
2017. gada 2. septembrī pulksten 
15.00 Babītes novada pašvaldības 
Kultūrizglītības centra filiālē Sa-
las pagastā „Vietvalži” ar tema-
tisko pasākumu „Salas pagasts. 
Eduards Pāvuls. Savējais” atklās 
izstāžu zāli, kas veltīta leģendā-
rajam latviešu aktierim. 

Pāvulu dzimta ir viena no se-
nākajām un lielākajām Babītes 
novada Salas pagastā, un, lai arī 
Eduards Pāvuls dzimis Jūrmalā, 
viņa dzīve bijusi cieši saistīta ar 
Lielupes pretējo krastu, arī ak-
tiera atdusas vieta ir Salas kap-
sētā. Izstāde iekārtota kādrei-
zējā pagastmājā, kur E. Pāvuls 
jaunībā apmeklējis balles, bet 
1981. gadā šajā ēkā filmējies te-
levīzijas filmā „Ilgais ceļš kāpās”. 
Nākotnē ēkā būs skatāma pagas-
ta un tā dzimtu vēsturei veltīta 
ekspozīcija, kas patlaban vēl tiek 
veidota. 

Atklāšanas pasākumā 2. sep-
tembrī aicināti piedalīties ak-
tieri, kas savulaik bijuši kopā ar 
E. Pāvulu uz teātra skatuves un 
filmējušies kino, lai dalītos at-
miņās un apliecinātu, ka E. Pā-
vuls vēl arvien ir savējais. Tāds 
ir arī atklāšanas pasākuma no-
saukums – „Salas pagasts. Edu-
ards Pāvuls. Savējais”. Pasākuma 
režisors – Latvijas Kultūras aka-
dēmijas Eduarda Smiļģa Teātra 
muzeja vadītājs Jānis Siliņš. 

Izstāde veidota, sakausējot trīs 
elementus: personību, veikumu 
teātrī un kino, vienlaikus parādot, 
ka šie trīs veido vienu – Aktieri. 
Paralēli bagātīgajam fotogrāfiju, 
dokumentu un priekšmetu klās-
tam izstādei būs arī digitāls risi-

nājums (veidojis Jānis Jankevics), 
kurā apmeklētāji varēs iepazīties 
ar E. Pāvula biogrāfijas faktiem, 
radošo darbību, kā arī dzirdēt ak-
tiera ieskaņoto Aleksandra Čaka 
poēmas „Mūžības skartie” frag-
mentu. Izstādes telpa (iekārtojusi 
māksliniece Lilija Dinere) ir uz-
skatāma par atsevišķu mākslas 
darbu, kas palīdzēs iejusties maz-
liet maģiskajā radošas personības 
dvēseles atmosfērā. Īpaši intere-
sants objekts ir tēlniecības darbs 

„Pāvulu dzimtas koks”, kas arī tiks 
izstādīts šajā telpā. 

Eduardam Pāvulam veltītā me-
moriālā izstāde veidota par Babī-
tes novada pašvaldības finanšu lī-
dzekļiem. Turpmāk gan Salas pa-
gasta iedzīvotājiem, gan viesiem 
būs iespēja apmeklēt izcilā aktiera 
piemiņai veltīto izstādi.  

Dace Ulpe, 
Babītes novada pašvaldības 

Kultūrizglītības centra filiāles
 Salas pagastā „Vietvalži” 

izstāžu zāles vadītāja

Salas pagasta vēsturei 
veltīta ekspozīcija
Līdz ar E. Pāvulam veltīto me-
moriālo izstādi Kultūrizglītības 
centra filiālē „Vietvalži” 1. stāvā 
top novada vēsturei veltīta vēs-
tures ekspozīcija „Burvju spo-
gulis”. 2. septembrī būs skatāma 
ekspozīcijas pirmā kārta – ieskats 
Salas pagasta iedzīvotāju sadzīvē 
un saimniecībā: dzīvojamās tel-
pas interjera fragments, sadzīves 
priekšmeti, dokumenti, grāmatas 
u.c. vēstures liecības. 

Nākamajā, 2018. gadā, sagaidot 
Latvijas valsts simtgadi, paredzēts 

izveidot digitālu ekspozīciju, kas 
stāstīs par Babītes novada un Sa-
las pagasta notikumiem bagāto 
vēsturi, ievērojamiem novadnie-
kiem un dzimtām.

Salas pagasta teritorija apdzī-
vota kopš 3. gadsimta p. m. ē., 
viduslaikos cauri pagastam vedis 
pirmais sauszemes satiksmes ceļš 
no Rīgas uz Prūsiju, šeit atrodas 
gan nostāstiem apvīts pilskalns, 
gan daudz nozīmīgu vēsturisku 
notikumu vietu. „Burvju spogulis” 
stāstīs par izdaudzinātajiem sīpo-
lu audzētājiem, dzintara meklētā-
jiem, novada muižām, skolām un 
baznīcām, kā arī par neseno vēs-
turi – kolhoza laikiem.

Digitālā ekspozīcija iecerēta kā 
krāšņs un atraktīvs vēstījums par 
notikumiem un cilvēkiem, tajā 
būs izmantoti dokumenti, foto-
grāfijas, animācija un kinohroni-
kas. Ekspozīcijas autori ir vēstur-
niece Inga Sarma un mākslinieks 
Jānis Jankevics. Ekspozīcija top 
par Babītes novada pašvaldības 
finanšu līdzekļiem.

Inga Sarma,
ekspozīcijas idejas autore, 

vēsturniece

2.–22. septembrim 
gleznas, grafika, 
keramika un 
tekstilizstrādājumi – 
izstādē „Krāsainākai 
ikdienai”. Ieeja – 
bez maksas.

Babītes novada pašvaldības 
Kultūrizglītības centra filiālē Sa-
las pagastā „Vietvalži” 2. stāvā no 
2. septembra būs skatāma izstāde 

„Krāsainākai ikdienai”. 
Izstādes autores – Iveta Bude, 

Elita Vansoviča un Daira Lāce – 
ikdienā savu laiku piepilda ar ci-
tiem darbiem, kas tieši nav saistīti 
ar profesionālo mākslu: I. Bude ir 
mājturības skolotāja un keramikas 
pulciņa vadītāja Babītes vidusskolā, 
E. Vansoviča māca zīmēšanu un 
gleznošanu Bolderājas mūzikas un 
mākslas skolā, kā arī vizuālo māks-
lu Lielupes pamatskolā, savukārt 
D. Lāce ir Babītes novada pašvaldī-
bas Kultūrizglītības centra sekretā-

re – lietvede. Tāpēc 
darbu autores 
izstādes radīšanā 

vadās pēc moto 
„Mans laiks”, jo tieši 
savu brīvo laiku vi-
sas trīs velta māks-
lai: I. Bude  – kera-
mikai, E. Vansovi-
ča – glezniecībai un 
grafikai, D.  Lāce  – 

aušanai. E. Vansovi-
ča un I. Bude arī aktīvi 

darbojas biedrībā „Radošais laiks”, 
organizē radošās darbnīcas Babītes 
novadā un vasaras mākslas plenē-
rus, tādējādi rosina radoši pavadīt 
brīvo laiku arī citiem. 

Izstādē tiks eksponēti darbi, 
kuru veidošanā autores iedves-
mojušās no tautas mākslas un 
dabas: tie ir neizsmeļamie latvju 
raksti, latviskās spēka zīmes, da-
bas motīvi un krāsu bagātība, kas 
raksturo Latvijas dabu – gleznās, 
grafikā, keramikā un tekstiliz-
strādājumos.

Iveta Bude,
izstādes 

„Krāsainākai ikdienai” 
līdzautore

Aicinām interesentus 
apmeklēt izstādes un sekot 

informācijai par pasākumiem 
un to apmeklēšanas iespējām 

pašvaldības mājaslapā 
WWW.BABITE.LV

Kultūrizglītības centra 
Salas pagastā „Vietvalži” adrese: 

„Vietvalži”, Spuņciems, 
Salas pagasts, Babītes novads.

9. septembrī 
Babītes novada 

vasaras sporta spēles 
un Tēvu dienai 

veltīti pasākumi 
8. lpp. 

 

2. septembrī – izstāžu zāles atklāšanas pasākums „Salas pagasts. Eduards Pāvuls. Savējais”. 
Ieeja pasākumā – ar ielūgumiem (pieejami pie dežuranta kultūrizglītības centrā „Vietvalži” 
no 28. augusta pirmdienās–ceturtdienās no pulksten 10 līdz 18.) Uzmanību – ielūgumu skaits 
ir ierobežots! Pēc pasākuma – visu septembri būs iespēja ikvienam apmeklēt izstāžu zāli 
bez maksas, kā arī izmantot iespēju un noklausīties izstāžu zāles vadītājas stāstījumu 
par eksponētajiem materiāliem. Bezmaksas ekskursijas izstāžu zālē pirmajā mēnesī pēc tās 
atklāšanas tiks organizētas 1 reizi nedēļā. Precīzāka informācija par pieteikšanos un izstāžu 
zāles apmeklējuma iespējām būs mājaslapā www.babite.lv. 
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Eduards Pāvuls Uģa lomā 
Gunāra Priedes lugā 

„Jaunākā brāļa vasara” 
Dailes teātrī, iestudēja 

Pēteris Pētersons. 
(1955. g., autors nav zināms.) 

Keramika – 
autore Iveta Bude. 
(No autores 
privātā arhīva.)

Izstādes un pasākumi 
Babītes novada pašvaldības 
Kultūrizglītības centra filiālē Salas pagastā „Vietvalži”

Eduards Pāvuls 
laivā Lielupē. 
(Gads un autors 
nav zināms.)

Babītes novada pašvaldības avīze
2017. gada 22. augusts, nr. 88 WWW.BABITE.LV
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Tā vienlaikus ir arī vienreizīga 
iespēja iepazīt vienam otru un 
pastāstīt savu stāstu par šķieta-
mi zināmo, kā arī citā skatījumā 
atklāt sava novada brīnumus.

Fotogrāfijai/–jām jāpievieno 
uzņemšanas vieta, gads, foto-
grāfs, fotogrāfijas glabātājs un, 
vēlams, – īss apraksts par iemū-
žināto notikumu, ēku, personu 
(personu vārdi un uzvārdi, ob-
jektu precīzi nosaukumi) utt.

Ar katru fotogrāfijas glabātāju 
tiks noslēgta vienošanās par tālā-
ku fotogrāfijas vai tās skenētās ko-
pijas nodošanu bibliotēkas rīcībā.

Fotogrāfijas tiks saglabātas 
mapē bibliotēkas novadpētnie-
cības fondā un tiks izmantotas 
izstādes veidošanai. Laika gaitā 
plānota fotogrāfiju kolekcijas digi-
talizācija mūžsaglabāšanai biblio-
tēkas novadpētniecības datu bāzē.

Iesniegšanas termiņš: 
2017. gada 1. oktobris.

E–pasts: biblioteka@babite.lv
Kontaktpersona: Ilze Valpētere

„Mēs zinām tik daudz, 
cik glabājam atmiņā..”

/Latīņu teiciens/

Bibliotēka vēl līdz 1. oktobrim 
aicina piedalīties akcijā 
„Pāršķirstot fotoalbumus…”
Gaidot Latvijas valsts 
simtgadi, bibliotēkas 
darbinieki aicina novada 
iedzīvotājus iepazīstināt 
ar fotogrāfijām par 
Babītes, Piņķu u. c. Babītes 
novada vietām, cilvēkiem, 
notikumiem utt., ietverot 
neierobežotu laika posmu, 
tādējādi apzinot novada 
kultūrvēsturisko mantojumu 
un atklājot tā unikalitāti, 
kā arī kopīgi veidojot 
notikumu hroniku.

Nams Centra ielā 4, Piņķos 
(tagadējā – Babītes novada 
pašvaldības administrācijas ēka) 
20. gadsimta 60. gadu beigās.
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 „Kaspīne” – pirmās pakāpes laureāti 
starptautiskā festivālā Polijā
Augusta sākumā Babītes  
novada pašvaldības Kul-
tūrizglītības centra bērnu 
un jauniešu deju kolektī-
vam (BJDK) „Kaspīne” bija 
iespēja doties uz Poliju, 
lai piedalītos starptau-
tiskajā kultūras festivā-
lā – konkursā „XII Inter-
national Culture Caravan 
festival&contest”. Pārstāvēt 
Latviju un Babītes novadu 
mums bija liels gods, lep-
nums un atbildība.

5. augustā kūrortpilsētā Meņdziz-
droje (Miedzyzdrojow), kura atro-
das Baltija jūras krastā, 15 km no 
Vācijas robežas, notika konkurss, 
kurā ieguvām I pakāpes laureāta 
pakāpi un kausu.

Savukārt 6.  augustā piedalī-
jāmies slāvu–vikingu festivālā 
Volinā (Wolina), kur ne tikai 
sniedzām koncertu, bet arī pa-
viesojāmies vikingu apmetnēs, 
iepazinām viņu kultūru un dzī-
vesveidu. 

Kopā nobraucot apmēram 
2500  km, ieguvām jaunus drau-
gus, iespaidus un uzkrājām spē-
kus Latvijas 100.  dzimšanas die-
nas sezonai.

Liels paldies visiem – gan dejo-
tājiem par izturību, pašatdevi un 
lielisko sniegumu, gan mūsu jau-

kajiem un nenogurdināmajiem 
palīgiem Ingūnai Dobičinaitei 
un Kristapam Muižniekam, gan 
visiem pārējiem par atbalstu, sa-
pratni un īkšķu turēšanu!

Dace Veide, 
BJDK „Kaspīne” 

mākslinieciskā vadītāja 

BJDK „Kaspīne” no festivāla Polijā atgriežas ar I pakāpes laureātu 
pakāpi un kausu. 
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3. Eiropas koru olimpiādē 
 „Atskaņa” iegūst 
sudraba diplomus

Kategorijā „Jauktie kori, pieaugušie” 
koris izpildīja A. Vecumnieka dzies-
mu „Tēvu zeme”, E. Grīga skaņdar-
bu „Ave maris stella” un E. Melngai-
ļa „Spēlē, jel spēlmani”. Kategorijā 

„Sakrālā mūzika ar pavadījumu” tika 
atskaņoti skaņdarbi: M. Lauridsena 

„Magnum mysterium”, G. Forē „Ag-
nus Dei” un Dž. Ratera „The Lord is 

my shepherd”. Kora dziedājumu pa-
pildināja M. Žagara klavierpavadī-
jums un I. Egles obojas spēle. Abās 
kategorijās Babītes novada koris ie-
guva sudraba diplomus. 

Koris muzicēja arī koncertā Vēr-
manes dārzā. Bez jau pieminētajiem 
skaņdarbiem vērienīgi izskanēja arī 
U. Prauliņa „Dievaines”, kurās kopā 

ar jau minētajiem mūziķiem pava-
dījumu kuplināja koklētājas Liene 
Dzilna un Lauma Matule. 

Koncerta sākumā Norvēģijas 
diriģents Ērlans Dālens visiem ie-
mācīja jauku dziesmu. Daļa kora 
dalībnieku piedalījās arī Eirovī-
zijas festivāla korī. Koris pateicas 
visiem dalībniekiem, līdzjutējiem 
un atbalstītājiem!

Ginta Pētersone, 
jauktā kora „Atskaņa” 

diriģente

3. Eiropas koru olimpiādē, kas šogad notika Rīgā 
no 16. līdz 23. jūlijam, atklātajā konkursā Babītes novada 
jauktais koris „Atskaņa” ieguva divus sudraba diplomus. 

Babītes novada jauktais koris „Atskaņa”, piedaloties 3. Eiropas koru olimpiādē Rīgā.
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Babītes novada pašvaldības Ad-
ministrācijas Sabiedriskās kārtī-
bas daļas sargu darbības rezultā-
ti sadarbībā ar Olaines iecirkņa 
policijas darbiniekiem, veicot 
sabiedriskās kārtības uzraudzī-
bu Babītes novadā jūlijā:
n sabiedriskās kārtības uzraudzī-

bā veikti 53 izbraukumi;
n valsts policijā nogādātas septi-

ņas personas:
n par administratīvā pārkāpu-

ma izdarīšanu – piecas;

n aizdomās par noziedzīga no-
darījuma izdarīšanu – divas;

n saņemti un izskatīti 27 iedzīvo-
tāju iesniegumi un sūdzības;

n divos gadījumos personas no-
gādātas viņu dzīvesvietā;

n ar 31 personu veiktas preven-
tīva rakstura pārrunas un pie-
ņemti paskaidrojumi;

n par apstāšanās un stāvēšanas 
noteikumu neievērošanu no-
formēti 12 protokoli – pazi-
ņojumi;

n par alkoholisku dzērienu vai citu 
apreibinošu vielu lietošanu sa-
biedriskā vietā vai par atrašanos 
sabiedriskā vietā tādā reibuma 
stāvoklī, kas aizskar cilvēka cie-
ņu, noformēti pieci administra-
tīvā pārkāpuma protokoli;

n par to, ka diennakts tumša-
jā laikā pa brauktuvi persona 
pārvietojas bez gaismu atstaro-
jošiem elementiem, noformēti 
trīs administratīvā pārkāpuma 
protokoli; 

n par nesakoptiem īpašumiem 
Babītes novada teritorijā no-
formēti astoņi administratīvā 
pārkāpuma protokoli; 

n Babītes novadā tika veikti divi 
reidi, kuru laikā pārbaudītas 
automašīnas un to vadītāji ar 
mērķi novērst likumpārkāpu-
mus un noziedzīgus nodarīju-
mus, kā arī preventīva rakstura 
patrulēšana, pārbaudītas agrāk 
tiesātas personas un mājas 
numuru esamība uz ēkām un 

celtnēm atbilstoši Babītes no-
vada pašvaldības saistošajiem 
noteikumiem, kā arī pārbaudī-
tas tirdzniecības vietas un au-
toservisi.

Par sabiedriskās kārtības u. c. 
likumpārkāpumiem lūgums ziņot 
Sabiedriskās kārtības daļai, zva-
not uz diennakts mobilo tālruņa 
numuru 29466001. 

Ainārs Skudris, 
sabiedriskās kārtības sargs

Jūlijā veiktie darbi sabiedriskās kārtības uzraudzībā Babītes novadā

Jūlijā pieņemtie lēmumi
Babītes novada pašvaldības domes sēdē 26. jūlijā izskatīti 29 darba kārtībā iekļautie punkti. Sēdē piedalījās 15 deputāti.
Domes lēmumi īsumā:
n Piešķirt adresi Rīgas iela 2A–89, Piņķi, 

Babītes pagasts, telpu grupai ar kadas-
tra apzīmējumu 80480030131001084, 
kas atrodas ēkā Rīgas ielā 2A, Piņķos.

n Atļaut sadalīt nekustamā īpašuma 
„Indriņas” zemes vienību ar kadas-
tra apzīmējumu 80480010937, Me-
žāres, Babītes pagasts, atbilstoši ar 
Babītes novada pašvaldības domes 
16.12.2015. lēmumu (protokols Nr. 16, 
5. §), apstiprināto detālplānojuma 
grafisko daļu, izdalot un reģistrējot 
plānotās zemes vienības Nr. 1, Nr. 2, 
Nr. 3., Nr. 4., Nr. 5. un Nr. 6. kā at-
sevišķus kadastra objektus. Piešķirt 
nosaukumu „Indriņas iela” nekus-
tamajam īpašumam ar kadastra 
Nr.  80480010941, kas sastāv no ze-
mes vienības ar kadastra apzīmējumu 
80480010939. Piešķirt adresi „Indri-
ņas iela 2” nekustamajam īpašumam 
ar kadastra Nr. 80480010940, kas 
sastāv no zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 80480010938, kopējā 
platība 0,4761 ha.

n Atļaut atdalīt no nekustamā īpašu-
ma „Vecstraumēni”, Dzērves, Babītes 
pagasts, zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 80480100113 un reģis-
trēt kā atsevišķu kadastra objektu. 
Mainīt adresi zemes vienībai 1,77 ha 
platībā ar kadastra apzīmējumu 
80480100113, nosakot to „Straumē-
nu pļava”, Dzērves, Babītes pagasts, 
un visā platībā saglabāt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība. Piešķirt zemes 
vienībai 0,4 ha platībā ar kadastra ap-
zīmējumu 80480100274 adresi „Vec-
straumēni”, Dzērves, Babītes pagasts, 
visā platībā saglabāt nekustamā īpa-
šuma lietošanas mērķi  – zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība.

n Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma 
„Ceļavējš”, kadastra Nr. 80480040606, 
un reģistrēt jaunu nekustamo īpa-
šumu 0,38 ha platībā ar kadastra 
apzīmējumu 80480041003, piešķirot 
nekustamā īpašuma nosaukumu „Ce-
ļastari”, saglabājot nekustamā īpašu-
ma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauk-
saimniecība.

n Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma 
„Ceļazieds”, kadastra Nr. 80480040288, 
zemes vienību ar kadastra apzīmēju-
mu 80480041001 un reģistrēt to kā 
atsevišķu kadastra objektu, saglabājot 

adresi Celtnieku iela 8, Babīte, Babītes 
pagasts, un visā platībā mainīt noteik-
to nekustamā īpašuma lietošanas mēr-
ķi uz individuālo dzīvojamo māju ap-
būvi. Piešķirt adresi Celtnieku iela  2, 
Babīte, Babītes pagasts, nekustamajā 
īpašumā „Ceļazieds” ietilpstošajai ze-
mes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
80480040288, visā platībā mainot no-
teikto nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi uz individuālo dzīvojamo māju 
apbūvi.

n Atcelt Babītes novada pašvaldības 
domes 28.06.2017. lēmumu „Par ze-
mes ierīcības projekta apstiprināšanu 
nekustamajā īpašumā Spilves iela 5, 
kadastra numurs 80480040395, ie-
tilpstošajai zemes vienībai ar kadas-
tra apzīmējumu 80480040395, Spil-
vē, Babītes pagastā, Babītes novadā” 
(protokols Nr. 10, 13. §), ar kuru tika 
apstiprināts zemes ierīcības projekts 
nekustamajā īpašumā Spilves ielā 5, 
Spilvē, ietilpstošās zemes vienības, 
kadastra apzīmējums 80480040395, 
sadalīšanai.

n Apstiprināt izstrādāto zemes ierīcī-
bas projektu nekustamajā īpašumā 
Spilves ielā 5, Spilvē, ietilpstošās ze-
mes vienības, kadastra apzīmējums 
80480040395, sadalīšanai. Plāno-
tajai zemes vienībai Nr. 1, platība – 
0,1244  ha, uz tās esošajai dzīvojama-
jai ēkai un ar to funkcionāli saistīta-
jām palīgēkām saglabāt adresi Spilves 
iela 5, Spilve, Babītes pagasts, un visā 
platībā noteikt nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – individuālo dzī-
vojamo māju apbūve. Plānotajai ze-
mes vienībai Nr. 2, platība 0,1800 ha, 
noteikt adresi Spilves iela 5A, Spilve, 
Babītes pagasts, un visā platībā no-
teikt nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi – individuālo dzīvojamo māju 
apbūve. Atļaut plānotās zemes vienī-
bas reģistrēt kā atsevišķus kadastra 
objektus. 

n Apstiprināt izstrādāto zemes ierīcī-
bas projektu robežu pārkārtošanai 
starp nekustamā īpašuma „Silavas”, 
kadastra Nr. 80880050006, zemes 
vienību ar kadastra apzīmējumu 
80880050006 un nekustamā īpašuma 

„Kannas”, kadastra Nr. 80880050492, 
zemes vienību ar kadastra apzīmēju-
mu 80880050492, Spuņciemā, Salas 
pagastā. Plānotajai zemes vienībai 
Nr. 1 1,32 ha platībā ar kadastra apzī-
mējumu 80880050492 saglabāt adresi 

„Kannas”, Spuņciems, Salas pagasts, 
un noteikt nekustamā īpašuma lieto-

šanas mērķus – fizisko un juridisko 
personu īpašuma vai lietošanā esošo 
ūdeņu teritorijas – 0,58 ha platībā, 
individuālo dzīvojamo māju apbūve – 
0,74  ha platībā. Plānotajai zemes vie-
nībai Nr. 2 0,28 ha platībā ar kadastra 
apzīmējumu 80880050006, saglabāt 
adresi „Silavas”, Spuņciems, Salas pa-
gasts, un visā platībā noteikt nekusta-
mā īpašuma lietošanas mērķi – indivi-
duālo dzīvojamo māju apbūve.

n Saskaņot paraplanieru lidojumus 
valsts aģentūras „Civilās aviācijas 
aģentūra” iesniegumā norādītās zonas 
teritorijā Spuņciemā – līdz 1500 pēdu 
augstumā no zemes virsmas. Noteikt, 
ka, izstrādājot lidojuma maršrutu, 
jāņem vērā lidojuma teritorijā esošie 
objekti, kas var apdraudēt lidojuma 
drošību. Noteikt, ka gadījumā, ja pa-
raplaniera pacelšanās vai nolaišanās 
plānota, izmantojot pašvaldības ceļus 
vai ielas, pirms darbības veikšanas sa-
skaņot to ar Babītes novada pašvaldī-
bas administrācijas ceļu būvinženieri. 

n Noslēgt zemes nomas līgumu ar 
vienu personu par pašvaldībai pie-
derošā nekustamā īpašuma „Dārzi” 
zemes vienības, kadastra apzīmējums 
80480030167, ar nosacīto nosaukumu 

„Piņķi” daļas iznomāšanu bez apbūves 
tiesībām personīgās palīgsaimniecī-
bas vajadzībām – ģimenes dārza ierī-
košanai un uzturēšanai.

n	Noslēgt lauku apvidus zemes nomas 
līgumu ar vienu personu par nedzī-
vojamām telpām Nr. 89 piekrītošām 
apbūvētas zemes vienības 1843/67152 
domājamām daļām, kadastra apzī-
mējums 80480030131, kas ir 307  m² 
no zemes vienības 1,1191 ha platībā 
Rīgas ielā 2A, Piņķos. Nekustamā īpa-
šuma lietošanas mērķis – komercdar-
bības objektu apbūve. 

n Noslēgt zemes nomas līgumu ar īs-
laicīgas lietošanas būves (malkas šķū-
nīšu Nr.1 un Nr.13) īpašniekiem par 
pašvaldībai piederošā nekustamā īpa-
šuma „Krēsliņi” zemes vienības daļu 
0,004 ha platībā iznomāšanu bez ap-
būves tiesībām – malkas novietošanai 
un uzturēšanai. 

n	Atsavināt Babītes novada pašvaldībai 
piederošā nekustamā īpašuma „Starp-
gabals Nr. 4”, kadastra Nr. 80880010201, 
sastāvā esošu neapbūvētu zemes vienī-
bu 0,0318 ha platībā.

n	Atsavināt nekustamo īpašumu „Brīv-
nieki” Babītes pagastā, kadastra 
Nr.  80480170071, sastāvošu no dzīvoja-
mās mājas, palīgēkas un zemes vienības 

1 ha platībā, ievērojot publiskas personas 
mantas atsavināšanas likuma 45. panta 
trešās un ceturtās daļas noteikumus.

n	Atsavināt Babītes novada pašvaldībai 
piederošā nekustamā īpašuma, kadas-
tra Nr. 80880090002, sastāvā esošu 
neapbūvētu zemes vienību (starpga-
balu) 0,0635 ha platībā.

n	Atsavināt dzīvojamās ēkas Rīgas ielā 
2A 49. dzīvoklim piekrītošās apbūvē-
tās zemes vienības 648/ 67152 domā-
jamās daļas (108 m² no zemes vienī-
bas Rīgas ielā 2a, Piņķos) par nosacīto 
cenu 731,16 eiro apmērā.

n	Izsniegt izziņu vienai juridiskajai 
personai un vienam nepilsonim par 
piekrišanu iegūt īpašumā zemi divos 
nekustamajos īpašumos Piņķos un 
Spilvē, Babītes pagastā.

n	Vienai personai piešķirt sociālo pa-
kalpojumu aprūpe mājās 3. aprūpes 
līmeni (trīs reizes nedēļā pa četrām 
stundām dienā) un vienai personai – 
sociālo pakalpojumu aprūpe mājās 
4. aprūpes līmeni (piecas reizes nedēļā 
pa trim stundām dienā).

n	Atzīt personu par tiesīgu saņemt paš-
valdības palīdzību dzīvokļa jautājumu 
risināšanā un reģistrēt dzīvokļa jautā-
jumu risināšanā sniedzamās palīdzī-
bas reģistrā.

n	Noteikt, ka izveidojama Babītes nova-
da vēlēšanu komisija septiņu locekļu 
sastāvā. Noteikt Babītes novada vēlē-
šanu komisijas locekļu kandidātu pie-
teikšanās termiņu.

n	Apstiprināt grozījumus Babītes nova-
da pašvaldības Administrācijas noli-
kumā (apstiprināts ar Babītes novada 
domes 16.12.2009. lēmumu, proto-
kols Nr. 10, 23. §), izsakot 10. punktu 
šādā redakcijā:

 „10. Administrāciju veido šādas 
struktūrvienības:

 10.1. Vadības atbalsta daļa;
 10.2. Kanceleja;
 10.3. Finanšu un grāmatvedības daļa;
 10.4. Dzimtsarakstu nodaļa;
 10.5. Plānošanas un būvniecības daļa;
 10.6. Būvniecības kontroles daļa;
 10.7. Pašvaldības nekustamā īpašuma 

apsaimniekošanas daļa;
 10.8. Sabiedriskās kārtības daļa.”
 Izmaiņas nolikumā stājas spēkā 

2017. gada 1. augustā.
n	Izvirzīt Babītes novada pašvaldības 

domes priekšsēdētāju Andreju Enci 
par Rīgas plānošanas reģiona attīstī-
bas padomes locekli.

n	Apstiprināt pašvaldības piedalīšanos 
Latvijas Lauku attīstības programmas 

2014.–2020. gadam apakšpasākumā 
„Starpteritoriālā un starpvalstu sadar-
bība” lauku attīstības programmas 
pasākumā „Atbalsts LEADER vietējai 
attīstībai” sabiedrības virzītas vietējās 
attīstības stratēģiju īstenošanai no-
teiktā teritorijā ar projektu „Tūrisms 
KOPĀ”. Nodrošināt pašvaldības aktī-
vu iesaisti projekta aktivitāšu īsteno-
šanā atbilstoši projekta pieteikumā 
izstrādātajam aktivitāšu plānam.

n	Apstiprināt Babītes novada pašvaldī-
bas noteikumus Nr. 3 „Par grozījumiem 
Babītes novada pašvaldības 29.09.2011. 
noteikumos Nr. 7 „Par bērnu reģistrā-
cijas kārtību uz vietām Babītes novada 
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestā-
dēs un uzņemšanu tajās”.

n	Ar 01.09.2017. veikt izmaiņas paš-
valdības 25.01.2017. noteikumos 
Nr.  1 „Par amatiem, to klasificēšanu 
un mēnešalgām pašvaldības iestādēs 
2017. gadā” (protokols Nr. 1, 44. §), iz-
sakot pielikumu Nr. 9 jaunā redakcijā.

n	Izteikt Babītes novada pašvaldības do-
mes 12.08.2014. lēmuma „Par nomas 
maksas noteikšanu Babītes vidussko-
las ēdināšanas kompleksā un kafejnīcā” 
(protokols Nr. 9, 3. §) 1. punkta pirmo 
rindkopu jaunā redakcijā:

 „1. Apstiprināt, sākot ar 2017. gada 
1. septembri, Babītes vidusskolas ēdi-
nāšanas kompleksa, ar kopējo platību 
221,7 m2 (inventarizācijas plāns  – vir-
tuve (telpas Nr. 10 – 17) 145,7 m2 platī-
bā, palīgtelpas (Nr. 34 – 42 un Nr. 60 – 
61) 76 m2 platībā), nomas maksu mē-
nesī 41,58 eiro plus PVN (..)”.

n	Veikt izmaiņas būvprojektā „„ATC 
ēkas” pārbūve par daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju, „Administratīvā 
ēka–pasts” pārbūve par divu dzīvokļu 
dzīvojamo māju un „Garāža” pārbūve 
par palīgēku (saimniecības ēka) ne-
kustamajā īpašumā „Mildas””, sama-
zinot būvdarbu apjomu un nojaucot 

„Administratīvo ēku–pasts”.
n	Atlikt lēmuma pieņemšanu par 

finanšu līdzekļu piešķiršanu bied-
rībai „Nigestes amatniecības nams” 
dāvanu komplektu iegādei projektā 

„Simtgades bērni” līdz informācijas 
precizēšanai.

n	Iedalīt 1500 eiro Rīgas Brāļu kapu un 
Latvijas vēsturiskā mantojuma fon-
dam projekta „Rīgas Brāļu kapu Cen-
trālo vārtu kreisās puses restaurācija” 
īstenošanai.

Andrejs Ence, 
Babītes novada pašvaldības 

domes priekšsēdētājs 
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Nekustamais īpašums 
un plānošana
n Babītē, Liepu alejā 17 un nekusta-

majā īpašumā „Mildas”, turpinās 
pārbūves darbi.

n Salas pagastā turpinās ķieģeļu ar-
kas restaurācija Salas kapsētā.

n Piņķos, n/ī „Vējziedi” un „Kļavu 
iela”, demontēti gāzbetona mūri 
un izvesti būvgruži.

n Piekļuvei pie rotaļu laukumiem 
Sila ielā Babītē un „Zaļajā laukumā” 
Piņķos izbūvēts bruģa segums. 

n Izsludināts iepirkums par Babītes 
novada pašvaldībai piederošu te-
ritoriju apsaimniekošanu. 

Ceļi, meliorācija 
un apgaismojums 
n Sākta Meža ielas (1. posma) Babī-

tē un piebraucamās ielas posma 
n/ī „Piņķu ciems 2”, un Jūrmalas 
iela 17 Piņķos pārbūve.

n Turpmākos četrus mēnešus SIA 
„Ceļu inženieri” uzskaitīs auto-
transporta kustības intensitāti uz 
Babītes novada ielām un ceļiem.

n Tiek veikti ielu un ceļu vasaras uz-
turēšanas darbi. 

n Izsludināts iepirkums par Bērzu 
ielas pārbūvi Babītē.

n Sākta zāles pļaušana Babītes, Dzil-
nupes un Trenču polderu aizsarg-
dambjiem.

n Notiek piedāvājumu vērtēšana 
par caurteku atjaunošanu uz Jūr-
malas ielas, starp Rīgas un Laim-
dotas ielu, uz Strupu ceļa. 

n Dzilnuciemā notiek apgaismoju-
ma izbūve Vārpu ceļa posmā no 
Vecā Liepājas ceļa līdz Ozolu ielai. 
Sākta ielu apgaismojuma izbūve 

Liepezerā, Kleistu ielas posmā no 
Kalēju ielas līdz Strupu ielai, kā arī 
ielu apgaismojuma pārbūve Piņ-
ķos, Skolas un Atpūtas ielās.  

n Izsludināts iepirkums par elek-
troenerģijas iegādi Babītes no-
vada pašvaldības institūciju va-
jadzībām. 

n Izstrādāts ielu apgaismojuma 
pārbūves būvprojekts Mēness 
ielā Babītē.

Pašvaldības iestādes
n Izbūvēts Babītes pirmsskolas iz-

glītības iestādes teritorijas apgais-
mojums, tiek uzstādīti jauni ieejas 
vārti un drošības sistēma.  

n Notiek Babītes vidusskolas telpu 
un ēdnīcas jumta remontu darbi, 
kā arī pirmsskolas izglītības iestā-
des „Saimīte” telpu remontdarbi 
un jauna rotaļu laukuma izbūve. 

n Atbilstoši Iepirkumu uzraudzības 
biroja lēmumam pašvaldības ie-
pirkumu komisija atkārtoti izvēr-
tējusi piedāvājumus par Babītes 

vidusskolas pārbūvi. Pieņemts lē-
mums slēgt līgumu ar SIA „Selva ” 
par līgumcenu EUR 3 284 709.  

n Tiek vērtēti seši piedāvājumi ie-
pirkumam par Babītes vidussko-
las pārbūves būvuzraudzību. 

n Tiek vērtēti trīs piedāvājumi ie-
pirkumam par neregulārajiem 
pasažieru pārvadājumiem Ba-
bītes vidusskolas un Kultūrizglī-
tības centra vajadzībām un divi 
piedāvājumi par apskaņošanas 
un gaismas tehnikas piegādi un 
uzstādīšanu Babītes novada paš-
valdības Kultūrizglītības centra 
filiāles „Vietvalži” zālē Spuņcie-
mā, Salas pagastā. 

n Izsludināts iepirkums par ēdinā-
šanas pakalpojuma sniegšanu PII 

„Saimīte”.
n SIA „Lux Life Construction” 

veiks PII „Saimīte” ēkas Rīgas ielā 
7, Piņķos, tehnisko apsekošanu. 

Elfa Sloceniece, 
Babītes novada pašvaldības 

izpilddirektore

2017. gada 28. augustā plkst. 
10.00 Babītes novada pašvaldī-
bas administrācijas ēkā Centra 
ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, 
Babītes novadā, notiks sanāks-
me, kurā tiks izskatīti nekusta-
mā īpašuma „Jaunalstes” zemes 
vienību, ar kadastra apzīmē-
jumiem 80480040264, Spilvē, 
Babītes pagastā, Babītes novadā, 
un 80480040265, Mežārēs, Ba-
bītes pagastā, Babītes novadā, 
detālplānojuma izstrādes pub-

liskās apspriešanas laikā saņem-
tie institūciju atzinumi un pri-
vātpersonu priekšlikumi.
Jautājumu gadījumā lūgums sa-
zināties ar Babītes novada paš-
valdības teritorijas plānotāju 
Sintiju Bērziņu, tālr. 67913758, 
e–pasta adrese: sintija.berzina@
babite.lv.

Sintija Bērziņa, 
Babītes novada pašvaldības 
Plānošanas un būvniecības 

daļas teritorijas plānotāja

Paziņojums par nekustamā īpašuma „Jaunalstes” 
zemes vienību, ar kadastra apzīmējumiem 80480040264, 
Spilvē, Babītes pagastā, Babītes novadā, un 
80480040265, Mežārēs, Babītes pagastā, Babītes novadā, 
publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu 
un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi

          PAZIŅOJUMS

Daudzdzīvokļu dzīvojamo 
māju kāpņu telpās 

smēķēt ir aizliegts! 

Tāpat smēķēt aizliegts arī bērnu 
atpūtas un rotaļu laukumos un ci-
tās likumā norādītās vietās. 

Par smēķēšanas ierobežojumu 
pārkāpšanu var tikt uzlikts nau-
das sods līdz piecpadsmit  eiro 
(Latvijas Administratīvo pārkā-
pumu kodekss). 

Smēķēšana atstāj negatīvu ie-
tekmi uz veselību ilgtermiņā, un 
tā nav pieļaujama vietās, kur uz-
turas ne tikai pieaugušie, bet arī 
bērni, tāpēc aicinām ievērot liku-
mu un cienīt līdzcilvēkus.

Babītes novada 
pašvaldības Administrācija

Pēc iedzīvotāju lūguma atgādinām, ka atbilstoši Tabakas izstrā-
dājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas 
ierīču un to šķidrumu aprites likuma 10. pantam daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju kāpņu telpās, gaiteņos un citās koplietošanas 
telpās smēķēt ir aizliegts. 

Saimnieciskie darbi 
2017. gada jūlijā

Salas kapsētas arkas restaurācijas darbi.
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Meža ielas pārbūves darbi Babītē.
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          PAZIŅOJUMS

Kuru pašvaldības 
grants ceļu 
nepieciešams pārbūvēt?

Sanāksmē tiks apspriesti iedzī-
votāju elektroniskajā aptaujā 
saņemtie priekšlikumi, kurus 
varēja iesniegt  līdz 1. augustam, 
kā arī pārbūvei varēs izvirzīt ci-
tus pašvaldības grants ceļus.

Laiks: 29. augustā plkst. 
17.00.

Vieta: 2. stāva sanāksmju zālē, 
Babītes novada pašvaldības ad-

ministrācijas ēkā, Centra ielā 4, 
Piņķos. Dalību lūdzam pieteikt 
līdz 25.  augustam, sūtot e–pas-
tu uz jolanta.ivanova@babite.lv, 
norādot vārdu, uzvārdu, saim-
nieciskās darbības veidu un kon-
taktinformāciju (tālruņa nr. un 
e–pasta adresi).

Jolanta Ivanova,
Babītes novada pašvaldības 

projektu vadītāja

Aicinām piedalīties diskusijā par priekšlikumiem pārbūvē-
jamo grants ceļu izvēlē. 

mailto:sintija.berzina@babite.lv
mailto:sintija.berzina@babite.lv
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Nozare strauji attīstās, par ko 
liecina arvien pieaugošais bez-
pilota gaisa kuģu lietotāju īpat-
svars. Līdz ar to būtiski var pa-
lielināties riski civilās aviācijas 
drošumam un drošībai.

Svarīgi ir mazināt arī   riskus 
un apdraudējumu cilvēka dzī-
vībai, veselībai, privātumam, 
mantai, lidojumu drošumam 
un drošībai, videi, sabiedrībai 
kopumā, kā arī valsts nozīmes 
infrastruktūras objektiem.

Sabiedrība, kā arī vairums 
bezpilota gaisa kuģu lietotāju 
nav informēti par riskiem un 
draudiem, ko var radīt bezpilota 
gaisa kuģi un to sistēmas, vai ne-
apzinās tos. Ņemot vērā minēto, 
VA „Civilās aviācijas aģentūra” ir 
sagatavojusi informatīvos mate-
riālus „Pilotē dronu droši un tie-
siski”. Ar tiem var iepazīties: 

www.caa.lv un 
https://www.facebook.com/ 

PiloteDronu.  
Videomateriāls un buklets „Pi-

lotē dronu droši un tiesiski”   ak-
centē svarīgākos Ministru kabi-
neta noteikumu punktus, kas par 

dronu lietošanu jāzina ne tikai to 
īpašniekiem un pilotiem, bet arī 
pašvaldību atbildīgajām perso-
nām, publisko pasākumu organi-
zatoriem un iedzīvotājiem. 
n Pirms tālvadības lidaparā-

ta vadīšanas nepieciešams 
marķēt dronu ar kontaktin-
formāciju – vārdu, uzvārdu, 
adresi un tālruņa numuru. 
Ir noteikts, ka ir jāidentificē 
sevi kā drona pilotu ar cepuri, 
kreklu vai kādā citā veidā, kā 
arī jāizvērtē iespējamie riski, 
tostarp apkārtējās vides speci-
fika, ģeogrāfiskais izvietojums, 
apbūve, infrastruktūra un me-
teoroloģiskie apstākļi.

n Lidojums virs pasākuma vai 
tiešā tā tuvumā jāsaskaņo ar 
pasākuma atbildīgo personu, 
kura savukārt lidojumu saska-
ņo ar pašvaldību. 
n Ja drons ir smagāks par pus-

kilogramu, nepilngadīgas per-
sonas to var vadīt tikai pieau-
gušā uzraudzībā. Savukārt, ja 
drons ir smagāks par pusotru 
kilogramu, ieteicams apdroši-
nāt civiltiesisko atbildību, kas 

no 2018. gada janvāra būs ob-
ligāta prasība.

n Vienlaikus pirms lidojuma 
ieteicams iepazīties ar aerona-
vigācijas datiem un citu nepie-
ciešamo informāciju tīmekļa 
vietnē „ais.lgs.lv”. Latvijas teri-
torijā drīkst pacelties līdz 120 
metru augstumam, taču ir vai-
rāki izņēmumi. Kontrolējamā 
gaisa telpā ap starptautisko lid-
ostu „Rīga” drīkst pacelties līdz 
50 metru augstumam, izņemot 
zonas, kur dronu lidojumi bez 
atļaujas ir aizliegti vispār.

n Dronu lidojumu aizlieguma 
zona ir piecu kilometru rā-

diusā no lidostas „Rīga” un 
Liepājas lidostas skrejceļa 
sliekšņa, kā arī triju kilomet-
ru rādiusā ap citiem lidlau-
kiem Latvijā.

n Lidojumus drīkst veikt tikai 
dienas gaišajā laikā, novēro-
tājs ir jāpieaicina gadījumā, ja 
drons tiek pilotēts kontrolēja-
mā gaisa telpā.

n Nedrīkst lidot tuvu citiem gai-
sa kuģiem, apdraudēt cilvēku 
dzīvību, veselību, privātumu 
un mantu, jāievēro ierobežo-
jumi, pilotējot virs ieslodzī-
juma vietām, militāriem un 
infrastruktūras objektiem un 

to tuvumā, nedrīkst pilotēt ap-
reibinošu vielu ietekmē, kā arī 
drīkst izmantot tikai nacionā-
lajā radio frekvenču plānā at-
ļautās frekvences. 
Ar Ministru kabineta notei-

kumiem Nr. 737 „Kārtība, kādā 
veicami bezpilota gaisa kuģu 
un tādu cita veida lidaparātu 
lidojumi, kuri nav kvalificēja-
mi kā gaisa kuģi” var iepazīties  
www.likumi.lv. 

Ināra Pomere, 
Eiropas Savienības 

un starptautisko attiecību daļas 
vecākā inspektore

No 1. jūlija daudzbērnu ģimenes 
locekļi ir tiesīgi saņemt atlaidi 25% 
apmērā no vienas biļetes cenas, brau-
cot reģionālo maršrutu autobusos un 
vilcienos. Būtiski, ka atlaide pienākas 
tikai tiem daudzbērnu ģimenes lo-
cekļiem, kuri ir saņēmuši 3+ Ģime-
nes karti un kuru vārds un uzvārds ir 
norādīts uz šīs kartes. Līdz ar minēto 
karti daudzbērnu ģimenes loceklim, 
kurš vēlas saņemt atlaidi, jāuzrāda arī 
personu apliecinošs dokuments, kas 
saskaņā ar Personu apliecinošu do-
kumentu likumu ir pase vai personas 

apliecība jeb ID karte (autovadītāja 
vai kāda cita apliecība šajā gadījumā 
nav derīga). Papildus informējam, ka 
atlaide ir piemērojama tikai biļetēm, 
kas paredzētas vienam braucienam, 
bet patlaban tā netiek attiecināta uz 
abonementa biļetēm. Pirms izsniegt 
pasažierim biļeti ar atlaidi, jāpārlie-
cinās par šādām lietām:

1) jāpalūdz personai uzrādīt 3+ Ģi-
menes karti un personu apliecinošu 
dokumentu. Jāpārbauda, vai pasē vai 
ID kartē norādītais personas vārds un 
uzvārds ir redzams arī uz attiecīgās 

kartes; kartes vienā pusē ir rakstīts 
kartes īpašnieka (vecāku) vārds un 
uzvārds, bet otrā pusē ir bērnu vārds 
un uzvārds; atlaidi var saņemt tad, ja 
pasažiera vārds un uzvārds ir norā-
dīts kartes vienā vai otrā pusē);

2) pārbaudīt, vai 3+ Ģimenes kartes 
priekšpusē ir iestrādāta Latvijas Goda 
ģimenes hologramma sudraba krāsā;

3) jāpārbauda kartes derīguma ter-
miņš, kas norādīts kartes otrajā pusē.

 3+ Ģimenes karti var saņemt, sazi-
noties ar Sabiedrības integrācijas fondu, 
kas ir atbildīgs par šo karšu izdošanu, 
izsniegšanu, vai meklēt papildu infor-
māciju mājaslapā www.godagimene.lv.

 Ligita Olante, 
Rīgas plānošanas reģiona 

Sabiedriskā transporta 
nodaļas vadītāja

Daudzbērnu ģimenēm – 25% atlaide braucieniem 
reģionālo maršrutu autobusos un vilcienos
Saskaņā ar valdības sēdē pieņemto lēmumu 
ir apstiprināti jauni Ministru kabineta noteikumi 

„Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi”, iekļaujot 
daudzbērnu ģimenes locekļus kā jaunu braukšanas 
maksas atvieglojumu saņēmēju kategoriju. 

Pilotē dronu droši un tiesiski!
Šovasar VA „Civilās aviācijas aģentūra” ir sākusi 
informatīvo kampaņu, kas palīdz izprast Ministru kabineta 
2016. gada 22. novembra noteikumus Nr. 737 „Kārtība, 
kādā veicami bezpilota gaisa kuģu un tādu cita veida 
lidaparātu lidojumi, kuri nav kvalificējami kā gaisa kuģi”. 
Normatīvais akts attiecas uz jebkuru personu, kuras 
īpašumā vai valdījumā ir bezpilota gaisa kuģis vai kura 
vēlas veikt bezpilota gaisa kuģa lidojumus, kā arī 
uz komersantiem un personām, kas organizē bezpilota 
gaisa kuģu lidojumus.

http://www.caa.lv
https://www.facebook.com/PiloteDronu
https://www.facebook.com/PiloteDronu
http://www.likumi.lv
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Pasaules kausa 
izcīņas 6. posms 
un Eiropas čempionāts
Novuss
No 22. līdz 23. jūlijam Liepājā 
notika Pasaules kausa izcīņas 
6. posma sacensības un Eiropas 
čempionāts novusā.
Pasaules kausa izcīņas 6. pos-
ma sacensībās piedalījās pieci 
sporta kluba „Babīte” pārstāv-
ji. 159  dalībnieku konkurencē  
9. vietu izcīnīja Alfrēds Reinsons, 
Igors Ramba – 20. vietu, Ainārs 
Grosens – 24. un Gaidis Čoders – 
55.  vietu. 48 dāmu konkurencē 
Aivai Ošai – 24. vieta.
Ņemot vērā Pasaules kausa izcī-
ņas 6. posma sacensību rezultā-
tus, Eiropas čempionātam kvali-
ficējās 16 labāko rezultātu iegu-
vēji, no Babītes novada – Alfrēds 
Reinsons. Babītes novada novusa 
meistars izcīnīja 6. vietu Eiropas 
čempionātā. 
Tiem, kuri neiekļuva Pasaules 
kausa izcīņas 6. posma 16 labāko 
vidū, sacensību otrajā dienā bija 
iespēja sacensties dubultspēlēs, 
kur mūsu sportisti varēja sevi pa-
rādīt no labākas puses. 51 vīriešu 
pāra konkurencē par sacensību 
uzvarētājiem kļuva Babītes no-
vada novusa meistari Gaidis Čo-
ders un Igors Ramba. Savukārt 
jaukto pāru konkurencē Aiva 
Oša un Ainārs Grosens ierindo-
jās 18. vietā.

Starptautiskais
čempionāts
vecmeistariem
Vieglatlētika
No 27. jūlija līdz 6. augustam 
Dānijas pilsētā Orhūsā notika 
XX  jubilejas čempionāts vieglat-
lētikā vecmeistariem. 
Latviju pārstāvēja 57 dalībnieki, 
tostarp Babītes novada iedzīvo-
tāja Ilona Kojaloviča. I. Koja-
loviča piedalījās šķēpa mešanā,  
ar rezultātu 37 metri un 12 cen-

timetri savā vecuma grupā izcī-
not 4. vietu. 

Babītes novada
sporta spēles 
Pludmales volejbols
Jūlijā un augustā pie Piņķu 
ūdenskrātuves Babītes sporta 
kompleksa pludmales volejbo-
la laukumos norisinājās Babītes 
novada 2017. gada sporta spēles 
pludmales volejbolā. 
n 22. jūlijā pirmajā posmā pieda-

lījās 12 komandas. 1. vietu iz-
cīnīja Matīss Senkāns un Egīls 
Strods; 2. – Filips Fiļs un Māris 
Baumanis; 3. – Edgars Putniņš 
un Kaspars Rubenis. 
n 28. jūlijā otrajā posmā piedalī-

jās septiņas komandas. 1. vietu 
izcīnīja F. Fiļs un M. Baumanis; 
2. – Kristaps Dūšelis un Jānis 
Dūšelis; 3. – Kristaps Lapsiņš 
un Toms Klāvs.
n 12. augustā trešajā posmā pieda-

lījās deviņas komandas. 1. vietu 
izcīnīja M. Senkāns un E. Strods; 
2. – J. Dūšelis un K. Rubenis; 3. – 
F. Fiļs un M. Baumanis.
n Visu trīs posmu kopvērtēju-

mā 1. vietu izcīnīja F. Fiļs un 
M. Baumanis (168 punkti), 2. – 
K. Lapsiņš un T. Klāvs (148) 
un 3. – J. Dūšelis un K. Rube-
nis (132). 
n 5. augustā norisinājās sacensī-

bas pludmales volejbolā vete-
rāniem, kur piedalījās astoņi 
dalībnieki. Sacensību izspēles 
kārtība bija ,,pludmales karaļa” 
turnīra izspēles formāts, kur 
dalībnieki pēc katra izspēlēta 
seta mainās pārniekiem un krāj 
katrs savus punktus. 1. vietu iz-
cīnīja Jānis Kozlovskis, 2. – Jānis 
Zivtiņš, 3. – Raimonds Ilenāns 
un 4. – vienīgā daiļā dzimuma 
pārstāve Jeļena Ceplīte.

Guntars Reika 
un Sergejs Varša,

Babītes sporta 
kompleksa pārstāvji

Plānotie nodarbību laiki 
(var būt izmaiņas):
n no pirmdienas līdz piektdie-

nai – plkst. 17.20–18.00 un plkst. 
18.00–18.40;  katrai grupai – vie-
nu reizi nedēļā.
n Nodarbības ilgums: 40 min.
n Vietu skaits grupā: 15 bērni.

Pieteikšanās notiek elektro-
niski līdz 4. septembrim, sūtot 
pieteikumu uz e–pasta adresi:  
ilze.jermaka@babite.lv.

Piesakoties jānorāda:
n bērna vārds, uzvārds, pers. kods*;
n vēlamā nodarbības diena un laiks;
n vecāka/aizbildņa e–pasts un tāl-

ruņa numurs.
*Nepieciešams deklarētās 

dzīvesvietas pārbaudei 
pašvaldības iedzīvotāju reģistrā

Piesakoties uz peldēšanas ap-
mācībām, bērna dzīvesvietai 
jābūt deklarētai Babītes novadā 
pēdējos trīs mēnešus!

Informācija par uzņemšanu un 
nodarbību laiku vecākiem tiks iz-
sūtīta elektroniski uz pieteikumā 
norādīto e–pasta adresi līdz 7. sep-
tembrim. Informācija par Babītes 
sporta kompleksa mazo baseinu un 
iekšējās kārtības noteikumiem pie-
ejama www.babite.lv sadaļā „Sports”.

Nodarbību sākuma datums tiks 
precizēts.

Babītes sporta kompleksa 
administrācija

5–6 gadīgo bērnu 
peldētapmācība 
Babītes sporta kompleksā

Jaunākie sporta 
sacensību rezultāti

          INFORMĀCIJA

Babītes mūzikas skolas (Jūrmalas ielā 14A, Piņķos) Lielajā zālē aici-
nām uz sapulcēm:
n 24. augustā plkst. 18.00 – jauno interešu izglītības audzēkņu ve-

cāku sapulce un līgumu slēgšana;
n 29. augustā plkst. 18.00 – sagatavošanas un 1. klases audzēkņu 

vecāku sapulce un līgumu slēgšana.
Babītes mūzikas skolas administrācija

Informācija Babītes 
mūzikas skolas audzēkņu vecākiem

Sākot ar septembri, Babītes sporta kompleksa mazajā peldbaseinā vienu reizi nedēļā 
tiks organizētas bezmaksas peldēšanas apmācības grupas 5 līdz 6 gadus veciem bērniem, 
kuru dzīvesvieta deklarēta Babītes novadā.
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Latvijas un Vācijas komanda 
1.  kārtā divu neizsēto duetu cīņā 
ar 6:2, 7:5 pieveica ASV koman-
du  – Heiliju Baptisti/Natašu Sa-

bhešu. Savukārt pēc tam ar 6:3,  
6:3 uzvarēts ar trešo numuru iz-
sētais ASV un Lielbritānijas pāris 
Keila Deja/Keitija Svona.

16 gadus vecā Vismane un vi-
ņas 17 gadus vecā pāriniece Nī-
maijere ceturtdaļfinālā tikās ar 
neizlikto Serbijas un Slovēnijas 
duetu Olgu Daņiloviču/Kaju Ju-
vanu un tikai 57 minūšu ilgā cīņā 
cieta sagrāvi ar 1:6, 2:6.

Avots: sportacentrs.com

Babītes novada iedzīvotāja Daniela Vismane 
startējusi prestižajā Vimbldonas tenisa turnīrā
Latvijas labākā junioru vecuma tenisa spēlētāja, 
Babītes novada iedzīvotāja Daniela Vismane pabeidza 
startu Vimbldonā, kur dubultspēļu turnīrā kopā 
ar Vācijas tenisisti Juli Nīmaijeri tika līdz ceturtdaļfinālam.

http://www.babite.lv
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Novadnieks Ģirts Bricis 
gūst lieliskus panākumus 
Pasaules kausa izcīņas 
sacensībās un kļūst 
par nacionālo čempionu 
senioriem Latvijas 
Republikas Nacionālajā 
čempionātā konkūrā. 

Latvijas valsts izlases sportists 
Ģirts Bricis (pārstāv Babītes no-
vada sporta klubu „Sport De 
Lux”) veiksmīgi aizvadījis 28.–
30.  jūlijā Rīgā notikušās Centrāl- 
eiropas zonas Pasaules kausa 
(PK) izcīņas sacensības, kas ir 
svarīgākais gada notikums Latvi-
jas jāšanas sportā.

PK Rīgas posma turnīrs no-
tika deviņos maršrutos ar da-
žādu šķēršļu augstumu. Bricim 
izdevās izcīnīt divas uzvaras ar 
zirgiem Rigonda un Donau, kā 
arī iegūt trešo, ceturto, piekto 
un astoto godalgoto vietu. No 
PK galvenās distances, kas dod 
kvalifikācijas punktus 2018. gada 
Pasaules spēlēm, jātnieks izstājās, 
jo tajā startēja ar maz pieredzēju-
šu zirgu, kam šis bija tikai otrais 
nopietnais starts.

Ģirts Bricis: „Ir liels prieks par 
uzvarām, jo man ļoti patīk startēt 
pašmāju līdzjutēju klātbūtnē. Tā-
pat kā hokejā mums Latvijā ir vis-

labākie līdzjutēji. Neskatoties uz 
to, ka sacensības ir mūsu ikdiena, 
jebkura uzvara sniedz milzu gan-
darījumu un jebkurš zaudējums ir 
nepatīkams. Jāšanas sportā rezul-
tāts ir ļoti elastīgs, jo zirgs ir dzīva 
būtne, kuram ir savs priekšstats 
par lietām. Mēs varam iemācīt un 
sagatavot zirgus augstākam spor-
tam, bet lielu lomu sacensībās 

spēlē tieši zirga fiziskā sagatavotī-
ba un sportiskā veiksme.”

PK ietvaros notika arī nacio-
nālās sacensības bērniem, kurās 
veiksmīgi startēja Babītes vidus-
skolas 7.  klases skolniece Anna 
Adriāna Arāja (pārstāv Babītes 
novada sporta klubu „Sport De 
Lux”), ar zirgu Conterina izcī-
not 4. vietu. 

„Sport De Lux” jātniekiem šajā 
sezonā jau izdevies izcīnīt virkni 
uzvaru un godalgu dažādu rangu 
jāšanas sporta sacensībās. Godal-
goto vidū ir šādi Babītes novada 
pārstāvji: Ģirts Bricis, Kate An-
sone, Aleksandra Zumente, Anna 
Adriāna Arāja, Laura Gustsone, 
Emīlija Elizabete Zandere, Jeka-
terina Krivtsova, Aija Augstkal-

ne, Anete Paula Stakinova, Aija 
Patmalniece, Raimonds Ruķeris, 
Liāna Meļņikova.

No 12.  līdz 13.  augustam Rīgā, 
sporta centrā „Kleisti”, notika 
ikgadējais Latvijas Republikas 
Nacionālais čempionāts konkūrā 
pieaugušajiem, jaunajiem jātnie-
kiem, junioriem, bērniem, poniju 
jātniekiem, amatieriem un jaun-
zirgiem.

Jau septīto reizi par nacionālo 
čempionu senioriem kļuva Ģirts 
Bricis, kurš ieskaitē startēja ar 
zirgu Dunau. Cīņa par titulu 
(divi maršruti ar šķēršļu aug-
stumu no 140  līdz 145  cm) risi-
nājās spraiga, jo visi zirgi, kuri 
startēja galvenajos čempionāta 
maršrutos, pirms divām nedē-
ļām piedalījās CSI2W Pasaules 
kausa izcīņas sacensībās Rīgā un 
bija lieliskā fiziskā formā.

Pirmo reizi karjerā Bricis iz-
cīnīja uzvaras kopvērtējumā arī 
abās jaunzirgu konkurencēs, star-
tējot ar 5  un 6/7  gadus jauniem 
zirgiem. Kopumā Ģirts Bricis 
uzvarēja piecos no sešiem šī gada 
LR Nacionālā čempionāta marš-
rutiem, kuros startēja. 

Kate Ansone,
 RJSK „Sport De Lux” 
valdes priekšsēdētāja

Babītes novada vieglatlēts 
Māris Grēniņš 26. jūlijā 
Turcijā izcīnīja zelta 
medaļu pasaules nedzirdīgo 
olimpiādē („Samsun – 23rd 
Summer Deaflympics 2017”) 
tāllēkšanas sacensībās. 
Labākais rezultāts – 7,21 m.

Vasara – aktīvs laiks, 
lai par mācību iestādē 
īstenoto dalītos pieredzē 
ar Latvijas un starptautiska 
mēroga auditoriju.  

Sadraudzības vizītē 20. jūlijā Babī-
tes novada pašvaldības Kultūrizglī-
tības centrā uzņēmām bērnu kori 
no Pekinas, kas kopā ar pedago-
giem ieradās Latvijā, lai piedalītos 

„Nāciju Grand Prix Rīga 2017” un 
3. Eiropas koru olimpiādē. Tikša-
nās laikā Pekinas bērnu koris klāt-
esošajiem nodziedāja savas tautas-
dziesmas, bet Babītes vidusskolas 
mākslinieciskie kolektīvi sniedza 
dziesmu un deju priekšnesumus, 
kā arī iemācīja viesiem dziesmu 

„Seši mazi bundzinieki” un deju 
„Plaukstiņpolka”. Kora vizīti Latvijā 
organizēja nevalstiskā organizācija 
China Young Cultural Ambassa-
dors (CYCA), kas nodrošina ķīnie-
šu jauniešiem starptautiskus kultū-
ras apmaiņas pasākumus. 

Notikumiem bagāta šī vasara 
bija Ekoskolas padomei. Padomes 
koordinatore – pedagoģe Diāna 

Eglīte – kopā ar izglītojamajiem 
Ēriku Kuzmiču, Nadīnu Stumbri 
un Kristiānu Āboliņu piedalījās 
Vides izglītības fonda organizētajā 

„Ekoskolu vasaras forumā”, kas šo-
gad notika no 8. līdz 13. augustam 
Koknesē. Lai dalītos pieredzē, ie-
pazītos ar aktualitātēm vides izglī-
tībā, forumā pulcējās 110 Ekosko-
lu koordinatoru no visas Latvijas. 
Jaunieši piedalījās arī „Vasaras Za-

ļajā skolā”, kur darbojās atraktīvās 
nodarbībās un meistarklasēs kopā 
ar pieredzējušiem viedokļu līde-
riem un ekspertiem no vadošajām 
vides organizācijām. 

11. augustā Babītes vidusskolas 
Ekoskolas padome uzņēma viesus 
no Taivānas izglītības iestādēm. 
Izglītojamie iepazīstināja viesus ar 
Babītes novadu, izglītības iestādi, 
Ekoskolas padomes darbu un tās 

īstenotajiem projektiem. Tikšanās 
laikā viesi pastāstīja par vides sa-
glabāšanas projektiem, kurus viņi 
īsteno savā valstī. Diskusijā mēs 
un viesi vienojāmies par turpmā-
ko sadarbību un nākotnē kopīgi 
plānotiem projektiem. Vizītē pie-
dalījās arī Taipejas misijas Latvijā 
vadītājs Rong–Chuan Wu.

Babītes vidusskolas deju ko-
lektīvs „Bize” jūnijā piedalījās 
starptautiskajā dejas un mūzikas 
festivālā „St. Ivans Days” Ungā-
rijā. Festivālā „Bize” uzstājās ar 
koncertprogrammu, kuru klāt-
esošie uztvēra ar lielu sajūsmu un 
ovācijām. Pasākuma organizatori 
atzinīgi novērtēja deju kolektīva 
sniegumu un pateicās tā vadītājai 
Lindai Plostniecei par precīzo un 
atraktīvo priekšnesumu. 

Ar aktuālāko informāciju par 
norisēm Babītes vidusskolā var ie-
pazīties mācību iestādes interneta 
vietnē un sociālajā profilā Facebook.

Informāciju sagatavojusi 
Sanita Baginska, 

Babītes vidusskolas 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Starptautiskie projekti Babītes vidusskolā

Taivānas Ekoskolu delegācija un Babītes vidusskolas Ekoskolas 
padomes dalībnieki. 
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Vieglatlēts 
no Babītes novada 
iegūst zelta medaļu 
tāllēkšanā

Vieglatlēts Māris Grēniņš 
izcīna zelta medaļu pasaules 
olimpiādē.
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Augsti sasniegumi jāšanas sportā

Ģirts Bricis septīto reizi izcīnīja čempiona titulu Latvijas Republikas Nacionālajā čempionātā konkūrā.

FO
TO

: 
R

JS
K

 „
SP

O
R

T 
D

E 
LU

X”
 A

R
H

ĪV
S



8 |  www.babite.lv 2017. gada 22. augusts, nr. 88

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”

2017. gada jūlijā Babītes novadā
piedzimuši astoņi bērni –
divas meitenes un seši zēni.
Iedzīvotāju skaits 1. augustā: 10 871

9. SEPTEMBRĪ NO PLKST. 10.50 PIE PIŅĶU ŪDENSKRĀTUVES

11.00 – volejbols (4 x 4),
futbols (6 x 6 un 8 x 8), strītbols (3 x 3) 

11.00–15.00 skrējiens apkārt Piņķu ūdenskrātuvei (starts plkst. 11.30),
 sprinta skrējiens, tāllēkšana no vietas, lodes grūšana,

komandu „biatlona” stafete, svaru bumbu celšana, 
svaru stieņa spiešana guļus, mešana mērķī, boulings,

ģimeņu „daudzcīņa”, airēšanas slaloms.

Apbalvošana – no plkst. 15.00; 1.–3. vietu ieguvējiem – medaļas 

 Ģimeņu „daudzcīņas” sacensību uzvarētājiem – 
dāvanu kartes 100 eiro vērtībā no TK „Spice” (trim ģimenēm), 
ar pārsteiguma balvām sacensību atbalsta picērija „HotBox”.

Nolikumu skaties: www.babite.lv. Organizē: Babītes sporta komplekss

BABĪTES NOVADA 
VASARAS SPORTA SPĒLES 2017

Mēģinājumi notiek: 
Babītes novada pašvaldības 
Kultūrizglītības centra filiālē 

„Vietvalži” Spuņciemā. 

Senioru deju kopa „Gāte”
Cienījamās kundzes!
Aicinām pievienoties Babītes no-
vada senioru deju kopai „Gāte”. 
Kopu vada deju pedagoģes Laim-
dota Andersone un Maija Fedo-
ruškina. Apgūsim Eiropas senioru 
deju asociācijas deju repertuāru 
un mācīsimies izdejot dažādus 
ritmus. Nodarbības notiks, sākot 
no 5. septembra, otrdienās plkst. 

15.00. Pieteikties var, zvanot pa 
tālr. 29907122.

Amatierteātris 
„Kalambūrs”
Babītes novada amatierteātris 

„Kalambūrs” no 2017. gada sep-
tembra uzņem jaunus dalībniekus 
savā draudzīgajā kolektīvā:
n jauniešu vecuma grupā no 

12 līdz 18 gadu vecumam;
n vidējās paaudzes grupā no 

18 gadu vecuma līdz … .
Pieteikšanos gaidīsim uz e–pasta 
adresi: kalamburs.info@inbox.lv. 
Plašāku informāciju par nodarbī-

bu laikiem sniegsim un uz citiem 
jautājumiem labprāt atbildēsim 
e–pastā vai pa tālr. 20001958.

Mūsdienu 
deju grupa „Platīns”
Ja tev patīk mūsdienu mūzika, vien-
mēr esi gribējis dejot un uzstāties, 
mēs gaidām tieši tevi! Deju grupa 

„Platīns” uzņem jaunus dalībniekus 
vecumā no 5–18  gadiem. Nodarbī-
bas notiek otrdienās un ceturtdienās. 
Pieteikšanās  – līdz 30.  septembrim. 
Papildu informācijai zvaniet pa 
tālr. 26552745 vai rakstiet uz e–pasta 
adresi aija.meiksane@gmail.com. 

Salas pagasta amatiermākslas kolektīvi 
aicina jaunus dalībniekus

KULTŪRIZGLĪTĪBAS 
CENTRĀ
LIELAJĀ ZĀLĒ
(Jūrmalas iela 14A, Piņķi)
28. septembrī plkst. 18.00 – ra-
došās apvienības „Teātris un es” 
jautrā izrāde bērniem un vecā-
kiem „Kā kļūt par varoni?!”. Izrā-
des ilgums: 50  min. Mērķaudito-
rija: bērni pirmsskolas un sākum-
skolas vecumā un viņu vecāki. 
Biļetes cena – 4 eiro. 
Biļetes uz pasākumiem Kultūriz-
glītības centrā pie dežuranta var ie-
gādāties katru darbdienu no plkst. 
8.00 līdz 20.00, sestdienās  – no 
plkst. 10.00 līdz 16.00. Uzmanību! 
Biļešu skaits ir ierobežots. Aktuālā-
kā informācija par biļešu pieejamī-
bu  – pašvaldības interneta vietnē  
www.babite.lv un ww.facebook.com/ 
Babitesnovads pie attiecīgā pasākuma. 

KULTŪRIZGLĪTĪBAS 
CENTRĀ SALAS PAGASTĀ 

„VIETVALŽI”
(„Vietvalži”, Spuņciems, Salas pa-
gasts)
2. septembrī plkst. 15.00 – izstāžu 
zāles atklāšanas pasākums „Salas 
pagasts. Eduards Pāvuls. Savējais”. 
Vairāk informācijas – 1. lpp. Ieeja 
pasākumā  – ar ielūgumiem (pie-
ejami pie dežuranta kultūrizglītības 
centrā „Vietvalži” no 28.  augusta, 
pirmdienās–ceturtdienās – no pulk-
sten 10 līdz 18.)  Uzmanību  – ielū-
gumu skaits ir ierobežots!

9. septembrī – 
Tēvu dienai veltīti pasākumi 
no plkst. 13.00 līdz 17.00 skvērā:

n „Lielās koka spēles” – galda spē-
les ģimenei vai draugu pulkam, 
bez vecuma ierobežojuma;

n mākslas plenērā kopā ar bied-
rību „Radošais laiks” ikviens 
interesents, bez vecuma iero-
bežojuma, varēs radīt pašizga-
tavotu dāvanu savam mīļajam 
tētim vai vienkārši izmēģināt 
dažādas gleznošanas tehnikas 
profesionāla mākslinieka vadī-
bā, piedalīties grafikas darbnīcā, 
kā arī veidot no māla. Visi dar-
bam nepieciešamie materiāli 
būs pieejami uz vietas. Projekts 

„Novadu zīmē” ir viena no se-
šām iniciatīvām, kam piešķirts 
Babītes novada pašvaldības 
līdzfinansējums, piedaloties 
Latvijas valsts simtgadei veltīto 
pasākumu konkursā „Es esmu 
Latvija”. Ieeja – bez maksas. 

Plkst. 21.00 – atpūtas vakars ar 
groziņiem tētiem, mammām un 
ne tikai... Par vakara muzikālo no-
formējumu rūpēsies grupa „Stra-
divari”. Ieeja – 8 eiro.

Ieejas kartes pieejamas:
n kultūrizglītības centrā „Vietval-

ži” („Vietvalži”, Spuņciems, Sa-
las pagasts) pie dežuranta pirm-
dienās–ceturtdienās – no plkst. 
10.00 līdz 18.00;
n Kultūrizglītības centrā Piņķos 

(Jūrmalas 14 A, Piņķi, Babītes 
pagasts) pie dežuranta katru 
darbdienu – no plkst. 8.00 līdz 
20.00, sestdienās – no plkst. 
10.00 līdz 16.00. 
n stundu pirms atpūtas vakara sā-

kuma.

BIBLIOTĒKĀ
(Jūrmalas iela 14A, Piņķi)
Izstādes augustā: 
Tematiskās izstādes:
n Latvijas valsts simtgadei veltītā 

projekta „Pa tautastērpa pēdām” 
tautastērpu un grāmatu izstāde.

n biedrības „Radošais laiks” rado-
šo darbiņu izstāde.

Ievērojamu 
kultūras  darbinieku 
un rakstnieku  
jubileju izstādes:
n literatūrzinātniecei, rakstniecei 

Saulcerītei Viesei – 85;
n dzejniekam, publicistam Arvī-

dam Plaudim – 75;
n angļu rakstniecei Enidai Blaito-

nai – 120;
n brazīliešu rakstniekam Paulu 

Koelju – 65;
n rakstniekam Jānim Jaunsudra-

biņam – 140;
n aktierim Gunāram Placēnam – 90.
Jaunieguvumu izstāde – bērnu 
grāmatas, nozaru literatūra, daiļ-
literatūra.
Plašāka informācija par pasāku-
miem pašvaldības interneta vietnē 
www.babite.lv un „Facebook” profilā 
www.facebook.com/Babitesnovads.

CITI PASĀKUMI
2.  septembrī plkst. 14.00 Beber-
beķu vācu karavīru kapsētā notiks 
piemiņas pasākums, kas veltīts 
Rīgas–Beberbeķu vācu karavīru 
kapu 10.  pastāvēšanas gadadie-
nai un visu Pasaules karu upuru 
piemiņai. Organizē Vācijas tautas 
apvienība. 

          TUVĀKO PASĀKUMU PLĀNS
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