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Babītes ezers kļuvis par
250 000 zušu bagātāks.
5.lpp.

www.babite.lv

Babītes novadam top savs logo

26.04.2017. Babītes novada pašvaldības domes sēdē izvēlētais
novada logo grafiskais variants.

2017. gadā Babītes novada
pašvaldības Administrācija
uzsāka vizuālās identitātes
izstrādi, kas jau šogad pašvaldības iekšējās un ārējās
komunikācijas materiālos
ļaus izmantot vienotu stilu
un veicinās Babītes novada atpazīstamību. Babītes
novada simbolikas elementi
patlaban ir Babītes novada
ģerbonis un karogs, kam pēc
vizuālās identitātes izstrādes
noslēguma pievienosies logo
un sauklis.
Vēsturiskais novada simbols ģerbonis tiks arī turpmāk izmantots
pašvaldības oficiālos un ilgtermiņa apritē esošos dokumentos, materiālos, savukārt logo un sauklis
ir kā laika zīme, kas nodrošinās
novada atpazīstamību, paudīs
konkrētu vēstījumu sabiedrībā
un tiks lietots tik ilgi, kamēr šī
koncepcija būs aktuāla.
Vizuālās identitātes izstrādes pirmais posms noslēdzās
2017. gada 26. aprīlī, kad Babītes
novada pašvaldības domes sēdē
tika apstiprināts viens Babītes
novada logo variants (attēlā),
kas tiks pilnveidots un pabeigts
tā galīgās versijas un koncepcijas
apstiprināšanai domē.

Par grafisko zīmi

Grafiskās zīmes izvēles pamatā ir
doma par novada vērtībām, kas
atspoguļojas krāsās, skats nākotnē,
kas atainots līknēs kā dažādās un
savstarpēji saistītās attīstības jomās

un to attīstības dimensijās. Tas ir
mūsdienīgs risinājums kustības atspoguļošanai, tajā pašā laikā stilizētā „B” burta zaļā līnija norāda
uz pamatīgumu un stabilitāti.
Logo dizaina autore (SIA
„FRESH MEDIA” dizainere) atklāj,
ka „logotips veidojies, iedvesmojoties no līknēm, kuras sastopamas
visapkārt – vējā, skaņās, ūdenī,
auto ceļos, matu cirtās, reljefā, kalnos, mākoņos, sportistiem iezīmētās trajektorijās uz trenera tāfeles,
meža takās... Tās ir plūstošas un
mainīgas. Logotipā tās atspoguļo
visas šīs abstraktās lietas, kuras
pietuvojas „B” burta formām, un
tas visas arī vieno. Babīte ir kā kodols, kā vieta, kurā savijas visas šīs
sfēras, cilvēki un lietas.
Logotipā izmantotas Babītes
novada ģerboņa krāsas, un tās
simbolizē izvēlētā saukļa vārdus:
sarkanā simbolizē ģimeni, kas ietver sevī mīlestību, siltumu, rūpes
un cieņu pret apkārtējiem; zaļā
krāsa simbolizē vidi, Babītes novada skaisto dabu, par kuru arī
jāatceras, jānovērtē un tā jāsargā;
pelēkā krāsa simbolizē attīstību,
inovācijas, infrastruktūras uzlabošanos, jaunu ceļu un tiltu būvi.
Katra līnija ir pilnīga un noslēdzas, tas simbolizē visu lietu bezgalību un to, ka nekas neapstājas
un ir mūžīgā izaugsmē.”
„Stila grāmatas” izstrāde turpināsies ar logo grafiskā varianta
uzlabošanu un logo un saukļa gala
versijas apstiprināšanu domē, tā
koncepcijas, vēstījuma un apraksta
izstrādi, krāsu versiju, simbolu un
izmantošanas noteikumu izstrādi.

Logo izstrādes gaita

Sekmējot Babītes novada attīstības
plānošanas dokumentā „Babītes novada attīstības programma 2014.–
2020” II daļā minētās novada vīzijas
„Babītes novads kā vienota ģimene
draudzīgā vidē” un rīcības virzienu īstenošanu, 2017. gada februārī
Babītes novada pašvaldības Administrācija uzsāka darbu pie Babītes
novada vizuālās identitātes veidošanas, lai Babītes novada simboliku – ģerboni un karogu – varētu
papildināt ar jauniem elementiem –
logo un saukli. Vizuālās identitātes
rokasgrāmatas izstrādes īstenošana

uzticēta uzņēmumam SIA „FRESH
MEDIA” jeb Armadillo.
Tā kā logo un sauklis ir galvenie vizuālās identitātes elementi,
izstrādes procesā tika organizētas
trīs iedzīvotāju aptaujas (internetā
un klātienē), kā arī Babītes novada
pašvaldības institūciju darbinieku
un vadītāju aptauja, tika organizēta tikšanās darba grupā, kurā pul-

cējās pašvaldības domes deputāti,
institūciju speciālisti un novada iedzīvotāji, lai kopā ar radošo aģentūru vienotos par novada saukli
un iespējamiem logo grafiskajiem
variantiem.
26. aprīlī Babītes novada
pašvaldības dome apstiprināja
Babītes novada logo grafisko variantu, kas pilnveidojams, lai va-

rētu turpināt vizuālās identitātes
rokasgrāmatas izstrādi.
24. maijā Babītes novada pašvaldības dome lems par novada
logo un saukļa apstiprināšanu. Aicinām sekot līdzi informācijai pašvaldības mājaslapā www.babite.lv.
Ilze Aizsila,
Babītes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Ģimeņu svētki
Piņķos 27. maijā

Programmā:
plkst. 11.10 – pulcēšanās svētku gājienam
pie pašvaldības Administrācijas ēkas Centra ielā 4. Aicinām visas novada ģimenes!

plkst. 11.40 – svētku gājiens
Centra iela 4 – Saules iela – Jūrmalas iela – Babītes vidusskolas auto stāvlaukums

plkst. 12.00 – svētku atklāšana
Novada izglītības, kultūras un sporta iestāžu prezentācijas
stāvlaukumā pretim Babītes vidusskolai – Jūrmalas ielā 17, Piņķos

Talantu konkurss „Mūsu talanti – 2017”
Sadarbībā ar TC „Spice”.

Muzicē Justs
Ballīte ar Kašera Sapņu fabriku
Izzinošas spēles bērniem „Pa tautastērpa pēdām”
Citi svētku prieki:
piepūšamās atrakcijas, orbitrons, vizināšanās zirga pajūgā,
radošās darbnīcas, sportiski paraugdemonstrējumi,
gardumu tirdziņš

Babītes novads
kā vienota ģimene draudzīgā vidē
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Koris „Maska” triumfē prestižajā Tallinas koru konkursā
Aizvadītās nedēļas nogalē
Babītes novada jauktais
koris „Maska” diriģenta Jāņa
Ozola vadībā izcīnīja Grand
Prix balvu 15. Starptautiskajā koru festivālā un konkursā
„Tallinn 2017”, kas norisinājās prestižajā koncertzālē
„Estonia” Tallinā.
Starptautiskais koru konkurss
„Tallinn” notiek kopš 1972. gada,
un šogad tajā piedalījās 31 kolektīvs no Igaunijas, Krievijas,
Ukrainas, Latvijas, Nīderlandes,
Somijas, Vācijas un Baltkrievijas.
Koris „Maska” konkursā startēja trīs kategorijās, iegūstot augstāko novērtējumu jaukto koru un
laikmetīgās mūzikas kategorijā, kā
arī izcīnīja otro vietu folkloras kategorijā. Šis sasniegums kopumā
ļāva kvalificēties konkursa finālam, kurā Latvijas koris izcīnīja
augstāko iespējamo apbalvojumu –
Grand Prix!

teju neticami, ka mums ar „maskiešiem” atkal un atkal izdodas
ārzemju publikai ar dziesmām
pierādīt, ka mūsu valsts kormūzikas diženums nekur nav
zudis, un jo īpaši patīkami ir
svešā zemē dzirdēt skandējam
Latvijas vārdu no publikas mutēm kopkorī,” stāsta kora mākslinieciskais vadītājs un diriģents
Jānis Ozols.
Babītes jauktais koris konkursā izpildīja gan latviešu, gan
ārzemju komponistu darbus, to
skaitā Arvo Pērta (Arvo Pärt),
Pērta Ūsberga (Pärt Uusberg),
Maikla Bērklija (Micheal Berkley), Pertu Hāpanena (Perttu
Babītes novada jauniešu koris „Maska” iegūst Grand Prix 15. Starptautiskajā koru festivālā.
Haapanen) un Fēliksa MendelsFoto: no kora „Maska” arhīva.
zona Bartoldi (Felix Mendelssohn
Festivāla ietvaros koris „Mas- tītāji sekoja līdzi arī Igaunijas na- (Spānija), Georg Grün (Vācija), Bartholdi) opusus. No pašmāju
ka” uzstājās arī tā atklāšanas kon- cionālajā radio.
Heli Jürgenson (Igaunija), Ko komponistiem koris izpildīja Pētera Vaska, Lauras Jēkabsones
certā Tallinas Metodistu baznīcā
Koru sniegumu vērtēja starp- Matsushita (Japāna).
„Man ir patiess prieks par sa- un Ērika Ešenvalda skaņdarbus.
un nakts koncertā Hopneri Maja tautiska žūrija, kuru šogad pārLīga Štrausa,
koncertzālē Tallinas vecpilsētā. stāvēja Tone Bianca Dahl (Nor- sniegto. Par maniem mīļajiem
kora „Maska” pārstāve
Konkursa fināla tiešraidei atbals- vēģija), Basilio Astulez Duque jauniešiem. Par Latviju. Tas ir

Babītes Mūzikas skolas audzēknis un pedagogi
saņem Kultūras ministrijas apbalvojumu

Šā gada 27. aprīlī notika
ikgadējā Kultūras ministrijas
apbalvojumu pasniegšanas
ceremonija kultūrizglītības
nozares talantīgākajiem
audzēkņiem, viņu skolotājiem un koncertmeistariem.

Pasākumā, kas notika Jāzepa Vītola
Latvijas Mūzikas akadēmijā, Kultūras ministrijas apbalvojumu jauniešiem par sasniegumiem starptautiskos konkursos, izstādēs un
skatēs mākslu nozarēs 2016. gadā
saņēma arī Babītes Mūzikas skolas audzēknis Maksims Skibickis,
Babītes Mūzikas skolas pedagoģe
Anita Roze un koncertmeistare
Ļubova Markulāne. Lepojamies,
ka mūsu audzēkņa un pedagogu
augsto māksliniecisko sniegumu
dažādos konkursos un festivālos
pamanījusi un novērtējusi arī Kultūras ministrija. Būtiski piebilst, ka
no visa plašā mācībspēku un skolēnu skaita šo apbalvojumu saņēma
tikai 48 audzēkņi un 49 pedagogi
no visas Latvijas. Patiess prieks par
mūsējo panākumiem!

Par citiem sasniegumiem
un plānotajiem
pasākumiem

Maksims Skibickis (pedagoģe
A. Roze, koncertmeistare Ļ. Markulāne) ieguva 1. vietu K. F. Amendas
Starptautiskajā mūzikas skolu stīgu
instrumentu individuālo izpildītāju

un ansambļu konkursā, kas 8. aprīlī
notika Talsos.
26. aprīlī Ulbrokā norisinājās
I Mazpilsētu un lauku mūzikas
skolu audzēkņu flautas spēles
konkurss, kurā Zane Jansone ieguva 2. vietu, bet Agnese Ose –
3. vietu. Abas mūziķes mācās
Babītes Mūzikas skolā pie skolotājas Zīles Ūdres, koncertmeistare – Kristīne Geidmane.
Tikmēr mūsu koklētājas Elizabete Pliene un Kristīne Kozlovska
(skolotāja Valda Bagāta) devās uz
Lietuvu, kur 29. aprīlī Šauļos jau
piekto reizi notika Starptautiskais
P. Stepuļa tautas instrumentu kameransambļu konkurss. Mūsu kokolētāju sniegums tika novērtēts
ar 1. pakāpes diplomu.
27. aprīlī Babītes Mūzikas
skolā izskanēja koncerts „Atklājot
Amerikas”, kurā pieci izcili Latvijas mūziķi – Guna Paula, Mārtiņš Circenis, Diana Ozoliņa, Ivo
Krūskops un Agnese Egliņa – iepazīstināja klausītājus ar Džordža
Gēršvina, Astora Pjacollas un citu
Amerikas skaņražu darbiem.
2. maijā koncertā tikās Babītes un Olaines mūzikas skolu
akordeona spēles klases audzēkņi,
muzicējot gan solo, gan dažādu
ansambļu sastāvā.
7. maijā Pēterburgas muzikālā lektorija „Pikolo” organizētā
koncertnodarbību cikla „Mūzikas
instrumenti Pikolo pasaku pasau-

Babītes Mūzikas skolas pedagoģe Anita Roze un
kultūras ministre Dace Melbārde.
Foto: Reinis Ošiņš.

Babītes Mūzikas
skolas audzēknis
Maksims Skibickis un koncertmeistare Ļubova
Markulāne.
Foto: Reinis Ošiņš.

lē” ietvaros čella klases audzēkņi piedalījās pasākumā „Burvis
vārdā Čells jeb Pasaka pasakā”.
Pasākums, kas notika Latvijas
Mūzikas akadēmijas Ērģeļu zālē,
ir attīstoša koncertnodarbība 3–8
gadus veciem bērniem.
Viens no šā mēneša spilgtākajiem notikumiem novadā bija
Kultūrizglītības centra filiāles
„Vietvalži” atklāšanas pasākums
19. maijā, kurā piedalījās arī Ba-

bītes Mūzikas skolas audzēkņi un
orķestris Anda Klučnieka vadībā.
20. maijā skolas sitaminstrumentu ansamblis koncertēja Kalnciema kvartālā Rīgā, bet Muzeju
nakts pasākumu ietvaros koklētāji muzicēja Latvijas Vēstures un
kuģniecības muzejā.
25. maijā plkst. 18.00 skolā
notiks šā mācību gada laureātu
godināšanas un Gada balvas pasniegšanas pasākums. Kopumā

šogad 27 audzēkņi ir saņēmuši
godalgotas vietas dažādos vietēja
mēroga un starptautiskos konkursos.
27. maijā plkst. 11.00 mūzikas skolā notiks izlaidums. Šogad
skolu absolvē astoņas audzēknes:
divas pianistes, viena flautiste,
viena vijolniece un četras koklētājas.
Maijā sākās dokumentu pieņemšana mācībām 2017./2018.
mācību gadā. Iestājeksāmeni notiks 30. un 31. maijā, bet rezultāti
tiks paziņoti 5. jūnijā.
Česlavs Grods,
Babītes Mūzikas skolas
direktores vietnieks
izglītības jomā
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Aprīlī pieņemtie lēmumi
Babītes novada pašvaldības domes sēdē publiskās apspriešanas procedūru, kas
2017. gada 26. aprīlī tika izskatīti 45 darba plānota nekustamā īpašuma Kaķīšu iela 5,
kārtībā iekļautie punkti. Sēdē piedalījās 13 kadastra Nr. 80480070067, zemes vienībā
ar kadastra apzīmējumu 80480070019,
domes deputāti.
nekustamā īpašuma Kaķīšu iela 3, kaDomes lēmumi īsumā:
1) apstiprināt SIA „FRESH MEDIA” iz- dastra Nr. 80480070001, zemes vienībā
strādāto Babītes novada logo grafisko va- ar kadastra apzīmējumu 80480070139,
nekustamā īpašuma Kaķīšu iela 1, kariantu (vairāk – 1. lpp.);
2) mainīt zemes vienībai ar kadastra ap- dastra Nr. 80480070015, zemes vienībā
zīmējumu 80480030623 noteikto adresi ar kadastra apzīmējumu 80480070180
un nosaukumu no „Rapši”, Piņķi, Babītes un nekustamā īpašuma Kaķīšu iela 7, kapagasts, uz Hanzas iela 2, Piņķi, Babītes dastra Nr. 80480070045, zemes vienībā ar
pagasts;
kadastra apzīmējumu 80480070187, Skār3) piešķirt zemes vienībai ar kadastra ap- duciemā, Babītes pagastā;
zīmējumu 80480140020 un uz tās esošajai 12) apstiprināt nekustamo īpašumu
dzīvojamajai ēkai ar kadastra apzīmējumu „Andrejsoni”, „Darījumu zona”, „Indus80480140020006 adresi „Muzikanti”, Ba- triālais parks”, „Sporta halle”, „Strēles” un
bītes pagasts; piešķirt dzīvojamajai ēkai Jūrmalas ielā 3, Piņķos, Babītes pagastā
ar kadastra apzīmējumu 80480140020007 Babītes novadā, detālplānojuma grozījuadresi „Kokles”, Babītes pagasts;
mus;
4) atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma 13) apstiprināt izstrādāto detālplānoju„Mežrozes”, kadastra Nr. 80480070009, mu nekustamā īpašuma „Krūkļi”, kadaszemes vienības ar kadastra apzīmējumu tra Nr. 80480080225, zemes vienībai ar
80480070226 Sēbruciemā, Babītes pagas- kadastra apzīmējumu 80480080032 Vītā, zemes vienību un reģistrēt kā atsevišķu kuļos, Babītes pagastā;
kadastra objektu;
14) akceptēt SIA „Olaines kūdra” paredzē5) plānotajām zemes vienības daļām to darbību kūdras ieguves lauku paplašinekustamajā īpašumā „Valsts Bulduru nāšanai atradnē „Cenas tīrelis”, Babītes
Dārzkopības tehnikums” Babītes pagastā, pagastā, saskaņā ar ietekmes uz vidi nokas plānotas zemes vienībā ar kadastra vērtējuma ziņojumu un Vides pārraudzīapzīmējumu 80480020143, noteikt ne- bas valsts biroja atzinuma nosacījumiem;
kustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, 15) ar vienu personu noslēgt zemes nouz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mas līgumu par pašvaldībai piederošā
lauksaimniecība;
nekustamā īpašuma „Cielavas masīvs” ze6) apstiprināt sertificēta zemes ierīkotāja mes vienības daļas iznomāšanu bez apbūizstrādāto zemes ierīcības projektu robežu ves tiesībām personīgās palīgsaimniecības
pārkārtošanai starp nekustamā īpašuma vajadzībām – ģimenes dārza ierīkošanai
„Čaperi” zemes vienību ar kadastra apzī- un uzturēšanai;
mējumu 80480070722 un nekustamā īpa- 16) ar divām personām noslēgt zemes
šuma „Piņķu Sv. Jāņa evaņģēliski luteriskā nomas līgumu par pašvaldībai piederošā
draudze” zemes vienību ar kadastra apzī- nekustamā īpašuma „Dārzi” zemes vienīmējumu 80480070062 Babītes pagastā;
bas ar nosacīto nosaukumu „Piņķi” daļas
7) apstiprināt sertificēta zemes ierīko- iznomāšanu bez apbūves tiesībām persotāja izstrādāto zemes ierīcības projektu nīgās palīgsaimniecības vajadzībām – ģinekustamā īpašuma „Silpap-Skreijas” menes dārza ierīkošanai un uzturēšanai;
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 17) iznomājamo neapbūvēto zemes gaba80480070100 Skārduciemā, Babītes pa- lu sarakstā iekļaut Babītes novada pašvalgastā, sadalei;
dībai piederošā nekustamā īpašuma „Vēja
8) apstiprināt sertificētas zemes ierīko- ziedi”, Babītes pagastā, zemes vienības ar
tājas izstrādāto zemes ierīcības projektu kadastra Nr. 80480030609 daļu 0,84 ha
nekustamajā īpašumā „Beberi”, Priežcie- platībā;
mā, Babītes pagastā, kadastra numurs 18) nodot nomā Babītes novada pašval80480100087, ietilpstošās zemes vienības dības valdījumā esošu objektu – garāžu
ar kadastra apzīmējumu 80480100087 Nr. 7 – Rīgas ielā 2B, Piņķos, Babītes pasadalīšanai;
gastā, autoremontdarbnīcas ierīkošanai
9) apstiprināt sertificētas zemes ierīko- un uzturēšanai ar nomas termiņu 12 gadi
tājas izstrādāto zemes ierīcības projektu no nomas līguma noslēgšanas dienas;
nekustamajā īpašumā „Beberi”, Priežcie- nomnieku noteikt mutiskā izsolē; uzdot
pašvaldības īpašumu novērtēšanas komimā, Babītes pagastā, kadastra numurs
80480100087, ietilpstošās zemes vienības sijai veikt nosacītās nomas maksas noteikar kadastra apzīmējumu 80480100501 šanu un līdz 30.06.2017. iesniegt to Babīsadalīšanai;
tes novada pašvaldības domei apstiprinā10) apstiprināt sertificēta zemes ierīko- šanai; uzdot izsoles komisijai sagatavot un
tāja izstrādāto zemes ierīcības projektu līdz 30.06.2017. iesniegt Babītes novada
nekustamajā īpašumā Kleistu ielā 30, pašvaldības domei apstiprināšanai izsoles
Spilvē, Babītes pagastā, kadastra numurs noteikumus;
80480040179, ietilpstošās zemes vienības 19) atcelt Babītes novada pašvaldības
ar kadastra apzīmējumu 80480040179 domes 22.03.2017. lēmumu „Par Babītes
novada pašvaldībai piederoša starpgabala,
sadalīšanai;
zemes vienības kadastra apzīmējums 8048
11) atļaut uzsākt būvniecības ieceres

004 0535, atsavināšanu”, prot. Nr. 5, 24. §;
iela; izsniegt izziņu SIA „Saliena Business
20) atsavināt dzīvojamās ēkas Rī- Park” par piekrišanu iegūt īpašumā zemi
trīs nekustamajos īpašumos: Mežaparka
gas ielā 2A 11. dzīvoklim piekrītošās
apbūvētās zemes vienības, kadastra iela, Ledus iela 16 un Ledus iela;
Nr. 80489000017, 1345/ 67152 domāja- 27) par nesekmīgu atzīt nekustamā
īpašuma – neapbūvēta zemes gabala ar
mās daļas, kas sastāda 224 m² no zemes
vienības Rīgas ielā 2A, Piņķi, Babītes pa- nosaukumu „Starpgabals Nr. 8”, kadasgasts, kadastra Nr. 80480030131, par no- tra Nr. 80880050675, Salas pagastā, zesacīto cenu 1516,48 eiro apmērā;
mes vienības ar kadastra apzīmējumu
21) atsavināt dzīvojamās ēkas Rīgas 80880050367 izsoli ar pretendentu atlasi;
ielā 2A 58./59. dzīvoklim piekrītošās 28) apstiprināt nosacīto cenu 426 eiro
apbūvētās zemes vienības, kadastra Babītes novada pašvaldībai piederoša
Nr. 80489000369, 1058/ 67152 domāja- nekustamā īpašuma „Paegļu iela”, Babīmās daļas, kas sastāda 176 m² no zemes
tes pagasts, kadastra Nr. 80480031214,
vienības Rīgas ielā 2A, Piņķi, Babītes pa- zemes vienībai; apstiprināt nosacīto
gasts, kadastra Nr. 80480030131, par no- cenu 276 eiro Babītes novada pašvaldīsacīto cenu 1191.52 eiro apmērā;
bai piederoša nekustamā īpašuma, ka22) atsavināt dzīvojamās ēkas Rī- dastra Nr. 80480100422, sastāvā esošajai
zemes vienībai; apstiprināt nosacīto
gas ielā 2A 75. dzīvoklim piekrītošās
apbūvētās zemes vienības, kadastra cenu 1006 eiro Babītes novada pašvaldīNr. 80489000129, 1511/ 67152 domāja- bai piederoša nekustamā īpašuma, kamās daļas, kas sastāda 252 m² no zemes dastra Nr.80480030135, sastāvā esošajai
vienības Rīgas ielā 2A, Piņķi, Babītes pa- zemes vienībai, kadastra apzīmējums
gasts, kadastra Nr. 80480030131, par no- 80480040535, 0,0085 ha platībā;
29) apstiprināt noteikumus par Babītes
sacīto cenu 1706,04 eiro apmērā;
23) atsavināt Babītes novada pašvaldī- novada pašvaldībai piederoša nekustamā
bai piederošā nekustamā īpašuma, ka- īpašuma – zemes starpgabala ar kadastra
dastra Nr. 80480030135, sastāvā esošu Nr. 8048010 422, zemes vienības ar kadasstarpgabalu 0,0085 ha platībā ar kadastra tra apzīmējumu 80480100422, 228 m2 plaapzīmējumu 80480040535; uzdot paš- tībā – „Starpgabals”, Babītes pagastā, izsoli
valdības īpašumu novērtēšanas komisijai ar pretendentu atlasi;
līdz 30.06.2017. iesniegt Babītes novada 30) apstiprināt noteikumus par Babītes
pašvaldības domē apstiprināšanai nekus- novada pašvaldībai piederoša nekustamā
tamā īpašuma nosacīto cenu; uzdot paš- īpašuma – zemes gabala ar kadastra Nr.
valdības īpašumu izsoles komisijai izstrā- 80480031214 zemes vienības ar kadastra
dāt izsoles noteikumus un līdz 30.06.2017. apzīmējumu 80480031204 433 m2 platīiesniegt tos Babītes novada pašvaldības
bā – „Paegļu iela”, Babītes pagastā, izsoli ar
domē apstiprināšanai;
pretendentu atlasi;
24) atsavināt nekustamā īpašuma „Viļņi”, 31) sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegTrenči, Babītes pagasts, zemes vienību ar šanai piešķirt pabalstus 290 eiro apmērā
kadastra apzīmējumu 80480120035; uz- divām personām, 250 eiro apmērā vienai
personai, 200 eiro apmērā divām persodot pašvaldības īpašumu novērtēšanas
komisijai līdz 24.05.2017. iesniegt Babītes nām, 150 eiro apmērā vienai personai, 100
novada pašvaldības domē apstiprināšanai eiro apmērā vienai personai; atlikt lēmuzemes vienības nosacīto cenu;
ma pieņemšanu par pabalstu piešķiršanu
25) atsavināt nekustamo īpašumu „Ce- divām personām, uzdodot Sociālajam
nas”, kadastra apzīmējums 80480170042, dienestam izvērtēt visus iespējamos risBabītes pagastā; uzdot pašvaldības īpašu- kus;
mu novērtēšanas komisijai līdz 24.05.2017. 32) pagarināt sociālās dzīvokļa īres līguiesniegt Babītes novada pašvaldības domē mu ar vienu personu;
apstiprināšanai nekustamā īpašuma nosa- 33) saskaņot Babītes novada Bāriņtiesas
Ētikas kodeksu;
cīto cenu;
26) izsniegt izziņu vienai personai par 34) ar 27.04.2017. iekļaut Lindu Klāvu
piekrišanu iegūt īpašumā zemi nekusta- Babītes novada pašvaldības Iepirkumu
majā īpašumā „Parka aleja 15”; izsniegt komisijas sastāvā;
izziņu vienai personai par piekrišanu ie- 35) ar 01.05.2017. veikt izmaiņas pašvalgūt īpašumā 1/36 domājamo daļu zemes dības 25.01.2017. noteikumos Nr. 1 „Par
nekustamajā īpašumā „Parka aleja 4”; amatiem, to klasificēšanu un mēnešalgām
izsniegt izziņu vienai personai par pie- pašvaldības iestādēs 2017. gadā” (protokrišanu iegūt īpašumā zemi nekustamajā kols Nr. 1, 44. §), izsakot pielikumus Nr. 2
īpašumā „Zīļu iela 4”; izsniegt izziņu vie- līdz Nr. 9 jaunā redakcijā;
nai personai par piekrišanu iegūt īpašumā 36) apstiprināt Babītes novada pašvaldīzemi nekustamajos īpašumos „Augļu iela bas domes 25.01.2017. lēmuma „Par paš8”; izsniegt izziņu vienai personai par valdības izglītības iestāžu 2017.gada izdepiekrišanu iegūt īpašumā 1/36 domājamo vumu tāmes apstiprināšanu” (protokols
daļu zemes nekustamajā īpašumā „Par- Nr. 1, 42. §) pielikumu jaunā redakcijā;
ka aleja 4” un „Parka aleja 18”; izsniegt 37) nodot Babītes novada pašvaldības
izziņu SIA „Golf Estate Holding” par Kultūrizglītības centra valdījumā pašvalpiekrišanu iegūt īpašumā zemi 11 nekus- dības īpašumā esošo nekustamo īpašumu
tamajos īpašumos: Baltā iela, Jaunā iela, „Vietvalži”, Spuņciemā, Salas pagastā, un
uzdot veikt tā apsaimniekošanu;
Mežaparka iela, Miglas iela, Priedaines
iela, Priedaines iela 8, Salienas iela 1, Sil 38) atteikties iegādāties Stopiņu novada
arāju iela 1, Sloku iela 1A, Zaļā iela un Zilā pašvaldībai piederošās daļas sabiedrībā

Aprīlī veiktie darbi sabiedriskās kārtības uzraudzībā Babītes novadā
Babītes novada pašvaldības adminis- - aizdomās par noziedzīga nodarījuma
trācijas Sabiedriskās kārtības daļas izdarīšanu – viena;
sargu darbības rezultāti sadarbībā ar • saņemti un izskatīti 57 iedzīvotāju ieOlaines iecirkņa policijas darbiniekiem, sniegumi un sūdzības;
veicot sabiedriskās kārtības uzraudzību. • ar 54 personām veiktas preventīva
Babītes novadā aprīlī:
rakstura pārrunas un pieņemti paskaid• sabiedriskās kārtības uzraudzībā rojumi;
veikti 69 izbraukumi;
• par apstāšanās un stāvēšanas notei• Valsts policijā nogādātas septiņas per- kumu neievērošanu sastādīti septiņi
protokoli – paziņojumi;
sonas:
- par administratīvā pārkāpuma izdarī- • par alkoholisko dzērienu vai citu
apreibinošo vielu lietošanu sabiedšanu – sešas;

riskā 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 seši administratīvā pārkāpuma protokoli;
• par atteikšanos no narkotisko vai psihotropo vielu ietekmes medicīniskās
pārbaudes sastādīts viens administratīvā pārkāpuma protokols;

• Babītes novadā veikts viens reids,
kura 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.
Uzmaniet savus velosipēdus! Visbiežāk velosipēdus nozog no pagrabiem un kāpņutelpām, tāpēc sabied-
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ar ierobežotu atbildību „Rīgas Apriņķa
Avīze”;
39) lūgt no Valsts kases aizņēmumu
1 000 000 eiro apmērā Babītes novada
pašvaldības sociālās programmas investīciju projekta „„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”” īstenošanai 2017./2018.gadā;
40) saskaņot līguma starp Babītes novada
pašvaldību un SIA „Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums” termiņa
pagarinājumu līdz 27.11.2019. Babītes
novada administratīvajā teritorijā – atkritumu savākšanas zonā Nr. 1 „Salas pagasta teritorija” un nemainīt spēkā esošās,
t.i., 7,90 eiro bez PVN, viena kubikmetra sadzīves atkritumu apsaimniekošanas izmaksas laikā no 28.11.2017. līdz
27.11.2019; saskaņot līguma starp Babītes
novada pašvaldību un SIA „Eco Baltia vide”
termiņa pagarinājumu līdz 30.11.2019.
Babītes novada administratīvajā teritorijā –
atkritumu savākšanas zonā Nr. 2 „Babītes
pagastā valsts autoceļa A10 Rīga–Ventspils kreisā puse virzienā uz Ventspili” un
atkritumu savākšanas zonā Nr. 3 „Babītes
pagastā valsts autoceļa A10 Rīga–Ventspils labā puse virzienā uz Ventspili” un
nemainīt spēkā esošās, t.i., 7,20 eiro bez
PVN, viena kubikmetra sadzīves atkritumu apsaimniekošanas izmaksas laikā no
01.12.2017. līdz 30.11.2019.;
41) Babītes novada pašvaldības domes
22.04.2015. lēmumu „Par mobilo tālruņu
izmantošanas limitu noteikšanu” (protokols Nr. 6, 22. §) papildināt ar pozīciju – energopārvaldnieks Babītes novada
pašvaldības administrācijā, limits 10 eiro;
42) atļaut biedrības „Oskara Bārtuļa hokeja klubs „BHC 37”” hokeja komandai
bez samaksas izmantot Babītes sporta
kompleksa mazo sporta zāli un peldbaseinu; iedalīt 3000 eiro biedrībai „Jaunie
censoņi” ledus nomas un dalības sporta
sacensībās izmaksu segšanai hokeja komandai; iedalīt 1500 eiro biedrībai „Latvijas Tenisa savienība” par Babītes novada
iedzīvotājas dalību starptautiskajās tenisa
sacensībās 2017. gadā; iedalīt 500 eiro jātnieku sporta klubam „Temperaments” par
Babītes novada iedzīvotājas dalību vietēja
mēroga un starptautiskajās sacensībās
iejādē 2017. gada sezonā;
43) piešķirt dotāciju 7987 eiro nodibinājumam „Tautas deju kolektīvs „Kaspīne””
tautas deju kolektīva „Kaspīne” dalībai
XIII Starptautiskajā festivālā – konkursā
Polijā, Volinas salā;
44) papildināt noteikumus 22.01.2014.
noteikumus Nr. 1 ,,Nomas maksas cenrādis Babītes novada pašvaldības Babītes
sporta kompleksā”;
45) apstiprināt Kristoferam Zakam un
Elizabetei Gvendolīnai Šukterei piešķirtās
bezmaksas mācību vietas Latvijas Starptautiskajā skolā.
Andrejs Ence,
Babītes novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs

riskās kārtības sargi kopā ar Valsts
policiju iedzīvotājus aicina neatstāt
bez uzraudzības pie veikaliem, māju
pagalmos un kāpņutelpās nepieslēgtus velosipēdus un lielākai drošībai
censties izmantot U veida metālisko
slēdzeni.
Par sabiedriskās kārtības u.c. likumpārkāpumiem lūgums ziņot
Sabiedriskās kārtības daļai, zvanot uz diennakts mobilo tālruni
29466001.
Ainārs Skudris,
sabiedriskās kārtības sargs

4 | www.babite.lv

2017. gada 23. maijs, nr. 85

Rīgas ielā – pavasara sakopšanas darbi;
Saules ielā – jauna kaķu mājiņa
22. aprīlī, līdzīgi kā citviet
Latvijā, Rīgas ielas „kaķu
pilsētiņā” notika tradicionālā
talka.
Kaķu kolonija Rīgas ielā sakoptā, civilizēta veidā pastāv jau trīs
gadus un pārliecinoši demonstrē, ka ielas kaķu sterilizācija un
nodrošināšana ar pajumti, kur
tie netraucē apkārtējiem iedzīvotājiem, ir vienīgais humānais
veids, kā samazināt klaiņojošo
kaķu skaitu. Pirms kolonija tika
sakopta, tajā mitinājās un strauji vairojās milzīgs bezsaimnieka
dzīvnieku skaits. Tie dzīvoja un
mira šausmīgos apstākļos visu
apkārtējo iedzīvotāju acu priekšā.
Trīs gadu laikā izdevās panākt, ka
„pilsētiņā” mīt astoņi sterilizēti un
sakopti dzīvnieki. Desmit „kolonistus” izdevās socializēt, viņi
laimīgi dzīvo savās ģimenēs un ir
kļuvuši par mājas kaķiem.
Tāpēc ir liels prieks, ka, pateicoties sadarbībai ar iedzīvotājiem
un pašvaldības Administrāciju,
šajā pavasarī Piņķos ir uzstādīta
vēl viena kaķu mājiņa – Saules
ielā 1. Gribas cerēt, ka process,
kas padarīs Piņķu apkārtni vēl
civilizētāku, humānāku un sa-

Ar Babītes novada pašvaldības domes 26.04.2017. lēmumu „Par nekustamo
īpašumu „Andrejsoni”, „Darījumu zona”, „Industriālais parks”, „Sporta
halle”, „Strēles” un Jūrmalas iela 3 detālplānojuma grozījumu apstiprināšanu”
(prot. Nr. 7, 12. §) apstiprināts detālplānojums iepriekš minētajai teritorijai.
Ar detālplānojuma dokumentāciju var iepazīties Babītes novada
pašvaldības Administrācijā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes
novadā, Babītes novada pašvaldības interneta vietnē www.babite.lv, kā arī
ģeoportālā www.geolatvija.lv.
Inga Griezne,
Babītes novada pašvaldības
Plānošanas un būvniecības daļas
teritorijas plānotāja

Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamā
īpašuma „Krūkļi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
8048 008 0225, Vīkuļos, Babītes pagastā, Babītes novadā

Jaunā kaķu māja Saules ielā 1, Piņķos.
koptāku, turpināsies. Un būtiski ir tas, ka namiņa uzstādīšana
it tikai sākums. Kolonija prasa
ikdienas rūpes – gan dzīvnieku
barošanu, gan viņu dzīvesvietas
uzturēšanu kārtībā. Atcerēsimies:
mēs esam atbildīgi par tiem, kurus pieradinām!
Vēlos pateikties tiem cilvēkiem,
kuri regulāri baro kaķus Rīgas ielas kolonijā, kā arī vērsties pie neapzinīgiem „labdariem”, kuri (un
diemžēl arī ļoti regulāri) piemētā

Foto: Helēna Erte.

kaķu barošanas vietu un traukus
ar sapuvušiem neēdamiem produktiem. Dzīvnieki nevar paši
izmazgāt savas bļodiņas, un kolonijā nav sētnieku vai apkopēju –
viss ir mūsu pašu rokās!
Šogad, sakopjot Rīgas ielas
„kaķu pilsētiņas” apkārtni, iztīrījām kaķu „dzīvoklīšus”, izmazgājām traukus un sakopām piegulošo teritoriju.
Helēna Erte,
kaķu māju iniciatore

Aprīlī veiktie saimnieciskie darbi
Nekustamais īpašums un
plānošana

Paziņojums par nekustamo īpašumu „Andrejsoni”, „Darījumu
zona”, „Industriālais parks”, „Sporta halle”, „Strēles” un
Jūrmalas iela 3, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā,
detālplānojuma grozījumu apstiprināšanu

„Vietvalži” Spuņciemā piegulošā Pašvaldības iestādes
teritorija.
• Iesniegti pieci piedāvājumi iepir• Tiek gatavota dokumentācija, • Savākts un izvests piegružojums kumam par Babītes pirmsskolas
lai pieņemtu ekspluatācijā pār- no nekustamā īpašuma „Vējziedi” izglītības iestādes teritorijas apgaisbūvēto ēku nekustamajā īpašu- Piņķos.
mojuma izbūvi, notiek to vērtēšana.
mā „Vietvalži” Spuņciemā, Salas
• Iesniegti septiņi piedāvājumi iepagastā.
Ceļi, meliorācija un
pirkumam par Babītes vidusskolas
• Turpinās ēkas pārbūves darbi apgaismojums
pārbūvi, notiek to vērtēšana.
Liepu alejā 17, Babītē.
• Uzsākti gājēju ietves, autostāv- • Izsludināts zemsliekšņa iepirkums
• Noslēgts līgums ar pilnsabied- vietas un ielu apgaismojuma iz- par fiziskās apsardzes pakalpojurību „RERE Meistari 1” par būv- būves darbi posmā no sabiedriskā miem Babītes vidusskolā, iesniegti
projekta „„ATC ēkas” pārbūve transporta pieturas „Pagrieziens trīs piedāvājumi, notiek to vērtēšana.
par daudzdzīvokļu dzīvojamo uz Vārnukrogu” līdz Gravu ielai • Izsludināts iepirkums par Babītes
māju, „Administratīvās ēkas- Babītē (termiņš – 29.08.2017.).
vidusskolas telpu un ēdnīcas jumta
pasta” pārbūve par divu dzīvok- • Noslēgts līgums ar SIA „Eco remontu (piedāvājumu iesniegšaļu dzīvojamo māju un „Garāžas” Baltija vide” par pašvaldības au- nas termiņš – 10.05.2017.).
pārbūve par palīgēku (saimnie- toceļu, ielu un to posmu atputek- • Ierosināti iepirkumi:
cības ēka) nekustamajā īpašumā ļošanu (termiņš – 31.10.2017.).
- par dabasgāzes iegādi Babītes
„Mildas”” realizāciju par līgumce- • Pabeigta ielu apgaismojuma vapirmsskolas izglītības iestādes ēkas
nu 834 667 EUR; līguma izpildes dības sistēmu nomaiņa.
Priežu ielā 1, Babītē, un bibliotētermiņš – 05.03.2018. (autoruz- • Ievērojot laikapstākļus, veikta
kas un daudzfunkcionālā sociālo
raudzību veiks SIA „BM Projekts”, grants seguma ceļu greiderēšana,
pakalpojumu centra ēkas Liepu
būvuzraudzību – SIA „Būves bi- asfalta bedrīšu labošana ar nepilalejā 17, Babītē, nodrošināšanai ar
rojs”).
no tehnoloģiju, uzsākta apaugusiltumapgādi;
• Pabeigta krūmu izzāģēšana un ma noņemšana no ceļmalām.
- par automašīnas iegādi sabiedrisšķeldošana nekustamajā īpašu- • Noslēgts līgums ar SIA „Skizo”
kās kārtības daļas darbības nodromā „Kapsēta” Spuņciemā, sakop- par būvprojekta „Skatu torņu iešināšanai.
ta (veikta ķieģeļu mūra sienas rīkošana” izstrādi projekta „DaElfa Sloceniece,
demontāža un būvgružu izve- bas takas izveide pie Babītes ezera”
Babītes novada pašvaldības
šana) nekustamajam īpašumam ietvaros (termiņš – 27.07.2017.).
izpilddirektore

Ar Babītes novada pašvaldības domes 26.04.2017. lēmumu „Par
detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajā īpašumā „Krūkļi”, kadastra
Nr. 8048 008 0225, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0032,
Vīkuļos, Babītes pagastā, Babītes novadā” (protokols Nr. 7, 13.§) ir
apstiprināts detālplānojums nekustamā īpašuma „Krūkļi” zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0032, Vīkuļos, Babītes pagastā, Babītes
novadā.
Ar detālplānojuma dokumentāciju var iepazīties Babītes novada
pašvaldības administrācijā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes
novadā, kā arī Babītes novada pašvaldības interneta vietnē www.babite.lv
un ģeoportālā www.geolatvija.lv.
Sintija Bērziņa,
Babītes novada pašvaldības
Plānošanas un būvniecības daļas
teritorijas plānotāja

Paziņojums par atļauju kūdras ieguves lauku paplašināšanai
atradnē „Cenas tīrelis”

Ar Babītes novada pašvaldības domes 2017. gada 26. aprīļa lēmumu
„Par atļauju kūdras ieguves lauku paplašināšanai atradnē „Cenas tīrelis”
Babītes pagastā, Babītes novadā” ir akceptētas SIA „Olaines kūdra” (reģ.
Nr. 40003006999, adrese: Rīgas iela 21, Olaine, LV-2114) paredzētās
darbības – kūdras ieguves lauku paplašināšana atradnē „Cenas tīrelis”
Mārupes novada Mārupes pagastā, Babītes novada Babītes pagastā un
Olaines novada Olaines pagastā”.
Paredzētā darbība – kūdras ieguves lauku paplašināšanu atradnē
„Cenas tīrelis” Mārupes novada Mārupes pagastā, Babītes novada Babītes
pagastā, Olaines novada Olaines pagastā derīgo izrakteņu atradnes
„Cenas tīrelis” teritorijā, kas ietilpst Mārupes novada Mārupes pagasta
nekustamā īpašuma „Rīgas pilsētas mežu fonds” (kadastra numurs 8076
013 0001) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8076 011 0640, Babītes
novada Babītes pagasta nekustamā īpašuma „Tīreļpurva mežs” (kadastra
numurs 8048 014 0001) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8048 014
0048, Olaines novada Olaines pagasta nekustamā īpašuma „Puplas mežs”
(kadastra numurs 8080 003 0010) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu
8080 003 0085 un nekustamā īpašuma „Spulles masīvs” (kadastra numurs
8080 007 0016) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8080 007 0078.
Par paredzēto darbību Vides pārraudzības valsts birojs 2017. gada
15. martā sniedzis atzinumu Nr. 7 „Par ietekmes uz vidi novērtējuma
ziņojumu kūdras ieguves lauku paplašināšanai atradnē „Cenas tīrelis”
Mārupes novada Mārupes pagastā, Babītes novada Babītes pagastā un
Olaines novada Olaines pagastā”.
Visa informācija par ietekmes uz vidi izstrādes procesu un atzinums
Nr. 7 pieejama Vides pārraudzības valsts biroja interneta vietnē www.vpvb.
gov.lv.
Ar paredzētās darbības – derīgo izrakteņu ieguve atradnē „Klīve DA
iecirknis” Olaines novadā, Olaines pagastā – ietekmes uz vidi novērtējuma
ziņojuma aktualizēto redakciju var iepazīties Babītes novada pašvaldības
administrācijā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, kā
arī Babītes novada pašvaldības interneta vietnē www.babite.lv.
Sintija Bērziņa,
Babītes novada pašvaldības
Plānošanas un būvniecības daļas
teritorijas plānotāja
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Babītes ezers kļuvis
par 250 000 zušu bagātāks
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Sācies meža
ugunsnedrošais laikposms

Valsts meža dienests no
2017. gada 1. maija noteicis
meža ugunsnedrošā laikposma sākumu visā valsts
teritorijā.

• nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus, izsmēķus vai citus
priekšmetus;
• kurināt ugunskurus, izņemot
īpaši ierīkotās vietās, kas nepieļauj uguns izplatīšanos ārpus šīs
vietas;
• atstāt ugunskurus bez uzraudzības;
• dedzināt atkritumus;
• braukt ar mehāniskajiem
transportlīdzekļiem pa mežu un
purvu ārpus ceļiem;
• veikt jebkuru citu darbību,
kas var izraisīt ugunsgrēku.
Vairāk lasiet VMD interneta
vietnē www.vmd.gov.lv.
Informāciju sagatavoja
Selva Šulce,
Valsts meža dienesta
preses sekretāre

Meža īpašniekiem un tiesiskajiem
valdītājiem līdz ar ugunsnedrošā
laikposma iestāšanos ir jānodrošina ugunsdrošības noteikumu
prasību ievērošana mežā.
Uzturoties mežā, visiem iedzīvotājiem ir jāievēro ugunsdrošības prasības. Lai mazinātu meža
ugunsgrēku izcelšanās iespējas, ir
noteikti daži aizliegumi un ierobežojumi, par kuru neievērošanu
Kastītes ar zušu mazuļiem pirms ielaišanas ūdenstilpē. Foto: Valsts vides dienests.
var piemērot administratīvo, civilLai sekmētu zušu skaita pieDabiskā veidā līdz Latvijai zušu taču tos drīkstēs ķert tikai tad, kad tiesisko un arī kriminālatbildību.
Uzturoties mežos un purvos
augumu un veicinātu dabas
mazuļi nonāk jau krietni paaugu- tie sasniegs 50 centimetru garumu.
resursu ilgtspējīgu izmantošies. Vairāk nekā 6000 kilometru Tēviņi šajā vecumā jau ir gatavi do- aizliegts:
šanu Latvijā, 8. maijā zināttālajā ceļā tos apdraud dažādi fak- ties uz nārstu Sargasu jūrā, taču
niskā institūta „BIOR” Zivju
tori, tādēļ Latviju sasniedz vien mātītes aug pat līdz 20 gadiem.
resursu departamenta pētnedaudz šo zivju.
Piegādāto stikla zušu izplanieki un Valsts vides dienesPārtikas drošības, dzīvnieku tīšanu Latvijas upēs un ezeros
ta vides inspektori, klātesot
veselības un vides zinātniskā in- veic Pārtikas drošības, dzīvnieku
Ņemot vērā to, ka uz vai no Piņķiem autobusu maršrutā
Babītes novada pašvaldības
stitūta „BIOR” pētnieki uzsver, ka veselības un vides zinātniskā inNr.7393 Piņķi–Bulduri–Spuņupe–Sloka–Kalniņi brauc maz pasaAdministrācijas pārstāvim,
zušu ielaišana Latvijas ūdenstilpēs stitūta „BIOR” pētnieki. Visvaižieru, kas pārvadātājam rada zaudējumus, nodrošinot sabiedriskā
papildināja zušu krājumu
tiek veikta, lai saglabātu zušu sugu rāk zušu tika izlaists Burtnieku
transporta pakalpojumu konkrētajā maršruta posmā, no 2017. gada
Babītes ezera ūdeņos.
mūsu valstī, nevis lai papildinātu ezerā – 400 600 mazuļu, savukārt
15. maija pasažieru pārvadājumi līdz Piņķiem konkrētajā maršrutā
zvejas un makšķerēšanas resursus. Babītes ezerā – 250 000 mazuļu.
vairs netiks nodrošināti. Turpmāk maršruts Nr. 7393 būs Bulduri–
Spuņupe–Sloka–Kalniņi.
Šā gada 8. maijā Rīgas starptau- Zutis ir aizsargājama suga, un pēZušu krājumu papildināšana
Tāpat tiks veiktas izmaiņas arī reisu izpildes laikā, tādēļ aicinām pasažietiskajā lidostā tika sagaidīti stik- dējās desmitgadēs tās īpatņu skaits Latvijas ezeros un upēs tiek veikrus sekot līdzi maršrutu tīkla izmaiņām interneta vietnē www.1188.lv vai
la zušu mazuļi, kas uz Latviju ir būtiski samazinājies visā Eiro- ta saskaņā ar Latvijas Nacionālo
jautājumu gadījumā sazināties ar AS „Liepājas autobusu parks”, zvanot
atceļoja no Lielbritānijas. Doles pā. Zušu mazuļi tiek ielaisti tikai ta- zušu krājumu pārvaldības plānu
uz tālruni 63426334 vai rakstot uz e-pasta adresi info@lap.lv.
zivjaudzētavā tika veikta inven- jās ūdenstilpēs, kurās nav šķēršļu to 2017.–2020. gadam un Zivju reValsts SIA „Autotransporta direkcija”
tarizācija, un pēc tam apmēram ceļam uz nārsta vietu Sargasu jūrā. sursu mākslīgās atražošanas plānu
viens miljons un piecdesmit tūk- Hidroelektrostaciju dambji zušiem 2017.–2020. gadam, un tā atbilst
stoši zušu tika nogādāti Vidze- lielākoties ir nepārvarams šķērslis. Eiropas Savienības plāniem atjaumes, Zemgales un Pierīgas upēs Zušu mazuļi pēc ielaišanas ūdens- not zuša krājumus Eiropā, tāpēc
un ezeros, tostarp Babītes ezerā tilpēs centīsies virzīties augšup pa tiek segta no EJZF līdzekļiem.
Babītes novadā.
straumi un uzturēties seklākās un Vairāk informācijas skatiet PārZušu mazuļi (aptuveni septi- akmeņainās vietās, kur ir iespējams tikas drošības, dzīvnieku veselīņus centimetrus gari) tika noķerti paslēpties. Gada laikā tie paaugsies bas un vides zinātniskais institūta
ar īpaši smalka tīkla murdiem An- līdz 15 centimetriem. Makšķernieki „BIOR” mājaslapā internetā.
glijas upju grīvās, kurp viņi devās šos zušus varēs pamanīt apmēram
Irēna Bērziņa,
no Sargasu jūras (Atlantijas oke- pēc pieciem gadiem, kad tie saZinātniskā institūta „BIOR”
āna daļa), kas ir zušu nārsta vieta. sniegs 30–40 centimetru garumu,
sabiedrisko attiecību vadītāja

Izmaiņas autobusu maršrutā Nr. 7393
Piņķi–Bulduri–Sloka–Kalniņi

No 1. jūnija līdz 1. oktobrim Latvijas Ģeotelpiskās informācijas
aģentūra veiks Babītes novada teritorijas apsekošanas darbus dabā
kartes aptver visu teritoriju, lauka apsekošanas darbi var skart
jebkuru teritorijā esošu iedzīvotāju vai uzņēmēju.
Aicinām nekustamo īpašumu
īpašniekus, tiesiskos valdītājus
un to lietotājus ļaut kartogrāfisko darbu veikšanu savā īpašumā
esošajā vai pārvaldāmajā teritorijā. Darbu veikšanas ierobežošana
privātajās teritorijās ir aizliegta.
Kā skaidro Latvijas Ģeotelpiskās
Lai precizētu informāciju kartes
sagatavošanas procesā, ir nepie- informācijas aģentūras ĢIS un IT
ciešams veikt teritorijas apseko- departamenta Dienvidu nodaļas
šanu dabā, kas norisināsies pe- vadītājs Dmitrijs Timofejenko, apriodā no 2017. gada 1. jūnija līdz sekošanas laikā plānots pārbaudīt
1. oktobrim. Tā kā topogrāfiskās kartes lapas satura pilnību un preBabītes novada pašvaldības
Administrācija atgādina, ka,
sākot ar 2017. gada 1. jūniju, Babītes novadā notiks
teritorijas apsekošanas darbi,
lai Latvijas Ģeotelpiskās
informācijas aģentūra varētu
sagatavot Babītes novada teritorijas topogrāfiskās kartes
mērogā 1:10 000.

cizitāti, uzmērīt objektus (ar mērlenti, tālmēru vai pieejamiem individuālajiem mērīšanas instrumentiem), kas parādījušies dabā pēc
aerofotografēšanas vai nav skaidri
redzami ortofotokartē, precizēt
situāciju apvidū atbilstoši uzdotajiem jautājumiem par neskaidrajām vietām un objektiem un
nepieciešamības gadījumā veikt
apvidus objektu fotografēšanu.
Vairāk informācijas interneta vietnes www.babite.lv sadaļā „Iedzīvotājiem”.
Ilze Aizsila,
Babītes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

6 | www.babite.lv

2017. gada 23. maijs, nr. 85

Latvijas valsts simtgades projekti Babītes novadā

Deju kolektīva „Dārta” atbalsta biedrība

Projekts „Pa tautastērpa pēdām”
Tautastērpu izstāde un izzinošas
spēles bērniem Latvijas valsts
simtgadei veltīta projekta ietvaros
Babītes novadā
Informācija par Babītes novada pašvaldības izsludinātā konkursa „Es esmu Latvija” atbalstītā deju kolektīva „Dārta” atbalsta biedrības projekta „Pa tautastērpa
pēdām” aktivitātēm, kas tiks piedāvātas
maijā.

Tautastērpu izstāde
Babītes novada pašvaldības
bibliotēkā Piņķos

Izstāde atvērta no 22. maija un apskatāma bibliotēkas darba laikā: pirmdienās,

otrdienās, trešdienās no plkst. 11.00 līdz
19.00, ceturtdienās no plkst. 10.00 līdz
18.00, piektdienās no plkst. 10.00 līdz
17.00 un sestdienās no plkst. 10.00 līdz
16.00.
Tā kā viens no biedrības mērķiem ir
komplektēt un veidot tautastērpu kolekciju, biedrība un deju kolektīvs „Dārta” ar
tautastērpiem un to dažādību vēlas iepazīstināt ikvienu interesentu Babītes novadā. Projekta „Pa tautastērpa pēdām” ietvaros Piņķu bibliotēkā ikviens iedzīvotājs
varēs apmeklēt tautastērpu izstādi, kurā
tiks eksponēti 10 tautastērpu komplekti.
Iepazīstot tautastērpus, kas raksturo Latvijas novadus – Zemgali, Vidzemi, Latgali, Kurzemi un Rīgas apkārtni –, izstā-

de sniegs iespēju gūt padziļinātu interesi
un priekšstatu par tautastērpu bagātību
un raksturīgākajām etnogrāfiskajām iezīmēm, ņemot vērā, ka tautastērps ir latviešu kultūras identitātes sastāvdaļa, kas
veicina kultūras kanona un tradīciju apzināšanos. Tautastērpu parādes mērķis ir
sniegt izsmeļošu pārskatu par tautastērpa
formām un radīt priekšstatu par atsevišķu
tērpu daļu veidu, materiālu, krāsu. Tuvplānā būs saskatāms piegriezums, rakstu
kompozīcija, krāsu salikums un latviešu
estētiskās gaumes izjūtas veidošanās.

Programmas ietvaros bērniem būs iespēja piedalīties interaktīvā viktorīnā un izzinoši izglītojošās spēlēs. Visu uzdevumu un
izzinošo spēļu saturs būs saistīts ar izstādē
eksponēto tautastērpu iepazīšanu. Spēļu
mērķis ir atraktīvā veidā bērnus iepazīstināt ar Latvijas novadu tautastērpiem.
Rudenī projekta „Pa tautastērpa pēdām” ietvaros ikviens interesents varēs
apmeklēt seminārus un lekcijas par tautastērpu izcelsmi un pareizu komplektēšanu. Detalizēta informācija par semināru norisi būs pieejama vasaras beigās.
Aicinām sekot līdzi informācijai interneIzzinošas spēles bērniem
ta vietnē www.babite.lv.
27. maijā, Ģimeņu svētku ietvaros, PiņDeju kolektīva „Dārta”
ķos notiks izzinošas spēles bērniem.
atbalsta biedrība

Sporta ziņas

LATVIJAS ČEMPIONĀTS

(Ogre), trešā vieta – Inārai Mo- nā – G. Pavāram un M. Bērziņam
Novuss
rei un Aivaram Bundzeniekam (Ķekavas novads).
Esam gandarīti, ka sporta kluba (Rīga).
„Babīte” pārstāvji izcīnīja tiesības
Kopvērtējumā labāko trijniekā PIERĪGAS NOVADU
piedalīties Latvijas čempionāta Babītes novada pārstāvji neiekļu- SPORTA SPĒLES
finālā dubultspēlēs, kur guva aug- va.
Orientēšanās sacensības
stu novērtējumu.
10. maijā Ādažu novada Kadagā
29. aprīlī Bauskā notika fināl- BABĪTES NOVADA
notika orientēšanās sacensības,
sacensības jauktajiem pāriem. SK SPORTA SPĒLES
kur 10 novadu konkurencē Ba„Babīte” šajās sacensībās pārstāvē- Galda spēļu četrcīņa
bītes novada komanda ierindojās
ja Aiva Oša ar Aināru Grosenu 30. aprīlī Babītes sporta kom- 7. vietā.
un izcīnīja piekto vietu.
pleksā notika atklātās sacensības
Komandas dalībnieku indiviSavukārt 6. maijā Pociemā galda spēļu četrcīņā dubultspēlēs. duālie rezultāti:
A. Grosens ar Igoru Rambu kļu- Sacensībās piedalījās septiņi pāri,
Staņislavs Kojalovičs (vecuma
va par čempioniem vīriešu pāru no tiem arī viesi no Ķekavas un grupa V70+) – 3. vieta; Ildze
finālsacensībās.
Olaines novada. Kopvērtējumā Straume (S40+) – 5. vieta; Zane
Sieviešu pāri spēlēja Cēsīs, kur spēcīgāki izrādījās viesi: 1. vieta Kojaloviča (S40+) – 4. vieta;
A. Oša ar Jelgavas novada pārstā- Ķekavas novada pārstāvjiem Gun- Toms Straume (V16+) – 5. vieta;
vi Ivetu Nasteviču izcīnīja sudra- taram Pavāram un Mārtiņam Bēr- Skaidrīte Kibare (S70+) – 6. vieta;
ba medaļas.
ziņam, 2. vieta – Olaines novada Ilmārs Jermaks (V50+) – 6. vieta.
pārstāvjiem Rūdolfam Popmanam
„BABĪTES KAUSS – 2017”
un Gunāram Bērzam. Babītes no- LATVIJAS VIRSLĪGAS
Novuss
vada pārstāvji Raivis Jansons un ČEMPIONĀTS
5. maijā Babītes sporta kompleksā Sergejs Varša šajās sacensībās ie- Futbols
notika atklātās sacensības novusa rindojās godalgotajā 3. vietā.
Spēļu rezultāti:
Labākie rezultāti atsevišķās sadubultspēlēs jauktajiem pāriem
8. maijā Rīgā SK „Babīte” – FC
„Babītes kauss – 2017”. Sacensībās censību disciplīnās:
„Rīga” – 1:2.
dambretē – Gaidim Čoderam
piedalījās pārstāvji no astoņiem
Tāds pats rezultāts arī dublieru
novadiem. Pirmo vietu trešajā un Aivaram Emsim (Babītes no- komandām, kurām spēle notika
posmā izcīnīja Dzintra Čuda- vads);
9. maijā Piņķos.
novusā – R. Jansonam un
re (Kurmene) un Sergejs Varša
Sergejs Varša,
(Babītes novads); otrā vieta No- S. Varšam (Babītes novads);
Babītes sporta kompleksa
galda tenisā un šautriņu mešarai Brīvei un Osvaldam Priedem
metodiķis

Mazo pētnieku lielā
konference „Dabas draugs”
Babītes pirmsskolas izglītības
iestādē norisinājusies Mazo
pētnieku lielā konference.

Pēc veiksmīgi organizētās brīvdabas ekspedīcijas „Meža dārgumi”,
kurā bērni brīvdienu pārgājienā
pētīja sūnas, akmeni, koka mizas,
šoreiz ekoskolas projekta „Lielās
augu medības” ietvaros organizējām pasākumu „Dabas draugs”,
kurā Babītes pirmsskolas izglītības
iestādes audzēkņi varēja piedalīties
un gūt jaunas zināšanas par koku
mizām, sūnām, akmeni un komposta vērtībām tepat bērnudārzā.
Visa izzinošā informācija ir
vākta un apkopota katrā dalībnieku grupā, bērni patstāvīgi lasīja
nepieciešamos dabas materiālus,
kopā ar skolotājām devās uz
tuvāko meža maliņu, lai savām

acīm ieraudzītu sūnu atšķirības
un to daudzveidību. Arī komposta dārgumus nekur tālu nebija jāiet meklēt, bērni aplūkoja
un noskaidroja, kādu labumu var
gūt no komposta kaudzes, tāpat
arī – kā cilvēks izmanto akmens
spēku un kā pielieto to savā dzīvē. Mazie pētnieki uzzināja, kā
miza pasargā kokus no dažādām
slimībām, ka tā mēdz atšķirties,
jo katram kokam tā ir atšķirīga.
Brīvdabas aktivitātes ļāva
bērniem gūt zināšanas ne tikai
klausoties un skatoties, bet arī
taustot un sajūtot dabas brīnumus. Tādējādi bērni guva lielāku
izpratni par lietu kārtību dabā, kā
arī mācījās cienīt dabas vērtības.
Karīna Gajevska,
Babītes PII vadītājas vietniece
izglītības jomā

Tuvākie sporta notikumi
27. maijā plkst. 11.00 Babītes pagasta Vīkuļos svarbumbu celšanas
sacensības „Viestura kauss”, kurās
aicināts piedalīties ikviens interesents.
3. jūnijā kempingā „Bejas” pie Božu
ūdenskrātuves starts meža taku nakts
skrējienam „Zilonis Babītē”.
Distances:

9+ km (skriešana / nūjošana) – starts
plkst. 24.00, apbalvošana un izloze
plkst. 2.00;
26+ km (skriešana / nūjošana) –
starts plkst. 23.00, apbalvošana un
izloze plkst. 5.00;
53+ km (skriešana) – starts
plkst. 23.00, apbalvošana un izloze
plkst. 8.00.

Vairāk informācijas un reģistrācija
sacensībām – www.zilonis.lv. Sacensības tiek organizētas sadarbībā ar
Babītes novada pašvaldības Babītes
sporta kompleksu, un dalībniekiem,
kuriem dzīvesvieta deklarēta Babītes
novada teritorijā, dalības maksai ir
25 % atlaide, ja sacensībām reģistrējas individuāli tiešsaistē internetā.

Babītes PII grupa „Bitītes” koku mizu meklējumos.
Foto: no Babītes PII arhīva.
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Ģimenes svētki Salas sākumskolā
Saulainais un siltais 13. maija rīts Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolā
ausa darbīgs un rosīgs. Uz
Ģimenes dienas svinībām
pulcējās Salas sākumskolas
un pirmsskolas audzēkņu
ģimenes.

1.–5. klašu izglītojamie kopīgi ar
vecākiem un skolotājiem gatavoja
brokastis, cepa karstmaizes, vārīja tēju un vēlāk cienājās ar pašu
pagatavoto. Pēc ieturētām gardajām brokastīm sekoja muzikālā
meistarklase pie mūzikas skolotājas Evitas Kapčes, kuras vadībā
bērni un vecāki gan dziedāja, gan
dejoja, gan muzicēja. Skanīgās
aktivitātes papildināja atraktīvā
darbošanās teātra pulciņa „Pīlādzītis” vadītājas skolotājas Laimas
Helvigas vadībā – bērni kopā ar
vecākiem uzveda nelielu skeču,
kas aizrāva gan lielus, gan mazus.
Turpinājumā sekoja radošā darbošanās – kopā ar vizuālās mākslas
skolotāju Sandru Zeltiņu katra
ģimene pagatavoja savu ģimenes
ģerboni un to prezentēja pārējiem.
Pasākuma noslēgumā – svētku
kliņģeris.
Paralēli sākumskolas pasā-

kumam skolas pagalmā kā bišu
stropā rosījās pirmsskolēnu ģimenes. Ar muzikāliem sveicieniem
vecākus priecēja solisti un pirmsskolas vokālais ansamblis „Odziņas” skolotājas E. Kapčes vadībā.
Pagalmā mazos bērnudārzniekus
un viņu vecākus radoši izpausties
dažādos rokdarbos aicināja grupiņu skolotājas: kopā ar „Ķiparu”
audzinātājām bērni varēja pagatavot košus un gaisīgus vēja ķērājus
„Lidojošās zivis”; „ABC” grupas
darbnīcā varēja pagatavot salmu
lelles un krāsainas, košas papīra
puķes ar taureņiem; „Kāpēcīšu/
Montessori” iekārtotajā lapenītē
jeb „Namiņā, kur mīlestība mīt”
bērni ar vecākiem no dažādiem
materiāliem darināja sirdis un
sirsniņas, ar kurām viens otru
mīļi apdāvināja. Kopā ar direktori Nensiju Priedīti mammas
un meitas stādīja vasaras puķes
skolas puķudobēs un piekaramajos puķupodos, kas turpmāk
mūsu acis un sirdis priecēs pie
abām skolas ieejām. Savukārt
pagalma priekšā aktīvi āmurus
cilāja un nagloja tēvi un dēli, kā
arī dažas mammas un meitas,
kopā ar mūsu remontstrādnieku
– darbarūķi Ronaldu Bērziņu –

Salas sākumskolas pirmsskolas izglītības grupu dalībnieki Ģimenes dienā. Foto: Salas sākumskolas arhīvs

pagatavojot 21 putnu būri. Tie
tiks iekārti kokos ne tikai skolas
pagalmā, bet arī citur Latvijā.
Par šo Salas sākumskolas dalību
īpašā putnu būru pagatavošanas
projektā pastāstīsim tuvākajā laikā. Līdztekus visām aktivitātēm
bērni varēja izklaidēties arī pagalma zonā „Sportiņš”, kur ritēja
gan spontānas futbola sacensības,
gan florbola „čempionāts”, gan

ķegļu un lecammaisu sacensības,
tāpat arī izklaides iespējas bērnu
laukumiņā bija īpaši pieprasītas
visu pasākuma laiku.
Skolas terasē visi varēja baudīt
ne vien gardumus un cienastus,
bet arī atspirdzināties no saules
stariem. Kuplais ģimeņu skaits,
sirsnīgā kopā būšana un draudzīgā atmosfēra radīja šo pasākumu
tik jauku un īpašu.

Salas sākumskolas kolektīva
vārdā sakām lielu paldies mūsu
audzēkņiem un viņu ģimenēm
par atsaucību un dalību Ģimenes
dienas pasākumos un ar nepacietību gaidām nākamo reizi, kad
atkal visi tiksimies!
Aija Vanaga,
Salas sākumskolas
direktores vietniece
audzināšanas darbā

Tuvojas mācību gada noslēgums Babītes vidusskolā
Straujiem soļiem tuvojas mācību gada noslēgums, tiek
izlikti gala vērtējumi, 12. un
9. klašu izglītojamie gatavojas valsts eksāmeniem.
Atskatīsimies uz paveikto!

Svinīgā pasākumā „Pieņemšana
pie direktores”, kas norisinājās
12. maijā Babītes vidusskolas
aktu zālē, tika sveikti izglītojamie, kuri ieguvuši godalgotas
vietas olimpiādēs, konkursos un
interešu izglītības pasākumos. Babītes vidusskolas direktore Ilze
Rozenberga pateicās arī izglītības
iestādes pedagogiem un administrācijai, kas sekmējuši izglītojamo
sasniegumus. Izglītojamie, kuri
ieguvuši godalgotas vietas sportā,
tiks sveikti maija beigās.
Pēdējais zvans 12. un 9. klašu izglītojamajiem atskanēja
13. maijā. Izglītojamie devās improvizētā ziedu ceļā pa izglītības
iestādes gaiteņiem un pēc tam
pulcējās uz svinīgu pasākumu
aktu zālē.
Babītes vidusskolā uzņēmām
viesus no Taipejas misijas Latvijā,
kas ir Taivānas oficiālā pārstāvniecība Baltijas valstīs, – vēstnieka
kungu Rong-Chuan Wu un nodaļas vadītāju Chun-Yung Keng.

kurā zinības guva Babītes vidusskolas 10.b un 11. klases izglītojamie. Sekmīgi nokārtojot testu,
trīs mūsu mācību iestādes izglītojamie – Krišjānis Krakops, Arturs
Bārtuls un Maija Auliciema – ieguva 25 % atlaidi mācībām pirmajā gadā biznesa augstskolā „Turība”.
Latvijas Skolu orientēšanās
kausa pēdējā posmā Babītes vidusskolas izglītojamais Markus
Grasis savā vecuma grupā ieguva
2. vietu, bet Babītes vidusskola
fināla kopvērtējumā ierindojās
18. vietā no 42 skolu konkurencē.
Babītes vidusskolas pedagogs
R. Jankovskis piedalās pedagogu meistarības konkursā „Radi.
Rādi. Redzi”. Uzrādot augstus rezultātus konkursa pirmajā posmā,
13. maijā 9. un 12. klašu izglītojamajiem – Pēdējais zvans. Foto: Babītes vidusskolas arhīvs
R. Jankovskis kvalificējās otrajam
Vizītes mērķis bija vienoties par Latvijā šogad viesosies no 11. līdz
Pedagogs Raimonds Jankov- posmam, kas jūnijā notiks Rīgas
Taivānas Ekoskolu asociācijas 13. augustam.
skis un izglītojamie Elīza Kate Valsts 2. ģimnāzijā.
pārstāvju – pedagogu un izglītoBabītes vidusskolas komanda Dreiska un Pēteris Rudzītis saIzlaidums 9. klašu izglītojamajamo, kas ir ieinteresēti pieredzes „Draudzīgais slēgums” 10. maijā ņēma sertifikātus par projekta jiem notiks 9. jūnijā, 12. klases
apmaiņā, – uzņemšanu Babītes piedalījās erudīcijas konkursa „Fiz- „Debašu Līderu skola” absolvēšanu. izglītojamajiem – 30. jūnijā.
vidusskolā un turpmākās sadarbī- mix Eksperiments” filnālā, kas no- Projekta ietvaros 20 skolu jaunieši
Izglītojamo uzņemšana 10. klabas veidošanu. Sarunās piedalījās risinājās Rīgā. Rīgas reģionā star- no visas Latvijas apguva kritisko sē sāksies 12. jūnijā. Lūdzu, sekoBabītes vidusskolas direktore Ilze tēja 41 komanda, un uz finālu tika domāšanu un argumentēšanu. jiet līdzi informācijai Babītes viRozenberga, Ekoskolu projekta uzaicinātas 10 spēcīgākās. Pusfinā- Projekts tapis sadarbībā ar Britu dusskolas mājaslapā!
vadītāja Diāna Eglīte, Ekoskolas lā Babītes vidusskola pēc iegūto padomi Latvijā un tiks turpināts
Informāciju sagatavoja
dalībniece Ērika Kuzmiča un pe- punktu skaita ierindojās 7. vietā, arī nākamajā mācību gadā.
Sanita Baginska,
dagoģe Ruta Virbule. Taivānas taču finālā, izpildot praktiskus ekSekmīgi noslēdzies mācību
Babītes vidusskolas
Ekoskolu asociācijas pārstāvji sperimentus, ieguva 4. vietu!
gads „Panākumu universitātē”,
sabiedrisko attiecību speciāliste
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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 (moduļu ēkā) Priežu ielā 1,
Babītē, Babītes pagastā;
Nr. 778 – Babītes vidusskolā Jūrmalas ielā 17, Piņķos, Babītes pagastā;
Nr. 795 – sporta hallē „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.
Atbilstoši Centrālās vēlēšanu komisijas interneta vietnē www.cvk.lv pieejamajai informācijai, vēlēšanas notiks pēc vēlētāju sarakstiem, kurus izsniegs
Pilsonības lietu un migrācijas departaments. Balsot varēs tikai personīgi un
attiecīgajā vēlēšanu iecirknī.
Balsošana vēlēšanās ir aizklāta. Vēlētājs, uzrādot Latvijas Republikā derīgu
personu apliecinošu dokumentu (pase vai personas apliecība), balso tajā
vēlēšanu iecirknī, kura vēlētāju sarakstā viņš ir reģistrēts.
Ja vēlētājs veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties vēlēšanu telpās, iecirkņa
komisija, pamatojoties uz šo vēlētāju vai viņu pilnvarotas personas rakstveida
iesniegumu, organizē balsošanu šo vēlētāju atrašanās vietā, nodrošinot aizklātību. Balsošana vēlētāju atrašanās vietā tiek organizēta arī iepriekš minēto
personu kopējiem, ja viņi savlaicīgi iesnieguši rakstveida iesniegumu par
balsošanu atrašanās vietā. Citu vēlētāju balsošana ārpus vēlēšanu telpām
nav pieļaujama. Iecirkņa komisija vēlēšanu dienā turpina pieņemt rakstveida
iesniegumus par balsošanu vēlētāju atrašanās vietā. Pēc plkst. 12.00 dienā
pieņemtos iesniegumus iecirkņa komisija apmierina, ja ir iespējams ierasties
vēlētāju atrašanās vietā līdz plkst. 22.00 vakarā.
Jolanta Ivanova,
Babītes novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

Deputātu kandidātu saraksti Babītes novadā
1. Nacionālā apvienība
„Visu Latvijai!” – „Tēvzemei
un Brīvībai/LNNK”
1. Gatis Štolcers
2.	Atis Ozoliņš
3.	Krišs Līdumnieks
4.	Kristiāna Korsaka-Mille
5.	Armands Goļevs
6.	Edgars Pāvuls
2. LATVIJAS ZEMNIEKU
SAVIENĪBA
1.	Ivo Pūķis
2.	Anita Rūdule-Jansone
3.	Uldis Jansons
4.	Uldis Upenieks
3. Partija „VIENOTĪBA”
1.	Nikolajs Antipenko
2.	Astra Lukstiņa
3.	Dzidra Dūšele
4.	Ineta Zīverte
5.	Iveta Bude
6.	Inita Pūķe
7.	Ilona Zavaļņeva
8.	Kristīne Brasliņa
9.	Andra Vilciņa
10. Zigurds Ronis
11. Jānis Amols
12.	Lauris Siliņš
13.	Vilnis Lauciņš
14.	Aivars Roze

15.	Normunds Širma
16. Jānis Stabulnieks
17. Māris Rozenblats
18.	Andris Sauja
4. Latvijas Reģionu apvienība
1.	Andrejs Ence
2. Jānis Bērziņš
3. Regīna Bērziņa
4.	Linda Gailīte
5.	Daiga Broka
6.	Vilnis Vaivods
7.	Ainārs Leičenko
8. Gatis Senkāns
9. Ritvars Auziņš
10. Jānis Kazaks
11. Juris Ivanovs
12. Raitis Lubgāns
13.	Kristaps Vilciņš
14.	Aivars Osītis
15.	Ilze Bērziņa
16.	Evita Vinceviča

TUVĀKIE PASĀKUMI BABĪTES NOVADĀ
KULTŪRIZGLĪTĪBAS CENTRĀ
LIELAJĀ ZĀLĒ
(Jūrmalas iela 14A, Piņķi)
1. jūnijā plkst. 18.00 muzikāli
interaktīvs koncertuzvedums „Laumiņu dejas” pirmsskolas vecuma
bērniem ar Silvijas Silavas mūziku
un dziesmām. Ieeja bez maksas.
Projekts „Mūsu novadnieki Latvijai”,
kura ietvaros tapis koncertuzvedums
„Laumiņu dejas”, ir viena no sešām
inciatīvām, kam piešķirts Babītes
novada pašvaldības līdzfinansējums,
piedaloties Latvijas valsts simtgadei
veltīto pasākumu konkursā „Es esmu
Latvija”.
PIE KULTŪRIZGLĪTĪBAS CENTRA
FILIĀLES „VIETVALŽI”
(„Vietvalži”, Spuņciems,
Salas pagasts)
20. jūnijā ielīgošana Spuņciemā:
plkst. 20.00 Babītes novada vidējās paaudzes deju kolektīvs „Dārta”
ar draugiem aicina visus novada
iedzīvotājus un viesus uz skaistiem deju stāstiem par mīlestību
koncertuzvedumā „Īsa pamācība
mīlēšanā”;
plkst. 20.30 postfolkloras grupas
„Rikši” koncerts;
plkst. 21.40 uguns šovs grupas
„Soul of Flames” izpildījumā.
Ieeja bez maksas.

• Aktierim, baleta māksliniekam
Haraldam Ritenbergam – 85
• Publicistam, valodniekam, nacionālās dzejas pamatlicējam Jurim
Alunānam – 185
• Dzejniecei Rūtai Skujiņai – 110

Bibliotēkā apskatāma Latvijas valsts
simtgadei veltītā projekta „Pa tautastērpa pēdām” tautastērpu izstāde. Ieeja bez maksas.
Projekts „Pa tautastērpa pēdām” ir
viena no sešām inciatīvām, kam
piešķirts Babītes novada pašvaldības
līdzfinansējums, piedaloties Latvijas
valsts simtgadei veltīto pasākumu
konkursā „Es esmu Latvija”.
Sociālajā dienestā
(Centra iela 3, Piņķi)
8. jūnijā Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs aicina uz
Starptautiskajai bērnu aizsardzības
dienai veltītu pasākumu. Ieeja bez
maksas.

No 1. līdz 30. jūnijam Daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā būs apskatāma klientu radošo
darbu izstāde. Ieeja bez maksas.
SV. JĀŅA BAZNĪCĀ
(Skolas iela 15, Piņķi)
BAZNĪCU NAKTS PASĀKUMI
2. jūnijā koncerti:
plkst. 19.00 Babītes novada jauniešu koris „Maska” (diriģents un
mākslinieciskais vadītājs Jānis
Ozols, kormeistare Laura Jēkabsone, vokālais pedagogs Eduards
Vācietis);
plkst. 20.00 Mazās Ģildes vīru
kamerkoris „Frachori” (mākslinieciskais vadītājs Andrejs Mūrnieks,
diriģents Aivars Opincāns, vokālais
pedagogs Guntars Ruņģis);
plkst. 21.00 Babītes novada jauktais koris „Atskaņa” (diriģente Ginta
Pētersone, kormeistars Roberts Hansons, vokālā pedagoģe Evija Piļka),
pie ērģelēm – Roberts Hansons,
muzicēs obojists Indris Egle.
Plašāka informācija par pasākumiem pašvaldības interneta vietnē
www.babite.lv un www.facebook.
com/Babitesnovads

PIE BABĪTES VIDUSSKOLAS
(auto stāvlaukumā pretī Babītes
vidusskolai Jūrmalas ielā 17, Piņķos)
27. maijā
Gimeņu svētki
Vairāk informācijas 1.lpp.
BIBLIOTĒKĀ
(Jūrmalas iela 14A, Piņķi)
Grāmatu izstādes Piņķu bibliotēkā maijā
• Tematiskā izstāde „4. maijs – Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena”
• Mātes un Ģimenes dienai veltīta
tematiskā izstāde „Visās malās mīlestība”;
• Rakstniekam Alfredam Dziļumam –
110

5. Sociāldemokrātiskā
partija „Saskaņa”
1.	Darja Cvetkova
2. Jevgēnijs Jemeļjanovs
3.	Vitālijs Andrejevs
Partiju priekšvēlēšanu programmas
un citu informāciju par vēlēšanām
var lasīt Centrālās vēlēšanu komisijas
interneta vietnē www.cvk.lv.

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

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

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

