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Apkopotie dati rāda, ka pēdē-
jo sešu gadu laikā izglītojamo 
skaits Babītes vidusskolā ir 
pieaudzis teju par trešdaļu: ja 
2011./2012. mācību gadā Babītes 
vidusskolā mācījās 668 izglīto-
jamie, 2017./2018. mācību gadā 
skolā mācās jau 933 izglītojamie. 

Neraugoties uz dažādiem opti-
mizēšanas pasākumiem, esošajās 
telpās ar katru gadu kļuva aizvien 
šaurāk, tāpēc, izsludinot iepirku-
mu Babītes vidusskolas pārbūvei, 
tika nolemts pārbūvēt Babītes 
vidusskolas ēku, izbūvējot jau-
nu korpusu ar papildu telpām 

mācību procesa nodrošināšanai. 
Projekta īstenošanas gaitā skolas 
ēkai tiks izbūvēta piebūve un da-
ļēji pārbūvētas esošās ēkas telpas, 
kas veidos savienojumu ar jauno 
ēku. Jaunajā skolas korpusā būs 
četri stāvi, kas ļaus iekārtot 28 
mācību klašu telpas, 18 laborato-
riju telpas, piecus kabinetus spe-
ciālistiem un citas telpas. Babītes 
vidusskolas pārbūves projekts 
paredz arī visas skolas ēkas no-

drošināšanu ar vides pieejamību 
cilvēkiem ar kustību traucēju-
miem (patlaban vides pieejamība 
ir tikai ēkas pirmajā stāvā), jo ēkā 
tiks iebūvēts lifts. 

Skolas telpu paplašināšanas 
rezultātā jaunā korpusa pirmajā 
stāvā paredzētas arī mūsdienīgas 
muzeja telpas, kurās būs iekārto-
ta ekspozīcija par Babītes novada 
vēsturi, ko varēs apmeklēt ikviens 
interesents. 

Skolas pārbūves process jau ir 
sācies, korpusu plānots pabeigt 
2018. gada maijā, savukārt eks-
pluatācijā nodot – jūlijā.  

Projekta izmaksas plānotas 
4 020 661 eiro apmērā. 

Lelde Drozdova-Auzāne, 
Babītes novada 

pašvaldības 
sabiedrisko attiecību 

speciāliste 

Babītes vidusskolas ēkai 
top piebūve
Ņemot vērā to, ka izglītojamo skaits Babītes vidusskolā ir 
pieaudzis, uzsākta jauna skolas korpusa būvniecība, ko 
plānots pabeigt pirms nākamā mācību gada sākuma.

Skolas ēkai tiks izbūvēta piebūve un daļēji pārbūvētas esošās telpas, kas veidos savienojumu ar jauno ēku.
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Kā stāsta izstāžu zāles vadītāja Dace 
Ulpe, „Pāvulu dzimta ir viena no 
senākajām un lielākajām Babītes 
novada Salas pagastā, un, lai arī 
Eduards Pāvuls dzimis Jūrmalā, 
viņa dzīve bija cieši saistīta ar Liel-
upes pretējo krastu. Arī aktiera at-
dusas vieta ir Salas kapsētā. Izstāde 
iekārtota kādreizējā pagastmājā, kur 
E.  Pāvuls jaunībā apmeklēja balles, 
bet 1981. gadā viņš šajā ēkā filmējās 
televīzijas filmā „Ilgais ceļš kāpās”.  
Paralēli bagātīgajam fotogrāfiju, do-
kumentu un priekšmetu klāstam 
izstādei ir arī digitāls risinājums, ko 
veidojis Jānis Jankevics, – tas ļaus 
apmeklētājiem iepazīties ar E. Pāvu-
la biogrāfijas faktiem, radošo darbī-
bu, kā arī dzirdēt aktiera ieskaņoto 
Aleksandra Čaka poēmas „Mūžī-
bas skartie” fragmentu. Izstādes 
telpa, kuru iekārtojusi māksliniece 
Lilija Dinere, uzskatāma par atse-
višķu mākslas darbu, kas palīdzēs 
iejusties mazliet maģiskajā radošas 
personības dvēseles atmosfērā. Īpa-
ši interesants objekts ir tēlniecības 
darbs „Pāvulu dzimtas koks”  – to 
veidojuši tēlnieki Roberts Diners un 
Andris Loss, un tajā apkopoti dati 
no 1750. gada. Nākotnē ēkā būs ska-

tāma pagasta un tā dzimtu vēsturei 
veltīta ekspozīcija, kas patlaban vēl 
tiek veidota.”

Lai gremdētos atmiņās par leģen-
dāro latviešu aktieri, 2. septembrī uz 
izstāžu zāles atklāšanas pasākumu 

„Salas pagasts. Eduards Pāvuls. Sa-
vējais” pulcējās viesi, kuri savulaik 
bijuši saistīti ar E.  Pāvulu darbā 
un ikdienā, kā arī Pāvulu dzimtas 
pārstāvji. Pasākuma režiju veidoja 
Latvijas Kultūras akadēmijas Edu-
arda Smiļģa Teātra muzeja vadītājs 
Jānis Siliņš, kurš E.  Pāvulu pazinis 
kopš dzimšanas. J.  Siliņš ir ieklau-
sījies E. Pāvula domās, redzējis viņa  

iestudējumus un izstādes atklāšanas 
pasākumā vēlējās ieskicēt aktiera 
devumu skatuves un kino mākslā.

Aktieri Zane Jančevska un Jānis 
Paukštello, kā arī mūziķis Jēkabs 
Jančevskis sarīkojumā palīdzēja 
raisīt noskaņu draudzīgām saru-
nām par Eduardu Pāvulu. Vēstur-
niece Inga Sarma sniedza ieskatu 
notikumiem bagātajā un  vairāk 
nekā piecus tūkstošus gadu ilgajā 
Salas vēsturē, kas atspoguļosies jau-
najā vēstures ekspozīcijā „Burvju 
spogulis”, kas taps nākamajā gadā. 
Pasākuma laikā tika atskaņoti frag-
menti no kinofilmām „Izpostītā 

ligzda”, „Ceplis” un izrādes „Velna-
kaula dvīņi”. Atmiņās par E. Pāvulu 
dalījās arī aktiera meita Ilze Mētra 
un Latvijas Nacionālā teātra aktrise 
Lolita Cauka (Rūta filmā „Vella kal-
pi”), atminoties gan to, kā kopā ar 
E. Pāvulu strādājusi 1991. gadā ba-
rikāžu laikā, gan viņa nozīmi valsts 
atjaunošanas brīdī. 

Pasākuma noslēgumā klātesošos 
uzrunāja Babītes novada pašvaldī-
bas domes priekšsēdētājs Andrejs 
Ence, uzsverot, ka iespēja izveidot 
tautā iemīļotajam aktierim veltītu 
piemiņas vietu ir liels gods. Viņš pa-
teicās visiem – Pāvulu ģimenei un 
izstādes radītājiem – par viņu iegul-
dījumu un aktierim piederošu lietu 
uzticēšanu, kas ļāva izveidot vietu, 
kur par Eduarda Pāvula dzīves gai-
tām un viņa dzimtas koku varēs uz-
zināt plašāka sabiedrība.

Izstāžu vadītāja D.  Ulpe atklāj, 
ka tieši cilvēki, kuri savulaik bijuši 
kopā ar E. Pāvulu gan uz teātra ska-
tuves, gan filmējušies kino, ir 
apliecinājums tam, ka viņš 
vēl arvien ir savējais, un 
tāds bija arī izskanē-
jušā pasākuma nosau-
kums – „Salas pagasts. 
Eduards Pāvuls. Savējais”.  
Ekspozīcija veidota par Ba-

bītes novada pašvaldības finanšu 
līdzekļiem. Turpmāk gan Salas 
pagasta iedzīvotājiem, gan viesiem 
būs iespēja apmeklēt izcilā aktiera 
piemiņai veltīto izstādi un izzināt Sa-
las pagasta vēsturi. Plašāka informā-
cija par izstādēm un to apmeklējuma 
iespējām, kā arī 2. septembra pasāku-
ma fotogalerija un video – pašvaldī-
bas tīmekļa vietnē www.babite.lv un 
www.facebook.com/Babitesnovads. 

Ilze Aizsila,  
Babītes novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste 

Babītes novadā 
atklāta izstāžu zāle ar 

veltītu ekspozīciju

2017. gada 2. septembrī Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības centra filiālē 
Salas pagastā „Vietvalži” (Spuņciemā) ar tematisku pasākumu „Salas pagasts. 
Eduards Pāvuls. Savējais” tika atklāta izstāžu zāle – Eduardam Pāvulam veltīta memoriālā 
izstāde un ekspozīcija par Salas pagasta vēsturi. 

Eduarda Pāvula meita Ilze Mētra un dēls Uģis Pāvuls.

Izstāžu zāles atklāšana. Zane Jančevska un Jēkabs Jančevskis.

Sarīkojuma vadītājs 
Jānis Siliņš.
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          babītes novada pašvaldības domes pieņemtie lēmumi augustā

Babītes novada pašvaldības domes sēdē  
23. augustā izskatīti 39 darba kārtībā iekļautie 
punkti. Sēdē piedalījās 15 deputāti.

Domes lēmumi īsumā:
1) par Babītes novada teritorijas plānojuma iz-

strādes vadītāju apstiprināt Babītes novada 
pašvaldības Administrācijas Plānošanas un 
būvniecības daļas vadītāju Veldzi Liepu; 

2) Babītes novada pašvaldības Administrācijas 
Plānošanas un būvniecības daļas vadītājai 
un teritorijas plānotājām deleģēt tiesības 
Babītes novada pašvaldības vārdā sagatavot 
un izsniegt nosacījumus zemes ierīcības pro-
jektu izstrādei; 

3) piešķirt adresi Celtnieku iela 11A, Babīte, Ba-
bītes pagasts, nekustamā īpašuma kadastra 
apzīmējums 80480040690, zemes vienībā 
uzceltajai viendzīvokļa dzīvojamajai mājai; 

4) piešķirt nekustamā īpašuma „Laimītes”, ka-
dastra Nr.  80480080418, zemes vienībai 
ar kadastra apzīmējumu 80480080415 un 
uz tās būvniecībā esošajai jaunbūvei adresi 

„Laimītes”, Vīkuļi, Babītes pagasts. Mainīt 
nekustamā īpašuma „Laimītes”, kadastra 
Nr. 80480080418, zemes vienībai 0,2 ha pla-
tībā ar kadastra apzīmējumu 80480080415 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no ne-
apgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves 
zeme uz individuālo dzīvojamo māju apbūve; 

5) atcelt Babītes novada pašvaldības domes 
2017.  gada 26.  aprīļa lēmumu „Par adrešu 
piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietoša-
nas mērķa noteikšanu projektētajām zemes 
vienībām detālplānojuma „Mežrozes”, Skār-
duciems, Babītes pagasts, Babītes novads, 
teritorijā” (protokols Nr. 7, 4. §). Atļaut atda-
līt no nekustamā īpašuma „Mežrozes”, ka-
dastra Nr. 80480070009, zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 80480070226, Skār-
duciems, Babītes pagasts, projektēto zemes 
vienību Nr. 10 ar kopējo platību 0,1240 ha 
platībā, piešķirot tai adresi Mežrožu iela 2, 
Sēbruciems, Babītes pagasts, un visā platī-
bā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbū-
ves zeme. Atļaut reģistrēt nekustamo īpa-
šumu Mežrožu iela 2, Sēbruciems, Babītes 
pagasts, kā atsevišķu nekustamo īpašumu. 
Zemes vienībai, ko veido projektētie zemes 
gabali Nr. 1, Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6, Nr. 7, Nr. 8, Nr. 9, 
Nr. 13 un Nr. 15 ar kopējo platību 1,4016 ha,  
saglabāt nosaukumu „Mežrozes” un visā 
platībā nekustamā īpašuma lietošanas mēr-
ķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā dar-
bība ir lauksaimniecība;

6) noteikt plānotajai zemes vienības daļai, 
aptuvenā platība 7,07 ha, kas plānota ze-
mes vienības daļā ar kadastra apzīmējumu 
804800200468006, nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galve-
nā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 
Atlikušajai zemes vienības daļai 28,08 ha 
platībā saglabāt noteikto nekustamā īpašu-
ma lietošanas mērķi – sportam un atpūtai 
aprīkotās dabas teritorijas. Noteikt plāno-
tajai zemes vienības daļai, aptuvenā platība – 
10,46 ha, kas plānota zemes vienības daļā ar 
kadastra apzīmējumu 804800200468007, 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – pā-
rējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve. 
Atlikušajai zemes vienības daļai 5,78 ha pla-
tībā saglabāt noteikto nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – pārējo sabiedriskās nozī-
mes objektu apbūve;

7) noteikt plānotajai zemes vienības daļai, 
aptuvenā platība 7,07 ha, kas plānota ze-

mes vienības daļā ar kadastra apzīmējumu 
80480020046 8006, nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galve-
nā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 
Atlikušajai zemes vienības daļai 28,08  ha 
platībā saglabāt noteikto nekustamā īpašu-
ma lietošanas mērķi – sportam un atpūtai 
aprīkotās dabas teritorijas. Noteikt plāno-
tajai zemes vienības daļai, aptuvenā platība 
10,46 ha, kas plānota zemes vienības daļā ar 
kadastra apzīmējumu 804800200468007, 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – pā-
rējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve. 
Atlikušajai zemes vienības daļai 5,78 ha pla-
tībā saglabāt noteikto nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – pārējo sabiedriskās nozī-
mes objektu apbūve;

8) mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmē-
jumu 80880070041 noteikto nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi no zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimnie-
cība, uz individuālo dzīvojamo māju apbūve 
0,46 ha platībā; 

9) mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmē-
jumu 80880070021 noteikto nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi no zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimnie-
cība, uz individuālo dzīvojamo māju apbūve 
0,5 ha platībā; 

10) apstiprināt sertificēta zemes ierīkotāja iz-
strādāto zemes ierīcības projektu nekusta-
majā īpašumā „Rumbas”, Spuņciemā, Salas 
pagastā, kadastra numurs 80880050269, 
ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzī-
mējumu 80880050269 sadalīšanai; 

11) apstiprināt sertificēta zemes ierīkotāja iz-
strādāto zemes ierīcības projektu robežu 
pārkārtošanai starp nekustamā īpašuma 

„Beatrices”, kadastra Nr. 80880030198, 
zemes vienībām ar kadastra apzīmēju-
miem 80880030198, 80880030204 un 
80880030207, Salas pagastā; 

12) apstiprināt sertificēta zemes ierīkotāja iz-
strādāto zemes ierīcības projektu nekusta-
majā īpašumā Bulduru iela 2, Piņķos, Babītes 
pagastā, kadastra numurs 80480030846, 
ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzī-
mējumu 80480031248 sadalīšanai;

13) apstiprināt saistošos noteikumus Nr.  8 „Lo-
kālplānojums grozījumiem Babītes pagasta 
teritorijas plānojumā 2008.–2020.  gadam 
un Salas pagasta teritorijas plānojumā 
2005.–2017. gadam, nekustamā īpašuma 

„Austrumi”, kadastra Nr.  80480070055, 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
80480070055 un nekustamā īpašuma 

„Meža putni”, kadastra Nr.  80480070998, 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
80480070918 daļas teritorijā, Babītes pa-
gastā, Babītes novadā”;

14) noslēgt administratīvo līgumu par detālplā-
nojuma īstenošanas kārtību ar nekustamā 
īpašuma „Klaušas”, kadastra apzīmējums 
80480070075, īpašnieku atbilstoši līguma 
projektam;

15) atļaut uzsākt detālplānojuma izstrādi nekus-
tamā īpašuma „Puķulejas” zemes vienībai ar 
kadastra apzīmējumu 80480010537, Mež-
ārēs, Babītes pagastā;

16) atļaut uzsākt detālplānojuma izstrādi ne-
kustamā īpašuma „Jēkabi” zemes vienībai ar 
kadastra apzīmējumu 80480070105, Dzil-
nuciemā, Babītes pagastā;

17) piekrist izmaiņām „Beberu ciema” detālplā-
nojuma grozījumu realizācijas kārtībā nekus-
tamā īpašuma „Beberi 2” zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 80480100419, ne-

kustamā īpašuma „Beberu parks” zemes vie-
nības ar kadastra apzīmējumu 80480100413, 
nekustamā īpašuma Aleksandra Čaka iela  1 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
80480100411 un nekustamā īpašuma Aspa-
zijas iela 1A zemes vienības ar kadastra apzī-
mējumu 80480100412 robežās; 

18) atsavināt vienai personai garāžas uzturēša-
nai piekrītošās apbūvētās zemes vienības, 
domājamās daļas, kas sastāda 37  m² no 
zemes vienības Liepu aleja 15, k-2, Babīte, 
Babītes pagasts. Uzdot pašvaldības īpašu-
mu novērtēšanas komisijai līdz 27.09.2017. 
iesniegt Babītes novada pašvaldības domē 
apstiprināšanai nekustamā īpašuma zemes 
viena kvadrātmetra nosacīto cenu; 

19) precizēt Babītes novada pašvaldības domes 
26.04.2017. lēmumu „Par pašvaldības val-
dījumā esoša objekta – garāžas Nr.  7 Rīgas 
ielā 2B, Piņķos, Babītes pagastā, nodošanu 
nomā” (protokols Nr. 7, 18. §), izsakot lēmu-
ma lemjošās daļas 1. un 4. punktu jaunā re-
dakcijā un papildinot lēmumu ar 5. punktu; 

20) saskaņot iespējamo elektromobiļu uzlādes 
stacijas novietojumu nekustamajā īpašumā 

„Loki”, zemes vienības kadastra apzīmējums 
80480030610, slēdzot zemes nomas līgu-
mu par elektromobiļu uzlādes stacijas novie-
tojumu 40 m² platībā uz 10 gadiem. Noteikt 
zemes vienības daļas 40  m² platībā nomas 
maksu 60 eiro apmērā gadā; 

21) izsniegt izziņas četrām personām par pie-
krišanu iegūt īpašumā nekustamo īpašumu 

„Alstu iela 16”, „Āru iela 16”, 2941/68940 do-
mājamās daļas no nekustamā īpašuma „Āru 
iela”, Spilvē, Babītes pagastā, „Caunu iela 26” 
un 270/9830 domājamās daļas no nekus-
tamā īpašuma „Caunu iela” Lapsās, Babītes 
pagastā, „Ezera iela 12” un 1/36 domājamās 
daļas no nekustamā īpašuma „Parka aleja 4” 
Dzilnuciemā, Babītes pagastā; 

22) apstiprināt atsavināmajam nekustamajam 
īpašumam „Brīvnieki”, kadastra numurs 
80480170071, nosacīto cenu 8218 eiro ap-
mērā; 

23) par nesekmīgu atzīt nekustamā īpašu-
ma – neapbūvēta zemes gabala, kadas-
tra Nr.  80480030135, sastāvā esošas 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
80480040535, Starpgabala, Babītes pagas-
tā, izsoli ar pretendentu atlasi; 

24) piešķirt pabalstus 150 un 200 eiro apmē-
rā divām personām sociālās rehabilitācijas  
mērķu sasniegšanai; 

25) uzņemt vienu personu pašvaldības dzīvokļu 
rindā; 

26) atstāt negrozītu lēmumu – 28.07.2017. ad-
ministratīvā pārkāpuma protokolu–paziņo-
jumu un vienas personas sūdzību noraidīt; 

27) noteikt, ka par Babītes novada vēlēšanu 
komisijas locekļiem ievēlēti: Jolanta Iva-
nova, Līga Ģīle, Inita Reika, Aiva Grudule, 
Aleksandra Iklāva, Eduards Harčuks un Ilze 
Bērziņa;

28) ar 2017. gada 1. septembri Babītes mūzikas 
skolā apstiprināt šādus apmācību veidus: sa-
gatavošanas klases izglītības programmās: 
apmācīt mūzikas instrumenta spēli vienam 
audzēknim individuāli vienu mācību stun-
du (40 min.) nedēļā; apmācīt audzēkņus 
grupu nodarbībās 1,5 mācību stundas ne-
dēļā (60 min.) atbilstoši mācību priekšmetu 
programmai. Interešu izglītības program-
mās: apmācīt mūzikas instrumenta spēli di-
viem audzēkņiem kopā vienu mācību stundu 
(40  min.) nedēļā; apmācīt mūzikas instru-
menta spēli trijiem vai vairāk audzēkņiem, 

kopā spēlējot ansamblī, vienu mācību stun-
du (40 min.) nedēļā;

29) apstiprināt pirmsskolas izglītības iestādes 
„Saimīte” un Babītes novada pašvaldības 

pirmsskolas izglītības iestādes Babītes PII 
nolikumus saskaņā ar Izglītības kvalitātes 
valsts dienesta izstrādāto paraugnolikumu 
pirmsskolas izglītības iestādēm;

30) apstiprināt Babītes novada pašvaldības sais-
tošos noteikumus Nr. 9 „Babītes novada paš-
valdības nolikums”; 

31) apstiprināt Babītes novada pašvaldības bib-
liotēkas nolikumu jaunā redakcijā; 

32) izdarīt grozījumus 16.12.2009. noteikumos 
Nr.  12. „Babītes novada pašvaldības biblio-
tēkas izmantošanas noteikumi” un izteikt 
noteikumu 2., 9., 18. un 19.  punktu jaunā 
redakcijā;

33) apstiprināt Kultūrizglītības centra filiāles 
Salas pagastā „Vietvalži” iznomājamo telpu 
nomas maksu: Lielā zāle – 20 eiro/stundā 
plus PVN; telpa Nr. 1 (2. stāvā) – 3 eiro/stundā 
plus PVN; telpa Nr. 2 (2. stāvā) – 4 eiro/stun-
dā plus PVN; telpa Nr. 3 (2. stāvā) – 4 eiro/
stundā plus PVN;

34) apstiprināt ieejas biļešu cenas izstāžu 
zāles apmeklējumiem Babītes novada 
pašvaldības Kultūrizglītības centra filiā-
lē Salas pagastā „Vietvalži”: pieauguša-
jiem  – 1  eiro; skolēniem un studentiem  – 
0,50  eiro. Apstiprināt maksu par gida 
pakalpojumiem: latviski – 5  eiro; angliski 
un krieviski – 8 eiro. Plus biļete katram 
grupas (4 līdz 30 cilvēki) dalībniekam.  
Noteikt, ka pensionāriem, I un II grupas 
invalīdiem, politiski represētajiem, pirms-
skolas vecuma bērniem un skolēnu gru-
pas pavadošajiem pedagogiem ieeja ir bez 
maksas; 

35) lūgt no Valsts kases aizņēmumu 
4 000 000 eiro apmērā Babītes novada paš-
valdības izglītības iestāžu investīciju projekta 

„Babītes vidusskolas pārbūve” īstenošanai 
2017./2018. gadā;  

36) iedalīt 400 eiro biedrībai „Latvijas Veterā-
nu svarbumbu celšanas asociācija” sportis-
ta Viestura Gargurņa dalībai trešajā pasau-
les olimpiādē svarbumbu celšanā. Iedalīt 
1000 eiro ūdens sporta biedrībai „Aqua 
Sports” bērnu ūdensslēpošanas sacensību 

„Aqua sports ūdensslēpošanas svētki bēr-
niem 2017” rīkošanai Piņķu ūdenskrātuvē; 

37) piešķirt finanšu līdzekļus 2090 eiro apmērā 
200 dāvanu komplektu iegādei no biedrī-
bas „Nigestes amatniecības nams” (projekts 

„Simtgades bērni”, kura ietvaros katram Ba-
bītes novadā 2018. gadā dzimušam bērnam 
tiks pasniegts dāvanu komplekts);

38) atlikt SIA „Art Tehno” iesniegto ūdenssaim-
niecības pakalpojuma maksas apstiprināša-
nu. Uzdot pašvaldības izpilddirektorei no-
slēgt līgumu ar finanšu jomas ekspertu par 
iesniegtā maksas aprēķina izvērtējumu. Pēc 
izvērtējuma saņemšanas nekavējoši lemt 
par maksas noteikšanu; 

39) apstiprināt „Rokasgrāmatu energopārvaldī-
bas sistēmas izveidei un ieviešanai Babītes 
novada pašvaldībā”. Noteikt, ka visiem paš-
valdības iestāžu vadītājiem un darbiniekiem 
atbilstoši savai kompetencei ir jāpiedalās 
energopārvaldības sistēmas ieviešanā un 
uzturēšanā konkrētajā iestādē vai pašvaldī-
bas autonomās funkcijas nodrošināšanā. 

Andrejs Ence, 
Babītes novada pašvaldības 

domes priekšsēdētājs
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Nekustamais īpašums
n Apturēti būvdarbi daļā ēkas Lie-

pu alejā 17, Babītē, sagatavotas 
izmaiņas projektā saistībā ar būv-
konstrukciju risinājumiem, veik-
ta izmaiņu projekta ekspertīze.

n Turpinās būvdarbi nekustama-
jā īpašumā „Mildas” Babītē un 
paralēli tiek gatavotas izmaiņas 
projektā.

n Iesniegti septiņi piedāvājumi  
iepirkumam par Babītes novada 
pašvaldības teritoriju apsaim-
niekošanu, notiek to vērtēšana. 

Ceļi, meliorācija  
un apgaismojums 
n Babītē turpinās Meža ielas pos-

ma pārbūve un piebraucamās 
ielas posma pārbūve nekusta-
majā īpašumā „Piņķu ciems 2” 
(skat. fotogrāfijas). 
n Ierīkoti pieci jauni ātrumvaļņi 

(Lielpriedes, Silarāju, Kļavu un 
Centra ielā Piņķos un Upes ielā 
Brīvkalnos). 
n Veikti ielu un ceļu sezonas uz-

turēšanas darbi (salabotas asfal-
ta bedrītes, veikta ceļu atputek-
ļošana un greiderēšana).

n Izvērtēti septiņi piedāvājumi  
iepirkumam par Bērzu ielas Ba-
bītē pārbūvi, pieņemts lēmums 
slēgt līgumu ar AS „A.C.B.” par 
līgumcenu 116 998 eiro.

n Pabeigta polderu aizsargdam-
bju pirmās reizes pļaušana 
74,6 ha apjomā. 
n Noslēgts līgums ar SIA „Riga 

rent” par trīs caurteku atjauno-
šanu uz Jūrmalas ielas un starp 
Rīgas un Laimdotas ielu Piņķos 
un uz Strupu ceļa Mežārēs.  
n Pabeigta apgaismojuma izbū-

ve Vārpu ceļa (C12) posmā no 
Vecā Liepājas ceļa līdz Ozolu 

ielai Dzilnuciemā, un Kleistu 
ielas posmā no Kalēju ielas 
līdz Strupu ielai, Liepezerā, 
Babītes pagastā. 
n Tuvākajā laikā tiks uzsākta ap-

gaismojuma pārbūve Skolas un 
Atpūtas ielās Piņķos.  
n Izvērtēti divi piedāvājumi par 

elektroenerģijas iegādi Babītes 
novada pašvaldības vajadzībām. 
Pieņemts lēmums slēgt līgumu 
ar VAS „Latvenergo” uz trim 
gadiem par līgumcenu līdz 
208 171 eiro.
n Izstrādāts būvprojekts ielu ap-

gaismojuma pārbūvei Mēness 
ielas posmā no valsts autoceļa 
A5 līdz Kleistu ielas 0,3. km.

Pašvaldības iestādes
n Noslēgts līgums ar SIA „Selva 

būve” par Babītes vidussko-
las ēkas pārbūvi, līgumce-
na – 3  284  709 eiro bez PVN; 
būvdarbu pabeigšanas ter-
miņš – 29.05.2018., ekspluatā-
cijā nodošanas termiņš – līdz 
10.07.2018. (autoruzraudzību 
veiks SIA „Projektēšanas birojs 

„Austrumi””, būvuzraudzību – 

SIA „Celtniecības kvalitātes 
aģentūra”). Kopējā projekta 
summa – 4 020 662 eiro. 

n Pabeigti Babītes vidusskolas telpu 
un ēdnīcas jumta remontdarbi. 
n Pirmsskolas izglītības iestādē 

„Saimīte” izremontētas vienas 
grupas telpas un darbinieku 
tualetes telpas, kā arī izbūvēts 
jauns rotaļlaukums. 
n Noslēgts līgums par neregulāra-

jiem pasažieru pārvadājumiem 
Babītes vidusskolas un Kultūr-
izglītības centra vajadzībām.
n Kultūrizglītības centra filiālē 

„Vietvalži” uzstādīta apskaņoša-
nas un gaismas tehnika. 
n Tiek vērtēti divi piedāvājumi 

iepirkumam par ēdināšanas 
pakalpojuma sniegšanu PII 

„Saimīte”.
n Salas sākumskolā izstrādāts 

teritorijas labiekārtojuma pro-
jekts un veikts pagraba remonts, 
skolā izveidots datortīkls un 
iegādāti jauni datori, izstrādāta 
jauna iestādes mājaslapa.

Elfa Sloceniece, 
Babītes novada 

pašvaldības izpilddirektore 

          Paziņojumi

Ar Babītes novada pašvaldības do-
mes 23.08.2017. lēmumu „Par lo-
kālplānojuma apstiprināšanu grozī-
jumiem Babītes pagasta teritorijas 
plānojumā 2008.–2020.  gadam un 
Salas pagasta teritorijas plānoju-
mā 2005.–2017. gadam nekusta-
mā īpašuma „Austrumi”, kadastra 
Nr. 80480070055, zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 80480070055 
un nekustamā īpašuma „Meža putni”, 
kadastra Nr. 80480070998, zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 
80480070918 daļas teritorijā Babī-
tes pagastā, Babītes novadā” (pro-

tokols Nr. 12, 13. §) ir izdoti saistošie 
noteikumi Nr. 8, ar kuriem ir apstip-
rināts lokālplānojums iepriekš minē-
tajā teritorijā. 
Ar lokālplānojuma dokumentāciju 
var iepazīties Babītes novada pašval-
dības Administrācijas ēkā Centra ielā 
4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes 
novadā, kā arī Babītes novada pašval-
dības interneta vietnē www.babite.lv 
un ģeoportālā www.geolatvija.lv.

Inga Griezne,  
Babītes novada pašvaldības 

Plānošanas un būvniecības daļas 
teritorijas plānotāja

Paziņojums par lokālplānojuma apstiprināšanu teritorijai, ko ietver nekusta-
mā īpašuma „Austrumi” zemes vienība un nekustamā īpašuma „Meža putni” 
zemes vienības daļa Babītes pagastā, Babītes novadā

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma 
„Puķulejas” zemes vienībai Mežārēs, Babītes pagastā, Babītes novadā

Ar Babītes novada pašvaldības do-
mes 23.08.2017. lēmumu „Par de-
tālplānojuma izstrādes uzsākšanu 
nekustamā īpašuma „Puķulejas” ze-
mes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
80480010537, Mežārēs, Babītes pa-
gastā, Babītes novadā” (prot. Nr.  12, 
15.  §) ir uzsākta detālplānojuma 
izstrāde minētajā teritorijā ar mērķi 
precizēt teritorijas funkcionālo zo-
nējumu atbilstoši mēroga precizi-
tātei M 1:500, veicot zemesgabalu 
sadalīšanu un robežu pārkārtošanu, 
nosakot nekustamā īpašuma lieto-
šanas mērķus, atļauto izmantošanu 
un izmantošanas aprobežojumus 
atbilstoši Babītes pagasta teritorijas 
plānojuma 2008.–2020. gadam un 
Salas pagasta teritorijas plānojuma 
2005.–2017.  gadam funkcionālajā 
zonējumā noteikto atļauto izmanto-
šanu, saskaņā ar teritorijas izmanto-
šanas un apbūves noteikumiem un 
citiem normatīvajiem aktiem, vides 
un ekoloģiskajiem apstākļiem. Par 
detālplānojuma izstrādes vadītāju 

apstiprināta Babītes novada pašval-
dības Administrācijas Plānošanas un 
būvniecības daļas vadītāja.
Rakstiskus priekšlikumus un iero-
sinājumus līdz 17. oktobrim var ie-
sniegt Babītes novada pašvaldības 
Administrācijas ēkā Centra ielā 4, 
Piņķos, Babītes pagastā, Babītes no-
vadā, LV- 2107, vai elektroniski, sūtot 
uz e-pasta adresi dome@babite.lv.

Veldze Liepa,
 Babītes novada pašvaldības

Plānošanas un būvniecības
daļas vadītāja

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma 
„Jēkabi” zemes vienībai Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Babītes novadā

Ar Babītes novada pašvaldības domes 
23.08.2017. lēmumu „Par detālplāno-
juma izstrādes uzsākšanu nekustamā 
īpašuma „Jēkabi” zemes vienībai ar 
kadastra apzīmējumu 80480070105 
Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Babītes 
novadā” (prot. Nr. 12, 16. §) ir uzsākta 
detālplānojuma izstrāde minētajā teri-
torijā ar mērķi precizēt teritorijas funk-
cionālo zonējumu atbilstoši mēroga 
precizitātei M  1:500, veicot zemesga-
balu sadalīšanu un robežu pārkārtoša-
nu, nosakot nekustamā īpašuma lie-
tošanas mērķus, atļauto izmantošanu 
un izmantošanas aprobežojumus at-
bilstoši Babītes pagasta teritorijas plā-
nojuma 2008.–2020. gadam un Salas 
pagasta teritorijas plānojuma 2005.–
2017. gadam funkcionālajā zonējumā 
noteikto atļauto izmantošanu saskaņā 
ar teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumiem un citiem normatīvajiem 
aktiem, vides un ekoloģiskajiem aps-
tākļiem. Par detālplānojuma izstrādes 
vadītāju apstiprināta Babītes novada 

pašvaldības administrācijas Plānoša-
nas un būvniecības daļas vadītāja.
Rakstiskus priekšlikumus un iero-
sinājumus līdz 17. oktobrim var ie-
sniegt Babītes novada pašvaldības 
Administrācijas ēkā Centra ielā 4, 
Piņķos, Babītes pagastā, Babītes no-
vadā, LV- 2107, vai elektroniski, sūtot 
uz e-pasta adresi dome@babite.lv.

Veldze Liepa,
 Babītes novada pašvaldības

Plānošanas un būvniecības
daļas vadītāja

Saimnieciskie darbi 
augustā

Babītē turpinās Meža ielas pārbūves darbi.

Piņķos izveidots autostāvlaukums un izbūvēts ceļš pie daudzdzī-
vokļu mājas Rīgas ielā 15. 
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5.  septembrī Latvijas Investīciju un 
attīstības aģentūras Jūrmalas Bizne-
sa inkubators sadarbībā ar biedrī-
bu „Pierīgas partnerība” organizēja 
seminārus „Atbalsts idejām un uz-
ņēmējdarbībai”. Jūrmalas Biznesa 
inkubatora pārstāve Liāna Sarma 
iepazīstināja ar inkubatora darbību, 
pastāstot, ka tā ir vieta ar nepiecie-
šamo infrastruktūru uzņēmumu 
attīstībai un tur ir pieejami dažādi 
pakalpojumi, tajā skaitā koprades 
telpa, apmācības, konsultācijas. 
Visu laiku ir iespēja pieteikt savu 
ideju pirmsinkubācijas periodā 
(ideju izvērtēšana, biznesa plāna 
izstrāde, kontaktu dibināšana). Par 
sadarbību ar inkubatoru un palī-
dzību attīstīties pasākumā stāstīja 
SIA „Amber Cosmetics” pārstāve 
Maija Millere. Līdz 19. septembrim 
arī Babītes novada esošajiem un 
topošajiem uzņēmējiem ir iespēja 
pieteikties Inkubācijas program-

mā – nākamā pieteikšanās būs tikai 
2018. gada janvārī. Esi pirmais uzņē-
mums no Babītes novada! 

Finanšu institūcijas „Altum” pār-
stāve Diāna Karacejeva informēja par 
sniegtajiem pakalpojumiem, kredīta 
garantijām, aizdevumiem un atbalsta 
programmām uzņēmējiem. Ikvie-
nam, kam nepieciešams finansējums 
idejas attīstībai, ir iespēja vērsties pie 
pieredzējušiem „Altum” konsultan-
tiem. Savukārt biedrības „Pierīgas 
partnerība” pārstāve Alīna Lukjan-
ceva stāstīja par pieejamo Eiropas 
Savienības atbalsta pasākumu jauna-
jiem un esošajiem uzņēmumiem, ar 
kura palīdzību iespējams iegādāties 
gan iekārtas, gan veikt būvniecības 
darbus uzņēmuma attīstībai. Projek-
tu iesniegšana ir līdz 1. novembrim. 
Šajā programmā var piedalīties arī sa-
biedriskā labuma projekti. Vairāk lasi 
biedrības interneta vietnē www.pieri-
gaspartneriba.lv un īsteno savu ideju!

Pasākuma noslēgumā speciālisti 
analizēja dalībnieku biznesa idejas, 
kuru attīstīšanai iespējams izmantot 
dažādus atbalsta veidus. Semināra 
prezentācijas un plašāka informācija 
ir pieejama biedrības „Pierīgas part-
nerība” mājaslapā. Ieskaties un atrodi 
piemērotāko risinājumu savas idejas 
attīstīšanai!

Ja tev ir kāda ideja, 2.  oktobrī 
plkst. 16.00 Babītes novada pašvaldī-
bas Kultūrizglītības centra Salas pa-
gasta filiālē „Vietvalži” notiks „Ideju 
darbnīca”. Nāc un attīsti savējo!

Savukārt nevalstiskajām organizā-
cijām biedrība „Pierīgas partnerība” 
turpina īstenot popularizēšanas un 
kompetenču pilnveidošanas projektu, 
kura ietvaros oktobrī būs iespēja iepa-
zīties ar Mārupes, Olaines un Babītes 
novada organizācijām gan pasākumā, 
gan virtuāli.

Seko līdzi informācijai biedrības 
mājaslapā un sociālajos tīklos un pie-
dalies turpmākajās aktivitātēs!

Brigita Medne,
biedrības 

„Pierīgas partnerība” pārstāve

Īsteno savas idejas 
un pilnveidojies dažādās jomās
Rudens ražīgiem notikumiem piepildīts arī biedrībai 

„Pierīgas partnerība”, attīstot teritoriju un aicinot iedzīvotājus 
pilnveidot zināšanas dažādās jomās.

2017. gads mūziķim 
un komponistam 
Uģim Pētersonam, grupas 
 „Ornaments” muzikālajam 
vadītājam, grupu „Neko 
nejautā” un „Tālbraucēji” 
mūziķim, ir īpašs. 

60 gadu jubilejas koncertā, kas 
izskanēs šā gada 7.  oktobrī 
plkst.  18.00 Babītes novada paš-
valdības Kultūrizglītības centrā 
Piņķos, retrospektīvi tiks apko-
pots U. Pētersona muzikālais  de-
vums. 

Pasākumā varēs iepazīt auto-
ra daiļrades daudzveidību, kas 
aptver gan mūziku bērniem, gan 
kora dziesmas, gan mūziku fil-
mām, tautasdziesmu apdares, 
oriģināldziesmas un instrumen-
tālo mūziku. Koncertā piedalīsies 
Emīla Dārziņa mūzikas skolas un 
Babītes mūzikas skolas bērnu an-
sambļi, Babītes vidusskolas bēr-
nu koris un solisti, kā arī Babītes 
novada jauktais koris „Atskaņa”. 

Dziesmu pavadījumus spēlēs ins-
trumentālais ansamblis, dziesmas 
izskanēs gan solistu, gan paša au-
tora izpildījumā. Starpbrīdī būs 
iespēja arī atcerēties muzikālo fil-
mu „Puiši no „Ornamenta””. 

Ginta Pētersone,
jauktā kora „Atskaņa” 

diriģente

Mūziķis Uģis Pētersons, 
koncerta „Mana dziesma 
Latvijai” autors.

Šā gada 29. augustā 
vizītē Rīgā ieradās 
Bridžitas Bardo fonda 
(La Fondation Brigitte 
Bardot, Francija) pārstāve 
Bridžita Oluā (Brigitte Auloy), 
lai novērtētu piecu gadu 
sadarbības rezultātus 
bezpajumtes kaķu 
sterilizācijas programmas 
īstenošanā Rīgā un 
tās apkārtnē.

Bridžitas Bardo fonds ir viena no 
lielākajām starptautiskajām dzīv-
nieku aizsardzības organizācijām, 
ko 1986.  gadā izveidoja slavenā 
franču aktrise Bridžita Bardo. 
Fondā ir 70  000 biedru, un tas 
īsteno vides un dzīvnieku aizsar-
dzības programmas 70  pasaules 
valstīs, tostarp Latvijā. Bridži-
tas Bardo fonda atbalstītajā ielas 
kaķu sterilizācijas programmā, 
kas darbojas pēc principa „no-
ķer – sterilizē – atlaiž”, Latvijā pie-
cu gadu laikā sterilizēti 1570 kaķi. 
Šogad projekts paredz 535  kaķu 
sterilizēšanu. 

Fonda pārstāve apmeklēja dzīv-
nieku draugu biedrības sociālo 
veterināro klīniku „Dzīvnieku 
draugs”, kas īsteno ielas kaķu 
sterilizācijas programmu,   kā arī 
vairākas Rīgas un Pierīgas kaķu 
kolonijas. 

Viena no tām bija Piņķu Rīgas 
ielas kaķu māja. Tā pastāv kopš 
2015. gada, kad Rīgas ielas bez-
saimnieku   kaķi tika sterilizēti 
(par Babītes novada pašvaldības 
un Bridžitas Bardo līdzekļiem) 
un tiem tika izveidota mājvieta  – 
īpašs kaķu namiņš. Rīgas ielas 
kaķu kolonija ir spilgts piemērs 
tam, kā cilvēki un dzīvnieki var 
sadzīvot vienā vidē, un  uz ielas 
dzīvojošie kaķi ne tikai netraucē 
apkārtējo māju iedzīvotājiem, bet 
to pastāvēšana līdzās iemāca tole-
rantu un humānu attieksmi pret 

mūsu „mazajiem brāļiem”. Patla-
ban ielas kaķu sterilizācija Piņķos 
turpinās – pateicoties iedzīvotāju 
aktivitātei un pašvaldības atbals-
tam, arī Saules ielā 1 uzstādīta 
kaķu mājiņa. 

Bridžita Oluā ļoti pozitīvi no-
vērtēja to, ka arī Latvijā, tāpat kā 
visā pasaulē, arvien vairāk cilvēku 
apzinās nepieciešamību civili-
zēti risināt savu „mazo kaimiņu” 
problēmas.

Helēna Erte, 
kaķu mājas idejas iniciatore 

Babītes novadā

Bridžitas Bardo „labā roka” Piņķos

Bridžita Oluā pie kaķu mājas Piņķos.

fo
to

: 
H

el
ēn

a 
er

te

Latvijas vaLsts simtgadei veLtīti projekti BaBītes novadā

projekta autors: pašnodarBinātā persona uģis pētersons

Uģa Pētersona 60 gadu jubilejas autorkoncerts 
Mana dziesma Latvijai
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9. septembrī pie Piņķu 
ūdenskrātuves norisinājās 
tradicionālās Babītes 
novada vasaras sporta 
spēles, kurās šogad 
līdztekus jau ierastajām 
disciplīnām pirmo reizi 
sporta spēļu vēsturē 
dalībniekiem bija iespēja 
piedalīties airēšanas 
slalomā un ģimeņu 
daudzcīņā.

Pirmās vietas 
savās vecuma grupās ieguva: 

SPRINTA SKRĒJIENS
Līdz 4 gadi: Undīne 
Bērziņa un Leonards 
Stefanovičs; 5–7 gadi: 

Adriāna Saksa un Miks Rai-
tis Āboliņš; 8–10 gadi: Renāte 
Ivasiva un Mārtiņš Skrastiņš; 
11–13 gadi: Annija Gaile un Mār-
tiņš Strožs; 14–16 gadi: Aurēli-
ja Morica un Rihards Purgailis; 
17–44 gadi: Arta Pļaviņa un Kris-
taps Jaunzems; 45–59 gadi: Ilona 
Kojaloviča un Roberts Silamed-
nis; 60 gadi un vecāki: Skaidrīte 
Kibare un Ivars Osītis.

TĀLLĒKŠANA NO VIETAS
Līdz 4 gadi: Beatrise 
Valtere un L.  Stefano-
vičs; 5–7 gadi: Pruden-

cija Berga un Ernests Rencāns; 
8–10 gadi: Ronja Ozola un Deniss 
Abramovs; 11–13 gadi: Madara 
Matrevica un Aleksis Onukrāns; 
14–16 gadi: A. Morica un Mareks 
Kojalovičs; 17–44 gadi: Agnese 
Ločmele un K.  Jaunzems; 45–
59  gadi: I.  Kojaloviča un R.  Sila-

mednis; 60 gadi un vecāki: Anita 
Strujeviča un I. Osītis.

LODES GRŪŠANA
10–12 gadi: M.  Matre-
vica un Oskars Vikainis; 
13–16 gadi: Kristiāna 

Saksa un M.  Kojalovičs; 17–
44  gadi: A.  Ločmele un K.  Jaun-
zems; 45–59 gadi: I. Kojaloviča un 
Uldis Bernhards; 60 gadi un vecā-
ki: Aina Loginova un Sergejs Varša. 

SVARU STIEŅA 
SPIEŠANA GUĻUS

Līdz 14 gadiem: A. Mo-
rica un Rūdolfs Kazaks; 
15–18 gadi: A. Ločmele 

un Tomass Zivtiņš; 19–44 gadi: 
Inga Kazaka un Jānis Zivtiņš; 
45–69 gadi: Lidija Ločmele un 
Viesturs Gargurnis; 70 gadi un 
vecāki: Ivars Brigmanis.

SVARBUMBU CELŠANA
Līdz 8 gadi: R.  Ozola 
un Valters Bernhards; 
9–11  gadi: M.  Matre-

vica un Aleksandrs Tiheņķo; 
12–14 gadi: Terēze Pavlovska 
un Romāns Popovs; 15–18 gadi: 
A.  Ločmele; 19–44 gadi: Ilze 
Līne un Andrejs Makuha; 45–
69  gadi: L.  Ločmele un V.  Gar-
gurnis; 70  gadi un vecāki: Bru-
no Liberts. 

KOMANDU 
„BIATLONA” STAFETE

Komanda „ASIE – 80tie”: 
Mārtiņš Bērstels, Jānis 
Erdmanis-Hermanis, 

Inga Erdmane-Hermane, Liena 
Bernharde un U. Bernhards.

MEŠANA MĒRĶĪ
Līdz 6 gadi: Elīza Ozo-
liņa un Mareks Linga; 7– 
9 gadi: Enija Šteinberga 

un Rauls Jansons; 10–12 gadi: 
Lote Ermane un A. Onukrāns.

BOULINGS
Līdz 6 gadi: Ance 
Rozenkofa un Val-
ters Pauls; 7–9 gadi: 

P.  Berga un Henrijs Upenieks; 
10–12 gadi: Karlīna Odiņeca un 
Silvestrs Lūsis.

SKRĒJIENS APKĀRT 
PIŅĶU ŪDENSKRĀTUVEI

Līdz 7 gadi: P.  Berga 
un Lenarts Straume; 8– 
10 gadi: Sandija Bērzi-

ņa un M.  Skrastiņš; 11–13 gadi: 
Katrīna Švalbe un Aleksis Linke-
vičs; 14–16 gadi: A.  Morica un 
Kārlis Grīslis; 17–44 gadi: Anda 
Luža un K. Jaunzems; 45–59 gadi: 
Aļona Arnicāne un Ansis Mežulis; 
60 gadi un vecāki: Inārs Bilinskis. 

AIRĒŠANAS SLALOMS
10–12 gadi: Nikola 
Skrastiņa ar Armandu 
Matrevicu; 12–16 gadi: 

Sannija Redzoba ar Anniju Bra-
tušku; pieaugušais un bērns: Artis 
Baranovskis ar Karīnu Baranov-
sku; pieaugušie: Rihards Augst-
kalns ar Patriku Alksni. 

STRĪTBOLS
Komanda „Akela kļū-
dījās”: Nauris Paeglis, 
Kristiāns Šmits, Jānis 

Strauts un Sintija Pakne. 

PLUDMALES VOLEJBOLS
Komanda „Komanda”: 
R.  Silamednis, Edgars 
Putniņš, Elgars Bičevs-

kis un Jānis Ence.

FUTBOLS
Meitenes: komanda „Zvaig- 
znes”: Sannija Redzo-
ba, A.  Bratuška, Sabīne 

Kadirova, Līva Šteinberga un 

M. Matrevica; jaunākā grupa: ko-
manda „Barselona”: Ernests Rete-
nais, Tomass Erdmanis, Daniels 
Reidzāns, Martins Ekimanis un 
Romans Vikmanis; vecākā gru-
pa: komanda „PSG”: Maksims 
Oļeiniks, A.  Linkevičs, M.  Skras-
tiņš, Tomass Hermanis, Martins 
Ekimanis, Aleksis Kohonovskis 
un Armands; pieaugušie: koman-
da „FK Mārupe”: Māris Upenieks, 
Kristaps Antonēvičs, Andrejs 
Jēkabsons, Andrejs Jušmanovs, 
Kaspars Eimanis, Matīss Magone, 
Igors Rjabkovs, Aleksis Mogiļnijs, 
Dmitrijs Mogiļnijs un Jevgēnijs 
Bistrovs.

ĢIMEŅU DAUDZCĪŅA
I grupa (bērns līdz 
8  gadiem): Dūšeļu ģi-
mene: Kristaps, Ieva un 

Gustavs; II grupa (bērns līdz 
12  gadiem): Bergmaņu ģimene: 
Dainis, Inese, Estere un Denīze; 
III grupa (bērns līdz 15 gadiem): 
Kazaku ģimene (Jānis, Inga, Rū-
dolfs un Vendija). 

Tie vasaras sporta spēļu dalībnie-
ki, kuri ieguva godalgotas vietas, 
bet nav saņēmuši medaļas, darb-
dienās no plkst. 8.30 līdz 16.00  
aicināti sazināties ar Babītes spor-
ta kompleksa metodiķi Sergeju 
Varšu (tālr. 26680882). 
Visu godalgoto vietu ieguvēju 
saraksts, kā arī pasākuma fo-
togalerija un video pieejami  
pašvaldības interneta vietnē 
www.babite.lv. 

Sergejs Varša, 
Babītes sporta kompleksa 

metodiķis

          FOTOFAKTS

Arī Babītei 
savs skeitparks!
Babītes novada pašvaldības 
Administrācija informē, 
ka šā gada septembrī 
Babītes novadā izveidots 
vēl viens skeitparks, 
kas atrodas Babītē, 
asfaltētajā laukumā 
 „Babītes ciems – 1” pie 
dzelzceļa stacijas „Babīte”.

Skeitparka konstrukciju elemen-
tu izgatavošanu un uzstādīšanu 
veica SIA „City Playgrounds” par 
līguma cenu 13 532 eiro ar PVN.

Ilze Aizsila, 
Babītes novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste Informāciju par citiem skeitparkiem novadā skatiet pašvaldības interneta vietnē www.babite.lv, sadaļā „Sports”.
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Aicinām piedalīties 
Eiropas Sporta nedēļā!

Kampaņas galvenais moto ir „Esi 
aktīvs!” (#BeActive). Eiropas 
Sporta nedēļas mērķis ir veicināt 
nodarbošanos ar sportu un fizis-
kām aktivitātēm neatkarīgi no 
vecuma, kvalifikācijas vai fiziskās 
sagatavotības līmeņa. Arī Babītes 
novada iedzīvotājiem būs iespēja 
iepazīties ar sporta un veselības 

aktivitātēm, kas notiek novada 
teritorijā un varētu mudināt pie-
vērsties regulārām nodarbībām.
n Sporta nedēļā visas piedāvātās 

nodarbības ir bez maksas. 
n Nodarbības vadīs sertificēti 

treneri un instruktori.

n Būs iespēja saņemt konsultā-
cijas par interesējošiem jau-
tājumiem.

n Vietu skaits dalībai nodarbī-
bās ir ierobežots.

n Iepriekšēja pieteikšanās uz no-
darbībām nav nepieciešama.

Lai veicinātu iedzīvotāju 
nodarbošanos ar sportu 
un fiziskām aktivitātēm, 
no 23. līdz 30. septembrim 
visā Latvijā notiks Eiropas 
Sporta nedēļas pasākumi. 

  eiropas sporta nedēļas nodarbību grafiks babītes novadā

Sagatavojis Sergejs Varša,  Babītes sporta kompleksa metodiķis
Papildu informācija, zvanot uz tālruni 29680882

Datums

23. septembris
(sestdiena)
plkst. 12.00

24. septembris
(svētdiena)
plkst. 18.00

25. septembris
(pirmdiena)
plkst. 19.00

27. septembris
(trešdiena)
plkst. 18.30

27. septembris
(trešdiena)
plkst. 19.00

23. septembris
plkst. 11.00
27. septembris
plkst. 19.00

25. septembris
(pirmdiena)
plkst. 10.30

29. septembris
(piektdiena)
plkst. 19.30

30. septembris
(sestdiena)
plkst. 12.00

Vieta

Babītes 
sporta kompleksa
lielais peldbaseins

Babītes 
sporta kompleksa
mazā sporta zāle 
Nr. 1

Babītes 
sporta kompleksa
mazā sporta zāle 
Nr. 2

Pie Piņķu 
ūdenskrātuves

Babītes 
sporta kompleksa
mazā sporta zāle 
Nr. 1

Babītes 
sporta kompleksa
mazā sporta zāle 
Nr. 2 

Jūrmalas iela 13c
Tikšanās pie Babītes 
sporta kompleksa 
plkst. 10.30 

Jūrmalas iela 13c
2. stāvā 
(ieeja no pagalma 
puses)

Jūrmalas iela 13c
2. stāvā 
(ieeja no pagalma 
puses)

Nodarbība

Ūdens 
aerobika (Vera) 
(līdz 30 pers.)

Aerobika (pilates)
(Santa)
(līdz 30 pers.)

Aerobika (Inga)
(līdz 30 pers.)

Fiziskās 
sagatavotības 
treniņš ārpus telpām
(KSMR Fitness) (Inga)
(līdz 30 pers.)

Aerobika 
(Body Toning)
(Santa)
(līdz 30 pers.)

Zobenu cīņu
demonstrācijas – 
katas (Arnis)

Jogas nodarbība 
senioriem 
(Žanna, 29133596)

Dzen meditācija
(Žanna, 29133596)

Joga iesācējiem
(Natālija, 26086261)

Apraksts

Vidējas un augstas intensitātes nodarbība visām 
muskuļu grupām. Nav nepieciešama iepriekšēja 
sagatavotība. Ieteicams līdz 65 gadiem.
Jāņem līdzi baseina apmeklēšanai nepieciešamie 
piederumi

Dziļo un mazo muskuļu nostiprināšana. 
Palīdz atbrīvoties no sasprindzinājuma un dienas laikā 
uzkrātā stresa. Nav nepieciešama iepriekšēja 
sagatavotība. Jāņem līdzi sporta tērps un maiņas 
sporta apavi

Stipra mugura, vēdera prese un kājas. Nodarbībā 
tiek nostiprinātas visas muskuļu grupas. 
Nav nepieciešama iepriekšēja sagatavotība.
Jāņem līdzi sporta tērps un maiņas sporta apavi

Vispārējie fiziskie vingrinājumi visām muskuļu 
grupām, elpošanas un sirds-asinsvadu sistēmas 
darbības uzlabošana. Nav nepieciešama iepriekšēja 
sagatavotība. Ģērbties laikapstākļiem 
piemērotā sporta tērpā

Vidējas intensitātes nodarbība visu muskuļu grupu 
nostiprināšanai un tonizēšanai, attīstot izturību 
un lokanību. Papildus tiek izmantots inventārs 
(hanteles, stepa soliņi, espanderi). Jāņem līdzi sporta 
tērps un maiņas sporta apavi

Katori tradīcijā tiek mācīts darbs ar dažādiem 
ieročiem, tajā skaitā samuraju zobenu – katanu. 
Nav vecuma un dzimuma ierobežojumu. 
Nodarbība notiks basām kājām, vēlams ērts 
sporta apģērbs vai kimono 

Aicināti vecāka gadagājuma interesenti 
no 55 un vairāk gadiem, kam atļauta ārstnieciskā 
vingrošana. Jāņem līdzi sporta tērps 

Visiem interesentiem. Jāņem līdzi sporta tērps 

Visiem interesentiem gan ar, 
gan bez priekšzināšanām – tiem, kuri vēlas 
rūpēties par savu veselību un garastāvokli. 
Jāņem līdzi sporta tērps 

Palīdzi noskaidrot 
ģimenei draudzīgāko 
pašvaldību 
un laimē vērtīgas balvas 
savai ģimenei

Lai noteiktu pašvaldības, kas nodro-
šina lielāko atbalstu, daudzveidīgā-
kos un pieejamākos pakalpojumus 
ģimenēm ar bērniem, VARAM šo-
gad pirmo reizi rīko konkursu „Ģi-
menei draudzīga pašvaldība”. Paš-
valdību sniegto atbalstu ģimenēm 
vērtē gan konkursa komisija, bals-
toties uz pašvaldību iesniegto infor-
māciju, gan ikviens Latvijas iedzīvo-
tājs, kuru viedoklis tiks ņemts vērā, 
izvēloties konkursa uzvarētājus. 

No 2017. gada 2. oktobra līdz 
31. oktobrim ikviens var novērtēt 
vienas, divu vai pat trīs pašvaldību 
sniegto atbalstu ģimenēm dažādās 
jomās. Būs iespēja izteikt ierosinā-
jumus par to, kādu atbalstu ģime-
nēm no pašvaldības vēlaties vēl 
saņemt. To varēsiet ierakstīt balso-
juma anketā.

Lai sniegtu vērtējumu, ir nepie-
ciešams reģistrēties ar savu „Face-
book” vai „Draugiem” profilu vai  
e-pasta adresi. Balsot var ne tikai par 
tām 55  pašvaldībām, kas piedalās 
konkursā, bet arī par jebkuru citu 
pašvaldību. Šis balsojums gan ne-
tiks ņemts vērā konkursā, bet node-
rēs pašvaldībām atbalsta pasākumu 
plānošanā ģimenēm ar bērniem. 

Aktīvi balsojot, jūs arī palīdzēsiet 
sev un savai pašvaldībai tikt pie 
jauna rotaļu laukuma. To, papildus 
VARAM balvai, iegūs kāda no tām 
četrām pašvaldībām, kas tiks atzītas 
par ģimenei draudzīgākajām un 
kuras iedzīvotāju – balsotāju – īpat-
svars būs lielāks pret kopējo pašval-
dības iedzīvotāju skaitu. Pašvaldībai 
tikai jāpiemeklē bērniem droša un 
piemērota vide rotaļu laukuma ie-
rīkošanai. Rotaļu laukumu dāvinās 
SIA „Jūrmalas Mežaparki”, kas kā 
ģimenes uzņēmums augstu vērtē 

ģimeniskās vērtības sabiedrībā un 
savos produktos. Tāpat katrs, kurš 
sniegs vērtējumu kaut vai par vienu 
pašvaldību, piedalīsies izlozē, kurā 
katru nedēļu var laimēt dāvanu karti 
50 eiro vērtībā ģimenes izklaidei un 
citas jaukas balvas. Piemēram, katru 
nedēļu tiks izlozētas trīs mobilo sa-
karu operatora laimīgām ģimenēm 

„Amigo” dāvātās mobilo tālruņu uz-
lādes baterijas un divas biļetes (katra 
diviem cilvēkiem) uz starptautisko 
izstādi „Baltic Beauty 2017”, kas no 
3. līdz 5. novembrim notiks Rīgā, 
Ķīpsalas hallē, kā arī trīs „Rimi” dā-
vanu kartes 10 eiro vērtībā. 

Vietnē www.vietagimenei.lv atra-
dīsiet informāciju gan par Babītes 
novada pašvaldības, gan citu pašval-
dību sniegto atbalstu ģimenēm – ne 
tikai pabalstiem, sabiedrisko trans-
portu skolēniem, ēdināšanu sko-
lās, bet arī interešu izglītību, rotaļu 
laukumiem, pasākumiem ģimenēm, 
ēku pieejamību un citām pašvaldī-
bu iniciatīvām ģimeņu atbalstam. 
Sākotnēji vietnē būs pieejama in-
formācija tikai par tām 85 pašvaldī-
bām, kas ir iesniegušas datus, tomēr 
informācija tiks regulāri papildināta. 

Konkursa norisi atbalsta: kon-
kursa lieldraugs – SIA „Jūrmalas 
Mežaparki”, mobilo sakaru opera-
tors laimīgām ģimenēm „Amigo”, 
SIA „Rimi Latvia”, SIA „ZAAO”, 
starptautiskā izstāde „Baltic Beauty”, 

„Māmiņu klubs”, Latvijas vecāku or-
ganizācija „Mammām un tētiem.lv”.  
Interneta vietne www.vietagimenei.lv 
būs pieejama pēc 20. septembra. 

Ziņa sagatavota 
pēc Vides aizsardzības 

un reģionālās attīstības 
ministrijas 

sniegtās informācijas 

Babītes novada pašvaldība 
piedalās Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības 
ministrijas (VARAM) 
organizētajā konkursā 

„Ģimenei draudzīga 
pašvaldība”. Šajā konkursā 
svarīgs ir arī jūsu viedoklis, 
jo tas var palīdzēt Babītes 
novada pašvaldībai uzvarēt! 
Balsot par pašvaldības 
sniegtajiem pakalpojumiem 
ģimenēm varēs no 2. līdz 
31. oktobrim interneta vietnē 
www.vietagimenei.lv. 
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Stundu garajās ekskursijās gids 
Mārtiņš ar savu stāstījumu ieveda 
ekskursijas dalībniekus aizraujošā 
ceļojumā pa lidostu „Rīga”, iepa-
zīstinot Babītes novada seniorus ar 
lidostas vēsturi, tās attīstību, aviosa-
biedrībām, maršrutiem, aviodrošī-
bas prasībām un citu ar lidojumiem 
saistītu informāciju. Ekskursijas 
bija organizētas trīs daļās: termi-
nāļa apskate, drošības kontrole un 

izbrauciens ar autobusu pa lidlauku. 
Lidostu „Rīga” abās ekskursijās ap-
meklēja 31 seniors.

Bezmaksas ekskursiju organi-
zēšana lidostā ir viens no veidiem, 
kā starptautiskā lidosta „Rīga” at-
balsta vietējo kopienu. 4. oktobrī 
kultūrizglītības centrā „Vietval-
ži” lidosta sadarbībā ar Babītes 
novada pašvaldības iestādēm 
organizēs Senioru dienai veltītu 

koncertu. Savukārt vietējās ko-
pienas ilgtermiņa atbalsta virzieni 
un principi turpmākai sadarbībai 
starp lidostu „Rīga” un Babītes 
novada pašvaldību tiks noformu-
lēti sadarbības memorandā, kuru 
drīzumā plānots noslēgt.

Laura Karnīte,
VAS „Starptautiskā lidosta 

„Rīga”” komunikācijas 
vienības vadītāja

Babītes novada 
senioru ekskursija lidostā „Rīga”
2017. gada 31. augustā VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga”” organizēja divas ekskursijas 
Babītes pagasta pensionāru un politiski represēto personu labdarības biedrības dalībniekiem.

Ekskursijas dalībnieki. 
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Kļūdas labojums
Atvainojamies par Babītes novada pašvaldības informatīvā izdevuma „Babītes 
Ziņas” Nr. 88 (izdots 22.08.2017.) pieļauto kļūdu.
1. lpp. rakstā „Salas pagasta vēsturei veltīta ekspozīcija” vārds „gadsimta” aiz-
stājams ar vārdiem „gadu tūkstoša”. Teikuma daļas pareizā redakcija: „Salas 
pagasta teritorija apdzīvota kopš 3. gadu tūkstoša pirms mūsu ēras.”

Ilze aizsila,
 sabiedrisko attiecību speciāliste

PIEDĀVĀ PELDĒTAPMĀCĪBU
bērniem no 7 līdz 12 gadu vecumam,

 kuru dzīvesvieta deklarēta 
Babītes novadā un kuri NEMĀCĀS 

Babītes novada pašvaldības 
izglītības iestādēs,

sākot ar 2017. gada 3. oktobri,
otrdienās un piektdienās plkst. 17.00–18.00 

Babītes sporta kompleksa 
lielajā peldbaseinā

Jūrmalas ielā 17, Piņķos. 

Peldētapmācības maksa 
bērniem līdz 16 gadu vecumam – 5 EUR*

*Saskaņā ar 22.01.2014. noteikumiem Nr. 1 
„Nomas maksas cenrādis Babītes novada pašvaldības 

Babītes sporta kompleksā”

Grupas lielums: līdz 20 bērnu.

Pieteikšanās elektroniski līdz 30. septembrim, 
sūtot pieteikumu uz e–pasta adresi 

ilze.jermaka@babite.lv.

PIESAkoTIES JĀNoRĀDA:
l bērna vārds, uzvārds, personas kods*;

l vecāka/aizbildņa vārds, uzvārds, personas kods*;
l vēlamā nodarbības diena;

l vecāka/aizbildņa e–pasta adrese un tālruņa numurs
*Nepieciešams deklarētās dzīvesvietas pārbaudei 

Iedzīvotāju reģistrā

PIESAkoTIES Uz PELDĒšANAS APMĀCĪBĀM, 
BĒRNA UN VIENA No VECĀkIEM DzĪVESVIETAI 

JĀBūT DEkLARĒTAI BABĪTES NoVADĀ 
PĒDĒJoS TRĪS MĒNEšUS!

          augustā veiktie darbi 
          sabiedriskās kārtības uzraudzībā babītes novadā

babītes novada pašvaldības ad-
ministrācijas sabiedriskās kārtības 
daļas sargu darbības rezultāti sa-
darbībā ar olaines iecirkņa policijas 
darbiniekiem, veicot sabiedriskās 
kārtības uzraudzību babītes novadā 
augustā: 
n sabiedriskās kārtības uzraudzībā 

veikti 79 izbraukumi;
n Valsts policijā nogādātas septiņas 

personas:
n par administratīvā pārkāpuma 

izdarīšanu – piecas; 
n aizdomās par noziedzīga nodarī-

juma izdarīšanu – divas; 
n saņemti un izskatīti 55 iedzīvotāju 

iesniegumi un sūdzības; 

n par nesakoptiem īpašumiem Ba-
bītes novada teritorijā noformēti 
septiņi administratīvā pārkāpuma 
protokoli; 

n par nenoslēgtu līgumu par at-
kritumu izvešanu atbilstoši Ba-
bītes novada pašvaldības sais-
tošajiem noteikumiem sastādīts 
viens administratīvā pārkāpuma 
protokols; 

n par automašīnu apstāšanās un stā-
vēšanas noteikumu pārkāpšanu 
sastādīti 11 administratīvā pārkā-
puma protokoli; 

n par personas pārvietošanos pa 
brauktuvi bez gaismu atstarojo-
šiem elementiem diennakts tum-

šajā laikā noformēts viens adminis-
tratīvā pārkāpuma protokols; 

n Babītes novadā veikti divi reidi, 
kuru laikā pārbaudītas automašī-
nas un to vadītāji ar mērķi novērst 
likumpārkāpumus un noziedzīgus 
nodarījumus, kā arī preventīva 
rakstura patrulēšana, pārbaudīti 
autoservisi, agrāk tiesātas, kā arī 
aizdomīgas personas. 

Par sabiedriskās kārtības u.c. likum-
pārkāpumiem lūgums ziņot Sa-
biedriskās kārtības daļai, zvanot uz 
diennakts mobilā tālruņa numuru 
29466001. 

ainārs skudris,
sabiedriskās kārtības sargs
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Rīgas – Beberbeķu vācu karavīru 
kapsētas 10. pastāvēšanas gadadie-
nā piedalījās Vācu kara kapu kop-
šanas Tautas apvienības prezidents 
Volfgangs Šneiderhāns  (Wolfgang 
Schneiderhan),  apvienības pārstā-
ve Stefānija Nēbela  (Stefanie Ne-
bel), Latvijas Brāļu kapu komitejas 
priekšsēdētājs  Arnis Āboltiņš, Ba-

bītes novada pašvaldības domes 
priekšsēdētājs Andrejs Ence, pries-
teris Markuss Šohs  (Markus  
Schoch), Latvijas Nacionālo bruņo-
to spēku orķestris, apbedīto karavī-
ru tuvinieki un kapu apsaimnieko-
tāji SIA „R20”.

Ilze Aizsila,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Pašvaldības bibliotēkas vadītāja 
Ilze Valpētere vēsta, ka jau patla-
ban izstādei ir nodoti materiāli – 
senas fotogrāfijas –, kas sagrupēti 
tematiski:
n teritorijas senā ainava;
n mācību iestādes;
n kultūras dzīve, kori;

n mežsaimniecība;
n vēsturiskas personas – novadnieki. 

Bibliotēka aicina iedzīvotājus, 
kuru rīcībā ir senas fotogrāfijas, 
kas atbilst kādai no šīm tēmām, 
piedalīties akcijā arī ar savu devu-
mu. Izstādes materiāli būs iegul-
dījums novadpētniecības fondā, 

stāstīs jaunākajiem novada iedzī-
votājiem par šīs teritorijas pagātni, 
kā arī atsauks atmiņā daudzus sen 
piemirstus dzīves mirkļus.   

Attēlus lūdzam iesniegt līdz 
1. oktobrim klātienē bibliotēkā 
(adrese: Jūrmalas iela 17, Piņķi) 
vai elektroniski (e-pasta adrese 
biblioteka@babite.lv) bibliotēkas 
vadītājai Ilzei Valpēterei.

Ilze Aizsila,
Babītes novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Beberbeķu 
vācu karavīru kapsētai – 
10. gadadiena
2. septembrī Babītes novada Beberbeķu vācu karavīru 
kapsētā Vācu kara kapu kopšanas Tautas apvienība 
organizēja kapsētas pastāvēšanas 10. gadadienai veltītu 
pasākumu.
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Bibliotēkas akcija 
atsauks atmiņā 
vēsturiskas ainas un vēstīs 
par pārmaiņām novadā
Ja arī jums ir fotogrāfijas, kas liecina par dzīvi Babītes 
novada teritorijā senākos laikos, aicinām piedalīties 
bibliotēkas akcijā „Pāršķirstot fotoalbumus…” un iesūtīt 
materiālus līdz 1. oktobrim!

Īsi pirms Zinību dienas saņēmām 
satraucošo ziņu, ka dienasgrāma-
tas ir gatavas un jau mēro ceļu no 
Liepājas uz Spuņciemu. Prieks un 
lepnums bija jūtams, pakojot vaļā 
kasti, kurā atradās mūsu skolai īpa-
ši gatavotās skaistās, personificētās 
dienasgrāmatas. To vāku rotā mūsu 
skolēna Riharda Pakuļa zīmējums 
un iekšpusē atrodama ne tikai sva-

rīgākā informācija par Latviju un 
Babītes novadu, bet arī skolas ad-
ministrācijas sagatavota informācija, 
skolas iekšējās kārtības un drošības 
noteikumi, pedagogu saraksti un 
cita izglītības iestādei būtiska infor-
mācija, kas jāzina mūsu skolēniem. 
Kā raksturoja skolas pedagogi – tās 
ir dienasgrāmatas pašapziņai, jo 
tik īpašas un īpaši mūsu skolēniem 

domātas dienasgrāmatas nav pieeja-
mas nevienā veikalā vai grāmatnīcā! 
Projekts deva iespēju skolēniem īs-
tenot savas idejas skolas tēla veido-
šanā, piedaloties zīmējumu konkur-
sā, jo vāka zīmējums tika izvēlēts no 
daudziem skaistiem darbiem, kuru 
autori centās zīmējumā ielikt savu 

„odziņu” kā skolas simbolu, savukārt 
Babītes novada uzņēmumiem, kas 
sedza mūsu dienasgrāmatu izgata-
vošanas izmaksas, projekts bija kā 
reklāma un publicitāte pašu novadā 
un visā Latvijā. 

Babītes novada pašvaldības Salas 
sākumskolas direktore Nensija Prie-
dīte, pedagogu kolektīvs un skolas 

audzēkņi izsaka vissirsnīgāko patei-
cību Babītes novada uzņēmumiem 
SIA „KH Baltic Wood”, AS „Tri-
men Tractors”, SIA „E Project”, SIA  

„Orkla Foods Latvija” un SIA „Anvis”, 
kas finansiāli atbalstīja mūsu die-
nasgrāmatu izgatavošanu. Paldies 
par atsaucību un sirsnību! Tāpat vē-
lamies pateikties Liepājas Universi-
tātes Zinātnes un inovāciju parkam 
par iespēju piedalīties šajā projektā. 
Paldies par ideju, iniciatīvu, veik-
smīgu komunikāciju un patiešām 
kvalitatīvu rezultātu! 

Nensija Priedīte, 
Babītes novada pašvaldības 
Salas sākumskolas direktore

Dienasgrāmata pašapziņai
Pavasarī Babītes novada pašvaldības Salas sākumskola 
iesaistījās Liepājas Universitātes Zinātnes un inovāciju 
parka projektā „Dienasgrāmata 2017”, kura mērķis 
bija ar novada uzņēmumu atbalstu izgatavot katrai skolai 
individuāla dizaina un satura skolēnu dienasgrāmatas. 
Ar patiesu prieku jau baudām projekta rezultātu. 
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Pašvaldības izglītības iestādēs
BaBītes vidusskola
Izglītojamo skaits: 933. 1. klase: 5; izglītojamo skaits: 120

salas sākumskola
Izglītojamo skaits: 32 
1. klase: 1, izglītojamo skaits: 6
Pirmsskolas grupās: 54 (trīs grupās)
Šajā mācību gadā uzņemto bērnu skaits (pirms-
skolas grupās): 8

1. klases izglītojamie ar audzinātāju 
1. septembrī Salas sākumskolā.

Pii „saimīte”
Izglītojamo skaits: 292 (14 grupas)
Šajā mācību gadā uzņemto bērnu skaits: 68

1. septembra pasākums multimākslinieka 
Kašera vadībā PII „Saimīte”. 

BaBītes Pirmsskolas izglītīBas iestāde (Pii)
Izglītojamo skaits: 79 (četras grupas) 
Šajā mācību gadā uzņemto bērnu skaits: 21

1. septembra pasākums Babītes PII. 

BaBītes mūzikas skola
Izglītojamo skaits: 268 
(no tiem 37 uzsāks mācības 1. klasē, 23 – sagatavošanas klasē)

1. septembra koncerts Babītes mūzikas skolā.

No 7. līdz 8. septembrim Babītes 
vidusskolā norisinājās Jaunsar-
dzes 25.  gadadienai veltīti pasā-
kumi. Izglītojamie iepazinās ar 
Jaunsardzes misiju, uzdevumiem 
un aktivitātēm. Izglītības iestā-

des pagalmā 1.–12. klašu izglī-
tojamajiem bija iespēja apskatīt 
lielgabalu un ieročus, bet 5. un 
6.  klašu izglītojamie piedalījās 
klases saliedēšanas pasākumos, 
izmantojot jaunsargiem ierastos 

uzdevumus un aktivitātes, kuras 
vadīja izglītības iestādes jaunsar-
gi. Pasākumu atbalstīja Zemes-
sardzes 17. Pretgaisa aizsardzības 
bataljona zemessargi. Babītes vi-
dusskolā jaunsargu kustību vada 
virsseržants Jānis Tipuks. Šobrīd 
Babītes vidusskolas izglītoja-
majiem piedāvājam 36 interešu 
izglītības programmas. Prog-
rammu saraksts publicēts izglī-
tības iestādes interneta vietnes  
babitesvidusskola.lv sadaļā „In-
terešu izglītība”. Programmu sa-
raksts tiks papildināts.

22. septembrī piedalīsimies 
Olimpiskās dienas aktivitātēs. 
Septembrī un oktobrī Babītes vi-
dusskolā norisināsies Dzejas mē-
nesim veltītie pasākumi.

Svinīgā ceremonijā, kas 12. sep-
tembrī notika Latvijas Nacionāla-
jā bibliotēkā, ekoskolas pārstāvji 
saņēma starptautisku sertifikātu 
par sasniegumiem ilgtspējīgas at-
tīstības, vides izglītības un vides 
aizsardzības veicināšanā izglītī-
bas iestādē un tās apkārtnē. Arī 
šajā mācību gadā esam spējuši 
saglabāt Zaļo karogu, kas ir kā 

starptautisks novērtējums eko-
skolas īstenotajiem projektiem, 
kas paveikti mācību stundās un 
ārpusstundu darbā vides izglītī-
bas jomā. 

Aicinām sekot līdzi aktuālākajiem 
izglītības iestādes notikumiem in-
terneta vietnē babitesvidusskola.lv 
un facebook.com/babitesvidusskola.

Informāciju sagatavojusi 
Sanita Baginska,

Babītes vidusskolas 
sabiedrisko attiecību 

speciāliste

Babītes vidusskolā sācies jaunais mācību gads
Babītes vidusskolā sācies jaunais mācību gads. 
Atskatoties uz pagājušā mācību gada valsts pārbaudes 
darbu rezultātiem, varam ar lepnumu teikt, ka Babītes 
vidusskolas absolventu rezultāti centralizētajos eksāmenos 
pārsniedza valstī vidējos rādītājus. Rezultāti liecina, 
ka no 425 izglītības iestādēm, kurās tika kārtoti centralizētie 
eksāmeni, Babītes vidusskola ierindojās 15. vietā. Vidējais 
rezultātu kopprocents iestādē ir 66,9 %, valstī – 49,1 %.

1.septembra pasākums Babītes vidusskolā.



2017. gada 19. septembris, nr. 89 www.babite.lv  | 11

Pagājušajā gadā kopā ar saviem 
izglītojamajiem esam cītīgi darbo-
jušies dabā, pētījuši sūnas un koku 
mizas, jo galvenais uzdevums bija 
iepazīt un atklāt dažādus biotopus – 
augus sev tuvākajā apkārtnē. Šogad 
svarīgākais uzdevums ir veidot iz-
glītojamo ekoloģisko apziņu, rosi-

not interesi par Latvijas dabas un 
tuvākās apkārtnes izzināšanu: būs 
jāapgūst informācija par Latvijas 
mežu aizsardzību, to daudzveidību. 
Skaitīsim un uzskaitīsim kokus un 
krūmus savas iestādes teritorijā, vei-
dosim teritorijas kartes, kurās apzī-
mēsim zaļo platību. 

Turpināsim rūpēties par mums 
uzticēto bērnu garīgo un fizisko 
veselību, jo dabā pavadītais laiks 
ir gan rūpes par savu veselību, gan 
arī sniedz bērniem izpratni par ve-
selīgu dzīvesveidu. Bet pats priecī-
gākais rudens datums – 1. septem-
bris – pienāca nemanāmi ātri. Kopā 
ar „Čučumaižas” rūķiem esam ie-
skandinājuši mācību gada sākumu 
un nu jau esam iešūpojušies jaunam 
zināšanu un aktivitāšu posmam. 

Karīna Gajevska,
Babītes PII vadītājas vietniece 

izglītības jomā

sācies 2017./2018. mācību gads

Jaunais mācību gads sākas ar Zaļā karoga saņemšanu
Jauno mācību gadu Babītes pirmsskolas izglītības iestādē 
esam sagaidījuši ar priecīgām ziņām: starptautiskais ekoskolu 
Zaļais karogs 2017./2018. mācību gadam ir piešķirts 
132 Latvijas izglītības iestādēm, tostarp –  mūsu izglītības
iestādei! Esam ļoti priecīgi un lepni par ekoskolas statusa 
saglabāšanu un vēl vienu attīstības pakāpienu uz priekšu. 

Lelde Drozdova-Auzāne,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Informācija: 
Sanita Baginska, Aija Vanaga, Karīna Gajevska, 

Inga Erdmane-Hermane un Česlavs Grods

PII „SaImīte”:
n labiekārtots mūsdienīgs āra 

rotaļu laukums grupā „Skud-
riņas” (attēlā);

n grupā „Pīlādzīši” izremontēta 
guļamistaba, mācību telpa un 
ģērbtuve;
n trijās grupās iegādāti jau-

ni krāsaini galdi, krēsli, lai 
5–6 gadus vecie bērni ērti va-
rētu sēdēt un rakstīt, zīmēt; 

n grupā „Pīlādzīši” nopirktas iz-
bīdāmās gultiņas, kuras dienas 

laikā dod iespēju  
paplašināt rotaļu 
vietas platību; 
n patlaban notiek 

darbi pie drošākas 
vides nodrošināša-
nas pirmsskolas iz-
glītības iestādē „Sai-
mīte”, kodu sistēmas 
un čipu sistēmas iz-
veidošanas pie ieejas 
vārtiņiem un grupu 
ārdurvīm.

BaBīteS mūzIkaS Skolā:
n divas kokles aprīkotas ar slē-

džiem, kas paplašina instru-
menta iespējas;
n skolas korim uzšūti skatuves 

tērpi – apmetņi, bet orķes-

trim – vestītes novada krāsās 
ar novada simboliku;
n mācību procesa nodroši-

nāšanai iegādāti trīs jauni 
mūzikas instrumenti: ģitāra, 
klarnete un saksofons.

BaBīteS PII:
n sakopta āra teritorija un ap-

zāģēti koku zari;
n uzstādīts iestādes teritorijas 

apgaismojums;

n uzstādīti automātiskie vārti ar 
domofonu un kodu čipiem;
n iegādāti grīdas paklāji grupu 

telpām un elektroierīces re-
montdarbiem.

SalaS SākumSkolā: 
n ievilkts jauns datortīkls, un visā 

skolā ir pieejams internets; 
n veikti energoefektivitātes pa-

sākumi, tostarp sakārtota ap-
gaismojuma slēdžu sistēma; 
n skolotāju darbam un skolē-

niem (informātikas stundām) 
iegādāti 10 jauni portatīvie 
datori;  
n tiek veikti pēdējie saskaņoju-

mi Salas sākumskolas teritori-
jas rekonstrukcijas projektam. 
Teritorija tiks veidota tā, lai 
tur ir interesanti un aizraujoši 
uzturēties, rotaļāties un izzi-
nāt pasauli jebkuram mūsu 
skoliņas audzēknim no pusot-
ra gada vecuma līdz 6. klasei. 
Patlaban projekts ir tapšanas 
stadijā, un līdz galarezultātam 
būs jāpaciešas pāris gadu, taču 
soli pa solim viss notiks un iz-
maiņas pamanīs visi; 
n drīzumā Salas sākumskolā 

tiks ieviesta e-klase; 
n Salas sākumskolai un pirms-

skolai top jauna mājaslapa 
internetā; 
n „Ķiparu” grupa šovasar pie-

dzīvoja vislielākās vizuālās 

pārmaiņas – pedagogu darba 
un bērnu ērtībām tika pār-
kārtota telpas darba zona, kā 
arī iegādātas attīstošas rotaļ-
lietas un spēles, vigvams un 
citas lietas (attēlā);
n pārvērtības piedzīvojuši arī 

gaiteņi un klašu telpas Salas 
sākumskolā. Skolas gaitenis 
pie galvenās ieejas ieguvis 

pasakas cienīgus tēlus un 
noskaņu, jo gaitenī izvietotas 
mākslinieces gatavotas deko-
rācijas  – liels koks, pasaku 
tēli, informācijas stendi kā 
magnētiskās tāfeles utt.; 
n veikta telpu pārkārtošana, 

kabineti izvietoti arī sporta 
kompleksa otrajā stāvā; 

n klāt nākusi 6. klase. 

BaBīteS vIduSSkolā: 
n izremontētas kāpnes; 
n izremontētas meiteņu un 

zēnu labierīcības;  
n notīrīta ēkas fasāde un logi; 
n iekārtoti jauni mācību kabi-

neti sākumskolai un pamat-
skolai; 

n ēdnīca nodrošināta ar ēdiena 
uzglabāšanas termosiem; 
n izglītības iestādes pirmā 

stāva vestibilā izvietots skā-
rienjutīgs ekrāns (attēlā),  

ar kura palīdzību var ope-
ratīvi sekot līdzi stundu 
sarakstam un tā izmaiņām, 
plānotajiem pārbaudes 
darbiem, kosultācijām u.c. 
Digitālo stundu sarakstu iz-
veidoja Babītes vidusskolas 
informātikas speciālisti;
n fizikas kabinets papildināts 

ar jaunu interaktīvo ekrānu; 
n izglītojamo ērtībai iegādā-

ti krēsli atpūtas brīžiem un 
plaukti somu novietošanai.

LieLākie 
vasaras periodā 

veiktie darbi, 
gatavojoties 

jaunajam 2017./2018. 
mācību gadam
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Par avīzes sagatavošanu atbild sabiedrisko attiecību speciāliste Lelde Drozdova–Auzāne
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Iznāk vienu reizi mēnesī. Tirāža: 3450 eksemplāru
Izdevējs: SIA „Rīgas Apriņķa Avīze”

12. oktobrī plkst. 19.00 
Babītes novada pašvaldības 
Kultūrizglītības centrā 
Piņķos notiks norvēģu 
ansambļa „mMokkat” 
un Babītes novada jauktā 
kora „Atskaņa” koncerts.

Diriģente Marija Malmstena Latviju, 
Rīgu un Babītes novadu apmeklēs 
jau piekto reizi. Enerģiskā diriģente 
vada vairākus korus un ansambļus. 
Trīs no tiem jau viesojušies Piņ-
ķos. Izveidojusies draudzība ar kori  

„Atskaņa”, un koris divas reizes bijis 
arī atbildes vizītē Norvēģijā. Vokālo 
ansambli „mMokkat” veido asto-
ņas labākās dziedātājas no lielajiem 
koriem. Ansamblim, kas ļoti daudz 
koncertē Norvēģijas rietumkrastā, 

šogad aprit 10 gadu. „mMokkat” re-
pertuārā ir gan tautasdziesmas, gan 
renesanses, gan romantisma laika 
mūzika. Ansamblis pārsvarā dzied  
a cappella. Notiek aktīva sadarbība ar 
komponisti Kjersti Folleso, kura arī 
pati dzied ansamblī un kuras kom-
pozīcijas un aranžējumi ir iekļauti 
gaidāmā koncerta repertuārā. 

Trīs ansambļa dalībnieces ir pro-
fesionālas mūziķes. Ansambļa snie-
gums vienmēr ir ļoti dzidrs un ni-
ansēts. Marijai Malmstenai dziedā-
šana ir ne tikai profesionāla nodarbe, 
bet dzīvesveids – un tā dzirkstī arī 

„mMokkat” priekšnesums. 
Aicinām uz koncertu 12.  oktobrī 

plkst. 19.00. Piņķos!
Ginta Pētersone, 

jauktā kora „Atskaņa” diriģente

2017. gada augustā 
Babītes novadā 

piedzimuši seši bērni –  
trīs meitenes 
un trīs zēni. 

Iedzīvotāju skaits 1. septembrī: 10 937 

Koris „AtsKAņA” uzņem jAunus dAlībnieKus
Babītes novada jauktais koris „Atskaņa” aicina savā pulkā jaunus dziedātājus. 
Īpaši tiek aicināti vīri. Muzikālā izglītība vēlama, bet ne obligāta. 
Koris koncertē gan tuvu, gan tālu. Liela koncertprakses pieredze arī ārzemēs. 
Repertuārā dažādu stilu un laikmetu mūzika. Nākamajā gadā centrālais noti-
kums būs Latvijas simtgades Dziesmu svētki.
Par kori vairāk var uzzināt gan Babītes novada pašvaldības interneta vietnē 
www.babite.lv, gan „Facebook” profilā „Jauktais koris „Atskaņa””.
Mēģinājumi notiek Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības centrā  
Piņķos otrdienās un ceturtdienās no plkst. 19.30 līdz 21.30.

Interesēties un pieteikties var elektroniski, 
rakstot uz e-pasta adresi gintapetersone@inbox.lv, 

vai zvanot uz tālruņa numuru 29100755, līdz 1. oktobrim. 

Piņķos viesosies 
norvēģu ansamblis „mMokkat”
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          pasākumi babītes novadā

KultŪrizGlītībAs CentrĀ lielAjĀ zĀlĒ
( Jūrmalas iela 14A, Piņķi)
n 28.  septembrī plkst. 18.00 radošās apvienības „Teātris 

un ES” jautra izrāde bērniem un vecākiem „Kā kļūt par 
varoni?!”. Izrādes garums – 50 min. Mērķauditorija – bērni 
pirmsskolas un sākumskolas vecumā un viņu vecāki. Biļe-
tes cena – 4 eiro. 

n 7. oktobrī plkst. 18.00 Uģa Pētersona 60 gadu jubilejas 
autorkoncerts „Mana dziesma Latvijai”. Ieeja bez maksas. 
Projekts „Mana dziesma Latvijai”, kura ietvaros tapis tāda 
paša nosaukuma autorkoncerts, ir viena no sešām inciatī-
vām, kam piešķirts Babītes novada pašvaldības līdzfinan-
sējums, piedaloties Latvijas valsts simtgadei veltīto pasā-
kumu konkursā „Es esmu Latvija”. (Vairāk lasiet 5. lpp.)

n 12. oktobrī plkst. 19.00 Babītes novada jauktā kora „At-
skaņa” un vokālā ansambļa „mMokkat” no Norvēģijas 
koncerts. Ieeja bez maksas. (Vairāk lasiet 12. lpp.)

n 17.  oktobrī plkst.  18.00 Latvijas Leļļu teātra viesizrāde 
„Naksitrallīši”. Pirmizrāde Latvijas Leļļu teātrī notiks 8. ok-

tobrī. Biļetes cena – 5 eiro. 
n 20. oktobrī plkst. 19.00 Laumas Matules koncerts „Ma-

nas mājas ir...”. Lauma ir Babītes novada iedzīvotāja. Līdz 
9. klasei viņa mācījās Babītes vidusskolā, ir beigusi Babī-
tes mūzikas skolu un patlaban apgūst etnomuzikoloģiju 
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā. Kā stāsta jaunā 
mūziķe, „mūzika ir jēdziens, kas aptver ļoti daudz. Arī es, 
apgūstot to no pašas bērnības, eju cauri mūzikas piedā-
vātajām iespējām. Koncertā varēs dzirdēt manas oriģināl-
kompozīcijas, pati spēlēšu ģitāru, dziedāšu, un man palī-
dzēs mana māsa ar savu skaisto balsi, Elīza Sestule ar čella 
skaņām un Liene Dzilna pie kahona. Koncerts būs stāsts 
par mājām, par vietu, ko mēs par tādām saucam. Priecāšos 
koncertā redzēt ikvienu!” 

Biļetes uz pasākumiem Kultūrizglītības centrā pie dežuran-
ta var iegādāties katru darbdienu no plkst. 8.00 līdz 20.00, 
sestdienās no plkst. 10.00 līdz 16.00. Ieeja bez maksas.

uzmAnību! 
Biļešu skaits ir ierobežots! Aktuālākā informācija 
par biļešu pieejamību – pašvaldības interneta vietnē 
www.babite.lv un www.facebook.com/Babitesnovads 
pie attiecīgā pasākuma. 

KultŪrizGlītībAs CentrĀ sAlAs PAGAstĀ „VietVAlŽi”
(„Vietvalži”, Spuņciems, Salas pagasts)
n 2.  oktobrī plkst. 16.00 projektu ideju darbnīca, kur 

būs iespēja mācīties, kā savu ideju pārvērst projektā,  
gan no biedrības „Pierīgas partnerība” pārstāvjiem, 
gan vienam no otra. Pieteikšanās, zvanot uz tālruņa 
numuru 28644888 vai elektroniski – e-pasta adrese 
info@pierigaspartneriba.lv. 

n 4.  oktobrī plkst. 14.00 Starptautiskajai senioru dienai 
veltīts koncerts. Ar muzikāliem priekšnesumiem priecēs 
starptautiskās lidostas „Rīga” darbinieki – Anita Levša 
(solo), Jānis Jakovļevs (akordeons) un Līga Kaģe (klarnete). 
Uz pasākumu kursēs autobuss. Plkst. 13.00 Babītē (pie 
veikala „Elvi”), plkst. 13.05 Piņķos (pie Babītes vidussko-
las).  Ieeja ar bezmaksas biļetēm, kas pieejamas Kultūriz-
glītības centrā Piņķos un „Vietvalži”.

n līdz 22. septembrim 2. stāva mainīgo ekspozīciju zālē ap-
skatāma izstāde „Krāsainākai ikdienai” (gleznas, grafika, 
keramika, tekstilizstrādājumi). Autores: Iveta Bude, Daira 
Lāce un Elita Vansoviča. Ieeja bez maksas. 

n līdz 30. septembrim iespēja bez maksas apmeklēt izstā-
des 1. stāvā – Eduardam Pāvulam veltītu memoriālo izstā-
di un izstādi par Salas pagasta vēsturi –, kā arī izmantot 
iespēju noklausīties izstāžu zāles vadītājas stāstījumu par 
eksponētajiem materiāliem.

Bezmaksas ekskursijas (līdz 30. septembrim) izstāžu zālē tiek 
organizētas katru nedēļu – ceturtdienās (plkst. 11.00, 14.00 

un 16.00). Pieteikties līdz konkrētās nedēļas trešdienai, raks-
tot uz e-pasta adresi dace.ulpe@babite.lv. Tālrunis uzziņām: 
20387272 (dežurants). Gida stāstījums: 30 minūtes (latviešu, 
krievu vai angļu valodā). Digitālā prezentācija: viena stunda 
(latviešu valodā).  Sākot no 1. oktobra, 1. stāva nemainīgās 
ekspozīcijas būs pieejamas par maksu (vairāk informācijas – 
3.  lpp. un www.babite.lv sadaļas „Kultūra” apakšsadaļā „Iz-
stādes Kultūrizglītības centrā „Vietvalži””). 

bibliotĒKĀ ( Jūrmalas iela 14A, Piņķi)
tematiskās izstādes:
n biedrības un deju kolektīva „Dārta” tautastērpu un grā-

matu izstāde „Pa tautastērpa pēdām”;
n vasaras nometņu „Mazā bundzinieka akadēmija 2017” un 

„Salacgrīvas ritmi” radošie darbi;
n mākslas studijas dalībnieku kreatīvie gleznojumi.

ievērojamu rakstnieku, personību, 
kultūras darbinieku jubilejas izstādes:
n dzejniecei Lijai Brīdakai – 85;
n amerikāņu rakstniekam Viljamam Folkneram – 120;
n amerikāņu rakstniekam Stīvenam Edvīnam Kingam – 70;
n spāņu rakstniekam Donam Migelam de Servantesam  

Saavedram – 470;
n arhitektam, inženierim Mihailam Eizenšmitam – 150;
n tautsaimniekam, politiķim, Latvijas Valsts prezidentam 

Kārlim Ulmanim – 140;
n aktierim Gunāram Placēnam – 90;
n keramiķim Jānim Seikstam – 70.
Vēl līdz 1. oktobrim iespējams iesniegt fotogrāfijas par Babī-
tes, Piņķu u.c. Babītes novada vietām, cilvēkiem, notikumiem 
utt., ietverot neierobežotu laika posmu, tādējādi apzinot no-
vada kultūrvēsturisko mantojumu un atklājot tā unikalitāti, 
kā arī kopīgi veidojot notikumu hroniku. Kontaktpersona – 
Ilze Valpētere (e-pasta adrese biblioteka@babite.lv). 

soCiĀlAjĀ dienestĀ (Centra iela 3, Piņķi)
Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs līdz 30. no-
vembrim aicina uz zīmējumu izstādi „Vasaras darbi un nedar-
bi”. Izstādē skatāmi visu mākslas studijas dalībnieku – skolē-
nu, jauniešu un pieaugušo – lielformāta darbi.

Pie bAbītes VidussKolAs ( Jūrmalas iela 17, Piņķi)
11. oktobrī no plkst. 10.00 līdz 17.00 
mobilās diagnostikas busiņš.

mamogrāfija:
n ar Nacionālā veselības dienesta vēstuli – bez maksas;
n ar ģimenes ārsta nosūtījumu – 2,85 eiro;
n bez nosūtījuma – 20 eiro.

n rentgens (plaušām, locītavām u.c.): viena projekcija  
6,50 eiro (ģimenes ārsta nosūtījums nav nepieciešams).

n Kardiogramma ar aprakstu 5 eiro (bez ģimenes ārsta no-
sūtījuma).

n d vitamīna noteikšana 4,50 eiro.
Pacientiem nepieciešams veikt iepriekšēju pierakstu – 
tālr. 25431313.
Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods – 0100-64111.
Pakalpojumu nodrošina MFD Veselības grupa.

Tuvākajā laikā mobilā diagnostika būs pieejama 
arī Spuņciemā. Aicinām sekot līdzi jaunākajai informācijai 
pašvaldības interneta vietnē www.babite.lv – 
baneris „Tuvākie pasākumi”. 

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

www.facebook.com/Babitesnovads
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