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Spuņciemā durvis ver 
Kultūrizglītības centra 
filiāle „Vietvalži” 
2. lpp.

Top jauns strītbola 
laukums un dabas taka 
gar Babītes ezeru 
6. lpp.

15. jūnijā Babītes novada 
pašvaldības domes sēdē 
atbilstoši jaunā sasaukuma 
deputātu balsojumam par 
nākamā termiņa pašvaldī-
bas domes priekšsēdētāju 
tika ievēlēts līdzšinējais 
priekšsēdētājs Andrejs Ence, 
savukārt par domes priekš-
sēdētāja vietnieku –
 Jānis Bērziņš. 

Turpmākajiem četriem gadiem 
Babītes novada iedzīvotāji, 3.  jū
nijā piedaloties Babītes novada 
pašvaldības domes vēlēšanās, 

domē ir ievēlējuši 15 deputātus, 
kuri pārstāv četrus sarakstus: 
10 deputāti no politiskās parti
jas „Latvijas Reģionu apvienība” 
(Andrejs Ence, Ilze Bērziņa, Jānis 
Kazaks, Vilnis Vaivods, Regīna 
Bērziņa, Evita Vinceviča, Jānis 
Bērziņš, Juris Ivanovs, Aivars 
Osītis un Kristaps Vilciņš); divi 
deputāti no partijas „Vienotība” 
(Nikolajs Antipenko un Dzidra 
Dūšele); divi deputāti no sociāl
demokrātiskās partijas „Saskaņa” 
(Darja Cvetkova un Jevgēnijs 
Jemeļjanovs); viens deputāts no 
Nacionālās apvienības „Visu Lat

vijai!”–„Tēvzemei un Brīvībai/
LNNK” (Gatis Štolcers).

2017.  gada 15.  jūnijā tika sa
saukta pirmā Babītes novada 
pašvaldības domes jaunā sasau
kuma sēde, kuras darba kārtībā 
bija Babītes novada pašvaldības 
domes priekšsēdētāja un domes 
priekšsēdētāja vietnieka ievēlē
šana, domes deputātu ievēlēšana 
pastāvīgajās komitejās, Adminis
tratīvās un Iepirkumu komisijas 
izveidošana, kā arī – par pirmpir
kuma tiesību izmantošanu. 

Babītes novadā no 6849 balss
tiesīgajiem iedzīvotājiem Babītes 

novada pašvaldības domes vēlē
šanās 2017. gada 3. jūnijā pieda
lījās 3341 iedzīvotājs jeb 48,78 % 
no 6849 balsstiesīgajiem. Salīdzi
nājumā ar 2013. gada vēlēšanām 
šogad iedzīvotāju aktivitāte bijusi 
par 4,36 % augstāka.

Centrālās vēlēšanu komisijas 
apkopotie rezultāti liecina, ka po
litiskā partija „Latvijas Reģionu 
apvienība” ieguvusi 62,92 % iedzī
votāju balsu, kas nodrošina desmit 
deputātu vietas, partija „Vienotība” 
ieguvusi 13,27 % balsu – divas de
putātu vietas, sociāldemokrātiskā 
partija „Saskaņa” – 9,67 % balsu –  

divas deputātu vietas, Nacionālā 
apvienība „Visu Latvijai!”–„Tēvze
mei un Brīvībai/LNNK” – 8,51 % 
balsu – vienu deputāta vietu, Lat
vijas Zemnieku savienība – 2,76 % 
vēlētāju balsu.

Plašāku informāciju par vēlēšanu 
rezultātiem (tostarp deputātu kan-
didātu plusiem un svītrojumiem) 
var uzzināt www.babite.lv un  
www.cvk.lv.

Informāciju sagatavoja
Lelde Drozdova-Auzāne,

Babītes novada pašvaldības 
sabiedrisko attiecību 

speciāliste

Darbu uzsāk Babītes novada 
pašvaldības domes jaunā sasaukuma deputāti

2017. gada 15. jūnijā uz pirmo sēdi pulcējās Babītes novada pašvaldības domes deputāti: (no kreisās) Gatis Štolcers, Dzidra Dūšele, Kristaps Vilciņš, Nikolajs Antipenko, Juris 
Ivanovs, Evita Vinceviča, Andrejs Ence, Darja Cvetkova, Jevgēnijs Jemeļjanovs, Regīna Bērziņa, Vilnis Vaivods, Ilze Bērziņa, Jānis Kazaks, Aivars Osītis un Jānis Bērziņš. 
Foto: LeLde drozdova-auzāne
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Ģimeņu svētki pie Babītes 
vidusskolas 27. maijā
Svētki sākās ar gājienu, pulcējot 
novada ģimenes un viesus, kā 
arī izglītības, kultūras un sporta 
iestāžu pārstāvjus. Noslēdzoties 
svētku gājienam, izglītības, kul
tūras un sporta iestāžu audzēkņi 
skatītājus priecēja ar muzikāliem, 
dejas un sporta priekšnesumiem. 
Ar muzikālu sveicienu Ģimeņu 
svētkos uzstājās arī dziedātājs 
Justs, bet koncerta izskaņā bēr
ni lustīgu noskaņojumu guva 
Kašera „Sapņu fabrikas” ballītē. 
Svētku laikā notika arī izzinošas 
spēles bērniem „Pa tautastērpa 
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Ģimeņu dienas pasākumi 

19. maijā svinīgi tika atklāta 
Babītes novada pašvaldības 
Kultūrizglītības centra filiāle 
Salas pagastā „Vietvalži”. 
Vietā, kur savulaik atradās 
Salas pagasta valdes ēka 
jeb pagastmāja, iedzīvotā-
ji un viesi turpmāk varēs 
apmeklēt dažādus kultūras 
pasākumus tiem atbilstoši 
iekārtotās telpās. 

Līdz šim Salas pagastā kultūras 
pasākumi tika organizēti Spuņ
ciema sporta halles ēkā „Pīlā
dzīši”, kas vairāk bija piemērota 
sporta pasākumu organizēšanai. 
Līdz ar „Vietvalžu” atklāšanu ie
guvēji būs ne vien vietējie ama
tiermākslas kolektīvi un koncer
tu apmeklētāji, bet arī Salas pa
gasta viesi, jo nākotnē šeit varēs 
izzināt Salas pagasta vēsturi un 
kavēties Latvijā iemīļotā teātra 
un filmu aktiera Eduarda Pāvula 
dzīves mirkļos pastāvīgā, inter
aktīvā ekspozīcijā.

Babītes novada pašvaldības 
Kultūrizglītības centra filiāles 

„Vietvalži” atklāšanas svētkos Ba
bītes novada pašvaldības Kultūr
izglītības centra vadītāja Biruta 
Grīnfelde savā uzrunā pauda 
gandarījumu: „Šis ir ļoti nozī
mīgs un priecīgs notikums, jo 
mēs atveram nu jau otro ēku Ba

bītes novadā, kas paredzēta kul
tūras vajadzībām. Atskatoties pa
gātnē... Šī māja celta ap 1814. ga  
du, un tajā risinājusies aktīva 
kultūras un sabiedriskā dzīve, 
darbojusies skola, bibliotēka, ko
ris, pašdarbības teātris. Šeit tika 
rīkoti arī dažādi svētki. Ir liels 
prieks, ka mājā atkal atdzimst 
kultūras dzīve.” Viņa arī novēlēja, 
lai „Vietvalži” kļūst par vietu, kur 

virmo novada sabiedriskā dzīve, 
vietu, kur tiekas mūsu novada 
ļaudis un viesi.

Pēc svinīgām uzrunām pacelt 
mastā Babītes novada karogu tika 
aicināts Andrejs Pāvuls – pirmais 
Salas pagasta padomes priekš
sēdētājs pēc valsts neatkarības 
atgūšanas. Ceremonijas noslēgu
mā Babītes novada pašvaldības 
domes priekšsēdētājs Andrejs 

Ence, SIA „Kvadrum” būvdarbu 
vadītājs Aleksandrs Bodrovs un 
Babītes novada pašvaldības Kul
tūrizglītības centra vadītāja Biruta 
Grīnfelde svinīgi pārgrieza lenti, 
verot Kultūrizglītības centra dur
vis jaunai dzīvei. Pasākuma vie
siem šajā dienā bija iespēja iepazī
ties ar senās, 19. gadsimta sākumā 
celtās ēkas mūsdienu iekārtojumu 
un pastaigāties „Vietvalžu” skvē
riņā. Dienas izskaņā Kultūrizglī
tības centra filiāle Salas pagastā 

„Vietvalži” ielūdza uz savu pirmo 
koncertu, kurā piedalījās Babītes 
mūzikas skolas kamerorķestris, 
audzēkņi un pedagogi. Koncertu 
vadīja Laura Jēkabsone. 

Kultūrizglītības centra filiā
les atklāšanas svētki noslēdzās 
21. maijā ar Salas pagasta bērnu 
un jauniešu muzikālo priekšne
sumu koncertā „Mūsdienu per
formance”. Koncertu vadīja Mai
ja Sējāne un Mārtiņš Ruskis. Pēc 
pasākuma visi interesenti varēja 
doties apskatīt „Vietvalžu” telpas. 

Par ēku „Vietvalži”
Pagastmājas rekonstrukcija par 
Kultūrizglītības centra filiāli Sa
las pagastā „Vietvalži” tika sāk
ta 2016. gada pavasarī. Kopējās 
Babītes novada pašvaldības bu
džeta izmaksas darbu veikšanai –  
739 529,06 EUR (ar PVN)

Turpmāk „Vietvalžos” tiks rī
koti gan tematiski tradīciju pa
sākumi, gan koncerti, gan teātra 
izrādes. Teātra mākslai jaunajā 
Kultūrizglītības centrā būs īpaša 
loma, jo te darbosies Salas pagas
ta amatiermākslas kolektīvi, un 
tuvākajā nākotnē plānots atklāt 
pastāvīgu ekspozīciju, kas veltī
ta latviešu teātra un kino aktie
rim Eduardam Pāvulam, kura 
dzīves gājums ir saistīts ar Salas 
pagastu. Eduards Pāvuls ir iesvē
tīts Salas evaņģēliski luteriskajā 
baznīcā, un viņa atdusas vieta ir 
Salas kapsētā. Zīmīgi, ka daudz
sēriju filmas „Ilgais ceļš kāpās”, 
kur aktieris filmējies, epizodes 
ir uzņemtas tieši jaunajā Kultūr
izglītības centrā, tolaik – bijušajā 
pagastmājā. „Vietvalžos” pare
dzēta vieta arī novada vēstures 
liecībām un mākslai – plānots iz
veidot novadpētniecības muzeju, 
kur rīkot tematiskās izstādes par 
novada vēsturi, kā arī mākslas 
izstādes. Tāpat ir iecere piedāvāt 
apmeklētājiem dažādas mūžizglī
tības programmas, kā arī radošās 
darbnīcas.

Pasākuma fotogaleriju un vi
deo aicinām skatīt interneta viet
nē www.babite.lv.

 Ilze Aizsila
Babītes novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste
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Spuņciemā atklāj pašvaldības Kultūrizglītības centra filiāli

Ģimeņu diena 
Daudzfunkcionālajā 
sociālo pakalpojumu 
centrā 18. maijā
Pasākumu apmeklēja lieli un 
mazi dalībnieki, piedaloties spor
tiskās stafetēs, zīmējot kustīgus 
mākslas darbus, krāsojot sejas, 
pūšot balonus, cīkstoties ar spil
veniem un stāvot uz līdzsvara 
dēļa.
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pēdām” (viena no Latvijas valsts 
simtgadei veltīta projekta Babī
tes novadā aktivitātēm). Svētku 
apmeklētājiem bija pieejamas arī 
piepūšamās atrakcijas, vizinā
šanās zirga pajūgā, orbitrons un 
gardumu tirdziņš. 
Ģimeņu svētku norisi videofor
mātā un plašu fotogaleriju var 
skatīties www.babite.lv 

Apkopoja
Lelde Drozdova-Auzāne,

sabiedrisko attiecību speciāliste
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Babītes novada pašvaldības 
domes sēdē 2017. gada 
24. maijā tika izskatīti 
35 darba kārtībā iekļautie 
punkti. Sēdē piedalījās 
12 domes deputāti. 

Domes lēmumi īsumā: 
1)  ar 15.06.2017. iecelt Ingrīdu Dzelz
kalēju  par Babītes novada pašvaldības 
Babītes pirmsskolas izglītības iestādes 
vadītāju; 
2) apstiprināt SIA „Fresh Media” izstrā
dāto Babītes novada logo un saukli;
3)  piešķirt nekustamā īpašuma „Saul
lēkti”, kadastra Nr. 80480070308, ze
mes vienībai ar kadastra apzīmēju
mu 80480070308 un uz tās esošajām 
ēkām ar kadastra apzīmējumiem 
80480070308001 un 80480070308002 
adresi „Saullēkti”, Dzilnuciems, Babītes 
pagasts;
4)  piešķirt nekustamā īpašuma Stīgu 
iela 5, kadastra Nr. 80480010157, ze
mes vienībā ar kadastra apzīmējumu 
80480010157 esošajai savrupmājas 
jaunbūvei adresi Stīgu iela 5, Mežāres, 
Babītes pagasts; 
5)  piešķirt nekustamā īpašuma Vēju 
iela 8, kadastra Nr. 80480070776, ze
mes vienībā ar kadastra apzīmējumu 
80480070776 esošajai viena dzīvokļa 
mājas jaunbūvei ar kadastra apzīmēju
miem 80480070776001 adresi Vēju iela 8,   
Dzilnuciems, Babītes pagasts; 
6) piešķirt adresi divām dzīvokļu telpu 
grupām nekustamā īpašuma Skudru 
iela 4, kadastra Nr. 80480040888, ze
mes vienībā ar kadastra apzīmējumu 
80480040888 esošajā divu dzīvokļu 
dzīvojamās mājas jaunbūvē ar kadastra 
apzīmējumu 80480040888001 Spilvē, 
Babītes pagastā; 
7)  piešķirt adresi Cidonijas iela 20, Ba
bīte, Babītes pagasts, uz zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0998 
projektētajai dzīvojamās mājas jaunbūvei; 
8)  atļaut apvienot zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumiem 8048 010 0186 
un 8048 010 0223, Brīvkalnos, Babītes 
pagastā; 
9) mainīt nekustamajā īpašumā „Aina
vas”, Salas pagastā, ietilpstošajai zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8088 
004 0003 noteikto nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi 0,4941 ha platībā; 
10) apstiprināt sertificētas zemes ierīko
tājas izstrādāto zemes ierīcības projektu 
nekustamā īpašuma „Sīkuļi”, kadastra 
Nr. 80880050418, zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 80880050418 sa
dalīšanai;
11) apstiprināt sertificētas zemes ierīko
tājas izstrādāto zemes ierīcības projektu 
nekustamajā īpašumā Rīgas ielā 2B, Piņ

ķos, Babītes pagastā, kadastra numurs 
8048 003 0132, ietilpstošās zemes vie
nības ar kadastra apzīmējumu 8048 003 
0132 sadalīšanai;
12) atļaut uzsākt detālplānojuma izstrā
di teritorijai, ko ietver nekustamā īpa
šuma „Liras” zemes vienība ar kadastra 
apzīmējumu 80480040306, un nekusta
mā īpašuma Zaru iela 27 zemes vienība 
ar kadastra apzīmējumu 80480041184, 
Spilvē, Babītes pagastā; 
13) atļaut uzsākt detālplānojuma izstrā
di nekustamā īpašuma „Ineses”, Babītē, 
Babītes pagastā, zemes vienībai ar ka
dastra apzīmējumu 8048 004 0303; 
14) precizēt pašvaldības valdījumā eso
šu zemes vienību, kadastra apzīmējumi 
8048 008 0087 („AnnasVīkuļi C13”) 
un 8048 008 0057 („Vīkuļu ceļš C14”), 
robežas atbilstoši sniegtajam priekšliku
mam; 
15) ar divām personām noslēgt zemes 
nomas līgumus par pašvaldībai piede
rošā nekustamā īpašuma „Dārzi” zemes 
vienības ar nosacīto nosaukumu „MRS” 
daļas iznomāšanu bez apbūves tiesībām 
personīgās palīgsaimniecības vajadzī
bām – ģimenes dārzu ierīkošanai un uz
turēšanai. Ar divām personām noslēgt 
zemes nomas līgumu par pašvaldībai 
piederošā nekustamā īpašuma „Dārzi” 
zemes vienības ar nosacīto nosaukumu 

„Piņķi” daļas iznomāšanu bez apbūves 
tiesībām personīgās palīgsaimniecības 
vajadzībām – ģimenes dārza ierīkošanai 
un uzturēšanai; 
16)  iekļaut Babītes novada pašvaldībai 
piederošā nekustamā īpašuma Meistaru 
iela 3A, Piņķi, Babītes pagasts, zemes 
vienību 0,2417 ha platībā, kadastra ap
zīmējums 8048 003 0875, iznomājamo 
neapbūvēto zemes gabalu sarakstā; 
17) atsavināt nekustamo īpašumu „Ļu
tas 5”, Skārduciems, Babītes pagasts, 
kadastra apzīmējums 80485070004. Uz-
dot pašvaldības īpašumu novērtēšanas 
komisijai līdz 31.08.2017. iesniegt Ba
bītes novada pašvaldības domē apstip
rināšanai nekustamā īpašuma nosacīto 
cenu; 
18) noslēgt lauku apvidus zemes nomas 
līgumu ar vienu personu par 10. garāžai 
piekrītošām apbūvētas zemes vienības, 
kadastra apzīmējums 80480040351, 
166/5362 domājamām daļām, kas sastā
da 37 m² no zemes vienības Liepu aleja 15,  
k. 1, Babītē, Babītes pagastā; 
19) noslēgt lauku apvidus zemes nomas 
līgumu ar vienu personu par apbūvētas 
zemes vienības „Jaunpērkoni”, Kaģi, Sa
las pagasts, kadastra apzīmējums 8088 
010 0071, platība 0,2130 ha, iznomāša
nu ēkas uzturēšanai; 
20)  izsniegt izziņu vienai personai par 
piekrišanu iegūt īpašumā zemi nekus
tamajā īpašumā „Ošu iela 22”, 6/72 do
mājamās daļas no nekustamā īpašuma 

Maijā pieņemtie lēmumi

Babītes novada pašvaldības Ad-
ministrācijas Sabiedriskās kārtības 
daļas sargu darbības rezultāti 
sadarbībā ar Olaines iecirkņa 
policijas darbiniekiem, veicot 
sabiedriskās kārtības uzraudzību 
Babītes novadā maijā:

•	 sabiedriskās	 kārtības	 uzraudzībā	
veikti 83 izbraukumi;
•	 Valsts	policijā	nogādātas	11	personas:

o par administratīvā pārkāpuma iz
darīšanu – desmit;
o aizdomās par noziedzīga nodarī
juma izdarīšanu – viena;

•	 saņemti	 un	 izskatīti	 36	 iedzīvotāju	
iesniegumi un sūdzības;

•	 četros	 gadījumos	 personas	 nogādā
tas dzīvesvietā;
•	 ar	 45	 personām	 veiktas	 preventīva	
rakstura pārrunas un pieņemti paskaid
rojumi;
•	 par	 apstāšanās	 un	 stāvēšanas	 notei
kumu neievērošanu sastādīti 11 proto
koli – paziņojumi;
•	 par	alkoholisko	dzērienu	vai	citu	ap
reibinošo vielu lietošanu sabiedriskās 
vietās vai par atrašanos sabiedriskās 
vietās tādā reibuma stāvoklī, kas aizskar 
cilvēka cieņu, sastādīti astoņi adminis
tratīvā pārkāpuma protokoli;
•	 Babītes	novadā	veikti	divi	reidi,	kuru	
laikā pārbaudītas automašīnas un to 
vadītāji ar mērķi novērst likumpārkā

pumus un noziedzīgus nodarījumus, 
kā arī preventīva rakstura patrulēšana, 
pārbaudītas agrāk tiesātas personas, 
adresācijas noteikumu ievērošana atbil
stoši Babītes novada pašvaldības saisto
šajiem noteikumiem, kā arī pārbaudītas 
tirdzniecības vietas un autoservisi.
Aicinām ievērot piesardzību, atpūšo-
ties vasarā!
Brīvlaikā sabiedriskās kārtības sargi aici
na vecākus pastiprināti pievērst uzmanī
bu bērnu drošībai, tādējādi mazinot ie
spējamo traumu un negadījumu rašanos. 
Atpūšoties pie ūdenskrātuvēm (tostarp, 
piemājas) nekādā gadījumā neatstājiet 
bērnus bez pieaugušo uzraudzības, pel
dēšanai izvēlieties tikai pārbaudītas vietas. 

Siltajā laikā, ēst gatavošanai izvēloties 
grilu vai atklātu uguni, neatstājiet bēr
nus bez pieaugušo uzraudzības un aiz
dedzināšanas šķidrumu glabājiet bēr
niem nepieejamā vietā. 
Tāpat būtiski atcerēties par drošības pa
sākumiem, pārvietojoties ar skrituļsli
dām, velosipēdu, skrejriteni un citiem 
aktīvās atpūtas piekritēju iecienītiem 
pārvietošanās līdzekļiem. 
Par sabiedriskās kārtības u.c. likumpār
kāpumiem lūgums ziņot Sabiedriskās 
kārtības daļai, zvanot uz diennakts mo
bilo tālruni 29466001.

Ainārs Skudris,
 sabiedriskās kārtības sargs

Maijā veiktie darbi sabiedriskās kārtības uzraudzībā Babītes novadā

Saimnieciskie darbi 
maijā 
Nekustamais īpašums 
un plānošana
•	 Babītē	turpinās	ēkas	Liepu	alejā	17	
pārbūves darbi.
•	 Uzsākti	darbi	būvobjektā	–	nekusta
majā īpašumā „Mildas” Babītē. 
•	 Saskaņā	 ar	 domes	 lēmumu	 veikta	
divu nekustamo īpašumu – garāžas 
Nr. 7 Rīgas ielā 2B, Piņķos, un zemes 
vienības „Viļņi”, Trenčos, novērtēšana. 
•	 SIA	„Fixman”	veiks	desmit	Babītes	
novada pašvaldības rotaļu laukumu 
apkopi un monitoringu par līgumcenu 
līdz 1950 eiro. 
•	 Izsludināts	 iepirkums	 par	 zemes	
vienību (ielas un ceļi) kadastrālo uz
mērīšanu, zemes robežu, situācijas un 
apgrūtinājumu plānu izgatavošanu, 
visu plānu reģistrāciju Valsts zemes 
dienesta kadastra informācijas sistēmā.

Ceļi, meliorācija un 
apgaismojums
•	 Būvobjektā	pie	LU	Rododendru	se
lekcijas un izmēģinājumu audzētavas 

„Babīte” uzklāts asfalta segums gājēju 
ietvei un autostāvvietai, turpinās ap
gaismojuma izbūves un teritorijas lab
iekārtošanas darbi. 
•	 Veikta	grants	ceļu	daļēja	pretputek
ļu apstrāde, grants seguma ceļu greide
rēšana un asfalta bedrīšu labošana ar 
pilno tehnoloģiju.
•	 Tiek	 vērtēti	 divi	 piedāvājumi	 par	
Babītes, Dzilnupes un Trenču polderu 
aizsargdambju zāles pļaušanas (pare
dzētais apjoms – 74,6 ha) darbu veik
šanu Babītes novadā. 
•	 SIA	 „Polderis”	 veiks	 Trenču	 un	
Dzilnupes polderu hidrotehnisko 
būvju sastāvā esošo tehnoloģisko ie
kārtu (sūkņu) uzturēšanas darbus un 
remontu par līgumcenu līdz 8000 eiro.
•	 SIA	 „Riga	 Rent”	 likvidēs	 bebru	 alas	
un sakārtos uzbrauktuves uz polderu aiz
sargdambjiem par līgumcenu 5560 eiro.
•	 Izsludināts	 iepirkums	 par	 ielu	 ap
gaismojuma pārbūvi Skolas un Atpū
tas ielā Piņķos. 

Pašvaldības iestādes
•	 Iepirkuma	 procedūras	 rezultātā	
pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA 

„Moller auto” par automašīnas iegādi 
sabiedriskās kārtības daļas darbības no
drošināšanai par līgumcenu 22 536 eiro. 
•	 SIA	 „EDS”	 izbūvēs	 Babītes	 pirms
skolas izglītības iestādes teritorijas ap
gaismojumu par līgumcenu 13 490 eiro. 
Būvuzraudzību veiks SIA „Doma būve”. 
•	 Iesniegti	 trīs	 piedāvājumi	 iepirku
mam par dabasgāzes iegādi Babītes 
pirmsskolas izglītības iestādes ēkas 
Priežu ielā 1 un bibliotēkas un daudz
funkcionālā sociālo pakalpojumu cen
tra ēkas Liepu alejā 17 Babītē, Babītes 
pagastā, Babītes novadā, nodrošināša
nai ar siltumapgādi.   
•	 Iesniegti	 septiņi	 piedāvājumi	 ie
pirkumam par Babītes vidusskolas 
pārbūvi. Pieņemts lēmums slēgt līgu
mu ar SIA „Kvadrum” par līgumcenu 
3 137 914 eiro bez PVN.
•	 SIA	 „Reaton	 LTD”	 veiks	 Babītes	
vidusskolas telpu un ēdnīcas jumta re
montu par līgumcenu 149 895 eiro bez 
PVN.  
•	 Iesniegti	seši	piedāvājumi	par	telpu	
remontdarbiem pirmsskolas izglītības 
iestādē „Saimīte”. 

Elfa Sloceniece, 
Babītes novada pašvaldības 

izpilddirektore 

„Ošu iela 14” un 6/72 domājamās daļas 
no nekustamā īpašuma „Ošu iela 27” 
Mežārēs, Babītes pagastā. Izsniegt izzi
ņu vienai personai par piekrišanu iegūt 
īpašumā zemi nekustamajā īpašumā 

„Zaru iela 48” Spilvē, Babītes pagastā; 
21)  apstiprināt Babītes novada pašval
dībai piederoša nekustamā īpašuma, 
kadastra Nr. 8048 012 0035, apbūvētas 
zemes vienības „Viļņi” 2875 m² platībā 
nosacīto cenu 3145,80 eiro apmērā;
22)  apstiprināt atsavināmajam nekus
tamajam īpašumam „Cenas”, kadastra 
numurs 8048 015 0042, nosacīto cenu 
7014 eiro apmērā; 
23) apstiprināt Babītes novada pašvaldī
bai piederošā nekustamā īpašuma – ze
mes gabala ar kadastra Nr.80880090002 
Salas pagastā, sastāvā esošas neapbūvētas 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
80880100100 – starpgabala 327 m2 platī
bā, izsoles ar pretendentu atlasi rezultātus. 
Saskaņā ar izsoles komisijas protokolu 
izsoles uzvarētājam pārdot zemes gabalu 
par pirkuma maksu 640 eiro; 
24)  apstiprināt Babītes novada pašval
dības 2016. gada pārskatu, t.sk. bilances 
kopsummu – 32 796 353 eiro; pamatbu
džeta izpildes rezultātu – 1 136 484 eiro;  
speciālā budžeta izpildes rezultātu – 
24  795 eiro; ziedojumu un dāvinājumu 
budžeta izpildes rezultātu – 2  142 eiro. 
Apstiprināt Babītes novada pašvaldības 
konsolidēto 2016. gada pārskatu, t.sk., bi
lances kopsummu – 32 791 919 eiro; pa
matbudžeta izpildes rezultātu – 1 007 326 
eiro; speciālā budžeta izpildes rezultātu –  
24  795 eiro; ziedojumu un dāvinājumu 
budžeta izpildes rezultātu – 2142 eiro; 
25) piešķirt dotāciju 8000 eiro apmērā 
jauktā kora „Maska” atbalsta biedrībai 
dalībai 49. Starptautiskajā koru konkur
sā „Tolosa 2017” Spānijā; 
26)  apstiprināt Babītes novada pašval
dības saistošos noteikumus Nr.  5 „Par 
grozījumiem Babītes novada pašvaldī
bas 2017. gada budžetā” (pielikumā);  
27) apstiprināt grozījumus pašvaldības 
25.01.2017. noteikumos Nr. 1 „Par ama
tiem, to klasificēšanu un mēnešalgām 
pašvaldības iestādēs 2017. gadā” izsakot 
3. pielikumu jaunā redakcijā. Noteikt, 
ka izmaiņas stājas spēkā no 01.08.2017.; 
28)  atļaut pārdot Babītes novada paš
valdības grāmatvedības bilancē atrodo
šos kustamo mantu – astoņas divstāvu 
gultas – par brīvu cenu. Izveidot kus
tamās mantas novērtēšanas komisiju. 
Uzdot kustamās mantas novērtēšanas 
komisijai noteikt kustamās mantas no
sacīto cenu, kuru iesniegt domei apstip
rināšanai; 
29) apstiprināt pamatlīdzekļu norakstī
šanas sarakstu;
30)  sociālās rehabilitācijas  mērķu sa
sniegšanai piešķirt pabalstu 150 eiro ap
mērā divām personām, vienai personai –  
290 eiro apmērā, divām personām –  
1000 eiro apmērā. Izmaksāt uzturnau
du 215 eiro mēnesī audžuģimenei par 
vienas personas uzturēšanos audžuģi

menē līdz vidusskolas beigšanai; 
31)  iedalīt 564,43 eiro apsaimnieko
šanas biedrībai „Lapsas” bērnu rotaļu 
laukumam izmantotās teritorijas zemes 
nomas maksas izdevumu segšanai; 
32)  iedalīt 500 eiro biedrībai „Latvijas 
Kuģu modeļu sporta federācija” starp
tautisko kuģu modeļu sacensību Eco 
klasē „Babītes kauss 2017” organizē
šanai Piņķu ūdenskrātuvē 2017. gada  
22. jūlijā. Iedalīt 425 eiro biedrībai „Lat
vijas Vieglatlētikas savienība”sportistes 
Kamillas Vanadziņas dalībai trenniņ
nometnē 2017. gada jūnijā Brūveros.  
Iedalīt 120 eiro biedrībai „Latvijas Viegl
atlētikas veterānu asociācija” sportistes 
Ilonas Kojalovičas dalībai  2017. gada 
Eiropas čempionātā vieglatlētikā veterā
niem, kas norisināsies no 27. jūlija līdz  
6. augustam Dānijas pilsētā Orhusā; 
33)  izslēgt no Babītes novada pašval
dības 24.10.2012. lēmuma „Par pilnva
roto personu noteikšanu kontrolei par 
transportlīdzekļu stāvēšanas un apstā
šanās noteikumu ievērošanu” norādīto 
Administrācijas Sabiedriskās kārtības 
daļas sabiedriskās kārtības sargu saraks
ta Rihardu Munkevicu. Šajā sarakstā 
iekļaut Uģi Aleksīnu, Juri Antānu un 
Didzi Pabērzu. Precizēt, ka ar šī lēmu
ma stāšanos spēkā sabiedriskās kārtības 
sargu sastāvs, kuriem Babītes novada 
pašvaldības dome piešķīrusi tiesības 
kontrolēt transportlīdzekļu stāvēšanas 
un apstāšanās noteikumu ievērošanu, ir 
sekojošs: Māris Zariņš, Aigars Redzobs, 
Igors Žiličs, Dana Lomakina, Raimonds 
Prikulis, Uģis Aleksīns, Juris Antāns un 
Didzis Pabērzs; 
34) noteikt, ka kopējais projekta „Dabas 
takas izveide pie Babītes ezera”  budžets 
ir 57  469 eiro, kopējo attiecināmo iz
maksu budžets ir 49 969 eiro; 
35)  atzīt Babītes vidusskolas Ilzes Ro
zenbergas rīcību – nesniedzot atbildi 
uz 27.12.2016. g. iesniegumu; uzzinot 
par emocionālo vardarbību pret izglī
tojamo, neinformējot Valsts bērnu tie
sību aizsardzības inspekciju; nesniedzot 
izglītojamā vecākiem informāciju par 
izglītības iestādes iespējamo palīdzību 
problēmsituācijas risināšanā; situācijā, 
kad izglītojamā vecāki nepildīja tikša
nās laikā panākto vienošanos un prob
lēmsituācija ar izglītojamā uzvedību 
neuzlabojās, nesniedza informāciju paš
valdības sociālajam dienestam un/vai 
bāriņtiesai; neizstrādājot un neīstenojot 
plānu izglītojamā problēmsituācijas risi
nāšanai – par neatbilstošu Ministru ka
bineta 24.11.2009. noteikumu Nr. 1338 

„Kārtība, kādā nodrošināma izglītoja 
mo drošība izglītības iestādēs un to or
ganizētajos pasākumos” prasībām un 
regulējumam. Sakarā ar noilguma ie
stāšanos nepiemērot Ilzei Rozenbergai 
disciplinārsodu par konstatētajiem pār
kāpumiem.

Andrejs Ence, 
Babītes novada pašvaldības 

domes priekšsēdētājs
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Uzsākta Latvijas dabas 
vērtību apzināšana

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekusta-
majā īpašumā „Ineses”, Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā, 

ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
8048 004 0303 teritorijai

Ar Babītes novada pašvaldības domes 24.05.2017. lēmumu „Par detālplā
nojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā „Ineses”, Babītē, Babī
tes pagastā, Babītes novadā, kadastra numurs 8048 004 0303, ietilpstošajai 
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0303” (protokols Nr. 8, 
13. §) ir uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam „Ineses” 
ar mērķi pamatot tajā ietilpstošās zemes vienības izmantošanu, ievērojot 
esošos aprobežojumus, un precizēt Babītes pagasta teritorijas plānojuma 
2008.–2020. gadam un Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005.–2017. ga
dam funkcionālā zonējumā noteikto atļauto izmantošanu atbilstoši teritori
jas izmantošanas un apbūves noteikumiem.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Babītes novada paš
valdības teritorijas plānotāja. 

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Babītes novada 
pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babī
tes novadā, LV2107, vai sūtot uz epasta adresi dome@babite.lv. 

Sintija Bērziņa, 
Babītes novada pašvaldības 

Plānošanas un būvniecības daļas 
teritorijas plānotāja

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai, ko 
ietver nekustamā īpašuma „Liras” zemes vienība un nekustamā 

īpašuma Zaru iela 27 zemes vienība, 
Spilvē, Babītes pagastā, Babītes novadā

Ar Babītes novada pašvaldības domes 24.05.2017. lēmumu „Par 
detālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai, ko ietver nekustamā 
īpašuma „Liras” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 80480040306, un 
nekustamā īpašuma Zaru iela 27 zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 
80480041184, Spilvē, Babītes pagastā, Babītes novadā” (prot. Nr. 8,12. §) 
ir uzsākta detālplānojuma izstrāde minētā nekustamā īpašuma teritorijā 
ar mērķi pamatot zemesgabala sadalīšanu savrupmāju apbūvei, veidojot 
vienotu transporta infrastruktūru un publisko ārtelpu, nosakot nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķus, atļauto izmantošanu un izmantošanas 
aprobežojumus katrai plānotajai zemes vienībai, 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, 
citiem saistītajiem normatīvajiem aktiem un vides un ekoloģiskajiem 
apstākļiem.
Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Babītes novada 
pašvaldības teritorijas plānotāja.
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Babītes novada 
pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, 
Babītes novadā, LV-2107, vai elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi  
dome@babite.lv.

Inga Griezne,
Babītes novada pašvaldības 

Plānošanas un būvniecības daļas 
teritorijas plānotāja

Lai gan Latvija tiek uzska-
tīta par vienu no zaļākajām 
valstīm pasaulē, arī mūsu 
valsts dabas bagātības ir ie-
robežotā daudzumā. Lai šos 
resursus efektīvi pārvaldītu, 
kā arī lai plānotu teritoriju 
saimniecisko darbību, maija 
beigās uzsākts Latvijas 
dabas vērtību apzināšanas 
projekts. 

Projekta „Priekšnosacījumu iz
veide labākai bioloģiskās daudz
veidības saglabāšanai un ekosis
tēmu aizsardzībai Latvijā” jeb –  
vienkāršāk – „Dabas skaitīšana” 
mērķis ir iegūt informāciju par 
mūsu valsts dabas vērtībām, to 
apjomu un kvalitāti. Projektu 
līdzfinansē Eiropas Savienības 
Kohēzijas fonds.

Projekta izpratnē dabas vērtī
bas ir dabas ainavas ar zālājiem, 
mežiem, purviem, jūras piekrasti 
un kāpām, upēm, ezeriem, iežu 
atsegumiem un sugu daudzvei
dību tajās. Dabas skaitīšanas pro
jekta uzdevums ir noskaidrot, cik 
un kādi dabas vērtību veidi sasto
pami Latvijā. 

Dabas vērtību apsekošana jeb 
biotopu kartēšana

Projekta ietvaros tiks veikta ES 
nozīmes aizsargājamo biotopu 
apsekošana gan valsts, gan privā
tajās zemēs. Biotops ir viendabī
ga teritorija, kuru apdzīvo kādas 
konkrētas dzīvnieku vai augu su
gas, kuras piemērojušās noteik
tiem dzīves apstākļiem. 

Apsekošanu, kas ilgs trīs gadus, 
Dabas aizsardzības pārvaldes 
(DAP) uzdevumā veiks vairāk 
nekā 170 ekspertu. Eksperti pār
baudīs tikai tās teritorijas, kurās 
potenciāli iespējama īpašu dabas 
vērtību esamība.

Apsekojamās teritorijas ir sa
dalītas pa kvadrātiem, un katru 
gadu paredzēts apsekot noteiktu 
kvadrātu skaitu. Šogad apseko
šanu plānots sākt daļā Vidzemes, 
Latgales un Kurzemes, tajā skaitā 
aizsargājamās dabas teritorijās 

– Gaujas nacionālajā parkā, Ķe
meru nacionālajā parkā, Lubāna 
mitrājā, aizsargājamo ainavu ap
vidū „Augšdaugava”, Dvietes pa
lienē un Vidzemes akmeņainajā 
jūrmalā. 

Dabas aizsardzības pārvalde ir 
noteikusi platības, kur eksper
tiem nav nepieciešams izvērtēt 
dabas vērtību esamību, piemē
ram:
•	 intensīvi	 apsaimniekotās	

lauksaimniecības zemēs; 

•	 apdzīvotās	 vietās,	 izņemot	
konkrētas teritorijas, kas noteik
tas kā obligāti apsekojamas, pie
mēram, kāpu zona pilsētā;
•	 teritorijās,	 kurās	 pēdējo	 trīs	

gadu laikā jau ir veikti izpētes 
darbi un izsniegti saskaņojumi 
un atļaujas dažādu darbību veik
šanai (karjeri, kūdras ieguves pla
tības u.c.).

Kā zemju īpašnieki uzzinās 
par gaidāmo dabas vērtību ap-
zināšanu?

Gan pašvaldībām, gan zemju 
īpašniekiem (tiesiskajiem valdī
tājiem) katru gadu pirms biotopu 
kartēšanas uzsākšanas uz dek
larēto adresi tiks izsūtīta infor
matīva vēstule, lai informētu par 
ekspertu apmeklējuma aptuveno  
laiku un eksperta atpazīšanas zī
mēm. Vēstules tiks izsūtītas tiem 
īpašniekiem (tiesiskajiem valdī
tājiem), kuru īpašumos obligāti 
paredzēta eksperta vizīte.  

Kā atpazīt ekspertu?
Visiem ekspertiem, dodoties 

dabā, ir jābūt līdzi Dabas aizsar
dzības pārvaldes izdotai noteikta 
parauga eksperta apliecībai, kas 
jāuzrāda zemes īpašniekam pēc 
tā lūguma. Apliecībā būs iekļauts 
arī Dabas aizsardzības pārvaldes 
kontakttālrunis, kur nepiecie
šamības gadījumā iegūt papildu 
informāciju.

Vai zemes īpašnieks drīkst 
atteikties no dabas vērtību ap-
zināšanas?

Zemes īpašnieks nedrīkst at-
teikties no apsekošanas savā īpa
šumā. To nosaka Latvijas Repub
likas likumdošana – Sugu un bio
topu aizsardzības likuma 9. pants. 
Zemes īpašniekiem un pastāvī
gajiem lietotājiem ir pienākums 
neierobežot īpaši aizsargājamo 
sugu un biotopu izpēti, uzskaiti 
un kontroli.

Vai tiks noteikti kādi ierobe-
žojumi saimnieciskajai darbī-
bai, ja zemes īpašnieka īpašumā 
tiks atrasts īpaši aizsargājams 
biotops?

Bažas par kartēšanas ietekmi 
uz saimniecisko darbību visbie
žāk nav pamatotas. Īpaši aizsar
gājama biotopa atrašana noteiktā 
teritorijā nenozīmē automātisku 
ierobežojumu noteikšanu. Dabas 
skaitīšanas mērķis ir iegūt infor
māciju, nevis palielināt vai sama
zināt īpaši aizsargājamo dabas 
teritoriju skaitu.

Lai gan termins „īpaši aizsar
gājams” daudziem asociējas ar 
saimnieciskās darbības aizlie
gumu vai ierobežojumu, praksē 

šādu biotopu aizsargā vien tad, 
ja tam ir izveidots mikroliegums 
vai tas atrodas īpaši aizsargājamā 
dabas teritorijā. Mikroliegumi ir 
teritorijas, kas tiek īpaši noteik
tas, lai nodrošinātu īpaši aizsar
gājamas sugas vai biotopa aizsar
dzību. Savukārt īpaši aizsargāja
majās dabas teritorijās saimnie
ciskās darbības aizliegumus vai 
ierobežojumus nosaka Ministru 
kabineta noteikumi. Jāņem vērā, 
ka vislielākā iespējamība atrast 
dabas vērtības ir teritorijās, ku
rām jau ir noteikts īpaši aizsargā
jamas dabas teritorijas statuss vai 
kādi citi ierobežojumi intensīvai 
saimnieciskajai darbībai (piemē
ram, aizsargjoslas, „zaļās zonas” 
pašvaldību teritoriju plānojumos, 
izteikts reljefs u.c.).

Kāds ir dabas vērtību apzinā-
šanas ieguvums?

Pēc dabas vērtību apzināšanas 
tiks iegūta informācija par Lat
vijā sastopamajām dabas vērtī
bām (ES nozīmes biotopiem), 
to stāvokli un daudzumu valstī. 
Daudzos gadījumos zemju īpaš
niekiem nevajadzēs tērēt pri
vātos līdzekļus ekspertīzēm, lai 
pieteiktos atbalsta/kompensāciju 
maksājumiem, saņemtu būvat
ļaujas vai tehniskos noteikumus. 
Projektā   īstenotās aktivitātes 
palīdzēs samazināt administratī
vo slogu un laika resursu patēri
ņu dažādu atļauju sagatavošanā 
un izsniegšanā, jo ievadītie dati 
dabas datu pārvaldības sistēmā 

„Ozols” būs savietoti ar citām 
valsts informācijas sistēmām, 
piemēram, www.geolatvia.lv. Iz
mantojot datu bāzēs iekļauto in
formāciju, būs iespējams mērķ
tiecīgāk plānot uzņēmējdarbību, 
rēķinoties ar īpaši aizsargājamo 
sugu un biotopu izplatību. 

Projekta ietvaros iegūtie dati 
palīdzēs daudz efektīvāk saba
lansēt dabas aizsardzības un 
tautsaimniecības attīstību, kā 
arī apzināt konkrētās teritorijas 
unikalitāti, kā arī būs atbalsts 
teritorijas plānojumam un no tā 
izrietošajiem ekonomiskajiem ie
guvumiem.

Papildu informāciju par projek
tu „Dabas skaitīšana” var iegūt in
terneta vietnēs www.daba.gov.lv  
un www.skaitamdabu.gov.lv, sū
tot vēstuli uz epasta adresi skai-
tamdabu@daba.gov.lv vai zvanot 
uz tālruni 26107005 (darbdienās 
plkst. 8.30–17.00).

Elīna Prikule,
 projekta „Dabas skaitīšana” 

vadītājas asistente

• 2017. gada 7. jūlijā 10.00 Babītes novada pašvaldības Administrācijas 
ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, notiks sanāks
me, kurā tiks izskatīti nekustamā īpašuma „Austrumi” zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 80480070055 un nekustamā īpašuma „Meža 
putni” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80480070918 daļas, Babī
tes pagastā, Babītes novadā, lokālplānojuma projekta izstrādes publiskās 
apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Babītes novada 
pašvaldības administrācijas teritorijas plānotāju Ingu Griezni:  
tālr. nr. 67511291, epasta adrese inga.griezne@babite.lv.

• 2017. gada 7. jūlijā plkst. 10.15 Babītes novada pašvaldības Ad
ministrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes 
novadā, notiks sanāksme, kurā tiks izskatīti nekustamā īpašuma 

„Ziediņi”, kadastra Nr. 80880070027, zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 80880070027, Varkaļos, Salas pagastā, Babītes novadā, 
detālplānojuma projekta izstrādes publiskās apspriešanas laikā sa
ņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Babītes novada paš
valdības Administrācijas teritorijas plānotāju Ingu Griezni:  
tālr. nr. 67511291, epasta adrese inga.griezne@babite.lv.

Par projektu izstrādes publiskās apspriešanas 
laikā saņemto priekšlikumu un institūciju 
atzinumu izskatīšanas sanāksmēm
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PIERĪGAS NOVADU 
SPORTA SPĒLES
Florbols
27. maijā Inčukalnā Babītes nova
da komanda aizvadīja priekšspēles 
florbolā. Uzvarot Ropažu novadu 
ar rezultātu 5:1, Krimuldas novadu 
ar 2:1 un zaudējot Inčukalna no
vadam ar 2:4, tika izcīnīta 2. vieta 
apakšgrupā. Cīņa par 1.–4. vietu 
turpinājās Ulbrokas sporta kom
pleksā. Pusfinālā zaudējums Stopi
ņu novada komandai ar rezultātu 
2:4, līdz ar to vēlreiz bija jācīnās ar 
Inčukalna novadu par 3. vietu. Sīvā 
cīņā ar rezultātu 3:1 uzvarēja mūsu 
komanda, kopvērtējumā – astoņu 
novadu komandu konkurencē iz
cīnot 3. vietu. 

Babītes novada komandas 
sportisti: Kristaps Lapsiņš, Al
berts Jēkabsons, Bruno Ritums, 
Gints Juškevičs, Krišs Līdum
nieks, Emīls Berķis, Toms Čakār
nis, Gatis Liņģis un Filips Fiļs.

Pludmales volejbols
27. maijā Mālpilī notika sacensības 
pludmales volejbolā, kur atsevišķi 
startēja gan sieviešu, gan vīriešu 
komandas. Katrā sacensību grupā 
piedalījās deviņu novadu pārstāvji. 
Sieviešu konkurencē Babītes nova
da pārstāves Agnese Caica ar Ievu 
Teteri izcīnīja 2. vietu, bet vīriešu 
konkurencē brāļi Kristaps un Jānis 
Dūšeļi ierindojās 6. vietā.

MTB riteņbraukšana
3. jūnijā Baldones novada 
Riekstukalna apkārtnē notika 
MTB riteņbraukšanas sacensības, 
kurās Babītes novada komanda 
deviņu novadu konkurencē izcī
nīja 7. vietu.

Babītes novada sportistu la-
bākie individuālie sasniegumi 
savās vecuma grupās: 1.  vieta –  
Rita Golvere; 2. vieta – Ričards 
Sauja; 5. vieta – Valērijs Golvers; 
9. vieta – Atis Brikovskis; 13. vie
ta – Rolands Rozenfelds. 

STARPTAUTISKĀS 
SVARBUMBU CELŠANAS 
SACENSĪBAS
27. maijā Babītes pagasta Vīkuļos 
notika starptautiskās sacensības 
svarbumbu celšanā „Viestura 
kauss”, kurās piedalījās 62 da
žādu vecumu dalībnieki no 16 
Latvijas novadiem, kā arī viesi no 
Igaunijas un Lietuvas. Pa vienam 
pārstāvim bija arī no Somijas un 
Kanādas. 

Labākie Babītes novada spor-
tistu sasniegumi savās vecuma 
grupās un svara kategorijās: 
1. vieta Paulam Gīlim, Jānim Juh
manim un Artūram Juhmanim; 
2. vieta Gabrielai Apinei, Sandrai 

Apinei, Atim Apinim, Gunāram 
Kubarko, Viesturam Gargurnim, 
Vladislavam Skavitovam un Bru
no Libertam; 3.  vieta Mārtiņam 
Auziņam un Artūram Enziņam. 

LATVIJAS VIRSLĪGAS 
ČEMPIONĀTS
Futbols
Spēļu rezultāti: 
20. maijā SK „Babīte”/„Dinamo”–
RFS – 1:2;
26. maijā SK „Babīte”/„Dinamo”–
FK „Liepāja”/„Mogo” – 1:2;
2. jūnijā SK „Babīte”/„Dinamo”–
FK „Ventspils” – 0:1.

Dublieru rezultāti:
21. maijā SK „Babīte”/„Dina
mo2”–RFS2 – 1:7;
27. maijā SK „Babīte”/„Dina
mo2”– FK „Liepāja2” – 0:10;
4. jūnijā SK „Babīte”/„Dina
mo2”– FK „Venstpils2” – 2:5. 

LSVS 54. SPORTA SPĒLES
Novuss
3. jūnijā Ķekavā notika Latvijas 
Sporta veterānu savienības 54. spor 
ta spēļu sacensības novusā. Sacen
sībās piedalījās rekordliels dalīb
nieku skaits – 250, kas pārstāvēja 
42 komandas. Sacensībās veik
smīgi startēja sporta kluba „Babī
te” novusa meistari, kuri izcīnīja 
5. vietu komandu kopvērtējumā, 
turklāt divi dalībnieki izcīnīja zel
ta medaļas individuālajā vērtēju
mā.
Babītes novada sportistu labākie 
individuālie sasniegumi: 1. vieta – 
Aiva Oša (grupa D40+) un Ainārs 
Grosens (grupa K50+); 10.  vieta – 
Aivars Emsis (grupa K70+); 14. vie
ta – Igors Ramba (grupa K50+). 

Loka šaušana
Latvijas Sporta veterānu savienī
bas 54. sporta spēlēs notika arī 
loka šaušanas sacensības, kurās 
Babītes novada sportists Eduards 
Lapsiņš izcīnīja 3. vietu. 

Orientēšanās
3. jūnijā Ķekavas novada Baložos 
notika Latvijas Sporta veterānu 
savienības 54. sporta spēļu sacen
sības orientēšanās sportā, kurās 
startēja 25 komandu dalībnieki. 
Sporta kluba „Babīte” komanda 
sacensību kopvērtējumā izcīnīja 
13. vietu. 

Babītes novada sportistu la-
bākie individuālie sasniegumi 
savās vecuma grupās: 2.  vieta –  
Ildze Straume; 4.  vieta – Zane 
Kojaloviča un Aivar Tihane;  
6. vieta – Ilmārs Jermaks; 8.  vie
ta – Kaspars Kojalovičs; 9. vieta –  
Ilze Laure.               

Sergejs Varša, 
Babītes sporta kompleksa 

metodiķis

3. jūnijā kempingā „Bejas” 
pie Božu ūdenskrātuves 
Babītes novadā tika dots 
starts meža taku nakts 
skrējienam, kurā piedalījās 
vairāk nekā 300 sportistu un 
aktīvās atpūtas piekritēju no 
visas Latvijas, kā arī viesi no 
citām valstīm. Uzrādot labus 
rezultātus, nakts skrējienā 
startēja arī vairāki Babītes 
novada iedzīvotāji. 

Nakts meža taku skrējiens ,,Zi
lonis tumsā”, kurš iepriekšējos 
divus gadus norisinājās Kuldīgas 
novada Usmas un Ziloņa ezera 
tuvumā, šogad pārcēlās uz mūsu 
Babītes novada mežiem, nomai
not arī skrējiena nosaukumu pret 

„Zilonis Babītē”. Nakts skrējiena 
rīkotāji ir biedrība ,,Meža taku 
skrējieni” sadarbībā ar Babītes 
sporta kompleksu un SIA „Bur
ģis”, taču galvenie entuziasti un 
skrējiena idejas īstenotāji ir Vil
mārs Zeme un Roberts Treijs un 
viņu palīgu komanda. ,,Skrie

nam, nūjojam, neguļam” – tāda ir 
meža taku skrējiena devīze, kuras 
noskaņās aizritēja visa sacensību 
nakts.

Sacensību naktī pirmais starts 
tika dots 26+ km un 53+ km dis
tanču dalībniekiem, bet vēlāk tra
sē devās īsākās 9+ km distances 
dalībnieki.

Šis skrējiens no citiem atšķiras ar 
to, ka notiek naktī, tumsā – laikā, 

kad parasti guļam. Nakts melnu
mā skrējējiem un nūjotājiem bija 
jāveic distance gan pa asfalta, gan 
grants un akmens šķembu ceļa se
gumu, pa smiltīm, purvu un mežu. 
Garo distanču dalībniekiem dis
tances tālakajā punktā bija jāpārvar 
1,4 km garais Rāvāja purva ,,Kultū
ras kilometrs”, kurš, kā atzina da
lībnieki, bija ļoti ainavisks, it īpaši 
rītausmā.

Katrs dalībnieks saņēma dā
vanu no SIA ,,Deport”, savukārt 
katrs finišētājs – „JomaSport” 
zeķes un skaistu piemiņas meda
ļu. Ikviens varēja atjaunot spēkus 
un sasildīties ar karstu zupu, at
pūsties siltā kamīnzālē un izkuri
nātā pirtī vai pie ugunskura.

Meža taku nakts skrējienu ko
manda jau sāk darbu pie ,,Zilonis 
Babītē 2018” un aicina tikties nā
kamgad 2. jūnijā.

Sacensību fotogalerijas – inter
neta vietnē www.zilonis.lv. 

Guntars Reika,
Babītes sporta kompleksa 

vadītājs

„Zilonis” pa Babītes mežu takām skries arī nākamgad

Sacensībās ,,Zilonis 
Babītē 2017” piedalījās 
arī vairāki novada 
iedzīvotāji, un skrējēju 
konkurencē labākos 
rezultātus uzrādīja:
Vārds, uzvārds/Vecuma grupa/
Distance/Izcīnītā vieta
ildze straume/s3/26 km/2.v.
ainārs arnicāns/v3/9 km/2.v.
aļona arnicāne/s3/9 km/3.v.
Gusts Linkevičs/v2/26 km/4.v.
dinārs Lubiņš/v3/9 km/4.v.
inga Bombina/s2/9 km/5.v.

Sestdienās, saskaņā ar āra 
futbola laukuma grafiku, 
kas pieejams Babītes no-
vada pašvaldības interneta 
vietnes www.babite.lv sadaļā 

„Sports” – „Babītes sporta 
komplekss” – „Āra futbola 
laukumi”, Babītes novadā 
deklarētie iedzīvotāji, lauku-
ma administratoram uzrādot 
Babītes sporta kompleksa 
atlaižu karti, sporta nodarbī-
bām var izmantot āra futbo-
la laukumu bez maksas.

Citās dienās norādītajos brīvajos 
laikos bez maksas laukumu var 
izmantot Babītes novada bērni un 
jaunieši līdz 18 gadu vecumam. 
Pārējiem – norādītajos brīvajos 
laikos – futbola laukuma izman
tošana ir saskaņā ar Babītes sporta 
kompleksa nomas maksas cenrādi.

Par āra futbola laukuma publiskā apmeklējuma laikiem

Āra futbola laukuma un ģērbtuvju pakalpojumu 
cena (t.sk. pvn)
(rīgas iela 1c, piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads):

• Futbola laukums (1 h – 70 eiro);
• Futbola ½ laukums (1 h – 35 eiro);
• Futbola laukums bērniem un jauniešiem vispārizglītojošo skolu un 
interešu izglītības grupām (1 h – 40 eiro);
• Futbola ½ laukums bērniem un jauniešiem vispārizglītojošo skolu un 
interešu izglītības grupām (1 h – 20 eiro);
• Futbola ¼ laukums bērniem un jauniešiem vispārizglītojošo skolu un 
interešu izglītības grupām (1 h – 10 eiro)
• Futbola laukums sacensībām, t.sk. ģērbtuves ar dušām un tablo (1 h – 140 eiro)
• Viena ģērbtuve ar dušām (līdz 2 h – 14 eiro)

Nomniekiem maksājumi jāveic 
Babītes sporta kompleksa kasē 
(Jūrmalas iela 17, Piņķi) darbdie
nās no plkst. 14.00 līdz 21.00.

Informāciju par futbola lauku
ma brīvajiem laikiem un rezervē
šanu var uzzināt, zvanot uz tālr. nr. 
25900094 (laukuma administrators).

Babītes sporta kompleksa no

mas maksas cenrādis arī par citām 
Babītes sporta kompleksa pār
raudzībā esošajām sporta telpām/
laukumiem un inventāru pieejams 
interneta vietnē www.babite.lv. 

Babītes sporta kompleksa 
administrācija

Tālr. 67914670, 67914389; 
babitessports@babite.lv

Sporta ziņas

Informējam Babītes novada iedzīvotājus, ka pro
jekta „Kurzemes loka 110 kV elektropārvades 
līniju pārbūve posmā Ventspils–Tume–Imanta, 
pastiprinot ar 330 kV līniju” posma no Priedaines 
apakšstacijas Bražciems 1609, Jūrmala (kadastra 
Nr. 13000061609), līdz Kleistu iela 25, Rīga (ka
dastra Nr. 01000800773), īstenošanai plānojam 
izmantot šādas Babītes novada pašvaldības valdī
jumā esošas ielas:
Ceļš gar Hapaka grāvi C60, kadastra Nr. 80480040706, 
posmā no Gravu ielas līdz autoceļam V10;

Kleistu ielu, kadastra Nr. 80480010091, posmā no 
autoceļa A5 līdz Laimas ielai. 
Plānojam, ka projekta būvdarbi tiks veikti no 2017. ga 
da 26. jūnija līdz 31. decembrim. Pa norādīta
jām ielām projekta īstenošanas laikā pārvietosies 
kravas transports autokrāni un cita veida smagā 
tehnika, kas varētu radīt neērtības vietējo māju 
iedzīvotājiem. 

Gints Kniksts,
 SIA „Latvijas Energoceltnieks” 

projektu vadītājs 

Divās ielās būs intensīvāka kravas transporta kustība 
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Atbilstoši atklātā konkursa 
„Babītes novada pašvaldī-
bas Babītes pirmsskolas 
izglītības iestādes vadītājs” 
rezultātiem ar 2017. gada 
15. jūniju par Babītes novada 
pašvaldības Babītes pirmssko-
las izglītības iestādes vadītāju 
ir iecelta Ingrīda Dzelzkalēja.

Novēlam jaunajai vadītājai veik
smi un radošu dzirksti jaunu ide

ju īstenošanā Babītes pirmsskolas 
izglītības iestādē!

Pateicamies bijušajai Babītes 
PII vadītājai Elitai Āboliņai par 
radošas pieejas ieviešanu pirms
skolas izglītības iestādes darbībā 
un iestādes vadīšanā nepilnu 
sešu gadu garumā!  

Sagatavoja
Lelde Drozdova-Auzāne,

sabiedrisko attiecību 
speciāliste

Apmeklētāju 
pieņemšanas 
laiks Babītes 
mūzikas skolā 
vasarā
Līdz 11. augustam  apmeklē
tāju pieņemšanas laiks Babītes 
mūzikas skolas administrācijā 
ir no plkst. 9.00 līdz 13.00.
Atbilstoši iepriekšējam pie
rakstam (tālr. nr.  67914683 
vai  29156969) apmeklētāju 
pieņemšanas laiks pie  direk
tores  ir ceturtdienās  no plkst. 
10.00 līdz 13.00.

Babītes Mūsikas skolas 
administrācija

Babītes PII jauna vadītāja

aicinām darbā Babītes vidusskolā:
• sociālo pedagogu;• speciālo pedagogu;
• skolotāju logopēdu;• skolotāju palīgu;
• spāņu valodas skolotāju; • franču valodas skolotāju; 
• juriskonsultu.
Motivācijas vēstuli un CV sūtīt uz e-pasta adresi vakances@bvsk.lv.

***
aktuāla arī sētnieka vakance. 

interesentus aicinām zvanīt uz tālr. nr. 29284289.

Vasara ir klāt, un no iestā-
des atvadīties jau ir gatavi 
topošie pirmklasnieki. Ir 
pienācis laiks mūsu iestādes 
lielākajiem – „Rūķīšu” grupas 
pirmsskolniekiem – doties 
lielajos dzīves ceļos. Vēl 
vakar – tik mazi un neaiz-
sargāti, šodien – tik cēli un 
zinātkāri. 

26. maijā svinējām skaistu mūsu 
„Rūķīšu” izlaidumu. Skanēja mīļi 
vārdi, bērni dejoja valsi, bet ve
cākiem un skolotājām ritēja 
prieka un skumju asaras. Šo
reiz īpašu pārsteigumu sagādāja 
vecāku priekšnesums – dzies 

ma ar aktiermeistarības elemen 
tiem. 

Īpaša pateicība un sirsnīgs pal
dies skolotājām Zandai Možajevai, 
Dagmārai Binderei un Sanitai Val
dusai, kuras ir lolojušas, mācījušas 

„Rūķīšiem” ne tikai spert drošus 
soļus uz priekšu un iepazīt drau
dzību, bet arī salikt burtus vārdos, 
ciparus matemātiskos uzdevumos, 
kā arī mīlēt savu mammu, tēti un 
savu Latviju. Šiem bērniem mūsu 
skolotājas bija un būs pirmās sko
lotājas, kuras ir dāvājušas savu sir
di, savas zināšanas un prasmes, lai 
viņi kļūtu patstāvīgi un zinātkāri, 
bet svarīgākais – godprātīgi un 
sirsnīgi cilvēki.

Izlaidums Babītes 
pirmsskolas izglītības iestādē

Maija nogalē Babītes vidusskolā 
sveicām izglītojamos, kuri iegu
vuši godalgotas vietas, pārstāvot 
izglītības iestādi dažādos spor
ta veidos. Pasākuma galvenais 
viesis bija Babītes novada iedzī
votājs pludmales volejbolists Jā
nis Šmēdiņš, kurš ir 2012. gada 
Londonas olimpisko spēļu trešās 
vietas ieguvējs, Pasaules kausa 
trešās vietas ieguvējs 2013. gadā 
un Eiropas čempions 2015. gadā. 
Viņš klātesošajiem pastāstīja par 
savām sportista gaitām un izglī
tojamajiem pasniedza diplomus 
un izglītības iestādes sagatavotās 
dāvanas.

Noslēdzot mācību gadu, Eko
skolas padomes dalībnieki devās 
ekskursijā uz Ķemeru purvu – 
baudīja dabu, pārrunāja paveikto 
un kala nākotnes plānus. Eko
skolas padome saka lielu paldies 
ikvienam, kurš palīdzēja visa mā
cību gada garumā un iesaistījās 
ekoskolas aktivitātēs.

Īstenojot ESF projektu Nr. 
8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras at
balsts vispārējās un profesionālas 

izglītības iestādēs”, Babītes vidus
skolas izglītojamajiem bija iespēja 
doties interesantās ekskursijās un 
uzzināt par dažādām profesijām. 
Izglītojamie apmeklēja Latvijas 
Nacionālo mākslas muzeju, Lat
vijas Nacionālo operu un baletu, 

„Ādažu čipšu” ražotni, „Annas 
koku skolu”, uzņēmumu „Pure 
Chocolate”, LU Botānisko dārzu, 
Ķīpsalas izstāžu hallē organizēto 
jauno profesionāļu meistarības 
konkursu „Skills Latvia 2017”, 
Jaunmoku pils meža muzeju, Ri
deļu dzirnavas un kinopilsētiņu 

„Cinevilla” u.c. Babītes vidusskolā 
tika organizēta Kārļa Ozola lek
cija „Kā gūt panākumus dzīvē”, 
ēst gatavošanas meistarklase ar 
Babītes vidusskolas absolventi 
Ingu Kalniņu, bet vidusskolēni 
interaktīvās nodarbībās mācījās 
sadarbošanās mākslu un iejutās 
pašvaldību darbinieku, inženieru 
un ekonomistu lomās. Vairāk par 
ESF projekta „Karjeras atbalsts 
vispārējās un profesionālās iz
glītības iestādēs” aktivitātēm var 
skatīt izglītības iestādes interneta 

No mācībām brīviBabītes novada pašvaldība ir saņēmusi apstiprinājumu 
par Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA) finansējuma piešķiršanu projekta 
iesniegumam Nr.  1704AL04A019.2205000006 

„Strītbola laukuma izveide Piņķos, nek. īp. „Loki””, 
kas tika iesniegts ELFLA Latvijas Lauku attīstības 
programmas 2014.–2020.  gadam apakšpasākumā 

„Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas 
vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. 

Projekta „Strītbola laukuma izveide Piņķos, n.  īp. 
„Loki”” īstenošanas rezultātā tiks izvietoti divi strītbola 
grozi (35  m  x  15  m laukumā) ar bruģētu segumu un 
betona apmalēm. Tādējādi tiks nodrošināta brīvi 
pieejama sporta aktivitāšu un brīvā laika pavadīšanas 
vieta, kas palīdzētu arī aktīvākajai sabiedrības daļai 
integrēt teritorijas sabiedriskajā dzīvē neaktīvos un 
sociāli izolējušos iedzīvotājus, iesaistot tos veselīgās 
brīvā laika pavadīšanas nodarbībās, kopīgai pasākumu 

vietai partnerības dažādu teritoriju iedzīvotājiem, NVO, 
interešu grupām, uzņēmējiem, nodrošinot lielāku 
partnerības vienotību un izpratni vienam par otru.

Projekta mērķis: izveidot labiekārtotu, drošu un 
pieejamu brīvā laika pavadīšanas vietu aktīvai atpūtai 
ārpus telpām novada iedzīvotājiem un viesiem.

Projekta kopējās izmaksas: 24 000 EUR.
ES līdzfinansējums: 13 500 EUR.
Projekta īstenošanas laiks: no 2017. gada maija līdz 

2019. gada 5. jūnijam.
Sagatavoja

Jolanta Ivanova,
Babītes novada pašvaldības projektu vadītāja

Babītes novada pašvaldība ir saņēmusi apstiprinājumu 
par Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) finansējuma piešķiršanu projekta iesniegu
mam  Nr. 1704AL04A019.2204000001 „Dabas ta
kas izveide pie Babītes ezera”, kas tika iesniegts ELFLA 
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.  ga
dam apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar 
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietva
ros. 

Projekta laikā tiks izveidota un labiekārtota da
bas taka gar Babītes ezera aizsargdambi aptuveni 12 
km garumā un izvietoti divi putnu vērošanas skatu 
torņi ar labiekārtotām atpūtas vietām pie tiem. Tiks 
sakārtota un atjaunota poldera dambja virsma –  
bebru alu un nogāžu bojājumu likvidēšana, uzbrauk

tuvju sakārtošana, dambja virsmas planēšana un divu 
informatīvo stendu izvietošana pie skatu torņiem. 

Projekta mērķis ir veicināt tūrisma rekreācijas un 
atpūtas iespējas Babītes novada iedzīvotājiem un vie
siem.

Projekta kopējās izmaksas: 57 469 EUR.
ES līdzfinansējums: 44 792,10 EUR.
Projekta īstenošanas laiks: no 15.02.2017. līdz 

01.02.2019.
Sagatavoja Jolanta Ivanova,

Babītes novada pašvaldības projektu vadītāja

Ar Eiropas fondu atbalstu izbūvēs strītbola laukumu Piņķos

Ar Eiropas fondu atbalstu izveidos dabas taku gar Babītes ezera aizsargdambi 

ATGĀDINĀJUMS IEDZĪVOTĀJIEM

Ņemot vērā situāciju un apkārtnes piegružojumu, kāds vei-
dojas pie atkritumu šķirošanas konteineriem Babītes ciemā 
(Liepu alejā 17), atgādinām iedzīvotājiem, ka atkritumu 
šķirošanas konteineros aizliegts mest nešķirotus atkritumus! 

Ļaunprātīgi neievērojot šķirošanas nosacījumus, tiek veicināts vides 
piesārņojums un nekārtība atkritumu konteineru apkaimē, kas kavē 
Babītes novada pašvaldības Administrācijas iespējas attīstīt atkritumu 
šķirošanas sistēmu Babītes novadā.

Aicinām iedzīvotājus būt godprātīgiem un ievērot atkritumu šķiro
šanas nosacījumus, veicinot savu un līdzcilvēku dzīves kvalitāti Babī
tes novadā – tīrā un sakārtotā vidē.

Jānis Ozoliņš, 
Pašvaldības nekustamā īpašuma 
apsaimniekošanas daļas vadītājs

DARBS PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS

Atkritumu šķirošanas konteineri 
paredzēti tikai šķirotiem atkritumiem!
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Babītes PII grupas „Rūķīši” audzēkņi ceļā uz 1. klasi.
Foto: no BaBītes pii arhīva

Apbalvojuma „Pūce” ieguvēji Babītes vidusskolā 2016./2017. mācību gadā.
Foto: no BaBītes vidusskoLas arhīva

31. maijā Salas sākumskolas pirmsskolas izglītības grupas „ABC” durvis pēdējo reizi vēra 
astoņi topošie pirmklasnieki, kuri sirsnīgā izlaiduma ceremonijā saņēma savu pirmo svarīgo 
dokumentu par pirmsskolas izglītības apguvi. 

Absolventus sveica „ABC” grupas skolotājas, skolas administrācija, iepriekšējo vecuma grupu skolotājas un 
audzēkņi un Salas sākumskolas vokālais ansamblis. Pateicību par bērnu izglītošanu un lološanu pirmsskolas 
skolotājām izteica absolventu vecāki, dāvinot PI grupai „ABC” interaktīvo globusu un ziedu klēpjus un 
neskopojoties ar sirsnīgiem vārdiem arī pārējām izglītības grupām un pedagogiem. Vecāki uzsvēra, ka 
pateicību par nesavtīgo darbu un mīlestību vārdos izteikt nav viegli, bet astoņi izaugušie, gudrie, prātī
gie un mīļie absolventi ir neapšaubāms pierādījums pirmsskolas pedagogu darba kvalitātei un sirsnībai. 

Salas sākumskolas direktore Nensija Priedīte un skolas pedagogu kolektīvs novēl pirmsskolas absolven
tiem un viņu ģimenēm patīkamu atpūtu vasarā un neaizmirstamus piedzīvojumus 1. klasē! 

Aija Vanaga,
Salas sākumskolas  direktores vietniece audzināšanas darbā

Sirsnīgas atvadas no pirmsskolas

Salas sākumskolas pirmsskolas izglītības grupas „ABC” audzēkņi 1. septembrī uzsāks skolas gaitas. 
Foto: no saLas sākumskoLas arhīva

vietnes babitesvidusskola.lv sada
ļā „Projekti”.

Svinīgā ceremonijā 8. jūnijā 
tika sveikti Babītes vidusskolas 
apbalvojuma „Pūce” laureāti. 
Šogad nomināciju „Zelta pūce” 
ieguva pieci izglītojamie: Anna 
Krūmiņa, Estere Bergmane,  
Annija Gaile, Raimonds Andris 
Augulis un Kristiāna Leidere 

Reine. Nomināciju „Sudraba 
pūce” ieguva 36 izglītojamie: 
Marta KaņepeKalniņa, Kristaps 
Martins Klešs, Linda Miltiņa, 
Katrīna Rubene, Paula Elizabtete 
Valkere, Luīze BerķeBerga, Ance 
Prindule, Linda Pudova, Mārcis 
Krafts, Līna Liepa, Ance Savicka, 
Alise Behmane, Izabella Kumpiņa,  
Linda Plivna, Helēna Jānīte,  

Agnese Ose, Sabīne Pabērza, Ha
ralds Jānis Vanags, Marta Katrī
na Zelmene, Kerija Liāna Boka, 
Zane Kalniņa, Kleopatra Mata, 
Kaspars Pekšs, Sofija Bindere, 
Elīna Čirkuna, Terēze Paulovska, 
Nikola Elīna Sauja, Daniela Vi
kaine, Undīne Daņiļina, Valerija 
Linkeviča, Andrejs Bagdonas, 
Paula Bindere, Rebeka Graudi

ņa, Elizabete Gvendolīna Šuktere, 
Krišjānis Krakops un Ābels Gri
ņuks. Nomināciju „Bronzas pūce” 
ieguva 29 izglītojamie: Rēzija 
Stendere, Kate Bikše, Ieva Pēter
sone, Sindija Bondare, Jasmīne 
Lisovska, Boriss Mateo Soboļevs, 
Dārta Šteinberga, Samanta Erma
ne, Katrīna Freiberga, Elizabete 
Pliene, Marta Līduma, Adeli Ula
nova, Valters Pēteris Bāns, Baiba 
Kandele, Oskars Osis, Madara 
Auziņa, Rūdolfs Kārlis Kazaks, 
Augusts Viesturs Tomass, Betija 
Rubene, Ralfs Batarags, Reina 
Kotlere, Diāna Masiļūne, Elīza 
Kate Dreiska, Milēna Kosareva, 
Dzintars Lipors, Linda Bondare, 
Līga Jansone, Linda Broliša un 
Helēna Rozalinska. Nomināciju 

„Pūčulēns” ieguva 12 izglītojamie: 
Rinalds Tērauds, Līva Būdniece, 
Markuss Saviels, Tīna Dālberga, 
Emīlija Lote Baltkāja, Ieva Ķiģele, 
Patrīcija Rugāja, Tīna Mucenie
ce, Emīlija Ilva Aršauska, Darens 
Ozols, Līva Šteinberga un Sibilla 
Vanadziņa.

Ar košiem ziedu klēpjiem, mū
ziku un siltiem pateicības vārdiem 
9. jūnijā aizritēja 9. klašu izlai
dums. 9. klašu audzinātājas Diāna 
Eglīte, Iveta Mežgaile un Ingēra 

Sorokina novēlēja izglītojamajiem 
turpināt mācības un neapstāties 
pie iesāktā. Jau pavisam drīz būs 
zināms, kuri izglītojamie turpinās 
mācības vidusskolā. Izlaidums 12. 
klasei notiks 30. jūnijā Babītes no
vada pašvaldības Kultūrizglītības  
centrā. 

Sadarbībā ar kustību „Iespēja
mā misija” 2017./2018. mācību 
gadā Babītes vidusskolā būs soci
ālo zinību pedagogs. „Iespējamā 
misija” ir kustība, kas strādā, lai 
nodrošinātu kvalitatīvu izglītību 
katram bērnam Latvijā, radot 
nepieciešamās pārmaiņas klasēs, 
skolās un sabiedrībā. Kustības 
pārstāvji katru gadu aicina sa
darboties skolas, kuras vēlas savā 
kolektīvā uzņemt „Iespējamās 
misijas” dalībniekus.Vairāk par 
projektu var skatīt interneta viet
nē www.iespejamamisija.lv.

Informāciju par uzņemšanu 
Babītes vidusskolā 2017./2018. 
mācību gadam – programmas un 
pieteikšanās kārtību – aicinām 
skatīt izglītības iestādes interneta 
vietnē babitesvidusskola.lv.

Informāciju sagatavoja
Sanita Baginska,

Babītes vidusskolas 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Klāt vasara, laiks atpūtai un rota
ļām svaigā gaisā! Mūsu iestādes pla
šumi ļauj bērniem baudīt vasaras 
smaržas un zaļās pļavas maigumu.

Karīna Gajevska, 
Babītes pirmsskolas izglītības 

iestādes vadītājas vietniece 
izglītības jomā

aicinām darbā 

Salas sākumskolā
•	mūzikas skolotāju.

CV sūtīt uz e-pasta adresi nensija.priedite@babite.lv. 
papildu informācija, 

zvanot uz tālr. nr. 20395011. 

DARBS PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS
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Numura pielikumi

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”

Lai vasaras saulgriežos,
priecīgi vārot svētku sieru, 

lepni nēsājot zāļu vainagu, ar gudru domu 
apdziedot apkārtējos, prātīgi lecot pār 

ugunskuru un pa kluso peldoties rīta rasā, 
ikvienam izdodas uzkrāt dabas spēku 

visai vasarai!

Babītes novada 
pašvaldības Administrācija

Kapsētu svētki 
Babītes novadā 

23. jūlijā:
plkst. 10.00  

Piņķu draudzes kapsētā; 
plkst. 12.00  

Babītes Annas kapsētā; 
plkst. 14.00 

 Beberbeķu kapsētā.
Kapsētu svētkos dziedās 

evita zālīte.

Šā gada 24. maijā Babītes 
novada pašvaldības dome 
apstiprināja Babītes novada 
logo gala versiju, līdz ar to 
darbs pie Babītes novada 
vizuālās identitātes rokas-
grāmatas turpinās. 

Atgādinām, ka logo koncepcija 
un apraksts tiks iekļauts Babī
tes novada vizuālās identitātes 
rokasgrāmatā. Savukārt logo un 

saukļa lietošana un izmantošana 
tiks noteikta līdz ar jaunu paš
valdības saistošo noteikumu „Par 
Babītes novada simboliku” iz
strādi, kas Babītes novada pašval
dības domē tiks apstiprināti pēc 
vizuālās identitātes rokasgrāma
tas noformēšanas.  

Vairāk lasiet interneta vietnē 
www.babite.lv un izdevuma „Ba
bītes Ziņas” 23.05.2017. numurā 
(nr. 85).

Iepazīstieties – 
Babītes novada logo!

Ilze Aizsila, 
sabiedrisko attiecību 

speciāliste

11. jūnijā, Salas pagasta 
Babītes novada popgrupa 

„Pīlādzīši” Maijas Sējānes 
vadībā 22 popgrupu kon-
kurencē izcīnīja 1. pakāpes 
diplomu un Mika Dukura 
simpātiju balvu. 

Konkurss „Popfest Jūrmala” noti
ka Kauguru kultūras namā. Pop
grupa „Pīlādzīši” cīnījās 10–13 
gadu vecuma grupā un izpildīja 
dziesmu angļu valodā „I love 
it”. Viņu priekšnesums pamatīgi 
iekustināja žūriju, kuras sastāvā 

šoreiz bija Andris Ābelīte, Ivo 
GrīsniņšGrīslis, Miks Dukurs, 
Vitālijs Karabeļņikovs, Indra Rai
la un Laura Raila. Enerģiskais 
priekšnesums sajūsmināja publi
ku, un žūrijas pārstāvis Miks Du
kurs „Pīlādzīšiem” piešķīra savu 
simpātiju balvu. 

Popgrupa „Pīlādzīši” Spuņ

Popgrupai 
„Pīlādzīši” 
diploms
un Mika Dukura 
simpātiju balva!

ciemā darbojas jau piekto gadu. 
Jaunie dziedātāji paspējuši uz
stāties daudzās Latvijas pilsētās 
un gūt labus panākumus. Viņi ir 
arī konkursu „Talsi uzdod toni”, 

„Pop fest Jūrmala” un „Pavasara 
balsis” laureāti. 

Septembrī notiks jaunu da-
lībnieku uzņemšana. Popgrupā 
dzied bērni no piecu līdz 12 
gadu vecumam. Sekojiet līdzi 
informācijai interneta vietnē 
www.babite.lv.

Maija Sējāne,
popgrupas „Pīlādzīši” vadītāja

Popgrupas „Pīlādzīši” dalībnieki kopā ar dziedātāju Miku Dukuru. 
FoTo: no popgRupAS „pīLāDzīšI” ARhīVA.

Tuvākie pasākumi
KULTŪRIZGLĪTĪBAS CENTRĀ
LIELAJĀ ZĀLĒ
(jūrmalas iela 14a, piņķi)
28. jūnijā no plkst. 10.00 līdz 15.00 biedrība „pierīgas partnerība” ai-
cina uz praktisku semināru par digitālā mārketinga iespējām Babītes, 
olaines un Mārupes novadu mājražotājus un amatniekus.
pieteikšanās interneta vietnē ej.uz/digitalsBabite.
4. jūlijā plkst. 19.00 garkalnes novada jauktā kora „pa Saulei” koncerts 
ceļā uz 54. starptautisko koru konkursu austrijā. ieeja bez maksas. 

BIBLIOTĒKĀ
(jūrmalas iela 14a, piņķi)
Pasākumi jūnijā:
• izstāde „Ejam dabā” – informācija par  Babītes novadā apskatāmiem 
dabas objektiem un tūrisma takām;
• 27. jūnijā no plkst. 11.30 līdz 14.00 un no plkst. 16.00 līdz 19.00; 
28. jūnijā no plkst. 11.30 līdz 14.00; 29. jūnijā no plkst. 11.30 līdz 
14.00 un no plkst. 15.00 līdz 18.00 bibliotēkā un pie Kultūrizglītības 
centra (lietus laikā – vestibilā) bibliotēka sadarbībā ar biedrību „Rado-
šais laiks”   aicina uz radošām aktivitātēm. Ikvienam, neatkarīgi no ve-
cuma un priekšzināšanām, būs iespēja piedalīties radošajās darbnīcās, 
kuras vadīs keramiķe Iveta Bude un māksliniece Elita Vansoviča. Varēs 
gleznot, izmēģināt dažādas gleznošanas tehnikas, apdrukāt kreklus 
vai kādu citu apģērba gabalu (tas jāņem līdzi pašam), lietojot paša iz-
gatavotu trafaretu, un apgūt vienkāršas keramikas tehnikas māla darb-
nīcā. Tā kā biedrības „Radošais laiks” simbols ir pulkstenis, paredzēta 
arī dekoratīvu pulksteņu gatavošanas darbnīca. visi materiāli darbam 
būs pieejami uz vietas. Iepriekšēja pieteikšanās ir obligāta. pieteikties, 
zvanot uz tālruni 26488735, 26382764 vai rakstot uz e-pasta adresi  
radosaislaiks@gmail.com un biblioteka@babite.lv. ieeja bez maksas.
• Bibliotēkā apskatāma Latvijas valsts simtgadei veltītā projekta „pa tau-
tastērpa pēdām” tautastērpu izstāde. Ieeja bez maksas.
Projekts „Pa tautastērpa pēdām” ir viena no sešām inciatīvām, kam pie-
šķirts Babītes novada pašvaldības līdzfinansējums, piedaloties Latvijas 
valsts simtgadei veltīto pasākumu konkursā „Es esmu Latvija”. 

SOCIĀLAJĀ DIENESTĀ
(centra iela 3, piņķi)
27. jūnijā plkst. 14.30 daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā 
notiks Elīnas Bogutas un Santas Dabertes zīmējumu izstādes atklāšana. 
mīļi gaidīts ikviens! izstāde būs apskatāma līdz 30.  jūnijam. ieeja bez 
maksas.

CITVIET NOVADĀ
1. jūlijā plkst. 12.00 pie Babītes ezera kempingā „Dūšeļi” biedrības „Ra-
došais laiks” mākslas plenērs. Ikviens interesents varēs gleznot dabu pro-
fesionālu mākslinieku un pieredzējušu mākslas skolotāju vadībā, pieda-
līties keramikas darbnīcā vai vienkārši atpūsties un baudīt dabu. Ņemot 
vērā to, ka pasākums notiks ezera krastā, varēs izmēģināt dažādas akva-
reļa tehnikas ar dažādām ūdens pielietošanas iespējām. Būs pieejamas 
arī akrila krāsas un pasteļkrītiņi. plenēra noslēgumā paredzēts pikniks, 
būs pieejams grils un ugunskura vieta. Līdzi jāņem piknika grozs ar gar-
dumiem un krēsliņš vai sedziņa sēdēšanai. Dalība plenērā ir bez maksas. 
nokļūšana: šosejas Rīga–Liepāja 9. km, ciemats „Klīves”, ezera krastā (uz 
šosejas ir norāde uz kempingu).

tiks nodrošināts transports no Babītes un piņķiem. pieteikties trans-
portam var, zvanot uz tālruni 26488735 vai rakstot uz e-pasta adresi  
radosaislaiks@gmail.com.

Projekts „Novadu zīmē” ir viena no sešām inciatīvām, kam piešķirts Babī-
tes novada pašvaldības līdzfinansējums, piedaloties Latvijas valsts simtga-
dei veltīto pasākumu konkursā „Es esmu Latvija”. 

Plašāka informācija par pasākumiem pašvaldības interneta vietnē  
www.babite.lv un „Facebook” profilā www.facebook.com/Babitesnovads.

1. lpp. –    Saistošie noteikumi Nr. 5  
par grozījumiem Babītes novada 
pašvaldības 2017.gada budžetā


