un skolas izglītības iestādes vadītāja amata vada pašvaldības domes priekšsēdētāvietu. Izveidot pretendentu atlases kon- jam Andrejam Encem.
noteikt to 68,99 eiro mēnesī plus PVN;
Andrejs Ence,
• izsniegt izziņu piecām personām kursa komisiju sekojošā sastāvā: komiBabītes novada pašvaldības
par piekrišanu iegūt īpašumā zemi sijas priekšsēdētājs – domes priekšsēdomes priekšsēdētājs
nekustamajos īpašumos „Skolas iela dētāja vietnieks, izglītības, kultūras un

Saimnieciskie darbi martā

Līgumcena 1080 EUR, termiņš Ceļi, meliorācija un
21.09.2017.
apgaismojums
• Noslēgts līgums ar SIA „Bestfor • SIA „Autoceļi” veiks gājēju ietves,
Invest” par krūmu izzāģēšanu un šķel- autostāvvietas un ielu apgaismojuma
došanu nekustamajā īpašumā „Kapsē- izbūvi gar valsts autoceļu V10 Babīta”, Spuņciemā, Salas pagastā. Līgum- te–Vārnukrogs posmā no sabiedriscena 1500 EUR, termiņš 08.05.2017.
kā transporta pieturas „Pagrieziens
• Noslēgts līgums ar SIA „Interbal- uz Vārnukrogu” līdz Gravu ielai
tija” par nekustamā īpašuma „Paegļu Babītē. Līgumcena 104 658 EUR,
iela”, Babītes pagasts, Babītes novads termiņš 29.08.2017. Būvuzraudzību
(kadastra Nr. 80480031214), kas sa- par 2448 EUR veiks SIA „Ceļu un tilstāv no neapbūvētas zemes vienības tu būvuzraugs”, autoruzraudzību par
0,0433 ha platībā, nekustamā īpa- 411 EUR – SIA „Vertex Projekti”.
šuma (kadastra Nr. 80480030135) • Noslēgts līgums ar SIA „Saava-LV”
sastāvā esošās zemes vienības (ka- par ceļa zīmju un ielu norāžu izgatadastra apzīmējums 80480040535) vošanu un piegādi. Līgumcena ‒ līdz
0,0085 ha platībā un nekustamā īpa- 4000 EUR, termiņš – 31.12.2017.
šuma (kadastra Nr. 80480100422) • VAS „Ceļu satiksmes drošības disastāvā esošās zemes vienības (ka- rekcija” veikusi ceļu drošības auditu
dastra apzīmējums 80480100422) Rīgas ielas posmā no Meistaru ielas
0,0228 ha platībā, vērtības noteik- līdz valsts galvenajam autoceļam A5
šanu. Līgumcena 510 EUR, termiņš „Salaspils‒Babīte (Rīgas apvedceļš )”
20.04.2017.
Piņķos.

Babītes novada pašvaldības domes kotāja izstrādāto zemes ierīcības prosēdē 2017. gada 22. martā tika izska jektu nekustamajā īpašumā „Silarozes”,
tīti 48 darba kārtībā iekļautie punkti. Vīkuļos, Babītes pagastā, ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
Sēdē piedalījās 13 domes deputāti.
80480080076 sadalīšanai;
Domes lēmumi īsumā:
• atbilstoši Vides aizsardzības un • apstiprināt sertificēta zemes ierīreģionālās attīstības ministrijas atzi- kotāja izstrādāto zemes ierīcības pronumam precizēt Babītes novada paš- jektu nekustamajā īpašumā „Sīpolu
valdības domes 22.02.2017. saistošos Mārtiņi”, Trenčos, Babītes pagastā, ienoteikumus Nr. 4 „Sabiedrisko ūdens- tilpstošās zemes vienības ar kadastra
saimniecības pakalpojumu sniegšanas apzīmējumu 80480120024 sadalīšanai;
un lietošanas kārtība Babītes novadā” • apstiprināt sertificētas zemes ierīkotājas izstrādāto zemes ierīcības
(pielikumā);
• likvidēt zemes vienībai ar kadastra projektu nekustamajā īpašumā „Vec
apzīmējumu 80480031262 adresi Prie- bļodnieki”, Babītes pagastā, ietilpstošās
daines iela 10, Piņķi, Babītes pagasts. zemes vienības ar kadastra apzīmējuNekustamajam īpašumam ar kadastra mu 80480110037 sadalīšanai;
numuru 80480030474, kurā ietilpst šī • apstiprināt sertificēta zemes ierīzemes vienība, piešķirt nosaukumu kotāja izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Strauti-2”, Mež
Priedaines iela;
• piešķirt uz zemes vienības ar ka- ārēs, Babītes pagastā, zemes vienības ar
dastra apzīmējumu 80480070346 eso- kadastra apzīmējumu 80480010039
šajai divu dzīvokļu dzīvojamās mājas sadalīšanai;
jaunbūvei adresi Ozolu iela 16, Dzilnu- • atļaut uzsākt detālplānojuma iz
strādi teritorijai, ko ietver nekustamo
ciems, Babītes pagasts;
• piešķirt uz zemes vienības ar kadas- īpašumu Bezdelīgu iela 1A, Cīruļu iela
tra apzīmējumu 80880050259 esošajai 1A, Bezdelīgu iela 19, Bezdelīgu iela 20,
ūdens atdzelžošanas stacijas būvei adresi Cīruļu iela 20 un Cīruļu iela 22 zemes
vienības Piņķos, Babītes pagastā;
Sila iela 50, Spuņciems, Salas pagasts;
• mainīt adresi „Bamberģi 1”, Salas • atļaut uzsākt detālplānojuma iz
pagasts, zemes vienībai ar kadastra ap- strādi teritorijai, ko ietver nekustamo
zīmējumu 80880050542, nosakot adresi īpašumu „Meža rūķi”, „Rīgas pilsētas
meža fonds”, „Tīreļpurva mežs”, „Dzil„Kalumi”, Spuņciems, Salas pagasts;
• mainīt adresi „Jaunļutas 1”, Babītes nu ceļš C-27” un „Ceļš uz Božām” zepagasts, zemes vienībai ar kadastra ap- mes vienību daļas Babītes pagastā;
zīmējumu 80480070038, nosakot adresi • ar divām personām noslēgt zemes
nomas līgumus par pašvaldībai piederošā
„Elkšņi”, Skārduciems, Babītes pagasts;
• mainīt adresi „Laktas 2”, Salas pa- nekustamā īpašuma „Dārzi” zemes vienīgasts, zemes vienībai ar kadastra apzīmē- bas ar nosacīto nosaukumu „Virsaiši” daļu
jumu 80880040057, nosakot adresi „Mā- iznomāšanu ģimenes dārza ierīkošanai
un uzturēšanai. Ar vienu personu no
koņlaivas”, Straupciems, Salas pagasts;
• noteikt plānotajai zemes vienības slēgt zemes nomas līgumu par pašvaldīdaļai Irbēnu ielā 1, Brīvkalnos, Babītes bai piederošā nekustamā īpašuma „Dārzi”
pagastā, nekustamā īpašuma lietošanas zemes vienības ar nosacīto nosaukumu
mērķi – komercdarbības objektu apbūve; „Piņķi” daļas iznomāšanu ģimenes dārza
• no nekustamā īpašuma Babī- ierīkošanai un uzturēšanai. Ar vienu pertē, Babītes pagastā, kadastra numurs sonu noslēgt zemes nomas līgumu par
80480030135, atdalīt starpgabalu vei- pašvaldībai piederošā nekustamā īpašudojošu zemes vienību ar kadastra ap- ma „Kalnciema masīvs” zemes vienības
zīmējumu 80480040777 un pievienot daļas iznomāšanu ģimenes dārza ierīkoto piegulošajam nekustamajam īpašu- šanai un uzturēšanai;
mam Liepu alejā 8, Babītē, Babītes pa- • ar sešām personām izbeigt noslēgtos zemes nomas līgumus ģimenes dārgastā;
• apstiprināt sertificētas zemes ie- zu uzturēšanai;
rīkotājas izstrādāto zemes ierīcības • noslēgt zemes nomas līgumus ar
projektu nekustamajā īpašumā „Pēčas”, divām personām par dzīvokļiem pieSēbruciemā, Babītes pagastā, ietilpsto- krītošām apbūvētas zemes vienības došās zemes vienības ar kadastra apzīmē- mājamām daļām Rīgas ielā 2A, Piņķos,
Babītes pagastā;
jumu 80480080044 sadalīšanai;
• apstiprināt sertificēta zemes ierī- • atsavināt Babītes novada pašvaldī-

Nekustamais īpašums un
plānošana

gēku (saimniecības ēka) nekustamajā
īpašumā „Mildas”” īstenošanu. Pie• Pabeigti ēkas pārbūves darbi ne- ņemts lēmums slēgt līgumu ar pilnkustamajā īpašumā „Vietvalži”, Spuņ sabiedrību „RERE Meistari 1” par
ciemā, Salas pagastā. Tiek gatavota līgumcenu 834 667 EUR. Līguma izdokumentācija objekta nodošanai pildes termiņš – 45 nedēļas.
• Atkārtoti izsludināts iepirkums par
ekspluatācijā.
• Veikta ekspertīze par izmaiņām būvuzraudzību būvprojekta „„ATC
būvprojektā par ēkas Liepu alejā 17, ēkas” pārbūve par daudzdzīvokļu dzīBabītē, pārbūvi. Būvdarbi atsākti pilnā vojamo māju, „Administratīvā ēkapasts” pārbūve par divu dzīvokļu dzīapjomā.
vojamo
māju un „Garāža” pārbūve par
• Izsludināts iepirkums par Babītes
palīgēku (saimniecības ēka) nekustavidusskolas pārbūvi.
• Iesniegti seši piedāvājumi iepirku- majā īpašumā „Mildas”” īstenošanai.
mam par būvprojekta „„ATC ēkas” • Noslēgts līgums ar SIA „Metro Pro
pārbūve par daudzdzīvokļu dzīvoja- Group” par zemes ierīcības projekta
mo māju, „Administratīvā ēka-pasts” izstrādi, trīs zemes vienību kadastrālo
pārbūve par divu dzīvokļu dzīvojamo uzmērīšanu, zemes robežu, situācijas
māju un „Garāža” pārbūve par palī- un apgrūtinājumu plānu izgatavošanu.

• Noslēgts līgums ar SIA ZRA
„ELLAT” par Babītes poldera sūkņu
stacijas sūkņu monitoringu.
• Iesniegti trīs piedāvājumi iepirkumam par pašvaldības autoceļu, ielu
un to posmu pretputekļu apstrādi.
Pieņemts lēmums slēgt līgumu ar
SIA „Eco Baltija vide” par līgumcenu
līdz 10 500 EUR.
• Veikti ziemas sezonas ielu un ceļu
uzturēšanas darbi, ielu apgaismojuma remonti un apauguma novākšana no meliorācijas grāvjiem.
• Iesniegti divi piedāvājumi iepirkumam par būvprojekta „Skatu torņu
ierīkošana” izstrādi projekta „Dabas
takas izveide pie Babītes ezera” ietvaros. Pieņemts lēmums slēgt līgumu
ar SIA „Skizo” par 8300 EUR, termiņš 27.07.2017.
Elfa Sloceniece,
Babītes novada pašvaldības
izpilddirektore
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Attīsti vietu, kur augt idejām

Biedrība „Pierīgas partnerība”
turpina attīstīt Babītes, Olaines un Mārupes novadu, gan
īstenojot projektu konkursus
sabiedrības virzītas vietējās
attīstības (SVVA) stratēģijas
īstenošanai, gan dažādos citos
veidos palīdzot īstenot iedzīvotāju ieceres un pilnveidot
kompetences. Martā un aprīlī
izvērtēta 2. un 3. kārtas projektu atbilstība stratēģijai, un tie
nodoti tālākai izvērtēšanai, kā
arī īstenoti pasākumi prioritārajās jomās — mājražošana,
tūrisms, jauniešu iesaiste.

Martā noslēgusies uzņēmējdarbības
un stratēģisko projektu vērtēšana
2. kārtā — Lauku atbalsta dienestam nodoti deviņi projekti (tostarp
seši Babītes novadā) rīcībā „Atbalsts
tūrisma un aktīvās atpūtas veicināšanai”, četri projekti (tostarp viens
Babītes novadā) rīcībā „Atbalsts
lauksaimniecības produktu pārstrādei, mājražošanai un amatniecībai,
tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, tās realizēšanai
tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu
radīšanai”, pieci projekti (tostarp
trīs Babītes novadā) rīcībā „Atbalsts
uzņēmumu radīšanai un attīstībai”.

Izvērtēšanai Lauku atbalsta dienestam nodots arī stratēģiskais projekts
Babītes novadā ‒ „Dabas takas izveide pie Babītes ezera”. Drīzumā tiks
izsludināta uzņēmējdarbības projektu kārta par atlikušo finansējumu.
Aicinām sekot līdzi informācijai,
iepazīties ar veidlapām un noteikumiem un nākt uz bezmaksas konsultācijām par projektu iesniegšanu.
Savukārt aprīlī Lauku atbalsta
dienestā nodoti sabiedriskā labuma
projekti: „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana” ‒ četri projekti (tostarp
viens Babītes novadā); „Vietējās teritorijas, t.sk. dabas un kultūras objektu, sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai” ‒
septiņi projekti (tostarp divi Babītes
novadā). Visu projektu sarakstu var
aplūkot un sekot līdzi Lauku atbalsta dienesta vērtēšanas rezultātiem
mūsu mājaslapā www.pierigaspartneriba.lv.
Martā un aprīlī aizsākts arī mājražotāju apmācību cikls. 16. martā bija
iespēja uzzināt vairāk par iepakojuma dizainu, savukārt 25. aprīlī ‒ mājražotāji bez maksas var pilnveidot
prasmes fotografēšanā, uzzinot, kā
efektīvi un saistoši fotografēt savu
produkciju. Maijā plānots organizēt
apmācības Babītes novadā par komu-

nikāciju. Aicinām sekot līdzi informācijai un pieteikties lieliskajai iespējai!
Jaunatnes jomā turpinās darbs
pie projekta „Kaimiņu būšana. Velobrauciens pa Olaines, Babītes un
Mārupes novadiem”, kurā plānots
iekļaut vēstures noskaņu un izpratni,
situācijas apzināšanu jaunatnes jomā
un aktīvās atpūtas iespējas katrā novadā. Velobrauciens paredzēts ne
tikai iepazīšanai, bet arī attīstībai ‒
jaunieši dalīsies idejās, kā šo teritoriju attīstīt, ko nepieciešams mainīt un
ko iespējams darīt pašiem. Šajā projektā aicināti iesaistīties gan jaunieši,
pievienojoties „Facebook” grupai
„Pierīgas partnerības jaunieši”, gan
citi interesenti, kuri vēlas iesaistīties
projekta īstenošanā.
Martā notika arī biedrības kopsapulce, kurā bija iespēja iepazīties
ar vairākiem LEADER projektiem,
tika uzņemti jauni biedri un ievēlēta
jauna padome. Aicinām pieteikties
uzņēmējus, nevalstiskās organizācijas un fiziskas personas, kuri vēlas
kļūt par biedru vai kā citādi atbalstīt
biedrības darbību, rakstot uz e-pasta
adresi info@pierigaspartneriba.lv.
Aicinām sekot līdzi informācijai
mūsu mājaslapā un sociālajos tīklos facebook.com/pierigaspartneriba.
Kopā veidojam vietu, kur augt idejām!
Brigita Medne, biedrības „Pierīgas
partnerība” pārstāve

KĀ RĪKOTIES, JA MEŽĀ ATRASTS MIRIS DZĪVNIEKS (mežacūkas, kā arī citi)
Sakarā ar Āfrikas cūku mēra uzliesmojumu Latvijā un to, ka Babītes novads iekļauts karantīnas teritorijā (II riska teritorija),
aicinām iedzīvotājus palīdzēt, informējot par atrastajiem mirušajiem meža dzīvniekiem Babītes novada teritorijā.
Aicinām ziņot, zvanot uz tālruņa numuru 29114238.

· Atrastajam dzīvniekam tuvoties un pieskarties nav ieteicams.
· Vietu, kur dzīvnieks atrodas, lūgums atzīmēt (piemēram, piesienot lentīti pie koka)
vai piefiksēt GPS koordinātas un nosūtīt tās uz minēto tālruņa numuru.

Paziņojums par publiskās apspriešanas termiņa pārcelšanu
lokālplānojuma projektam teritorijai, ko ietver nekustamā
īpašuma „Austrumi” zemes vienība un nekustamā īpa
šuma „Meža putni” zemes vienības daļa Babītes pagastā,
Babītes novadā
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 iepriekš tika noteikts no
31.03.2017. līdz 28.04.2017. Tehnisku iemeslu dēļ publiskās apspriešanas termiņš pārcelts un noteikts no 13.04.2017. līdz 12.05.2017.
Publiskās apspriešanas sanāksmes datums un laiks netika
mainīts, un tā notika 24.04.2017. Babītes novada pašvaldības
administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā.
Lokālplānojuma materiāli kopš 21.03.2017. ir pieejami
Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā
4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, un Babītes novada pašvaldības interneta vietnē www.babite.lv. Ģeoportālā
www.geolatvija.lv lokālplānojuma materiāli pieejami no
13.04.2017.
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus par lokālplānojuma projekta risinājumiem 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 un
dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese. Apmeklētāju pieņemšanas laiks Babītes
novada pašvaldības administrācijas ēkā pirmdienās un ceturtdienās plkst. 8.15–12.15 un plkst. 13–18.00
Atvainojamies par sagādātajam neērtībām!
Inga Griezne, Babītes novada pašvaldības
Plānošanas un būvniecības daļas teritorijas plānotāja

Martā veiktie darbi sabiedriskās kārtības
uzraudzībā Babītes novadā

Babītes novada pašvaldības adminis
trācijas Sabiedriskās kārtības daļas
sargu darbības rezultāti sadarbībā
ar Olaines iecirkņa policijas darbi
niekiem, veicot sabiedriskās kārtības
uzraudzību Babītes novadā martā:
• sabiedriskās kārtības uzraudzībā
veikti 63 izbraukumi;
• Valsts policijā nogādātas deviņas
personas:
o par administratīvā pārkāpuma izdarīšanu ‒ septiņas;
o aizdomās par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu – divas;
• saņemti un izskatīti 35 iedzīvotāju
iesniegumi un sūdzības;
• divos gadījumos personas nogādātas dzīvesvietā;
• ar 48 personām veiktas preventīva
rakstura pārrunas un pieņemti paskaidrojumi;
• par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu sastādīti septiņi
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 septiņi administratīvā pārkāpuma protokoli;
• par nesakoptiem īpašumiem Babītes
novada teritorijā sastādīti septiņi administratīvā pārkāpuma protokoli;
• Babītes novadā veikti divi reidi, kuru
laikā pārbaudītas automašīnas un to
vadītāji ar mērķi novērst likumpārkāpumus un noziedzīgus nodarījumus,
kā arī preventīva rakstura patrulēšana,
pārbaudītas agrāk tiesātas personas,
adresācijas noteikumu ievērošana atbilstoši Babītes novada pašvaldības
saistošajiem noteikumiem, kā arī pārbaudītas tirdzniecības vietas un autoservisi.
Vēlamies vērst Babītes novada iedzīvotāju uzmanību uz savu īpašumu

sakopšanu, proti, atbilstoši Babītes
novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem „Par nekustamo īpašumu un
tiem piegulošo teritoriju uzturēšanu
Babītes novadā” (apstiprināti Babītes
novada pašvaldības domes 2010. gada
30. jūnija sēdē) nekustamo īpašumu
īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem
(lietotājiem) jānodrošina: regulāra teritorijas sakopšana un zāles nopļaušana
nekustamajā īpašumā; regulāra piegulošo teritoriju līdz ietvei vai brauktuvei
un grāvju, līdz grāvja vidum, sakopšana,
kā arī zāles nopļaušana; regulāra piebrauktuvju sakopšana, zāles nopļaušana
gar tām; regulāra caurteku tīrīšana zem
piebrauktuvēm, ja piebrauktuve šķērso
grāvi (ceļa grāvi); savlaicīga atkritumu
izvešana; sīkajiem atkritumiem un izsmēķiem paredzētu nedegoša materiāla
urnu novietošana pie ieejām veikalos,
sabiedriskās iestādēs, sabiedriskā transporta pieturvietās un atkritumu urnu
iztukšošana (katru dienu), kā arī atkritumu urnu savlaicīga krāsošana; īpašuma adreses numura zīmju pēc pašvaldības apstiprināta parauga izvietošana pie
katra īpašuma, ievērojot šādas prasības:
pie namiem no piegulošā ceļa redzamās
vietās 2‒3 m augstumā, ja ēka atrodas
ne tālāk kā 20 m no ceļa; uz žogiem vai
stabiem no piegulošā ceļa redzamās vietās 1,5‒2 m augstumā, ja ēka atrodas tālāk nekā 20 m no ceļa; neapbūvēto vai ar
ceļu nenorobežoto īpašumiem īpašuma
adreses numura zīmju piestiprināšanai
jāierīko stabi īpašuma robežas sākumā.
Tieši šo noteikumu neievērošanas dēļ
Babītes novada teritorijā administratīvā
pārkāpuma protokoli sastādīti visvairāk.
Par sabiedriskās kārtības u.c. likumpārkāpumiem lūgums ziņot Sabiedriskās kārtības daļai, zvanot uz diennakts
mob. tālr. 29466001.
Ainārs Skudris,
sabiedriskās kārtības sargs

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma „Meža rūķi” zemes vienības
daļa, nekustamā īpašuma „Rīgas pilsētas meža fonds” zemes vienība, nekustamā īpašuma „Tīreļpurva mežs” zemes
vienības daļa, nekustamā īpašuma „Dzilnu ceļš C-27” zemes vienības daļa un nekustamā īpašuma „Ceļš uz Božām”
zemes vienības daļa, Babītes pagastā, Babītes novadā
Ar Babītes novada pašvaldības domes 22.03.2017. lēmumu
„Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai, ko ietver
nekustamā īpašuma „Meža rūķi” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 80480070915 daļa, nekustamā īpašuma „Rīgas
pilsētas meža fonds” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
80480070188, nekustamā īpašuma „Tīreļpurva mežs” zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 80480140048 daļa, nekustamā īpašuma „Dzilnu ceļš C-27” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80480070288 daļa un nekustamā īpašuma „Ceļš uz
Božām” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80480070201
daļa, Babītes pagastā, Babītes novadā” (prot. Nr. 5,16.§) ir
uzsākta detālplānojuma izstrāde minētajā teritorijā ar mērķi
izveidot teritoriju golfa laukuma infrastruktūras izbūvei un

izmantošanai, ievērojot Babītes pagasta teritorijas plānojuma
2008.–2020. gadam un Salas pagasta teritorijas plānojuma
2005.–2017. gadam funkcionālā zonējumā noteikto atļauto
izmantošanu saskaņā ar teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumiem.
Par detālplānojuma grozījumu izstrādes vadītāju apstiprināta Babītes novada pašvaldības teritorijas plānotāja.
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus līdz 26. mai
jam 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 teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma Bezdelīgu iela 1A
zemes vienība, nekustamā īpašuma Cīruļu iela 1A zemes vienība, nekustamā īpašuma Bezdelīgu iela 19 zemes vienība,
nekustamā īpašuma Bezdelīgu iela 20 zemes vienība, nekustamā īpašuma Cīruļu iela 20 zemes vienība un nekustamā
īpašuma Cīruļu iela 22 zemes vienība Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā
Ar Babītes novada pašvaldības domes 22.03.2017. lēmumu „Par sadalīšanu un robežu pārkārtošanu, nosakot nekustamā īpašuma
detālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai, ko ietver ne- lietošanas mērķus, atļauto izmantošanu un izmantošanas aprokustamā īpašuma Bezdelīgu iela 1A zemes vienība ar kadastra bežojumus atbilstoši Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008.–
apzīmējumu 80480030881, nekustamā īpašuma Cīruļu iela 1A 2020. gadam un Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005.–2017.
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80480030476, nekus- gadam funkcionālā zonējumā noteikto atļauto izmantošanu satamā īpašuma Bezdelīgu iela 19 zemes vienībai ar kadastra ap- skaņā ar teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un cizīmējumu 80480030662, nekustamā īpašuma Bezdelīgu iela 20 tiem normatīvajiem aktiem, vides un ekoloģiskajiem apstākļiem.
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80480030672, nekustaPar detālplānojuma grozījumu izstrādes vadītāju apstiprināta
mā īpašuma Cīruļu iela 20 zemes vienībai ar kadastra apzīmē- Babītes novada pašvaldības teritorijas plānotāja.
jumu 80480030703 un nekustamā īpašuma Cīruļu iela 22 zemes
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus līdz 26. maijam
vienībai ar kadastra apzīmējumu 80480030693 Piņķos, Babītes var iesniegt Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā
pagastā, Babītes novadā” (prot. Nr. 5,15.§) ir uzsākta detālplā- Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV- 2107,
nojuma izstrāde minētajā teritorijā ar mērķi precizēt teritorijas vai elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi dome@babite.lv.
funkcionālo zonējumu, detālplānojumā iekļautajām zemes vienīInga Griezne, Babītes novada pašvaldības
bām, atbilstoši mēroga precizitātei M 1:500, veicot zemesgabalu
Plānošanas un būvniecības daļas teritorijas plānotāja
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Sporta ziņas

Lielvārdes sporta hallē cīņā ar
FK „JeNo” (Jelgavas novads) pamatlaika pēdējās piecās minūtēs
VIEGLATLĒTIKA
likvidēja triju vārtu deficītu, bet
Pasaules vecmeistaru čempio pagarinājumā guva uzvaru ar 7:6.
nāts telpās
Par mūsu komandas labāko spēNo 19. līdz 25. martam Korejas lētāju kļuva Rihards Dainis, kurš
pilsētā Tegu (Daegu) notika pa- iemeta izšķirošos vārtus.
saules vecmeistaru čempionāts
vieglatlētikā telpās. Latviju čem- LSVS 54. SPORTA SPĒLES
pionātā pārstāvēja 18 vieglatlēti- Peldēšana
kas vecmeistari, tostarp Babītes 25. martā Valmierā notika vetenovada sportiste Ilona Kojalo- rānu sacensības peldēšanā. Šaviča, kura piedalījās sacensībās jās sacensībās piedalījās desmit
šķēpmešanā. Savā vecuma grupā sporta kluba „Babīte” peldētāji.
(50‒54 gadi) Ilona ar rezultātu Kopvērtējumā 13 komandu kon33 metri un 92 centimetri izcīnīja kurencē izcīnīta 4. vieta.
sudraba medaļu.
Labākie sasniegumi: Ināra Dūšele (65+) ‒ 1. vieta 50 m brīvajā
VOLEJBOLS
stilā un 50 m brasā; Ļubova AsaLatvijas čempionāts sievietēm
jeva (70+) – 1. vieta 50 m brīvajā
1. aprīlī Babītes sporta komplek- stilā un 50 m brasā, 3. vieta – stasā Piņķos notika pirmā finālspē- fetē; Reinis Eisāks (35+) – 2. vieta
le par čempiona titulu Latvijas 50 m brasā, 3. vieta – 50 m brīčempionātā volejbolā sievietēm. vajā stilā, 6. vieta stafetē; ValeriSK „Babīte” pretinieces, tāpat kā ja Zaiceva (60+) – 3. vieta 50 m
pērn, bija Rīgas RSU/MVS. Ar brīvajā stilā un 50 m brasā; Ieva
rezultātu 3:0 uzvarēja rīdzinieces. Siļķe (50+) – 3. vieta 50 m brīvajā
Nākamajā dienā laukuma saim- stilā un 50 m brasā, 3. vieta stanieces bija RSU/MVS komanda, fetē; Jānis Šteins (65+) – 3. vieta
arī otrajā spēlē gūstot uzvaru. 50 m brīvajā stilā un 50 m brasā,
Rezultātā mūsu komanda čem- 3. vieta stafetē; Sergejs Varša (kopionātā izcīnīja sudraba medaļu, mandas kopējais vecums (četri
salīdzinot ar pagājušā gada rezul- dalībnieki) 250) – 3. vieta stafetātu, pakāpjoties par vienu godal- tē; Ilze Ķiploka (40+) – 6. vieta
50 m brīvajā stilā un 6. vieta stagoto medaļu augstāk.
fetē; Viktors Kušta (40+) – 4. vieta 50 m brīvajā stilā un 6. vieta
NOVUSS
50 m brasā; Jānis Liepnieks (30+) –
Latvijas čempionāts
Turpinās Latvijas čempionāts 9. vieta 100 m kompleksā un
novusa dubultspēlēs. Tiesības 6. vieta stafetē.
piedalīties pusfināla sacensībās
jaukto pāru konkurencē izcīnīja PIERĪGAS NOVADU
Aiva Oša ar Aināru Grosenu, bet SPORTA SPĒLES
vīriešu konkurencē ‒ Ainārs Gro- NOVUSS
sens ar Igoru Rambu.
18. martā Babītes sporta kompleksā un Babītes vidusskolas
FUTBOLS
telpās notika Pierīgas novadu
Virslīgas čempionāts
komandu turnīrs novusā. Sacen1. aprīlī Liepājā trešo spēli virslī- sības piedalījās deviņu novadu
gas čempionātā aizvadīja SK „Ba- komandas. Babītes novada kobīte”/„Dinamo” komanda. Spēle manda izcīnīja septiņas uzvaras
notika pret vietējo FK „Liepāja”/ un vienu neizšķirtu rezultātu.
„Mogo”. Ar rezultātu 3:1 uzvarē- Apkopojot rezultātus, izrādījās,
ja laukuma saimnieki ‒ Liepājas ka Babītes un Ķekavas novadu
futbolisti. Nākamajā dienā Piņķu komandām ir pilnīgi vienādi rāfutbola laukumā satikās dublieru dītāji un, lai noteiktu uzvarētāju,
komandas. Arī šajā spēlē ar 7:0 nepieciešama atkārtota abu kouzvarēja viesi.
mandu spēle. Šajā spēlē veiksme
14. aprīlī Piņķos kārtējo spēli bija mūsu sportistu pusē, jau
virslīgas čempionātā aizvadīja trešo gadu pēc kārtas kļūstot par
SK „Babīte”/„Dinamo” komanda. sacensību čempioniem. Babītes
Spēle notika pret FK „Ventspils”. novada komandas dalībnieku inAr rezultātu 4:0 uzvarēja vie- dividuālie sasniegumi: Juris Grosi ‒ Ventspils futbolisti. 15. aprīlī sens ‒ 1. vieta, Ainārs Grosens ‒
Ventspilī satikās dublieru sastāvi. 3. vieta, Igors Ramba ‒ 2. vieta,
Šī spēle beidzas ar neizšķirtu re- Aiva Oša ‒ 1. vieta.
zultātu 1:1.
19. martā Babītes sporta kompleksā notika novusa sacensību
FLORBOLS
„Babītes kauss” pirmais posms
Latvijas čempionāts vīriešiem
2. aprīlī par Latvijas čempionā- dubultspēlēs jauktajiem pāriem.
ta florbolā vīriešu 1. līgas čem- Sacensībās piedalījās kopumā 11
pioni kļuvusi „RSU/Babīte”, kas pāri, mūsu sportisti labāko trij-

niekā neiekļuva. 15. aprīlī aizvadītas „Babītes kausa” otrā posma
sacensības jauktajiem pāriem.
Par uzvarētājiem kļuva Jelgavas
un Ozolnieku pārstāvji, bet Babītes novada pārstāvim Sergejam
Varšam un Jelgavas novada sportistei Guntai Mūrniecei 2. vieta.

TELPU FUTBOLS

18. martā Ulbrokas sporta kompleksā notika telpu futbola turnīrs par 5.‒7. vietu, kurā pēc
priekšsacīkšu sacensību rezultātiem tiesības piedalīties izcīnīja
Siguldas, Stopiņu un Babītes novada komandas. Mūsu komanda
turnīrā uzvaras izcīnīja gan spēlē
ar Siguldas novadu ‒ 3:2, gan ar
Stopiņu novadu ‒ 5:3, kopvērtējumā ierindojoties 5. vietā.

BABĪTES NOVADA
SPORTA SPĒLES

Kāršu spēle „Zolīte”
26. martā notika novada trešā
posma sacensības kāršu spēlē
„Zolīte”. Šajā posmā piedalījās 21
dalībnieks, tostarp piecas daiļā
dzimuma pārstāves.
Labākie trešajā posmā: dāmas –
1. vietā Valentīna Baumane,
2. vietā Dzintra Svikle, 3. vietā
Ieva Ķelpe; kungi – 1. vietā Uldis
Lagzdiņš, 2. vietā Ainārs Grosens,
3. vietā Valdis Mincāns.
Šautriņu mešana
8. aprīlī Babītes sporta kompleksā notika sacensības šautriņu mešanā.
Godalgotās vietas ieguva: dāmas ‒ 1. vietā Elīna Ose, 2. vietā Inita Gaujere, 3. vietā Maruta
Paudrela; kungi ‒ 1. vietā Kaspars
Eglītis, 2. vietā Raivis Jansons
3. vietā Jānis Driksne; jaunieši ‒
1. vietā Toms Eglītis. Visu dalībnieku kopvērtējumā Elīna Ose
izcīnīja 3. vietu, bet Toms Eglītis –
4. vietu.

GALDA SPĒĻU DAUDZCĪŅA

14. aprīlī Ķekavā notika Ķekavas
novada atklātais čempionāts galda spēļu daudzcīņā, un tajā piedalījās 33 dalībnieki no deviņām
pašvaldībām, kā arī trīs pārstāvji
no Babītes novada. Dienas gaitā
sportisti pārbaudīja spēkus šahā,
dambretē, novusā, galda tenisā
un šautriņu mešanā. Babītes novada pārstāvji sacensību disciplīnās ieguva godalgotās vietas:
1. vietu šautriņu mešanā izcīnīja
Kristaps Zariņš, 2. vietu Nauris
Zīds. N. Zīdam 2. vieta arī galda
tenisā. Kopvērtējumā, uzrādot labus rezultātus četros veidos, par
sacensību uzvarētāju kļuva Aivars Emsis.
Sergejs Varša,
Babītes sporta kompleksa
metodiķis
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Uzņemšanas noteikumi
bērnu sporta un atpūtas dienas nometnē
„PIEDZĪVOJUMU SALA” 2017. GADĀ
Vasarā Babītes sporta komplekss organizē četras sporta un atpūtas dienas nometnes bērniem vecumā no septiņiem līdz 12 gadiem:
• no 5. jūnija līdz 16. jūnijam „Piedzīvojumu sala 23”;
• no 26. jūnija līdz 7. jūlijam „Piedzīvojumu sala 24”;
• no 10. jūlija līdz 21. jūlijam „Piedzīvojumu sala 25”;
• no 31. jūlija līdz 11. augustam basketbola nometne „Piedzīvojumu sala 26” –
Babītes sporta kompleksa interešu izglītības basketbola grupas audzēkņiem.
Pieteikšanās nosacījumi
• Pieteikšanās nometnēm notiek elektroniski, sākot no 2017. gada 7. maija
plkst. 18.00.
• Bērnu drīkst pieteikt uz vienu no četrām organizētajām nometnēm 2017. gadā.
• Uz nometnes pirmo dienu bērna un viena no vecāka/aizbildņa dzīvesvietai ir
jābūt deklarētai Babītes novada teritorijā vismaz trīs mēnešus.
• Ja pēc elektroniskās pieteikšanās vēl ir brīvas vietas, priekšroka dalībai nometnē
tiek dota šādā secībā:
• bērniem, kuri jau ir pieteikušies kādai no šīs vasaras „Piedzīvojumu sala” nometnēm;
• bērniem, kuri mācās Babītes novadā;
• bērniem, kuri nav deklarēti Babītes novadā.
• Lai pieteiktu bērnu Babītes novada pašvaldības organizētajai sporta un atpūtas
dienas nometnei, vecākiem nepieciešams aizpildīt pieteikuma anketu un elektroniskā veidā iesniegt, sūtot uz e-pasta adresi nometnebsk@inbox.lv.
• Pieteikumi, kas saņemti pirms 07.05.2017. plkst. 18.00, netiks ņemti vērā.
• Kad pieteikuma anketa tiks apstiprināta, Babītes sporta kompleksā būs jāiesniedz šādi dokumenti: līgums un vecāku atļauja (no 02.05.2017. veidlapas būs
pieejamas Babītes novada pašvaldības interneta vietnē www.babite.lv, sadaļā
„Sports”).
• Ārsta izziņa iesniedzama nometnes pirmajā dienā.
Maksa par vienu dienu
• Babītes novadā deklarētajiem bērniem – 8 eiro.
• Bērniem, kuri nav deklarēti Babītes novadā, – 16 eiro.
Nometnes izdevumus līdzfinansē no Babītes novada pašvaldības budžeta.
Nometnes maksa saskaņā ar līgumu vecākiem/aizbildņiem ir jāpārskaita uz Babītes novada pašvaldības norēķinu kontu pēc rēķina saņemšanas. Maksājuma mērķī jānorāda rēķina numurs, bērna vārds, uzvārds, nometnes nosaukums.
Rudīte Lapšāne,
nometņu „Piedzīvojumu sala” vadītāja

Iedzīvotāji papildina e-prasmes
Marta pēdējā nedēļā jau
astoto gadu pēc kārtas visā
Latvijā notika E-prasmju nedēļa, kuras laikā Babītes novada
pašvaldības bibliotēkas filiālēs
ikvienam bija iespēja uzzināt
un apgūtu ko jaunu e-vides
jautājumos.

Tā kā šogad viena no E-prasmju
nedēļas tēmām bija kiberdrošība,
28. martā iedzīvotāji visas dienas
garumā bibliotēkā Piņķos varēja vērot E-prasmju nedēļas organizatoru
piedāvātās tiešraides par digitālās
drošības jautājumiem. Savukārt
31. martā bibliotēku apmeklēja
Valsts reģionālās attīstības aģentūras
(VRAA) pārstāvji, kuri interesentus
iepazīstināja ar valsts pārvaldes
pakalpojumu portālu „Latvija.lv”,
tā piedāvātajiem e-pakalpojumiem,
kā arī sniedza ieteikumus par drošību internetā. Kā pastāstīja Piņķu
bibliotēkas bibliotekāre Rita Kude,
„VRAA speciālisti uzskatāmi parādīja, kā veikt nekustamā īpašuma
nodokļa apmaksu, sniedza atbildes
uz apmeklētāju uzdotajiem jautājumiem un iedrošināja izmantot
elektroniskās vides priekšrocības,
taupot laiku un ātri saņemot noderīgu informāciju”.
Turpinot E-prasmju nedēļas pasā-

kumus pašvaldības iestādēs, 4. aprīlī
bibliotēkā Piņķos bija iespēja tikties
ar Valsts ieņēmumu dienesta (VID)
pārstāvjiem, kuri iedzīvotājiem piedāvāja ieskatu Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) sniegtajās
iespējās, kā arī iepazīstināja ar VID
mobilo aplikāciju čeku uzkrāšanai
„Attaisnotie izdevumi”, kā arī sniedza
praktisku palīdzību gada ienākumu
deklarācijas iesniegšanā. VID semināru kopumā apmeklēja 20 cilvēku.
Iedzīvotāji uzdeva jautājumus par
to, kā pievienot attaisnoto izdevumu
dokumentus, kur atrast informāciju
un kā iesniegt gada ienākumu deklarāciju. VID speciālisti atbildēja arī uz
vispārīgiem jautājumiem par EDS,
sākot ar reģistrēšanos kā saimnieciskās darbības veicējam un beidzot ar
maksājumu veikšanu.
Izvērtējot E-prasmju nedēļas
norises bibliotēkas filiālēs, R. Kude
rezumē, ka šogad iedzīvotājus vairāk interesēja VID pakalpojumi
un drošība internetā: kā pasargāt
mājas datoru, kā izveidot drošas paroles, kur meklēt noderīgus un vērtīgus interneta resursus. Kopumā
E-prasmju nedēļas laikā bibliotēkās
reģistrēti 247 apmeklējumi.
Lelde Drozdova-Auzāne,
Babītes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Latvijas valsts simtgades projekti Babītes novadā

Biedrība „Radošais laiks” – „Novadu zīmē”

Iepazīsti Babītes novadu kā mākslas darbu

pasākums ‒ radoša darbnīca,
kurā bez maksas varēs piedalīties
ikviens neatkarīgi no vecuma un
prasmēm. Dalībnieki tiks nodrošināti ar visiem darbam nepieciešajiem materiāliem un darbarīkiem. Radošajās nodarbībās profesionālu mākslas pedagogu un
Plenēra nodarbībās, kas notiks mākslinieku vadībā ikviens varēs
Babītes novada nozīmīgākajās un zīmēt, gleznot vai veidot, iepagleznainākajās vietās, tās dalīb- zīt dažādas mākslas tehnikas un
nieki katru mēnesi varēs iepazīt saņemt profesionāļu padomus
kādu ievērojamu Babītes novada par ainavas attēlošanas paņēmievietu, arhitektūras vai dabas pie- niem. Radošajās darbnīcās tiks
minekli, uzzināt par vietas/celtnes piedāvātas keramikas, drukas,
vēsturi un tuvākās apkārtnes dabu, papīra plastikas un dabas makā arī par moderno, mūsdienīgo teriālu nodarbības. Nodarbības
novada arhitektūru.
vadīs gleznotāja Agnija Ģērmane,
Katrs plenērs būs autonoms māksliniece un mākslas skolotāja
No maija līdz septembrim –
katru mēnesi citā Babītes
novada vietā – aicinām
iesaistīties vizuālās mākslas
plenēru sērijas „Novadu
zīmē” radošajās nodarbībās
brīvā dabā.

Pašnodarbinātā persona
Kristīne Paņko – „Mūsu novadnieki Latvijai”

Novadnieki kopā rada
dziesmotu pasaku
„Solīšiem klusiem un nemanāmiem ir atnācis pavasaris. „Čiep, čiep, čiep! Laiks
mosties! Pavasaris klāt!”
skaļi čivinot, sauc putni.
Visapkārt viss sāk mosties.
Pavasarī gandrīz ikviens
nododas sapņiem, piemēram, zaķi, iespējams, sapņo
par burkānu planētu, lāči –
par lielu liepu dārzu, kur
bites medu gādā, eži – par
spārniem, lai varētu lidot.
Bet par ko sapņo mazās
ziedu laumiņas?” (Sandra
Krūmiņa)
1. jūnijā, Starptautiskās bērnu
aizsardzības dienas ietvaros, aicinām uz muzikāli interaktīvu
koncertuzvedumu „Laumiņu
dejas” Kultūrizglītības centrā
Piņķos, kur izskanēs desmit novadnieces Silvijas Silavas dziesmas, kas saistītas vienojošā pasakā pēc Sandras Krūmiņas un
Kristīnes Paņko scenārija.
Koncertuzveduma
autores
vēlas iepazīstināt bērnus un
viņu vecākus ar Babītes novada muzikālajām bagātībām, tostarp jaunradi pirmsskolas vecuma bērniem. Mūzikas autore
Silvija Silava ir ilggadēja Babītes
novada iedzīvotāja, kura devusi neatsveramu ieguldījumu
Latvijas mūzikā – gan kā profe-

Elita Vansoviča, vizuālās mākslas
un mākslas vēstures skolotāja
Linda Šteinburga, gleznotāja un
tekstilmāksliniece Baiba Rēdere,
tautas daiļamata meistare, keramiķe, Babītes vidusskolas mājturības un tehnoloģiju skolotāja
Iveta Bude un citi. Katra pasākuma laikā paredzēta arī dalībnieku
iepazīšanās neformālā gaisotnē,
kopīgs pikniks un rotaļas bērniem. Pasākumu sagatavošanas
posmā tika apzināta katras vietas
vēsture un cilvēki, kuri var pastāstīt par konkrēto vietu.
Plenēru sērija sāksies maija
beigās ar radošo nodarbību ‒ zīmēšanu un gleznošanu ‒ vienā
no Babītes novada ziedošākajām

vietām – LU Rododendru selekcijas un izmēģinājuma audzētavā „Babīte”, jūnijā apskatīsim un
attēlosim Babītes ezera gleznaino apkārtni, jūlijā dosimies uz
Lielupes krastiem Salas pagastā,
augustā darbosimies Piņķu centrā, bet septembrī ‒ pie Sv. Annas
baznīcas Klīvēs.
Lai pasākuma dalībnieki varētu ērti nokļūt uz attālākajām plenēra norises vietām (piemēram,
uz Babītes Sv. Annas baznīcu,
Salas pagastu), no Piņķu centra tiks nodrošināts transports.
Ja no vienas pieturvietas būs
pieteikušies vairāki interesenti,
autobuss vajadzības gadījumā
piestās arī citās vietās ‒ Babītē,

Spilvē, Mežārēs, Priežciemā un
Dzilnuciemā.
Plenēra radošajās nodarbībās
tapušie darbi tiks apkopoti un no
novembra būs skatāmi izstādē.
Radošo nodarbību norises
datumi tiks publicēti interneta
vietnē www.babite.lv.
Mākslas plenēru sērija „Novadu zīmē” tapusi tāda paša nosaukuma projekta ietvaros un
ir viena no sešām iniciatīvām,
kam piešķirts Babītes novada
pašvaldības līdzfinansējums, piedaloties Latvijas valsts simtgadei
veltīto pasākumu konkursā „Es
esmu Latvija”.
Elita Vansoviča, projekta
„Novadu zīmē” vadītāja

Pagarināts fotogrāfiju iesniegšanas termiņš
akcijai „Pāršķirstot fotoalbumus…”
Gaidot Latvijas valsts simtgadi, bibliotēkas
darbinieki aicina novada iedzīvotājus iepazīstināt ar fotogrāfijām par Babītes, Piņķu
un citām Babītes novada vietām, cilvēkiem,
notikumiem u. tml., ietverot neierobežotu
laika posmu, tādējādi apzinot novada kultūrvēsturisko mantojumu un atklājot tā
unikalitāti, kā arī kopīgi veidojot notikumu hroniku.

īss apraksts par iemūžināto notikumu, ēku, personu (personu vārdi un uzvārdi, objektu precīzi
nosaukumi) utt.
Ar katru fotogrāfijas glabātāju tiks noslēgta vienošanās par fotogrāfijas vai tās skenētās kopijas
tālāku nodošanu bibliotēkas rīcībā.
Fotogrāfijas tiks saglabātas mapē bibliotēkas
novadpētniecības fondā un tiks izmantotas izstādes veidošanai.
Laika gaitā plānota fotogrāfiju kolekcijas digitalizācija mūžsaglabāšanai bibliotēkas novadpētniecības datu bāzē.
Iesniegšanas termiņš: 2017. gada 1. augusts.
Kontaktpersona: Rita Kude,
E-pasts: rita.kude@babite.lv

sionāla komponiste, aranžētāja
un ērģelniece, gan arī kā savu
dziesmu izpildītāja.
Koncertuzvedumā dziesmas
dziedās Babītes novada bērnu
vokālie ansambļi „Karameles” un „Ledenītes”. Popgrupa
Vienlaikus tā ir arī vienreizīga iespēja iepazīt vienam
„Karameles” novadā darbojas
otru un pastāstīt savu stāstu par šķietami zināmo, kā
jau no 2012. gada. 2016. gada
arī citā skatījumā atklāt sava novada brīnumus.
martā „Karameles” paplašinājās,
Fotogrāfijai/-jām jāpievieno uzņemšanas vieta,
grupā uzņemot jaunāka vecugads, fotogrāfs, fotogrāfijas glabātājs un (vēlams)
ma dalībniekus, kas apvienojās
popgrupā „Ledenītes”.
Stāstot pasaku par laumiņām,
izsapņojot viņu sapņus, ilustrējot piedzīvojumus, kas notiek
mežā, ar dziesmām, abu popgrupu dalībniekiem būs iespēja
gūt skatuves pieredzi mūsdienīgā priekšnesumā. Iejusties
laikā un telpā bērniem palīdzēs
scenogrāfe, arī novadniece Inga
Pleša, bet video montāžu veidos
Ar dziesmām un Lieldienu
Uldis Timma.
Babītes PII bērni ieskandina pavasari sadziedāšanās pasākumā
Koncertuzvedums tapis pro- noskaņās Babītes PII sagaiRopažos. Foto: no Babītes PII arhīva.
jekta „Mūsu novadnieki Latvi- dīts pavaris.
jai” ietvaros un ir viena no sešām iniciatīvām, kam piešķirts Mūzikas skolotājas Aijas Rodes- „Krāsu dziesmiņa”, Ingūnas Cines olas krāsot raibas un vēlāk kopā
Babītes novada pašvaldības Upenieces vadībā Babītes bērnu- „Puķuzirnis”, ko mūsu skanīgās bal- meklēja un ripināja olas. Nu pagalmā brīnumkoka zarus rotā raibas,
līdzfinansējums,
piedaloties dārza audzēkņi piedalījās pavasara sis dziedāja no visas sirds.
Savukārt Lieldienu laikā iestādē visdažādāko krāsu olas. Mums ir
Latvijas valsts simtgadei veltīto sadziedāšanās pasākumā „Zaķa
pasākumu konkursā „Es esmu dziesmas”, kas tika organizēts Ro- ciemojās Lieldienu zaķis, kuram prieks par pavasara saulgriežiem,
pažu kultūras un izglītības centrā. šogad nebija skaidrs, kādā krāsā un arī citiem mēs novēlam pavasaLatvija”.
Aicinot uz koncertu, Bērniem tas bija īsts piedzīvo- būtu jākrāso olas. Mums patīk gan rīgu noskaņojumu!
Karīna Gajevska,
Kristīne Paņķo, jums – ciemošanās un uzstāšanās. zilā vizbulīšu krāsiņa, gan saulītes
Babītes PII vadītājas vietniece
projekta „Mūsu novadnieki Pavasara koncertā mūsu dziesmu dzeltenā, arī zaļā ir skaista! Babītes
izglītības jomā
Latvijai” vadītāja repertuārā izskanēja Vitas Siliņas bērnudārza bērni Zaķim ieteica

Babītes PII –
skanīgas balsis
un pavasarīgs
noskaņojums
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„Saimītei” – 40
Pirmais pavasara mēnesis pašvaldības pirmsskolas izglītības
iestādē „Saimīte” pagājis, gatavojoties iestādes apaļajai
40 gadu jubilejai. Svētki ir
jāsvin – ar tādu moto martā
mēģinājām savu ikdienu padarīt krāsaināku, interesantāku
un daudzveidīgāku.
Bērnus iepazīstinājām ar iestādes
vēstures materiāliem ‒ kāda izskatījās
„Saimīte” kādreiz, kā svinēja svētkus.
Bērni ar lielu interesi pētīja savu vecāku – bijušo „Saimītes” audzēkņu ‒ atnestās fotogrāfijas. Darbojoties kopā
ar skolotājām, tapa apsveikumi ar
novēlējumu „Saimītei”. 30. martā bērnudārzā bija svinīga gaisotne ‒ katrā
grupā tapa svētku tortes. Svētku kulminācija 31. martā aizvadīta pozitīvās,
košās un emocijām bagātās noskaņās,
kuras palīdzēja radīt multimākslinieks Kašers.

Mūsu iestādes pedagogi ir kā
dārznieki, kuri audzē brīnum
skaistus ziedus – mūsu bērnus.
Pacietīgi gaidot, kad katrs zieds atvērsies, piepalīdzot atrast gaismas
starus, dodot siltumu un iedrošinot būt īpašam un neatkārtojamam. Lai šo procesus varētu veikt,
ir nepieciešama liela pieredze un
zināšanas. Tāpēc padomu varam
jautāt darbiniekiem, kuri vairāk
nekā 20 gadu, ieguldot savu darbu,
ir piedalījušies iestādes „Saimīte”
attīstībā un izglītības veicināšanā:
Ruta Bārzdaine, Ingrīda Segliņa,
Jānis Sparans, Inese Solovjova,
Olga Boka, Inguna Dobičinaite,
Diana Gajevska un Iveta Kārkliņa.
Bērnudārzs uzsāka darbību
1977. gada martā. Tolaik iestāde
varēja nodrošināt vietas 140 bērniem. Projekta ideja ņemta no
kaimiņvalsts Igaunijas. 1980. gada
decembrī pēc ēkas paplašināšanas

Darbīgs pavasaris Salas sākumskolā
Kamēr daba mostas, Babītes
novada pašvaldības Salas
sākumskolā pavasaris, kā jau
katru gadu, aizrit ļoti aktīvā
un aizraujošā gaisotnē. Kopā
gan mācāmies, gan izklaidējamies, gan dodamies dabā.
Darbīgais marts Salas sākumskolā
sākās ar Atvērto durvju dienu, aicinot pulkā jaunos audzēkņus gan
2017./18. mācību gada 1. klasē, gan
pārējās klasēs. Pavasara gaidīšana tupinājās ar radošām un aizraujošām
pirmsskolas izglītības grupas „ABC”
viesošanās dienām PII „Saimīte”,
kur notika ikgadējā pavasara Sporta
diena kopā ar „Saimītes” sagatavoša-

nas grupām, un PPII „Vinnijs”, kur
pirmsskolēni viesojās tradicionālajā
Mākslas dienā, kas šogad aizritēja
putnu un meža tēmas noskaņās. Salas sākumskolas 1.‒5. klases skolēni
savukārt marta vidu veltīja mācību
priekšmetiem: matemātikas nedēļa
noritēja „cieto riekstu košanā”, teksta
uzdevumu risināšanā un grupu sacensībās, bet latviešu valodas nedēļa
vainagojās ar diezgan azartiskām
grupu cīņām gramatikā. Pirmsskolas izglītības grupu vokālais ansam
blis „Odziņas” devās uz Pierīgas PII
vokālo ansambļu sadziedāšanos
Stopiņos, kur PII „Pienenīte” nopelnīja medaļas un diplomu. Marta
nogalē arī sākumskolas skolēni de-

Ar prieku par paveikto
Tuvojoties mācību gada
noslēgumam, aktīvi darbojamies dažādos projektos,
piedalāmies olimpiādēs un
konkursos, kā arī veicam
labus darbus!
Sadarbībā ar SIA „Eco Baltia vide”
5.b, 8.a un 9.b klases zēni izgatavoja
10 putnu būrīšus zīlītēm, 10 būrīšus
strazdiem un divus lielos pūču būrus. SIA „Labie koki” arboristi būrīšus nogādās Latvijas mežos, kur
tie kalpos par jaunām mājvietām
Latvijas putniem.
Martā mūsu izglītības iestādi pieredzes apmaiņā apmeklēja Vecumnieku vidusskolas administrācijas
darbinieki un pedagogi. Vizītes ietvaros Babītes vidusskolas pedagogi vadīja atklātās stundas, adminis-

trācijas darbinieki dalījās pieredzē
par mācība procesa un atbalsta pasākumu organizēšanu izglītojamajiem un izglītojamo iesaistīšanos
ārpusstundu aktivitātēs.
Interneta bibliotēkas „Atlants.lv”
sadarbībā ar Eiropas Komisijas
pārstāvniecību Latvijā rīkotajā
eseju konkursā par tēmu „Es un
ES” uzvarēja Babītes vidusskolas
izglītojamais Krišjānis Krakops.
Savā darbā ar nosaukumu „Es un
ES” Krišjānis analizē Eiropas izveides procesus un tagadējo situāciju,
vienlaikus pamatojot konkursa tēmas aktualitāti. Apsveicam Krišjāni
ar uzvaru!
Babītes vidusskola kā pilotprojekta skola piedalās Eiropas Savienības fonda finansētajā projektā
„Karjeras atbalsts vispārējās un pro-

Par godu 40. jubilejai – svētku noskaņa PII „Saimīte”. Foto: no PII „Saimīte” arhīva.

bērnudārzs ieguva jaunu sporta zāli un papildu telpas vēl trim
grupām.
Patlaban pirmsskolas izglītības
iestādē „Saimīte” ir 14 grupas, kuras
paredzētas 290 bērniem.

Četrdesmit gadu laikā iestādi vaPaldies visiem par svētku noskadījušas izcilas personības ‒ Irēna ņas radīšanu un saglabāšanu visa
Bukovska, Iveta Timule, Evita Vin- mēneša garumā!
ceviča ‒, kas „Saimītei” deva iespēju
Inga Erdmane-Hermane,
attīstīties un izveidoties par tādu
pirmsskolas izglītības iestādes
iestādi, kāda tā ir šodien.
„Saimīte” vadītāja

tu Patmalnieci. Joku dienu aizsākām
jau 31. martā, kad Salas sākumskolā
notika veiklības un izveicības aktivitātes pasākumā „Dullais desmitnieks”. Kā katru gadu, šis pasākums
bija viens no jautrākajiem un skaļākajiem mūsu skolā – visi vēlējās
pārbaudīt savas spējas un veiklību
dažādās amizantās disciplīnās – gan
Salas sākumskolas 3.klases audzēkņa Riharda Pakuļa mākslas
makaronu kreļļu vēršanā, gan bumdarbs, kas rotās izglītības nākabu lambadā, gan ziloņu pastaigā.
mā mācību gada dienasgrāmatas
Kas ir kas – varat tikai minēt! Taču
vāku. Foto: Salas sākumskolas arhīvs
smaids un lepnums par paveikto nepazuda no bērnu sejām visu dienu.
vās uz „Vinniju”, kur, kā ierasts, no- Aprīļa sākumā lielākie sākumskolas
tika Mākslas dienas arī sākumskolas audzēkņi iesaistījās pašu iniciētā
vecuma audzēkņiem. Bērni gan pasākumā „Es gribu būt skolotājs!”,
zīmēja, gan gleznoja, gan radoši iz- iejūtoties skolotāja lomā, ‒ gatavojās
paudās, kā arī piedzīvoja aizraujošu darbam klasē un pasniedza mācību
meistarklasi kopā ar mākslinieci Eli- stundas citām klasēm.

Paralēli aktīvai darbībai ārpusstundu pasākumos, skola ir iesaistījusies Liepājas Universitātes Zinātnes un Inovāciju parka projektā
„Dienasgrāmata 2017”, kura mērķis
ir izgatavot katrai skolai individuāla dizaina un satura skolēnu
dienasgrāmatas par samazinātām
izmaksām. Iekšējā konkursā esam
izvēlējušies vienu skolēna zīmētu
attēlu, kuru drukās uz dienasgrāmatām, un esam to nosūtījuši uz
Liepāju. Tagad nepacietīgi gaidām,
kā projekts turpināsies, jo patiešām priecājamies, ka skolai nākamajā mācību gadā būs personalizēta dienasgrāmata.
Aija Vanaga,
Salas sākumskolas direktores
vietniece audzināšanas jomā

pārdot tirdzniecības centra „Spice”
tirdziņā.
Latvijas skolu orientēšanās kausa
Latgales–Vidzemes posmā Markus
Grasis ieguva 1. vietu. Trešā posma
kopvērtējumā 22 skolu konkurencē Babītes vidusskola ierindojās
12. vietā.
Pierīgas novadu apvienības krievu valodas alternatīvajā olimpiādē
7. klasēm Babītes vidusskolas izglītojamais Artūrs Dāniels Driķis
ieguva 1. vietu, bet 8. klašu grupā
3. vietu ieguva Liāna Rebina.
Babītes vidusskolas izglītojamie
piedalījās Pierīgas novadu izglītības iestāžu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu un studiju
audzēkņu darbu skates „Pierīgas
novadu toņi un pustoņi” 2. kārtā
Siguldā. Savos darbos izglītojamie
atspoguļoja Babītes novada toņus
un pustoņus. Skates žūrija atzinīgi

novērtēja Valērijas Linkevičas darbu – keramikas šķīvi, kurā attēlota
Piņķu Sv. Jāņa baznīca. Skatē Valērija ieguva 2. pakāpi.
Babītes vidusskolas 2.d klases
izglītojamā Patrīcija Rugāja ieguva
2. pakāpi Latvijas izglītības iestāžu
skatuves runas konkursā Pierīgā.
Aprīlī topošo 1. klašu audzēkņi
piedalījās adaptācijas dienās un tikās ar saviem nākamajiem klases
audzinātājiem, apskatīja izglītības
iestādi un iepazinās ar klasesbiedriem.
Vairāk par Babītes vidusskolas
projektiem, izglītojamo sasniegumiem un ikdienas norisēm var skatīt mācību iestādes interneta vietnē
un sociālajā profilā „Facebook”.
Informāciju sagatavoja
Sanita Baginska,
Babītes vidusskolas
sabiedrisko attiecību speciāliste

fesionālās izglītības iestādēs”. Projektu Latvijā īsteno Valsts izglītības
attīstības aģentūra, un tā mērķis ir
uzlabot pieeju karjeras atbalstam
izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs. Projekts
norisināsies līdz 2020. gada 31. decembrim.
Šogad ZZ čempionātā Babītes
vidusskolu pārstāvēs četras klases:
5.a klase – pedagoģe Madara Oškalne, 6.a klase – pedagoģe Andra
Mančasa, 6.b klase – pedagoģe Inese Gavare un 11.a klase – pedagogs
Raimonds Jankovskis.
Pedagoģe Diāna Eglīte un deviņas Babītes vidusskolas 9.–10. klašu
komandas piedalījās biznesa simulācijas spēļu konkursā „Bizness 24”.
Līdz finālam nokļuva divas 10.b
klases komandas „SAP” un „KUVERA”. Komandām bija unikāla
iespēja savus izveidotos produktus
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TUVĀKIE PASĀKUMI
KULTŪRIZGLĪTĪBAS CENTRĀ
LIELAJĀ ZĀLĒ (Jūrmalas iela 14A, Piņķi)
27. aprīlī plkst. 18.00 kamermūzikas koncerts „Atklājot Amerikas”.
Ieeja bez maksas.
12. maijā plkst. 19.00 Babītes novada jauktā kora „Atskaņa” koncerts.
Ieeja bez maksas.
13. maijā plkst. 20.00 Ūsiņdienas danči kopā ar Edgaru Liporu un
„Trejdeviņiem”. Ieeja bez maksas.
KULTŪRIZGLĪTĪBAS CENTRĀ
(„Vietvalži”, Salas pagasts)
19. maijā
• plkst. 13.00 Kultūrizglītības centra „Vietvalži” atklāšana
• plkst. 14.00–16.00 Atvērtās durvis
• plkst.18.00 svētku koncerts
21. maijā plkst. 13.00 bērnu un jauniešu koncerts „Mūsdienu
performance”.
Koncertu apmeklējums – ar ielūgumiem. Vairāk informācijas – 1. lpp.
BIBLIOTĒKĀ
(Jūrmalas iela 14A, Piņķi)
Grāmatu izstādes aprīlī
• Tematiskā izstāde „Lieldienas”
• Tematiskā izstāde „Dzīvo zaļi!”
• Rakstniekam Andrejam Skailim – 90
• Dzejniecei Kornēlijai Apškrūmai – 80
• Aktierim Uldim Pūcītim – 80
• Dzejniekam Andrim Vējānam – 90
• Rakstniecei Ilzei Indrānei – 90
• Dzejniekam, tulkotājam Pēteram Brūverim – 60
Plašāka informācija par pasākumiem pašvaldības interneta vietnē
www.babite.lv un „Facebook” profilā
www.facebook.com/Babitesnovads

Numura pielikumi
1. lpp. – Saistošie noteikumi Nr. 4. Sabiedrisko ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Babītes novadā

Turpinās pieteikšanās meža taku nakts
skrējienam „Zilonis Babītē”
Jau pavisam drīz – 3. un
4. jūnijā – Babītes novadā,
kempingā „Bejas” pie Božu
ūdenskrātuves, notiks trešais
nakts taku skrējiens „Zilonis
Babītē”.
Mainoties sacensību norises vietai, nedaudz mainījies nosaukums (iepriekš šo pasākumu zinājām kā „Zilonis tumsā”), taču
sacensību programma un norises
laiks saglabājies tas pats. Tāpat
kā iepriekš, piedāvāsim iespēju
visiem drosmīgajiem un azartiskajiem pārbaudīt sevi apstākļos,
kuros vairs nevar redzēt pierasto
trašu marķējumu ‒ lentes, bet ceļš
uz finišu jāmeklē, izmantojot pie
kokiem piestiprinātos atstarotājus un apgaismojot tos ar līdzi paņemtajiem gaismas avotiem.
Skrējējiem piedāvāsim trīs distances: 9+ km; 26+ km un 53+
km. Nūjotāji varēs izvēlēties divas distances: 9+ km un 26+ km.
Šogad abas garākās distances kā
atsevišķi posmi iekļautas Latvijas
kausa izcīņā taku (26+ km) un
ultragarajās skriešanas (53+ km )
distancēs. Tas sacensības padarīs
interesantākas tiem sportistiem,
kuri vēlēsies cīnīties par 1.‒3. vietu Latvijas kausa izcīņā. Saglabājot tradīciju, arī šogad būs iespēja
baudīt skrējēju aprindās jau folklorizējušos un no „Lattelecom”
Rīgas maratona aizgūto jēdzienu
„kultūras kilometrs”. Šis īpašais
posms būs 1,4 km garš un paredzēts tādā vietā, kur skrējēji varēs
vērot rītausmu un izbaudīt jaunas dienas sākšanos purvā, nevis
baidoties par to, vai līdz finišam
nokļūs sausi, veseli un ar abām
kurpēm kājās. Tādējādi „Ziloņa”
organizatori vēlas, lai „kultūras
kilometrs” nedaudz attaisno savu
nosaukumu.
Ja iepriekšējos gados skrējiens
notika Kuldīgas novadā, liekot
sportistiem izlemt, vai ir vērts tik
tālu doties skriet nakts melnumā,
tad šogad skrējiena norises vieta
ir ļoti tuvu Rīgai ‒ no galvaspilsētas centra līdz starta vietai ir tikai
21 km. Iesildoties līdz turienei
var nokļūt pat ar velosipēdu.
Aicinām šajā aizraujošajā pasākumā piedalīties gan aktīvos
skrējējus, kuri ir iepazinuši trases
Pasaules kausa taku skrējienos, gan
tos, kuri vēlas izbaudīt skaņas un
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klusuma daudzveidību mežā, purvā un tumsā. Pirms reģistrēšanās
noteikti izlasiet sacensību nolikumu, it īpaši sadaļu par obligāto un
ieteicamo inventāru. Bez tā trasē
ne soli, jo tas viss ir tikai jūsu pašu
drošībai un apkārtējo ērtībām. Ja
esat plānojuši jau laikus ierasties
sacensību centrā, iesakām izmantot kempinga piedāvātās nakšņošanas iespējas (www.bejas.lv).
Pieteikšanās sacensībām vietnē
www.zilonis.lv. Sacensības tiek

organizētas sadarbībā ar Babītes
novada pašvaldības Babītes sporta
kompleksu, un dalībniekiem, kuru
dzīvesvieta deklarēta Babītes novada teritorijā, dalības maksai ir 25 %
atlaide, ja sacensībām reģistrējas
individuāli tiešsaistē internetā.
Gatavojamies un tiekamies Babītes novadā skrējienā „Zilonis
Babītē”!
Vilmārs Zeme, taku skrējiena
„Zilonis Babītē 2017”
sacensību direktors

Babītes novada vēlēšanu komisija informē
2017. gada 3. jūnijā no plkst. 7.00 līdz 22.00 notiks kārtējās
pašvaldību vēlēšanas.
Vēlēšanu iecirkņi Babītes novadā:
• Nr. 968 – Babītes pirmsskolas izglītības iestādē Priežu ielā 1, Babītē,
Babītes pagastā;
• Nr. 778 – Babītes vidusskolā Jūrmalas ielā 17, Piņķos, Babītes pagastā;
• Nr. 795 – sporta un kultūras centrā „Pīlādzīši”, Spuņciemā, Salas
pagastā.
Vēlēšanu iecirkņu darba laiks:
pirmdien, 29. maijā, no plkst. 16.00 līdz 20.00;
otrdien, 30. maijā, no plkst. 9.00 līdz 13.00.
Iepriekšējās balsošanas dienas:
trešdien, 31. maijā, no plkst. 17.00 līdz 20.00;
ceturtdien, 1. jūnijā, no plkst. 9.00 līdz 12.00;
piektdien, 2. jūnijā, no plkst. 10.00 līdz 16.00.

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

Jolanta Ivanova,
Babītes novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

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

