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Aicinām 
piedalīties

projektu konkursā
„Ģimenei. Videi. 

Izaugsmei Babītes 
novadā”

8. lpp. 

Rīkojot kopīgus seminārus un veido-
jot dažādus forumus, iecerēts veicināt 
pašvaldību un Lielupes krastu īpašnie-
ku sadarbību, lai kopīgiem spēkiem 
panāktu veiksmīgu Lielupes atvese-
ļošanu. Tāpat sadarbības projektā tiks 
veidots jauns tūrisma maršruts laivotā-
jiem, kas sekmēs tūrisma piedāvājumu 
aktivizēšanos, kā arī paredzēts izveidot 
interaktīvu vides objektu, kas simboli-
zēs Lielupes sākumu un ietvers infor-
māciju par Lielupi.

Lielupe ir viena no Latvijas lielāka-
jām upēm, tās garums ir 119 kilomet-
ru, tai ir vairāk nekā 250 pieteku, kuras, 
plūstot caur plašajām lauksaimniecības 
zemēm, nes uz Lielupi lauksaimniecī-

bas notekūdeņus. Īstenojot projektu 
„Lielupes atveseļošanas pasākumi – 
pakalpojumu un infrastruktūras izvei-
de ūdens tūristiem” un tādējādi palī-
dzot atveseļoties Lielupei un Baltijas 
jūrai, ieguvēji būs gan piekrastes zemju 
īpašnieki, gan pašvaldības, gan Lielupes 
ūdens tūristi, gan sabiedrība kopumā.

Projekta ievadseminārs biedrības „Pie-
rīgas partnerības” teritorijā ir paredzēts 
2018. gada 12. aprīlī plkst. 15.00 Babī-
tes novada pašvaldības Kultūrizglītības 
centra filiāles Salas pagastā „Vietvalži” 
telpās. Aicināti tūrisma pakalpojumu 
sniedzēji un citi interesenti. Pieteikšanās 
semināram, rakstot uz e-pasta adresi 
info@pierigaspartneriba.lv.   

Projekts „Lielupes atveseļošanas 
pasākumi – pakalpojumu un infra-
struktūras izveide ūdens tūristiem”  
(17-00-A019.332-000006) tiek īste- 

nots Lauku attīstības program-
mas 2014.–2020.  gadam pasāku-
mā „Starpteritoriālā un starpvalstu  
sadarbība”.

Aiga Smiltāne,
biedrības 

„Pierīgas partnerība”
 projektu vadītāja

FO
TO

: I
LZ

E 
AI

ZS
IL

A

Pieci novadi uzsāk kopēju projektu 
Lielupes atveseļošanai un ūdens tūrisma attīstībai
1. martā Babītes, Jelgavas, Ozolnieku, Bauskas un 
Rundāles novada pašvaldības un trīs lauku partnerības – 
biedrība „Pierīgas partnerība”, lauku partnerība 
„Lielupe” un Bauskas rajona lauku partnerība – tikās 
Jelgavā, lai svinīgi parakstītu līgumu par sadarbību 
kopēja projekta „Lielupes atveseļošanas pasākumi – 
pakalpojumu un infrastruktūras izveide ūdens 
tūristiem” īstenošanā.

Projekta dalībnieki sadarbības līguma parakstīšanas pasākumā Jelgavā.

Līdz ar jaunās ēkas atvēršanu biblio-
tēkas filiāle Babītē ieguvusi jaunas tel-
pas, pārceļoties no pašreizējām telpām 
„Strazdos”, savukārt daudzfunkcionālā 
sociālo pakalpojumu centra pakalpo-
jumi Babītes ciema iedzīvotāju ērtībām 
nu būs pieejami no jauna. Bibliotēkas 
telpas iekārtotas ēkas pirmajā stāvā, sa-
vukārt daudzfunkcionālais sociālo pa-
kalpojumu centrs iedzīvotājiem atvērts 
otrajā stāvā. Ikviens interesents ir laipni 
aicināts apmeklēt ēkas atklāšanas pasā-
kumu, kā arī no 7. aprīļa sākt izmantot 
bibliotēkas, bet no 9.  aprīļa – daudz-
funkcionālā sociālo pakalpojumu cen-
tra sniegtos pakalpojumus.

Lelde Drozdova-Auzāne,
Babītes novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Babītē tiks atklāta bibliotēka un daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs
Lai iedzīvotājiem padarītu pieejamākus pašvaldības iestāžu sniegtos pakalpojumus, 
šā gada 6. aprīlī plkst. 11.00 Babītē, Liepu alejā 17, durvis vērs nozīmīgs sociālās 
infrastruktūras objekts Babītes ciemā – Babītes novada pašvaldības daudzfunkcionālā 
sociālo pakalpojumu centra filiāle „Babīte” un bibliotēkas filiāle Babītes ciemā. 

DARBA LAIKS
BIBLIOTĒKAS 

FILIĀLE 
BABĪTES CIEMĀ

DAUDZFUNKCIONĀLĀ 
SOCIĀLO 

PAKALPOJUMU 
CENTRA FILIĀLE 

„BABĪTE”

PIRMDIENA 9.00–17.00 8.15–18.00

OTRDIENA 9.00–18.00 8.15–17.00

TREŠDIENA 9.00–17.00 8.15–17.00

CETURTDIENA 9.00–18.00 8.15–18.00

PIEKTDIENA 9.00–15.00 8.15–15.00

SESTDIENA 10.00–14.00 SLĒGTA

SVĒTDIENA SLĒGTA SLĒGTA

Sociālā darbiniece ILZE BĒRZIŅA 
Sociālā dienesta klientus pieņems pirmdienās un ceturtdienās 

no plkst. 8.15 līdz 12.15 un no 13.00 līdz 18.00

ATKLĀŠANA 6. APRĪLĪ PLKST. 11.00

Pasākumā notiks filmēšana un fotografēšana

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS

DAUDZFUNKCIONĀLĀ SOCIĀLO PAKALPOJUMU 
CENTRA FILIĀLE „BABĪTE” 

BIBLIOTĒKAS FILIĀLE BABĪTES CIEMĀ 
(LIEPU ALEJA 17, BABĪTE)
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25. martā Jaunolaines Kultūras cen-
trā notiks deju lieluzveduma „Māras 
zeme” un koncerta „Vēl simts gadu 
dejai” deju kolektīvu repertuāra ap-
guves skate, kur Babītes novadu pār-
stāvēs Kultūrizglītības centra bērnu 

un jauniešu deju kolektīvs „Kaspīne” 
(divas grupas, 59 dalībnieki, vadītāja 
Dace Veide) un Kultūrizglītības cen-
tra vidējās paaudzes deju kolektīvs 
„Dārta” (D, E grupas, 64 dalībnieki, 
vadītājs Lauris Siliņš).

8. aprīli Jūrmalā, Majoru vidussko-
lā, notiks Pierīgas apriņķa koru skate, 
kurā novadu pārstāvēs Kultūrizglītības 
centra kori: jauktais koris „Maska”  
(50 dalībnieku, diriģents Jānis 
Ozols) un jauktais koris „Atskaņa”  

(49 dalībnieki, diriģente Ginta Pē-
tersone). Koklētāju ansambļu skates 
norisināsies Rīgā, Kultūras pils „Zie-
meļblāzma” telpās. 15.  aprīlī skatē 
piedalīsies Kultūrizglītības centra 
koklētāju ansamblis „Balti” (19 dalīb-
nieki, vadītāja Valda Bagāta), savukārt  
16. aprīlī – Babītes mūzikas skolas kok-
lētāju ansamblis „Dzītariņi” (13 dalīb-
nieki, vadītāja Valda Bagāta). Latvi-
jas valsts simtgades zīme notiekošie 
XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un 

XVI Deju svētki norisināsies Rīgā no 
2018.  gada 30.  jūnija līdz 8.  jūlijam. 
Tajā novadu plāno pārstāvēt astoņi 
tautas mākslas kolektīvi. Kopējais 
skaits – 254 dalībnieki.

Lai visiem tautas mākslas kolektī-
viem veiksmīgs starts skatēs un emo-
cijām bagāti svētki!

Biruta Grīnfelde,
Babītes novada pašvaldības 

Kultūrizglītības centra vadītāja 

Pasākumā skanēja gan Janas, gan 
Jāņa komponētās dziesmas ar Janas 
Egles un citu dzejnieku tekstiem. 
Autore lasīja dzejoļus no savas pir-
mās dzejas grāmatas „Dzirdēt noklu-
sēto”, kas ir kopdarbs ar Irinu Trīri. 

Grāmatā apvienota Janas dzeja 
un Irinas fotogrāfijas, attēlam pa-
pildinot vārdu un otrādi. Vēl ska-
nēja Janas Egles trioletas no sešu 
autoru trioletu krājuma „Ir robeža 
starp mums tik smalka”. Pēc auto-
res teiktā, bijis liels izaicinājums 
rakstīt trioletas – astoņu rindiņu 
dzejoļus, kur rindas striktā secībā 
atkārtojas. Līdz šim dzejniece esot 

vairījusies no striktām formām, 
ļaujot tekstam brīvi plūst. Krājumā 
ievietotas desmit Janas Egles trio-
letas ar nosaukumu „Man krūtīs 
dzīvo putni balti”.

Jana Egle ne tikai raksta dzeju 
un prozu, bet arī ļoti skaisti dzied. 
Klātesošos saviļņoja viņas samtai-
nais alts. Duetā ar dēlu tika izdzie-
dātas vairākas dziesmas. Abi jau 
gadiem piedalās dažādos dziesmi-
nieku saietos, savulaik dziedājuši 
pie Austras Pumpures. 

Pasākumā skanēja dziesmas no 
dziesminieku krājuma „Tur dzi-
mušais”. Klausītāji jautāja par līdz 

šim vienīgo iznākušo Janas Egles 
prozas krājumu „Gaismā” un au-
tores turpmākajām iecerēm. Kā 
atzina autore, visi stāstu sižeti esot 
smagi, no reālu personu dzīves, bez 
izdomājumiem, bet ar gaišu cerību 
nākotnē. Runājot par nākotnes 
plāniem, viņa atklāja, ka top otrā 
stāstu grāmata, kas nebūšot tik pe-
simistiska.

Pasākuma apmeklētāji bija ļoti sa-
viļņoti un gandarīti un veltīja autorei 
jaukus pateicības vārdus.

Ināra Pētersone, 
Piņķu bibliotēkas bibliotekāre

„Baltiem” tuvs ir Edgara Lipora latviešu 
tautasdziesmu apdaru un oriģināldar-
bu dziļais latviskums un mūsdienīgi 
izteiksmīgā mūzikas valoda. Edgara 
dēls Dzintars ir apguvis koncertkokles 
spēli Babītes mūzikas skolā un patlaban 
muzicē koklētāju ansamblī „Balti”. Tas 
Edgaram ir viens no galvenajiem iemes-
liem rakstīt mūziku koklētāju ansamb-
lim, iekļaujot repertuārā arī puišu dzies-
mas. Šīs veiksmīgās sadarbības rezultātā 
Edgara Lipora muzikālo daiļradi 
novērtējuši koklētāji visā Latvijā, un arī 
gaidāmajos Dziesmu svētkos – kokļu 
mūzikas koncertā „Stīgo, brālīt! Stīgo, 
māsiņ!” – būs dzirdami Edgara Lipora 
skaņdarbi. Komponistam izdodas at-
klāt jauniešiem mūsu tautiskuma kodu 
un iedvest aizrautību muzicēšanā.

Gaidīsim ikvienu albuma prezentā-
cijas koncertā! Ieeja bez maksas.

„Baltu” jauno albumu „Zīlīt’ skaisti 
padziedāja” jau var iegādāties ziedu vei-
kalā „Anemoon” Piņķos, kā arī veikalā 
„Upe” Rīgā, Vāgnera ielā 5.

Valda Bagāta, 
koklētāju ansambļa „Balti” vadītāja

Konkursā aicināti piedalīties Babītes 
novada pirmsskolas vecuma solisti 
no divu līdz septiņu gadu vecumam 
(ieskaitot). Vokālistu sniegumu 
vērtēs žūrija. Konkursā tiks noteik-
ti divi labākie solisti katrā vecuma 
grupā (2–4 gadi un 5–7 gadi). Visi 

konkursa dalībnieki tiks apbalvoti 
ar diplomiem un bezmaksas ieejas 
kartēm leļļu teātra izrādes apmek-
lējumam, kas notiks pēc dalībnieku 
konkursa – žūrijas apspriedes laikā. 

Dalībnieku pieteikumu iesniegša-
nas termiņš ir 2018. gada 29. marts. 

Ar konkursa „Babītes novada 
Cālis  2018” nolikumu aicinām 
iepazīties Babītes novada pašvaldības 
interneta vietnē www.babite.lv, sadaļas 
„Kultūra” apakšsadaļā „Kultūrizglītī-
bas centrs Piņķos un Spuņciemā”. 

Sabīne Upeniece, 
Babītes novada pašvaldības 

Kultūrizglītības centra filiāles 
Salas pagastā „Vietvalži” 

kultūras pasākumu organizatore

Ansamblis „Balti” aicina uz albuma prezentāciju
Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības centra 
koklētāju ansamblis „Balti” aicina uz albuma „Zīlīt’ skaisti 
padziedāja” prezentācijas koncertu 29. martā plkst. 19.00 
Rīgā, VEF Kultūras pils Kamerzālē.

Ceļazīme Dziesmu un deju svētkiem
Kā jau katru pavasari, arī šogad sācies skašu maratons, 
kurās tradicionāli tiek pārbaudīta koprepertuāra apguve. 
Šogad tautas mākslas kolektīviem tās ir īpaši svarīgas, 
jo Latvijas valsts simtgades zīmē tiks noskaidroti 
XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku dalībnieki.

Līdz 7. aprīlim gaidīsim Babītes no-
vada iedzīvotāju zaļumbaļļu stāstus, 
fotogrāfijas un afišas, arīdzan zaļum-
baļļu muzikantu, dancotāju un rīko-
tāju kontaktinformāciju, kā arī citu 
ar zaļumballēm saistītu informāciju, 
ko varat sūtīt Kultūrizglītības cen-
tra vadītājai Birutai Grīnfeldei uz  
e-pasta adresi biruta.grinfelde@babite.lv 
(tālr. nr. 67914447). Iesūtītie mate-
riāli tiks izmantoti tradīciju burtnī-
cas „Zaļumballe” veidošanai. Lai tā 
taptu iespējami bagātīga un daudz-
veidīga, aicinām ikvienu atsaukties 
un sadarboties izdevuma satura vei-
došanā. Vizuālos materiālus aicinām 
iesūtīt skenētā veidā. Nepiecieša-
mības gadījumā tradīciju burtnīcas 
„Zaļumballe” tapšanas mērķim ske-

nēt bez maksas būs iespēja Babītes 
novada pašvaldības bibliotēkās.

Babītes novada pašvaldības 
Kultūrizglītības centrs

Top tradīciju burtnīca „Zaļumballe”
Lai saglabātu brīnišķīgo zaļumbaļļu tradīciju un līksmi 
atzīmētu Latvijas valsts lielo jubileju, 11. augustā visā 
Latvijā un pasaulē notiks simtgades zaļumballe. Babītes 
novadā tā notiks pie Piņķu ūdenskrātuves. 

Mazo dziedātāju konkurss „Babītes novada Cālis 2018”
Ieskandinot pavasari, Babītes novada pašvaldības 
Kultūrizglītības centra filiālē Salas pagastā „Vietvalži” 
14. aprīlī plkst. 11.00 norisināsies konkurss „Babītes 
novada Cālis 2018”.

Bibliotēkā aizvadīta literāri muzikāla tikšanās
7. martā Babītes novada pašvaldības bibliotēkā notika literāri muzikāla tikšanās 
ar dzejnieci, rakstnieci un dziesminieci Janu Egli un viņas dēlu – dziesminieku Jāni Rūci. 

Žūrijas eksperti izteica savas domas 
par lasītajām grāmatām, un rezultātā 
tika noskaidrotas 2017. gada grāma-
tas favorītes. Vecuma grupā 5+ tā 
bija grāmata „Pasaka par peļu pili”, 
vecuma grupā 9+ „Uzrodas Flata 
kungs!”, vecuma grupā 11+ „Sam-
sona ceļojums”, vecuma grupā 15+ 
„Meitene tīmeklī” un vecāku grupā 

„Omce sūta sveicienus un atvaino-
jas”. Ļoti priecē, ka žūrijā piedalās 
ģimenes, kurās lasa un izvērtē grā-
matas gan bērni, gan vecāki.

Pasākumu kuplināja Dubultu 
bērnu bibliotēkas vadītāja, Jūrma-
las Leļļu teātra studijas režisore 
un leļļu meistare Inguna Radziņa. 
Māksliniecei līdzi bija lauvēns, kurš 

nemācēja uzvesties, vardulēns, kurš 
bija iemīlējies pīlītē, velniņš, Šļum-
buriņš, mošķītis un Bezausis. Bērni 
ar lielu interesi klausījās Ingunas Ra-
dziņas stāstītajās pasakās un aktīvi 
iesaistījās uzveduma norisē. Pasāku-
ma noslēgumā notika žūrijas eksper-
tu apbalvošana un radoša kopīgas 
pasakas sacerēšana, kurā iesaistījās 
visi klātesošie.

Ināra Pētersone,
Piņķu bibliotēkas bibliotekāre

Noslēgusies lasīšanas veicināšanas akcija 
„Bērnu un jauniešu žūrija 2017”
22. februārī bibliotēkā Piņķos notika „Bērnu un jauniešu 
žūrijas 2017” noslēguma pasākums, uz kuru bija aicināti 
vienpadsmit žūrijas eksperti un arī citi interesenti. 
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            BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES PIEŅEMTIE LĒMUMI FEBRUĀRĪ

Domes lēmumi īsumā:  
1) atcelt 19.12.2012. domes lēmumu (protokols 

Nr. 17, 27.§) par pašvaldības zemes nomu Meža 
ielā; atteikt nekustamā īpašuma „Meža iela 
I-24” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
80480040694 daļas nodot nomā iesniedzējiem; 
noteikt iesniedzējiem līdz 30.04.2018. atbrīvot 
nekustamā īpašuma „Meža iela I-24” zemes vienī-
bu no tiem piederošiem žogiem un citām būvēm; 

2) atcelt 08.01.2018. Plānošanas un būvniecības da-
ļas lēmumu (sēdes protokola izraksts Nr. 1; 1.§) par 
patvaļīgo būvniecību nekustamajā īpašumā Meža 
ielā 27, Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā 
(kadastra apzīmējums 80480040090), uzdodot 
Meža ielas Babītē, Babītes pagastā, Babītes nova-
dā (kadastra apzīmējums 80480040694) teritorijas 
robežās demontēt žogu līdz 30.04.2018.; izbeigt 
administratīvā procesa lietu par patvaļīgas būvnie-
cības seku novēršanu;

3) atcelt 08.01.2018. Plānošanas un būvniecības da-
ļas lēmumu (sēdes protokola izraksts Nr. 2; 1.§) par 
patvaļīgo būvniecību nekustamajā īpašumā Meža 
ielā 29, Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā 
(kadastra apzīmējums 80480040405), uzdodot 
Meža ielas Babītē, Babītes pagastā, Babītes nova-
dā (kadastra apzīmējums 80480040694) teritorijas 
robežās demontēt žogu un saimniecības nojumi 
līdz 30.04.2018.; izbeigt administratīvā procesa 
lietu par patvaļīgas būvniecības seku novēršanu; 

4) atcelt 08.01.2018. Plānošanas un būvniecības da-
ļas lēmumu (sēdes protokola izraksts Nr. 3; 1.§) par 
patvaļīgo būvniecību nekustamajā īpašumā Meža 
ielā 35, Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā 
(kadastra apzīmējums 80480040108), uzdodot 
Meža ielas Babītē, Babītes pagastā, Babītes nova-
dā (kadastra apzīmējums 80480040694) teritorijas 
robežās demontēt žogu līdz 30.04.2018.; izbeigt 
administratīvā procesa lietu par patvaļīgas būvnie-
cības seku novēršanu; 

5) atcelt 08.01.2018. Plānošanas un būvniecības da-
ļas lēmumu (sēdes protokola izraksts Nr.4; 1.§) par 
patvaļīgo būvniecību nekustamajā īpašumā Meža 
ielā 37, Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā 
(kadastra apzīmējums 80480040109), uzdodot 
Meža ielas Babītē, Babītes pagastā, Babītes nova-
dā (kadastra apzīmējums 80480040694) teritorijas 
robežās demontēt žogu un saimniecības ēku līdz 
30.04.2018.; izbeigt administratīvā procesa lietu 
par patvaļīgas būvniecības seku novēršanu; 

6) piešķirt adresi Meža iela 11-1, Babīte, Babītes pa-
gasts, Babītes novads, telpu grupai 122,3 m2 platī-
bā ar kadastra apzīmējumu 80480040091001003; 
piešķirt adresi Meža iela 11-2, Babīte, Babītes pa-
gasts, Babītes novads, telpu grupai 85,2 m2 platībā 
ar kadastra apzīmējumu 80480040091001004;

7) mainīt nekustamā īpašuma „Elingi”, kadastra  
Nr. 80880060088, zemes vienībai 0,4020 ha platī-
bā ar kadastra apzīmējumu 80880060088 un būvei 
uz tās ar kadastra apzīmējumu 80880060088002 
adresi no „Eliasi”, Salas pagasts, Babītes novads, 
uz „Elingi”, Salas pagasts, Babītes novads; 

8) atļaut sadalīt nekustamā īpašuma Indriņas 
iela  2 zemes vienību ar kadastra apzīmēju-
mu 80480010938 Mežārēs, Babītes pagastā, 
Babītes novadā, atbilstoši ar Babītes novada 
pašvaldības domes 16.12.2015. lēmumu „Par 
detālplānojuma projekta apstiprināšanu nekus-
tamajiem īpašumiem „Indriņas”, kadastra apzī-
mējums 80480010159, un „Gundegas”, kadastra 
apzīmējums 80480010200, Mežāres, Babītes 
pagastā, Babītes novadā” (protokols Nr.  16,5.§) 
apstiprināto detālplānojuma grafisko daļu, izdalot 
un reģistrējot plānotās zemes vienības Nr. 7, Nr. 8., 
Nr. 9. kā atsevišķus kadastra objektus; 

9) mainīt noteikto nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi no individuālo dzīvojamo māju apbūve uz 
neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves 
zeme nekustamā īpašuma Cederu iela 5, kadastra  
Nr. 80880070213, zemes vienībai 0,3123 ha 
platībā ar kadastra apzīmējumu 80880070213, 
nekustamā īpašuma Cederu iela 3, kadastra 
Nr.  80880070214, zemes vienībai 0,3123 ha 
platībā ar kadastra apzīmējumu 80480070214, 
nekustamā īpašuma Cederu iela 1, kadastra  
Nr. 80880070215, zemes vienībai 0,2813 ha 
platībā ar kadastra apzīmējumu 80880070215, 
nekustamā īpašuma Aļņu salas iela 16, kadastra 

Nr. 80880070218, zemes vienībai 0,3041 ha 
platībā ar kadastra apzīmējumu 80880070218, 
nekustamā īpašuma Aļņu salas iela 14, kadastra 
Nr.  80880070217, zemes vienībai 0,2960 ha 
platība ar kadastra apzīmējumu 80880070217, 
nekustamā īpašuma Aļņu salas iela 12, kadastra  
Nr. 80880070216, zemes vienībai 0,2498 ha platī-
bā ar kadastra apzīmējumu 80880070216; 

10) mainīt noteikto nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi nekustamajā īpašumā Jaunā iela 8, Piņķos, 
Babītes pagastā, Babītes novadā, ietilpstošajai 
zemes vienībai 1,9447 ha platībā ar kadastra apzī-
mējumu 80480031175 no komercdarbības objektu 
apbūves uz izglītības un zinātnes iestāžu apbūve; 

11) mainīt noteikto nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi nekustamajā īpašumā Turaidas iela 1, Piņ-
ķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, ietilpstoša-
jai zemes vienībai 3,8490 ha platībā ar kadastra 
apzīmējumu 80480031147 no neapgūta sabiedris-
kas nozīmes objektu apbūves zeme uz izglītības un 
zinātnes iestāžu apbūve; 

12) mainīt nekustamā īpašuma Sīļukalna iela 10, 
kadastra Nr.  80480080114, zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 80480080114 nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi no individuālo dzīvoja-
mo māju apbūves zeme uz ar maģistrālajām elek-
tropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem 
naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes 
un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņem-
šanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve; 

13) nekustamajā īpašumā „Vēja ziedi” Babītes pa-
gastā, Babītes novadā, plānotajai zemes vienī-
bas daļai Nr. 1, aptuvenā platība 0,013 ha, kas 
plānota zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 
80480030609, noteikt nekustamā īpašuma lie-
tošanas mērķi – ar maģistrālajām elektropārvades 
un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas 
produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cau-
ruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un no-
tekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve; plānotajai ze-
mes vienības daļai Nr. 2, aptuvenā platība 0,57 ha, 
kas plānota zemes vienībā ar kadastra apzīmēju-
mu 80480030609, noteikt nekustamā īpašuma lie-
tošanas mērķi – neapgūta komercdarbības objektu 
apbūves zeme; 

14) izdalīt divas zemes vienības no nekustamā īpa-
šuma „Babītes ezers”, kadastra Nr. 80480050001, 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
80480050001, katru aptuveni 0,16 ha platībā; 
abām nodalāmajām zemes vienībām noteikt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – pārējo sa-
biedriskās nozīmes objektu apbūve, atlikušajai ze-
mes vienībai saglabāt esošo nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – publiskie ūdeņi;

15) atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Ciela-
vas”, kadastra Nr. 80480140031, un reģistrēt 
kā atsevišķu nekustamo īpašumu zemes vienī-
bu 0,9108  ha platībā ar kadastra apzīmējumu 
80480140051, visā platībā saglabājot nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi – valsts aizsardzības no-
zīmes objektu, drošības, policijas, ugunsdzēsības 
un glābšanas, robežsardzes un soda izciešanas 
iestāžu apbūve – un piešķirt tai nosaukumu „Babī-
tes ugunsnovērošanas tornis”; mainīt nekustamā 
īpašuma „Cielavas”, kadastra Nr. 80480140031, 
zemes vienībai 1,0500 ha platībā ar kadastra ap-
zīmējumu 80480140031 noteikto nekustamā īpa-
šuma lietošanas mērķi no rūpnieciskās ražošanas 
uzņēmumu apbūves uz zemi, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība; 

16) līdz 2020. gada 28.  februārim pagarināt ar Ba-
bītes novada pašvaldības domes 2016.  gada 
27.  aprīļa lēmumu (protokols Nr.  6,16.§) apstip-
rināto darba uzdevumu detālplānojuma izstrā-
dei nekustamā īpašuma „Drapes”, kadastra  
Nr. 80480080054, zemes vienības ar kadastra ap-
zīmējumu 80480080054 teritorijā;

17) apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu 
nekustamā īpašuma „Jumīši” Sēbruciemā, Babī-
tes pagastā, Babītes novadā, kadastra numurs 
80480090322, ietilpstošās zemes vienības ar ka-
dastra apzīmējumu 80480090347 sadalīšanai; 

18) apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu 
nekustamā īpašuma „Tetteri” Spuņciemā, Sa-
las pagastā, Babītes novadā, kadastra numurs 
80880050481, ietilpstošās zemes vienības ar ka-
dastra apzīmējumu 80880050481 sadalīšanai; 

19) atļaut uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamā 
īpašumā „Mazās Ceļtakas” zemes vienībai ar ka-
dastra apzīmējumu 80480030865 Babītes pagas-
tā, Babītes novadā; 

20) atļaut uzsākt detālplānojuma izstrādi nekusta-
mo īpašumu „Mazie Graudi” zemes vienībai ar 
kadastra apzīmējumu 80480030863 un „Mazie 
Stari” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
80480030867 Piņķos, Babītes pagastā, Babītes 
novadā; 

21) noteikt plānotajai zemes vienības daļai ar aptuve-
no platību 0,1 ha, kas plānota nekustamā īpašuma 
„Loki” Babītes pagastā, Babītes novadā, zemes 
vienībā ar kadastra apzīmējumu 80480030610, 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – komerc-
darbības objektu apbūve; 

22) izsniegt izziņu piecām privātpersonām un vienai 
juridiskajai personai par piekrišanu iegūt īpašumā 
četrus nekustamos īpašumus Babītes pagastā un 
vienu Salas pagastā; 

23) anulēt sociālā dzīvokļa statusu dzīvoklim Celtnieku 
ielā 1-7, Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā; 

24) piešķirt pabalstu 500 eiro apmērā vienai personai 
sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai; 

25) nodot biedrībai „Mednieku klubs „Tīreļi”” medību 
tiesības Babītes novada pašvaldības nekustamā 
īpašuma „Āriņi”, Babītes pagastā, zemes vienībā 
1,5 ha platībā, nekustamā īpašuma „Evelīnas”, 
Salas pagastā, zemes vienībā 1,99 ha platībā un 
nekustamā īpašuma, kadastra Nr. 80880100046, 
zemes vienībā 5,14 ha platībā; 

26) apstiprināt Babītes novada pašvaldībai piederošā 
nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 80880090002 
Salas pagastā, Babītes novadā, neapbūvētas ze-
mes vienības 403 m2 platībā ar kadastra apzīmē-
jumu 80880070101 izsoles ar pretendentu atlasi 
rezultātus; saskaņā ar izsoles komisijas protokolu 
izsoles uzvarētājam pārdot īpašumu par 620 eiro;

27) saskaņot SIA „ZT BENING” alkoholisko dzērienu 
mazumtirdzniecību vasaras kafejnīcā nekustamajā 
īpašumā „Bejas” Babītes pagastā, Babītes novadā, 
laika periodā no 15.05.2018. līdz 15.09.2018.; 

28) atcelt 12.01.2018. administratīvā pārkāpuma pro-
tokolu–lēmumu;

29) ar 28.02.2018. atbrīvot no administratīvās komi-
sijas locekļa amata pienākumu veikšanas Babītes 
novada pašvaldības Sociālā dienesta sociālo dar-
binieci Ritu Paršovu; ar 28.02.2018. iekļaut ad-
ministratīvās komisijas sastāvā Babītes novada 
pašvaldības Sociālā dienesta sociālo darbinieci 
Daci Ločmeli;  

30) uzdot Babītes novada pašvaldības iepirkumu 
komisijai sadarbībā ar SIA „Babītes siltums” 
veikt iepirkumus „Spuņciema ielas un kanalizā-
cijas tīklu pārbūve Spuņciemā, Salas pagastā, 
Babītes novadā” un „Būvuzraudzība Spuņciema 
ielas un kanalizācijas tīklu pārbūvei Spuņcie-
mā, Salas pagastā, Babītes novadā”; iepirkumu 
veikšanai izveidot Babītes novada pašvaldības 
un SIA „Babītes siltums” iepirkumu komisiju 
šādā sastāvā: komisijas priekšsēdētājs – Babītes 
novada pašvaldības domes deputāts Jānis Bēr-
ziņš; komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Babī-
tes novada pašvaldības domes deputāts Jevgē-
nijs Jemeļjanovs; komisijas locekļi: SIA „Babītes 
siltums” valdes loceklis Valdis Kalniņš, Babītes 
novada pašvaldības Būvniecības kontroles daļas 
vadītāja Ieva Orbidāne, Babītes novada pašval-
dības juriskonsults Dāvids Valters, Babītes no-
vada pašvaldības iepirkumu speciālistes Inga 
Ķemere un Linda Klāva, Babītes novada pašval-
dības ceļu būvinženiere Antra Parisa;  

31) apstiprināt Babītes novada pašvaldības 
2018. gada projektu konkursa „Ģimenei. Videi. Iz-
augsmei Babītes novadā” nolikumu; 

32) apstiprināt Olaines sadarbības teritorijas civilās 
aizsardzības komisiju šādā sastāvā: komisijas 
priekšsēdētājs – Babītes novada pašvaldības 
domes priekšsēdētājs Andrejs Ence; komisijas 
priekšsēdētāja vietnieki: Mārupes novada paš-
valdības domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs, 
Olaines novada pašvaldības domes priekšsē-
dētājs Andris Bergs, Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienesta Olaines daļas komandieris 
Andrejs Kotovs; komisijas locekļi: Babītes mež-
niecības Babītes nodaļas Zaķu apgaitas vecā-
kais mežzinis Andris Veidemanis, Valsts policijas  

Rīgas reģiona pārvaldes Olaines iecirkņa kārtī-
bas policijas nodaļas priekšnieks Gints Dozbergs, 
Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes piesārņo-
jumu kontroles daļas vecākā inspektore Gunta 
Šmitiņa, Zemessardzes 17. kaujas atbalsta batal-
jona komandieris Jānis Rutkovskis; 

33) iestāties juridiskas personas statusā biedrībā 
„Latvijas Sporta veterānu – senioru savienība”;

34) iestāties juridiskas personas statusā biedrībā 
„Latvijas Peldēšanas federācija”;

35) apstiprināt Babītes novada pašvaldības autoceļu 
un ielu sarakstu ar aktualizētām uzturēšanas kla-
sēm ziemas sezonai (no 1. novembra līdz 31. mar-
tam) un vasaras sezonai (no 1. aprīļa līdz 31. ok-
tobrim); 

36) Babītes novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas 
darbus veikt atbilstoši „Ceļu specifikācijām 2017”; 

37) piekrist noslēgt pirkuma līgumu ar SIA „Level 
2000” par Viestura ielas un Strautmaļu ielas ap-
gaismojuma līniju iegādi pašvaldības īpašumā;  

38) apstiprināt pamatlīdzekļu norakstīšanas sarakstu;
39) ar 01.03.2018. veikt izmaiņas Babītes novada 

pašvaldības 24.01.2018. noteikumos Nr.  1 „Par 
amatiem, to klasificēšanu un mēnešalgām pašval-
dības iestādēs 2018. gadā” (protokols Nr. 1, 37.§), 
izsakot pielikumu Nr. 3 jaunā redakcijā; 

40) veikt izmaiņas pašvaldības 26.03.2014. notei-
kumos Nr. 11 „Par piemaksu piešķiršanu un ma-
teriālās stimulēšanas kārtību Babītes novada paš-
valdības Salas sākumskolā” (protokols Nr. 4, 31.§), 
izsakot noteikumu 7.5.2. punktu jaunā redakcijā; 

41) no 01.03.2018. ar divām pozīcijām papildināt 
Babītes novada pašvaldības domes 22.04.2015. 
lēmumu „Par mobilo tālruņu izmantošanas limitu 
noteikšanu” (protokols Nr. 6, 22.§); 

42) piešķirt Piņķu Sv. Jāņa evaņģēliski luteriskajai 
draudzei dotāciju 8349 eiro apmērā būvprojekta 
„Piņķu Sv. Jāņa baznīcas teritorijas labiekārtošana” 
izstrādei 2018. gadā;  

43) atteikt finansiāla atbalsta piešķiršanu deju kolek-
tīva „Dārta” atbalsta biedrībai” kolektīva dalībai 
festivālā Spānijā; 

44) atteikt finansiāla atbalsta piešķiršanu jauktā kora 
„Atskaņa” atbalsta biedrībai dalībai koncertbrau-
cienā uz Vīni; 

45) piešķirt finansējumu 187 eiro apmērā nodibināju-
mam „Zinātnes un inovāciju parks projekta inter-
neta risinājuma izveidei”; 

46) piešķirt dotāciju 3700 eiro apmērā Babītes pa-
gasta pensionāru un politiski represēto personu 
labdarības biedrībai 2018.  gada darbības plāna 
īstenošanai; 

47) piešķirt dotāciju 1200 eiro apmērā seno spēkratu 
salidojumam 2018. gada 19. maijā; 

48) atļaut biedrības „Oskara Bārtuļa hokeja klubs 
„BHC 37”” hokeja komandai bez maksas izman-
tot Babītes sporta kompleksa mazo sporta zāli 
un peldbaseinu (atbilstoši saskaņotam grafi-
kam); iedalīt 6600 eiro biedrībai „Jaunie censo-
ņi”, lai finansētu hokeja komandas ledus nomu 
un dalību sporta sacensībās; iedalīt 1000 eiro 
biedrībai „Sporta klubs „Babīte”” Babītes no-
vada iedzīvotājas dalībai Latvijas Republikas 
čempionātā U18 grupā, pieaugušo grupā, „In-
ternational Tennis Federation” (ITF) Junior grupā 
sacensībās 2018.  gadā; iedalīt 800  eiro Jūr-
malas ūdensslēpošanas un veikborda parkam 
„Smilgas” Babītes novada iedzīvotājas dalībai 
ūdensslēpošanas sacensībās 2018.  gadā; ie-
dalīt 300 eiro individuālā sportista dalībai 
motokrosa sacensībās 2018.  gada sezonā; ie-
dalīt 300 eiro individuālā sportista dalībai BMX  
riteņbraukšanas sacensībās 2018. gadā; iedalīt 
600 eiro biedrībai „Latvijas Nedzirdīgo sporta 
federācija” Babītes novada iedzīvotāja dalībai 
vieglatlētikas sacensībās Gomeļā Baltkrievijā;

49) apstiprināt grozījumus Pierīgas Izglītības, kul-
tūras un sporta pārvaldes Uzraudzības padomes 
nolikumā;

50) darbam Pierīgas izglītības, kultūras un sporta 
pārvaldes Uzraudzības padomē deleģēt Babī-
tes novada pašvaldības domes priekšsēdētāju 
Andreju Enci.

Andrejs Ence,
Babītes novada pašvaldības 

domes priekšsēdētājs

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDĒ 2018. GADA 28. FEBRUĀRĪ IZSKATĪTI 50 LĒMUMPROJEKTI. SĒDĒ PIEDALĪJĀS 11 DOMES DEPUTĀTI. 
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            PAZIŅOJUMI

Apskates laikā vadītājam līdzi jābūt 
traktortehnikas vadītāja apliecībai, 
tehnikas reģistrācijas apliecībai un jā-
būt derīgai OCTA polisei. Samaksa 
par apskati tiek veikta pie inspektora.

Tāpat arī Valsts tehniskās uz-
raudzības aģentūra atgādina, ka 
visos aģentūras birojos un arī ār-
pus biroja par sniegtajiem pakal-
pojumiem varēs norēķināties tikai 
ar bezskaidras naudas maksāju-
mu – bankas karti, internetbankas 
maksājumu vai rēķinu. Neskaidrī-
bu gadījumā vai pirms pakalpoju-
ma saņemšanas lūgums skatīt tī-
mekļa vietni www.vtua.gov.lv vai 

jautāt tuvākajā Valsts tehniskās 
uzraudzības aģentūras birojā.

Tālruņa numurs uzziņām: 
67613821 vai 26439396, 29387160, 
26603850. 

Traktortehnikas un tās piekabju 
apskate: 
• Piņķos, Rīgas ielā 20

16. aprīlī plkst. 12.00 
20. augustā plkst. 11.00

• Spuņciemā, „Kļavās”, Priedolu ceļā
16. jūlijā plkst. 12.00

Valsts tehniskās 
uzraudzības aģentūra

• Sabiedriskās kārtības uzraudzībā 
veikts 51 izbraukums;

• Valsts policijā nogādātas četras 
personas: par administratīvā 
pārkāpuma izdarīšanu – trīs; 
aizdomās par noziedzīga nodarī-
jumu izdarīšanu – viena;

•  saņemti un izskatīti 12 iedzīvotāju 
iesniegumi un sūdzības;

•  ar 21 personu veiktas preventīva 
rakstura pārrunas un pieņemti pa-
skaidrojumi;

•  par apstāšanās un stāvēšanas no-
teikumu neievērošanu sastādīti 
septiņi protokoli – paziņojumi;

•  par alkoholisko dzērienu vai citu 
apreibinošo vielu lietošanu sa-
biedriskā vietā vai par atrašanos 
sabiedriskā vietā tādā reibuma 
stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu, 
sastādīti seši administratīvā pārkā-
puma protokoli;

•  par nesakoptiem īpašumiem sa-
stādīti septiņi administratīvā 
pārkāpuma protokoli;

•  Babītes novadā veikts viens 
reids, kura laikā pārbaudītas au-
tomašīnas un to vadītāji ar mērķi 
novērst likumpārkāpumus un 
noziedzīgus nodarījumus, kā 
arī veikta preventīva rakstura 

patrulēšana pa Babītes novadu,  
pārbaudītas agrāk tiesātas perso-
nas un numura esamība uz ēkām 
un celtnēm un to atbilstība Babī-
tes novada pašvaldības saistoša-
jiem noteikumiem. Pārbaudītas 
arī tirdzniecības vietas un auto-
servisi.

Auto zagļi nesnauž! 
Lai pasargātu savu automašīnu no 
zagļiem, turiet to vienmēr aizslēgtu, 
arī brauciena laikā. Novietojot savu 
automašīnu stāvvietā (pēc iespē-
jas izvēlieties publisku, apgaismotu 
stāvvietu), neatstājiet tajā neko vēr-
tīgu, kas varētu ieinteresēt zagļus, 
piemēram, mobilo telefonu, radio 
atskaņotāju, lielas somas u.tml. Au-
tomašīnas atslēgas neturiet apģērba 
ārējās kabatās, tuvu dzīvokļa ieejas 
durvīm un logiem. 

Par konstatētiem sabiedriskās 
kārtības u.c. likumpārkāpumiem 
lūgums ziņot Sabiedriskās kārtī-
bas daļai, zvanot uz diennakts tāl-
ruņa numurs 29466001. 

Ainārs Skudris,
sabiedriskās kārtības sargs

Nekustamais īpašums
• Ekspluatācijā pieņemta pārbūvētā 

ēka Liepu alejā 17, Babītē; turpi-
nās būvdarbi nekustamajā īpašu-
mā „Mildas” Babītē. 

• Laika apstākļu dēļ pārtraukti Babī-
tes vidusskolas piebūves būvdarbi. 

• Pabeigti PII „Saimīte” ēkas jumta 
konservācijas darbi.

• Saskaņā ar domes lēmumu:
• noslēgts nedzīvojamo telpu 

nomas līgums ar privātpersonu 
par telpu nomu nekustamajā 
īpašumā „Doktorāts” Spuņ-
ciemā uz laiku līdz 2030. gada 
31. janvārim;

• noslēgti seši zemes nomas  
līgumi.     

Ceļi, meliorācija 
un apgaismojums 
Noslēgti līgumi uz diviem gadiem:

• par pašvaldības ielu un autoce-
ļu grants, šķembu un uzlabotās 
grunts segumu uzturēšanas dar-
biem vasaras sezonā par līgum-
cenu līdz 157 675 eiro;

• par pašvaldības ielu un autoceļu 
asfaltbetona bedrīšu remontu 
un plaisu aizpildīšanu par lī-
gumcenu līdz 96 450 eiro.

• Noslēgti trīs līgumi par būvpro-
jektu izstrādi:
• Skolas ielas posma pārbūve  

Piņķos;
• autoceļa C-108, Straupes ceļa 

posma pārbūve Gātciemā;
• Alstu ielas Spilvē, Augļu ie-

las Priežciemā un Ziedu ielas 
Priežciemā atjaunošana. 

• Atbilstoši iepirkumam uz vienu 
gadu tiek gatavots līgums par sa-
tiksmes organizācijas tehnisko 
līdzekļu (ceļa zīmes, vertikālais 
apzīmējums, signālstabiņi, ielu 
norādes, stabi, gājēju drošības 
barjeras, saliekamie (gumijas) 
ceļa ātrumvaļņi) piegādi, uzstādī-
šanu un uzturēšanu par līgumcenu 
24 500 eiro.

• Noslēdzies iepirkums par pašval-
dības meliorācijas sistēmu uztu-
rēšanas darbiem, iesniegti divi 
piedāvājumi.

• Noslēgts līgums par pašvaldībai 
piederošo ielu apgaismojuma sis-
tēmu uzturēšanas darbiem nāka-
majiem trim gadiem par līgumce-
nu līdz 40 639 eiro. 

• Tiek gatavoti līgumi par šādu būv-
projektu izstrādi:
• ielu apgaismojuma pārbūve 

posmā no Skolas ielas līdz Rī-
gas ielai Piņķos par līgumcenu 
400 eiro;

• ielu apgaismojuma pārbūve 
posmā no Sila ielas līdz Rožu  
ielai 2 un posmā no Sila ielas līdz 
īpašumam „Jaunmētras” Babītē 
par līgumcenu 2000 eiro;

• ielu apgaismojuma izbūve Spuņ-
ciema ielā Spuņciemā par līgum-
cenu 1600 eiro;

• ielu apgaismojuma izbūve pos-
mā no autoceļa A10 līdz īpašu-
mam „Vietvalži” Spuņciemā par 
līgumcenu 3100 eiro.

Elfa Sloceniece,
Babītes novada pašvaldības 

izpilddirektore 

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma 
„Mazās Ceļtakas” zemes vienībai Babītes pagastā, Babītes novadā

Ar Babītes novada pašvaldības domes 28.02.2018. lēmumu „Par detālplānojuma izstrā-
des uzsākšanu nekustamajā īpašumā „Mazās Ceļtakas” zemes vienībai ar kadastra ap-
zīmējumu 80480030865 Babītes pagastā, Babītes novadā” (prot. Nr. 2, 19.§) ir uzsākta 
detālplānojuma izstrāde minētajā teritorijā ar mērķi pamatot zemesgabala sadalīšanu, 
ievērojot piegulošajās teritorijās esošajām zemes vienībām izstrādāto detālplānojumu ri-
sinājumus, kā arī precizētu Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008.–2020. gadam un 
Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005.–2017. gadam funkcionālā zonējumā noteikto 
atļauto izmantošanu atbilstoši teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem. 
Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Babītes novada pašvaldības Plānoša-
nas un būvniecības daļas vadītāja.
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Babītes novada pašvaldības  
Administrācijas ēkā Centra ielā  4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107,  
vai elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi dome@babite.lv. 
Sekot līdzi detālplānojuma izstrādes gaitai var vienotajā ģeotelpiskās informācijas un 
pakalpojumu sniegšanas portālā www.geolatvija.lv. 

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajos īpašumos 
„Mazie Graudi” un „Mazie Stari” zemes vienībām Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā

Ar Babītes novada pašvaldības domes 28.02.2018. lēmumu „Par detālplānojuma iz-
strādes uzsākšanu nekustamajos īpašumos „Mazie Graudi” zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 80480030863 un „Mazie Stari” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
80480030867 Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā” (prot. Nr. 2,20.§) ir uzsākta 
detālplānojuma izstrāde minētajā teritorijā ar mērķi pamatot zemesgabalu sadalīšanu, 
ievērojot piegulošajās teritorijās esošajām zemes vienībām izstrādāto detālplānojumu ri-
sinājumus, kā arī precizētu Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008.–2020. gadam un 
Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005.–2017. gadam funkcionālā zonējumā noteikto 
atļauto izmantošanu atbilstoši teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem. 
Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Babītes novada pašvaldības Plānoša-
nas un būvniecības daļas vadītāja.
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Babītes novada pašvaldības  
Administrācijas ēkā Centra ielā  4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107,  
vai elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi dome@babite.lv. 
Sekot līdzi detālplānojuma izstrādes gaitai var vienotajā ģeotelpiskās informācijas un 
pakalpojumu sniegšanas portālā www.geolatvija.lv.

 
Veldze Liepa,

Babītes novada pašvaldības 
Plānošanas un būvniecības daļas vadītāja 

Aprīlī un jūlijā – traktortehnikas 
un piekabju apskate Babītes novadā
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina: 
lai piedalītos ceļu satiksmē, kā arī pirms pavasara darbu 
uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo 
un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.

Februārī veiktie darbi 
sabiedriskās 
kārtības uzraudzībā
Babītes novada pašvaldības Administrācijas 
Sabiedriskās kārtības daļas sargu darbības rezultāti 
sadarbībā ar Olaines iecirkņa policijas darbiniekiem, 
veicot sabiedriskās kārtības uzraudzību Babītes 
novadā februārī. 

Saimnieciskie darbi februārī 

mailto:dome@babite.lv
http://www.geolatvija.lv
mailto:dome@babite.lv
http://www.geolatvija.lv
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LATVIJAS 
KOMANDU 
ČEMPIONĀTS
Novuss
17.  februārī Vaidavā Babītes 
novada komanda aizvadīja Latvi-
jas komandu čempionāta ceturto 
posmu virslīgā. Tika izcīnītas di-
vas uzvaras spēlē ar „Rokādi” no 
Rīgas (28:22) un „Burtniekiem” no 
Burtnieku novada (31:19) un pie-
dzīvots viens zaudējums (29:11) 
mājiniekiem NK „Vaidava”. 
Virslīgas čempionāta noslēgumā 
5. martā, izcīnot trīs uzvaras pār 
Cesvaini (26:14), Talsu novadu 
(28:22) un Valmieru (papildu kārtā 
31:29), Babītes novada komanda 
ierindojas ceturtajā vieta, atpalie-
kot no godalgotas vietas vien par 
diviem punktiem.
Savukārt 2.  līgas čempionātā SK 
„Babīte-2” savas spēles aizvadīja 
Piņķos, kur guva uzvaru visās trīs 
spēlēs: 
• SK „Babīte-2”–„Lettonia” Rīga – 

26:12; 
• SK „Babīte-2”–„Lauciene” Talsu 

novads – 26:24; 
• SK „Babīte-2”–Baldone – 31:29 

(papildu spēle). 
Pēc aizvadītajām spēlēm SK „Ba-
bīte-2” turnīra kopvērtējumā ierin-
dojas septītajā vietā 2. līgas čem-
pionātā. 
11.  martā sākās Latvijas čem-
pionāts novusā dubultspēlēs vī-
riešiem. Pavisam sacensībām 
pieteikušies 115 vīriešu pāri, kuri 
sadalīti 12 zonās. SK „Babīte” pār-
stāv četri pāri. Pēc pirmās kārtas 
tālākām sacensībām kvalificēju-
šies trīs pāri: Ainārs Grosens ar 
Igoru Rambu, Ivars Kampars ar 
Ivaru Osīti un Sergejs Varša ar 
Andri Gaili. 

„BABĪTES 
KAUSS 2018”
Novuss
24.  februārī notika pēdējais, 
trešais, posms novusa sacensību 
„Babītes kauss 2018” vīriešu du-
bultspēlēs. Kopvērtējumā Babītes 
novada pārstāvjiem Jānim Sauki-
tenam un Sergejam Varšam trešā 
vieta (68 punkti).

LATVIJAS 
ČEMPIONĀTS
Florbols
Noslēdzas Latvijas čempionāta 
1.  līgas pamatturnīrs. Uzvarot ar 
7:5 pēdējā spēlē pret Saulkal-
ni, „Babīte”/RSU komanda ar 19 
punktiem ierindojas sestajā vietā 
savā apakšgrupā un līdz ar to ne-
kvalificējas izslēgšanas turnīram.  

LATVIJAS 
NACIONĀLĀS LĪGAS 
ČEMPIONĀTS
3. un 4.  martā notika Latvijas 
Nacionālās līgas čempionāta ce-
turtdaļfināls sievietēm. SK „Babī-

te” pretinieces bija Jelgavas LLU 
komanda. Spēles notika līdz divām 
uzvarām. Sestdien Piņķos mūsu 
sportistes uzvarēja ar rezultātu 
3:1, bet svētdien Jelgavā – ar 3:0, 
iekļūstot čempionāta pusfinālā. 

BABĪTES NOVADA 
SPORTA SPĒLES 
Kāršu spēle „Zolīte” 
18. februārī Babītes sporta kom-
pleksā notika novada 2. posma sa-
censības kāršu spēlē „Zolīte”. Šajā 
posmā piedalījās 21 dalībnieks. 
Labākie 2. posmā:
• dāmas: 1.  vieta Ievai Ķelpei, 

2.  vieta Initai Reikai, 3.  vieta 
Dainai Pedecei; 

• kungi: 1.  vieta Uldim Lagzdi-
ņam, 2.  vieta Vilim Kašam, 
3. vieta Ritvaram Osim. 

PIERĪGAS 
NOVADU 
SPORTA SPĒLES 
Galda teniss
25. februārī Rīgā notika Pierīgas 
novadu komandu sacensības gal-
da tenisā. Sacensībās kopumā pie-
dalījās deviņu novadu komandas. 
Babītes novada komandai šoreiz 
septītā vieta.

Telpu futbols
10. un 11. martā Pierīgas nova-
du sporta bāzēs notika priekšsa-
cīkstes sacensības telpu futbolā. 
Babītes novada komanda uzvarēja 
divas spēles – Salaspils novada 
komandu ar 5:3 un Ķekavas no-
vadu ar 2:0, bet zaudēja laukuma 
saimniekiem Baldones novadam 
ar rezultātu 0:1. Ar to pietika, lai 
ierindotos pirmajā vietā savā gru-
pā un turpinātu cīnīties finālā par 
medaļām. 

LATVIJAS SPORTA 
VETERĀNU (SENIORU) 
SAVIENĪBAS 
55. SPORTA SPĒLES
Vieglatlētika
3. martā Rīgā notika ziemas viegl-
atlētikas sacensības telpās veterā-
niem. Šajās sacensības piedalījās 
vairāki Babītes novada pārstāvji. 
Kopā izcīnītas sešas zelta un trīs 
sudraba medaļas.
Labākie sasniegumi savās vecuma 
grupās:
• Ilona Kojaloviča – 1.  vieta 

800  metru skrējienā un lodes 
grūšanā, 2. vieta augstlēkšanā; 

• Māris Grēniņš – 1. vieta 60 met-
ru skrējienā un tāllēkšanā, 
2. vieta trīssoļlēkšanā; 

• Andris Rukmanis – 2. vieta lodes 
grūšanā; 

• Agnese Caica – 1.  vieta 60 un 
200 metru skrējienā.

• 

Sergejs Varša,
Babītes sporta kompleksa 

metodiķis

            JAUNĀKIE SPORTA SACENSĪBU REZULTĀTI

Babītes sporta kompleksa 
interešu izglītības futbola 
grupas U14 jaunieši no 
23. līdz 25. februārim 
piedalījās starptautiskā 
futbola turnīrā „Ateitis 
Cup 2018” Viļņā. 

Babītes sporta kompleksa koman-
dai uz turnīru līdzi brauca koman-
das treneris Aleksejs Petrovs un 
vecākais futbola treneris Viktors 
Terentjevs. 

Turnīrā piedalījās divpadsmit 
komandas no Latvijas, Igaunijas, 
Lietuvas, Baltkrievijas, Ukrainas un 
Itālijas. 

Komandu sagatavošanas līmenis 
bija augsts. Piedaloties šajā turnīrā, 
„Babītes SK” komandas audzēkņi 
guva lielisku pieredzi. Arī pats pa-
sākums „Ateitis Cup 2018” – gan 
spēļu organizācija, gan dzīvošana, 
gan ēdināšana, kas sportistiem ir ļoti 
svarīga, – bija organizēts ļoti augstā 
līmenī.

Pēc komandas trenera vērtējuma, 
mūsu jaunieši nospēlēja atbilstoši sa-
vām spējām. Trīs dienu laikā „Babītes 
SK” komanda aizvadīja piecas spēles:
• „Babītes SK”–NFA (Kauņas izla-

se) 1:4 
• „Babītes SK”–Kijevas „Arsenāls” 

0:1 
• „Babītes SK”–Viļņas „Ateitis” 2:0 
• „Babītes SK”–Brestas „Dinamo” 

0:0
• „Babītes SK”–Kijevas „Arse-

nāls-2” 0:1

No 2. līdz 4. martam 
Babītes sporta kompleksa 
interešu izglītības U14 
(2004. gadā dzimušie) 
futbola komanda 
piedalījās starptautiskajā 
turnīrā „Riga Open 
Cup 2018”.

Turnīrs norisinājās olimpiskajā 
sporta centrā „Elektrum”, un tajā bez 
Latvijas komandām „Skonto”, „Ba-
bītes SK”, FK „Dinamo” un „Jelgava 
FA” piedalījās viesi no Igaunijas un 
Lietuvas – „Santos” un „Šiauliai FA”.

Pirmā spēle pret FK „Dinamo” no-
risinājās ar „Babītes SK” lielu pārsva-
ru, ko diemžēl neizdevās pārvērst vēl 
lielākā vārtu guvumā, turklāt piecas 

minūtes pirms spēles beigām mūsējie 
ielaida vārtus un svinēja uzvaru tikai 
ar vienu vārtu pārsvaru 2:1.

Otrajā spēlē pret „Šiauliai FA” „Ba-
bītes SK” spēlēja daudz labāk un vēl 
septiņas minūtes pirms spēles bei-
gām bija vadībā ar divu vārtu starpī-
bu, bet pārāk ātri noticēja uzvarai – 
zaudēja koncentrēšanos un divus 
vārtus spēles beigās, noslēdzot spēli 
ar neizšķirtu rezultātu 2:2. 

Trešajā spēlē „Babītes SK” spēlē-
ja ar „Jelgavas FA”, kurai pagājušajā 
sezonā zaudēja visas trīs spēles ar 
kopējo rezultātu 1:13. Šoreiz mūsu 
puiši parādīja raksturu, pilnībā īste-
noja spēles plānu, gandrīz nemaz ne-
atļaujot pretiniekam izveidot bīsta-
mas situācijas pie saviem vārtiem un 

pašiem īstenojot dažas labas iespējas 
gūt vārtus. Rezultāts 0:0.

Ceturtā spēle pret Igaunijas „San-
tos” noritēja tādā pašā gaisotnē kā 
pret Jelgavu, bet šoreiz spēles vidū 
mūsu futbolistiem izdevās īstenot 
vienu no saviem momentiem pret-uz-
brukumā, un rezultātā uzvara 1:0.

Piektā spēle pret „Skonto” noritē-
ja spraigā cīņā ar vienādām iespējām 
gūt vārtus un uzvarēt. Vairāk pavei-
cās pretinieka komandai, kurai izde-
vās gūt vārtus pēdējā spēles minūtē, 
„noķerot” mūs pretuzbrukumā.  

Esam gandarīti – kopvērtējumā 
otrā vieta starptautiskā turnīrā!  

Aleksejs Petrovs, 
U14 komandas treneris

Futbola grupas U14 jaunieši piedalās starptautiskos turnīros

Babītes novada 
vieglatlēti – čempioni
Vieglatlēts 
Māris Grēniņš 
Latvijas čempionātā 
telpās saglabā 
čempiona titulu 
tāllēkšanā
17. un 18. februārī Kuldīgas vieglatlē-
tikas manēžā notika Latvijas 48. čem-
pionāts telpās, kurā Babītes novada 
iedzīvotājs Māris Grēniņš ieguva 
medaļu komplektu: zelts – 1.  vieta 
tāllēkšanā (6,89  metri); sudrabs – 
2.  vieta trīssoļlēkšanā (14,22 metri); 
bronza – 3. vieta 60 metru barjerskrē-
jienā (8,56 sekundes). Māris Grēniņš 
kļuvis par Latvijas čempionu tāllēkša-
nā telpās sesto reizi, bet kopumā dažā-
dās disciplīnās – jau 21. reizi. 

Vieglatlēte 
Kamilla Vanadziņa 
Latvijas jaunatnes 
čempionātā U16 grupā 
kļūst par divkārtēju 
čempioni
24. un 25. februārī Rīgas Sporta ma-
nēžā notika Latvijas jaunatnes čem-

pionāts U16 vecuma grupā jeb 14 un 
15 gadus veciem zēniem un meitenēm, 
kur Babītes novada iedzīvotāja Kamilla 
Vanadziņa ar izciliem sasniegumiem 
kļuva par divkārtēju Latvijas čempioni: 
ieguva zelta medaļu 600 m  (1:39,69) 

un 1000 metru (3:05,69) distanču 
skrējienā, savukārt stafešu skrējienā  
(4 x 200 m) jaunajai sportistei sudraba 
godalga (1:37,77). 

Avots: athletics.lv
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Atbalsta personas pakalpojuma iz-
mēģinājuma projekts tiek īstenots 
visā Latvijā no 2017.  gada 1.  de-
cembra līdz 2019.  gada 30.  no-
vembrim. Izmēģinājuma projektu 
īsteno biedrība „Resursu centrs cil-
vēkiem ar garīgiem traucējumiem 
„ZELDA”” Labklājības ministrijas 
īstenotā Eiropas Sociālā fonda pro-

jekta „Sociālo pakalpojumu atbalsta 
sistēmas pilnveide” ietvaros.

Ko dara 
atbalsta persona?
Atbalsta persona palīdz pilngadīgām per-
sonām ar garīga rakstura traucējumiem 
plānot un pašām pieņemt lēmumus par 
savu dzīvi. Atbalsts lēmumu pieņemšanā 

palīdz personai īstenot tiesībspēju un 
rīcībspēju, paplašināt savu dabisko atbal-
sta loku, pilnveidot spējas pārstāvēt sevi 
un aizsargāt savas intereses, kā arī papla-
šina atbalstāmās personas zināšanas un 
izpratni par savām tiesībām.

Kādās jomās un cik liels 
atbalsts tiek sniegts?
Atbalsta personas pakalpojuma ietva-
ros atbalsts lēmumu pieņemšanā tiek 
nodrošināts šādās jomās:
• juridiskā palīdzība;
• finanses, t.sk. budžeta plānošana, un 

īpašumu pārvaldīšanas jautājumi;
• ikdienas dzīves prasmju apgūšana 

un attīstība;     
• veselības aprūpe (līdz ārsta kabine-

tam);
• sociālā aprūpe;
• atbalsta loka veidošana.

Pēc novērtējuma katrai personai 
tiks piedāvāts saņemt pakalpojumu (ar 
iespēju īpašās situācijās izmantot papil-
dus 10 atbalsta stundas mēnesī):
• līdz 6 stundām mēnesī;     
• līdz 16 stundām mēnesī;
• līdz 30 stundām mēnesī.

Kurš var saņemt 
pakalpojumu?
Atbalsta personas pakalpojumu var sa-
ņemt pilngadīga persona:
• ar garīga rakstura traucējumiem;
• kurai ir I vai II invaliditātes grupa;
• kura šobrīd dzīvo sabiedrībā;
• kura ir vērsta uz sadarbību.

Personām, kuras atrodas ilgstošas 
sociālās aprūpes un rehabilitācijas 
institūcijās, pakalpojums izmēģi-
nājuma projekta ietvaros netiks no-
drošināts.

Kā pieteikties 
pakalpojumam?
Lai saņemtu pakalpojumu, jāsazinās ar 
reģionālo koordinatoru. Rīgas plāno-
šanas reģiona reģionālā koordinatore 
ir Ingūna Krātiņa (tālruņa numurs 
67442828 vai 25133788, e-pasta adre-
se inguna@zelda.org.lv).

Koordinators paskaidros, kā aizpil-
dīt pieteikumu, kādi dokumenti būs 
nepieciešami, un noorganizēs kontak-
ta iespējas ar tuvāko atbalsta personu. 
Plašāka informācija par atbalsta perso-
nas pakalpojumu, kā arī atbalsta perso-
nu saraksts un tālruņa numuri pieejami 
biedrības „ZELDA” interneta vietnē 
www.zelda.org.lv. 

Resursu centrs cilvēkiem
ar garīgiem traucējumiem 

„Zelda"

Projekta rezultātā paredzēts Piņ-
ķos, nekumstamajā īpašumā „Loki”, 
izvietot divus strītbola grozus  
(35 m x 15 m laukumā) ar bruģētu 
segumu un betona apmalēm.

Plānotais būvdarbu izpildes ter-
miņš – no 2018. gada 16. aprīļa līdz 
2018. gada 10. jūnijam.

Projekta mērķis ir izveidot labiekār-
totu, drošu un pieejamu brīvā laika pa-
vadīšanas vietu aktīvai atpūtai ārpus tel-
pām novada iedzīvotājiem un viesiem.

Projekta kopējās izmaksas – 
24  000 eiro, ES līdzfinansējums – 
13 500 eiro.

Projekts „Strītbola laukuma izvei-
de Piņķos, nekustamajā īpašumā 
„Loki”” Babītes novadā tiek īstenots 

sadarbībā ar Lauku atbalsta die-
nestu, iesniegts Eiropas Lauksaim-
niecības fonda lauku attīstībai Lat-
vijas lauku attīstības programmas 
2014.–2020.  gadam apakšpasāku-
ma „Darbību īstenošana saskaņā ar 
sabiedrības virzītas vietējās attīstī-
bas stratēģiju” ietvaros.

Jolanta Ivanova,
Babītes novada pašvaldības 

projektu vadītāja

Pasākuma laikā jaunieši mācīsies 
veidot spēcīgus un pamatotus argu-
mentus par konkrētām tēmām, atpa-
zīt loģikas kļūdas savos un oponentu 
izteikumos. 

Tāpat būs iespēja mācīties atspē-
kot oponentu izteiktos argumentus 
pēc konkrētas struktūras, uzzināt, 
kāda ir pārliecinoša runa, kā arī piln-
veidot savas publiskās runas un uz-
stāšanās prasmes. Jaunieši pievērsīs 
uzmanību arī dažādiem attīstības 

plānošanas dokumentiem un plā-
nos, kā aizstāvēt savas idejas novadu 
attīstībai.

Dalība pasākumā ir bez maksas. 
Dalība prioritāri Babītes, Māru-
pes un Olaines novada jauniešiem 
(transports tiks nodrošināts). Pie-
teikšanās interneta vietnē ej.uz/loca-
lactionyouth_runa. 

Darbnīca tiek organizēta projektā 
„Local Action Youth ”. Projekts tiek 
finansēts ar Eiropas Komisijas „Eras-

mus+: Jaunatne darbībā” atbalstu, 
kuru Latvijā administrē Jaunatnes 
starptautisko programmu aģentūra. 
Šī publikācija atspoguļo vienīgi au-
tora uzskatus, un Komisijai nevar 
uzlikt atbildību par tajā ietvertās 
informācijas jebkuru iespējamo izlie-
tojumu. 

Brigita Medne,
projekta „Local Action Youth” 

vadītāja

Personām ar garīga rakstura traucējumiem 
ir iespēja saņemt atbalsta personas pakalpojumu
Izmēģinājuma projekta ietvaros tiks nodrošināts 
atbalsts vismaz 330 personām ar garīga rakstura 
traucējumiem. Labklājības ministrijas īstenotā 
Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros ir uzsākts 
izmēģinājuma projekts, kura laikā vismaz 
330 personas ar garīga rakstura traucējumiem varēs 
saņemt atbalsta personas pakalpojumu. 

Projekts „Strītbola laukuma izveide Piņķos, 
nekustamajā īpašumā „Loki”” Babītes novadā turpinās

Pilnveido argumentēšanas prasmes un iesaisties
Vai vēlies iemācīties argumentēt savu viedokli? Kādām īpašībām, prasmēm 
un attieksmēm jāpiemīt labam oratoram? Vai vēlies uzzināt, kādai jābūt pārliecinošai 
runai? Kritiskās domāšanas un argumentācijas darbnīca piedāvā jauniešiem pilnveidot 
prasmes savu ideju aizstāvēšanai un iesaistei. Tā notiks Olaines 1. vidusskolas 
konferenču zālē 26. martā plkst. 16.00. 

Ikdienas nodarbībās mūsu bērni vei-
doja multfilmas tēlu, runāja par kino, 
ņemot vērā multfilmas sižetu, runāja 
par pieklājības normām, gatavoja bi-
ļetes, afišu, popkornu... Kino seansa 
dienā apmeklētāji cītīgi ievēroja bi-
ļetē norādīto informāciju – rindu un 
vietu, kur katram jāsēž, popkorna tū-
tas izdalītas, un varējām baudīt kino. 
Dažiem „ABC” puišiem bija pat iz-
veidotas 3D brilles.

Savukārt visām sešām skolas kla-
sēm tika organizēta diena, kurā pie 
mums ciemojās smilšu kino māksli-

nieki, kuri sniedza gan ļoti aizraujošu 
priekšnesumu, gan rādīja un stāstīja 
skolēniem, kā tas viss tiek zīmēts. Iz-
spēlējot dažādas spēles, jaunieši paši 
veidoja attēlus un darbojās radošās 
smilšu aplikāciju darbnīcās. Visiem 
bija iespēja iesaistīties un izprast šīs 
mākslas žanra nianses. Plašāka in-
formācija un fotogrāfijas interneta 
vietnēs www.salassakumskola.lv un 
facebook.com/salassakumskola. 

 
Nensija Priedīte,

Salas sākumskolas direktore

Kino nedēļa Salas sākumskolā
Viena no februāra nedēļām Salas sākumskolā tika 
veltīta kino tēmai. Mūsu izvēlētā multfilma bija 
„Si-si-dra”. Visas nedēļas garumā mūsu pirmsskolas 
grupas „Ķipari”, „Kāpēcīši” un „ABC” darbojās par 
un ap kino, gatavojoties noslēguma pasākumam – 
kino apmeklējumam Salas sākumskolā.
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Projekta ietvaros noslēgts būvdarbu līgums 
„Strītbola laukuma izveide Piņķos, nekustamajā īpašumā 
„Loki”, Babītes pagastā, Babītes novadā”, izpildītājs – 
SIA „D Būve”.

mailto:inguna@zelda.org.lv
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• Kā jau rakstījām iepriekš, šogad 
valsts konkursa finālā mūsu skolas 
čella spēles audzēknis Maksims 
Skibickis ar koncertmeistari Ļu-
bovu Markulāni ieguva pirmo vie-
tu savā vecuma kategorijā. Nupat 
viņi atkal atgriezušies no kārtējā 
starptautiskā konkursa „Uzlecošās 
zvaigznes 2018”, šoreiz ar diplomu 
par trešo vietu. 

• 24. februārī LU Lielajā aulā flautiste 
Agnese Ose (skolotāja Zīle Ūdre) 
saņēma diplomu kā XXIII Latvijas 
mūzikas skolu pūšaminstrumentu 
un sitaminstrumentu izpildītāju 
konkursa laureāte un kopā ar visiem 
laureātiem muzicēja apvienotajā  
orķestrī. 

• 24. februārī akordeona spēles kla-
ses audzēkņi Alika Pugeja, Marks 
Bergmanis un Zane Fatjanova ar 
atzinības rakstiem atgriezās no 
konkursa Koknesē. 

• 27.  februārī koklētāji apmeklēja 
meistarklases J. Vītola Latvijas Mū-
zikas akadēmijā, 28.  februārī  – pie-
dalījās Mūzikas akadēmijas kokles 
klases jubilejas svinībās, bet 4. martā 
viesojās Ķekavā. 

• 13.  martā skola sadarbībā ar Lat-
vijas Nacionālo kultūras centru un 
fondu „Mazais bundzinieks” Piņķos 
organizēja profesionālās pilnvei-
des kursus solfedžo pasniedzējiem 
„Solfedžo – efektīvi risinājumi ceļā 
uz panākumiem”. Kursu pasniedzē-
ji bija augsti izglītoti praktiķi, kas 

noteikti bija viens no iemesliem tik 
ievērojamam – 120 pedagogi no 
dažādām Latvijas mūzikas skolām 
un vidusskolām – apmeklējumam. 
Babītes mūzikas skolas kursi pul-
cināja gan Pierīgas mūzikas skolu, 
gan Valmieras, Skrīveru, Saldus, 
Ventspils, Rēzeknes, Alūksnes u.c. 
Latvijas mūzikas skolu pedagogus. 
Kursu apmeklētājiem bija iespēja 
noklausīties Babītes mūzikas skolas 
sitaminstrumentu spēles skolotā-
jas Maijas Švēdenbergas lekciju par 
mūzikas teorijas elementu apguvi 
praktiskā darbībā, par ritmikas mā-
cīšanas pieredzi un mobilo aplikā-
ciju pielietojumu mūzikas valodas 
apguvē. Savukārt skolas solfedžo 

skolotāja Ilona Būdeniece stāstīja 
par darba formām dzirdes attīstībai 
solfedžo nodarbībās, kā arī par iz-
aicinājumiem solfedžo priekšmetā 
mūzikas vidusskolā. Par mūzikas 
teoriju kustību formā un praktiskus 
vingrinājumus sevis pilnveidošanai 
rādīja pedagoģe ar 30 gadu darba 
pieredzi Ginta Pētersone. Kā kursu 
mācībspēki piedalījās arī pasniedzēji 
no Vecumniekiem un Berģiem. Ce-
ram, ka šāda veida pasākumi Babītes 
novadā kļūs par labu tradīciju un at-
tīstīsies arī starptautiskā līmenī. 

Česlavs Grods, 
Babītes mūzikas skolas 

direktores vietnieks izglītības darbā

Ziema negribīgi atkāpjas, 
taču Babītes pirmsskolas 
izglītības iestādes bērni 
un skolotājas aukstās 
dienas padara siltākas un 
gaišākas ar pašdarināto 
sveču palīdzību.

Kopā ar lielākajiem bērniem devā-
mies uz Rīgas sveču meistardarb-
nīcu, kur bērni uzzināja par sveču 
vēsturi, par sveču liešanas un krā-
sošanas tehnikām. Taču pats sva-
rīgākais ir ne tikai uzzināt, bet arī 
darboties praktiski. Šī vieta bija īstā, 
tāda, kur ir iespēja savām mazajām 
rociņām veidot ko īpašu – jauku 
dāvanu gan sev, gan savai mammī-
tei, brālītim, māsiņai. Katra bērna 

sirsniņa bija pārpilna ar patīkamām 
emocijām, un katrs jutās kā liels, 
prasmīgs sveču meistars. 

Kā vēl mēs mēģinām piesaukt sil-
tākas pavasara dienas? Esam piedzī-
vojuši jautru un krāšņu Cepuru balli, 
ko sarīkoja bērnudārza „krustmāte” 
kopā ar nepaklausīgo un haotisko 
Pinokio. Katra skolotāja ar prieku 
uzņemas gan neparastas lomas, gan 
radošo ideju īstenošanu mūsu ikdie-
nā. Arī vecākiem sakām mīļu paldies 
par savu bērnu atbalstīšanu, jo pašu 
bērnu neparastās cepures tik tiešām 
sanāca neparastas. 

  Karīna Gajevska,
Babītes PII vadītājas vietniece 

izglītības jomā

Viens no galvenajiem Svešvalodu mē-
neša pasākumiem norisinājās 8. febru-
ārī, kad visi skolēni pulcējās kopā, lai cits 
citam parādītu dažādus priekšnesumus 
visās Babītes vidusskolā apgūstamajās 
valodās. Skolēnu veidotie priekšnesu-
mi bija ļoti daudzveidīgi – tie bija gan 
plakāti, gan dziesmas un dzejoļi, gan 
joki un mazas teātra izrādes. 

Svešvalodu mēnesī 7.a klase kopā 
ar angļu valodas skolotāju Diānu Pek-
šu piedalījās sadraudzības pasākumā 
„English Week” Ādažu Brīvajā Val-
dorfa skolā, kur iesaistījās dažādās ar 
angļu valodu saistītās aktivitātēs kopā 
ar skolēniem no Carnikavas pamatsko-
las, Rīgas Valdorfskolas, Ādažu vidus-
skolas, Zvejniekciema vidusskolas un 
Saulkrastu vidusskolas. Skolēni radoši 
un asprātīgi prezentēja katrs savu sko-
lu, piedalījās dažādās aktivitātēs, dalījās 
pieredzē un kopīgi dziedāja dziesmas. 
Pasākuma mērķis bija ne tikai radošā 
atmosfērā iegūt jaunas angļu valodas 
zināšanas un draugus, bet arī iepazīs-

tināt citu skolu skolēnus ar savu skolu, 
un mūsu 7.a klases skolēni veiksmīgi 
ar to tika galā. Par jauku tradīciju ir iz-
veidojusies sadarbība ar vietējo uzņē-
mumu „Orkla Foods Latvija”. Jaunāko 
klašu skolēni Svešvalodu mēnesī devās 
uz ražotni, lai uzzinātu, kādus augļus, 
dārzeņus un garšvielas izmanto pro-
dukcijas ražošanā. Iegūto informāciju 
skolēni turpmāk izmantos mācību 
procesā – tulkos vārdiņus un veidos 
prezentācijas, bukletus un plakātus. La-
bākie  darbiņi tiks nosūtīti uzņēmuma 
vadībai. Sakām sirsnīgu paldies „Orkla 
Foods Latvija” vadībai un kolektīvam 
par sadarbību! 

27. februārī notika arī muzikāli lite-
rāra pēcpusdiena krievu valodā, kuras 
laikā 10., 11.b un 12. klases skolēni ru-
nāja pašu izvēlētu autoru dzeju (skolo-
tāja Anita Švītiņa), savukārt 11.a klase 
bija sagatavojusi muzikālu dzejas uzve-
dumu (skolotāja Inese Grāmatniece). 
Jauniešiem pasākums ļoti patika, un 
tika ierosināts līdzīgus pasākumus or-

ganizēt pēc iespējas biežāk. Vidussko-
lēni uzskata, ka tā ir laba iespēja parādīt 
sevi un iepazīties ar skolas biedru talan-
tiem un krievu literatūru.

Tāpat 27. februārī Babītes vidussko-
lā notika debašu turnīrs angļu valodā 
par tēmu „This house believes that art 
should not be taught as a subject in sc-
hool”. Skolā viesojās debašu komanda 
no Garkalnes Mākslu un vispārizglī-
tojošās pamatskolas skolotājas Lailas 
Priedītes vadībā, bet iespēju pārstāvēt 
Babītes vidusskolu Debašu kluba va-
dītājs bija devis 9.ma klases skolniecei 
Ancei Armanovai, skolniekam Gusta-
vam Kārlim Miķelsonam, 11.a klases 
skolēniem Helēnei Montai Trekterei 
un Edvardam Henriham Gaugeram. 
Pasākumu sagatavot palīdzēja 12. kla-
ses skolnieks Artūrs Gedušs, bet gal-
venā tiesneša un vadītāja lomā iejutās 
12. klases skolnieks Krišjānis Krakops, 
kuram skolotājs Raimonds izsaka 
atsevišķu pateicību par iniciatīvas iz-
rādīšanu un ieguldīto darbu skolēnu 

sagatavošanā. Debates norisinājās 
draudzīgā gaisotnē, skolēni tās izspē-
lēja Britu parlamenta debašu stilā, un 
katru pozīciju pārstāvēja pa skolēnam 
no Garkalnes un Babītes vidusskolas. 
Uzvarēja draudzība! Garkalnes skolas 
skolēni un skolotāja izteica apbrīnu 
par Babītes vidusskolas sakārtotību 
un infrastruktūru, tāpat pateicās arī 
par viesmīlīgo uzņemšanu – skolas 
direktores runu, pasākumu atklājot, 
kā arī par skolas sagādāto cienastu un 
balvām. Tika nolemts rīkot vēl vienu 
turnīru maija beigās, šoreiz – Garkal-
nes izglītības iestādē.

8. februārī Babītes vidusskolā notika 
pirmā angļu valodas zinātnisko pētīju-
mu konference. Angļu valodas skolotā-
ja Raimonda Jankovska 10.–12. klases 
skolēni veica pētījumu angļu valodā 
par skolai aktuālām vai sevis izvēlētām 
problēmām Latvijā un pasaulē. Izvē-
lētie temati bija dažādi – no nepiecie-
šamības Babītes vidusskolā izveidot 
vienotu vērtēšanas sistēmu un izstrā-
des kārtību skolēnu prezentācijām 
līdz tam, kā skolēnu e-talonu nodro-
šināšana palīdzētu Babītes vidusskolai 
mudināt skolēnus turpināt mācības 
šajā skolā pēc 9. klases absolvēšanas. 
Pētījums tika veikts no oktobra līdz 
janvārim, tas tika balstīts uz vismaz pie-

ciem pētījumiem, citu autoru darbiem, 
un paša izstrādātu anketu, interviju, 
novērošanu vai citu pētījuma metodi, 
ievērojot triangulāciju datu verifikā-
cijai. Labākie skolēni savas spējas salī-
dzinās ar studentiem no visas pasaules 
augstskolām starptautiskajā pētījumu 
konferencē Latvijas Universitātes Pe-
dagoģijas, psiholoģijas un mākslas 
fakultātē no 15. līdz 17. maijam.  
Iespēju piedalīties šajā konferencē būtu 
pelnījuši visi skolēni, jo darbi bija ļoti 
augstā līmenī, bet žūrija un skolotājs uz 
starptautisko konferenci izvirzīja Artū-
ru Gedušu, Krišjāni Krakopu, Edvardu  
H. Gaugeru, Ralfu Bataragu un Tomasu 
Zivtiņu. Gaidīsim starptautiskās žūrijas 
atzinumu par to, kuru autoru darbi tiks 
iekļauti starptautiskajā konferencē. 
Turēsim īkšķus par mūsu skolēniem!  
Svešvalodu mēnesī stundās nori-
sinājās arī karaoke dziedāšana, un 
vispopulārākā dziesma bija Renāra 
Kaupera alfabēta dziesma „Awesome 
Beetle’s Colours”. Skolēni ar prieku 
spēlēja arī teātra izrādes angļu valodā, 
veica grupu darbus un pētījumus par 
savu skolu, lai vēl vairāk stiprinātu savas 
svešvalodu prasmes.

Babītes vidusskolas 
svešvalodas metodiskā komisija

Babītes mūzikas skolas aktualitātes Radoši pasākumi bērniem Babītes pirmsskolā
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Svešvalodu mēnesis Babītes vidusskolā
Februāris Babītes vidusskolā bija Svešvalodu mēnesis, kura laikā norisinājās 
daudz pasākumu ar mērķi rosināt skolēnus publiskajā runā izmantot Babītes vidusskolā 
apgūstamās svešvalodas – angļu, krievu, spāņu, franču un vācu. 
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Iznāk vienu reizi mēnesī. Tirāža: 3450 eksemplāru
Izdevējs: SIA „Rīgas Apriņķa Avīze”

KULTŪRIZGLĪTĪBAS CENTRĀ
(Jūrmalas iela 14A, Piņķi, Babītes pagasts)
• 31. martā plkst. 12.00 Lieldienu ieskaņas pasākums 

visai ģimenei. Kopā dejosim, dziedāsim, rotaļāsimies! 
Koncertā piedalīsies vokālie ansambļi „Ledenītes”, „Pī-
lādzīši”, „Ķekariņš” un „Odziņas”, deju kolektīvi „Kaspī-
ne” un „Platīns”. Gatavosim svētku dekorus un katrs 
savu mīļlietiņu zaķi, krāsosim olas. Ieeja bez maksas. 

KULTŪRIZGLĪTĪBAS CENTRĀ 
SALAS PAGASTĀ „VIETVALŽI”
(„Vietvalži”, Spuņciems, Salas pagasts)
• 14. aprīlī plkst. 11.00 mazo dziedātāju konkurss 

„Babītes novada Cālis 2018”. Pieteikšanās līdz 29. mar-
tam. Vairāk informācijas – www.babite.lv. 

BIBLIOTĒKĀ
(Jūrmalas iela 14A, Piņķi)
• 20. martā plkst. 11.00 „Digitālās nedēļas 2018” lai-

kā tikšanās ar Valsts ieņēmuma dienesta pārstāvjiem, 
kuri stāstīs par elektronisko deklarēšanās sistēmu (EDS), 
sniegs praktisku palīdzību gada ienākumu deklarācijas 
aizpildīšanā. Ieeja bez maksas; 

• martā aplūkojama izstāde „Starptautiskās lidostas 
„Rīga” attīstība”; 

• 21. martā plkst. 14.00 radošā darbnīca „Lieldienu 
dekori”. Skolotājas Ivetas Budes vadībā dalībnieki mā-
cīsies marmorēt olu dekorus un locīt no stieplītēm da-
žādus Lieldienu rotājumus. Vēlams līdzi ņemt izpūstu 
olu. Ieeja bez maksas; 

• martā aplūkojama Talsu novada Bērnu un jauniešu 
centra mākslas skolotāja Andra Vikaiņa izstāde „Mail 
Art”;

• 4. aprīlī plkst. 16.00 tikšanās ar aktieri Uldi Dumpi. 
Ieeja bez maksas.

SOCIĀLAJĀ DIENESTĀ
(Centra iela 3, Piņķi)
• 21. martā plkst. 10.00 „Digitālās nedēļas 2018” lai-

kā viesosies Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras 
pārstāvji, lai pastāstītu par VSAA e-pakalpojumiem un 
to pieprasīšanu elektroniski portālā www.latvija.lv. Ie-
eja bez maksas; 

• 23. martā plkst. 12.30 „Digitālās nedēļas 2018” laikā 
Valsts zāļu aģentūras informatīvi izglītojošs seminārs 
„Latvijas Zāļu reģistrs: kā nepārmaksāt par zālēm?”. 
Ieeja bez maksas; 

• 23. martā plkst. 13.00  Babītes pagasta pensionā-
ru un politiski represēto personu labdarības biedrības 
biedru kopsapulce; 

• līdz 26. martam aplūkojama Ineses Prančas akvareļu 
izstāde; 

• 28. martā plkst. 11.15 Lieldienu koncerts, kurā 
apmeklētājus priecēs Babītes vidusskolas 3.c klase 
ar audzinātājas Kristīnes Jukšas un vecāku atbalstu 
projektā „Labie darbi Latvijā”. Pasākuma otrajā daļā 
muzicēs PII „Saimīte” bērnu ansamblis „Pērlītes” mū-
zikas skolotājas Lienas Bernhardes vadībā. Ieeja bez 
maksas.

PIŅĶU SV. JĀŅA BAZNĪCĀ
(Skolas iela 17, Piņķi)
Lieldienu laika pasākumi: 
• 25. martā plkst. 11.00 Palmu jeb Pūpolu svētdiena, 

muzikāls dievkalpojums; piedalās Jānis Pelše (ērģeles) 
un Juris Vizbulis (tenors);

• 26. martā plkst. 19.00 Pirmdiena Klusajā nedēļā – 
pārdomas par piedošanu, skatīsimies filmas fragmen-
tus un pārdomāsim, kā Jēzus piedeva un kā mēs spē-
jam vai nespējam piedot;

• 27. martā plkst. 19.00 Svētbrīdis Klusās nedēļas otr-
dienā;

• 28. martā plkst. 19.00 Svētbrīdis Klusās nedēļas 
trešdienā;

• 29. martā plkst. 19.00 Sv.Vakarēdiena iedibināšanas 
svētki jeb Zaļā ceturtdiena, dievkalpojums;

• 30. martā plkst. 11.00 Lielās piektdienas dievkalpo-
jums;

• 31. martā plkst. 22.30 Lieldienu sagaidīšanas nakts 
dievkalpojums (Vigilija);

• 1. aprīlī plkst. 11.00 Kristus Augšāmcelšanās svētku 
dievkalpojums; muzicē pūtēju kvintets „Rīga” – D. Tara-
sovs (mežrags), J. Smilga (trompete), E. Šķestris (trom-
bons), R. Brants (tuba) un A. Pogrebņaks (trompete). 
Skanēs baroka laika un mūsdienu mūzika. Pie ērģelēm 
Jānis Pelše;

• 2. aprīlī plkst. 11.00 Otrās Lieldienas, dievkalpojums.

CITVIET LATVIJĀ
Rīgā, VEF Kultūras pils Kamerzālē
(Ropažu iela 2)
• 29. martā plkst. 19.00 koklētāju ansambļa „Balti” un 

Edgara Lipora albuma „Zīlīt’ skaisti padziedāja” pre-
zentācijas koncerts. Programmā Edgara Lipora oriģi-
nāldarbi un latviešu tautasdziesmu apdares. Ieeja bez 
maksas. 

Plašāka informācija par pasākumiem – 
pašvaldības interneta vietnē 

www.babite.lv 
un „Facebook” profilā 

www.facebook.com/Babitesnovads.

BABĪTES NOVADĀ
Otrdien, 20. martā, plkst. 11.00
BIBLIOTĒKĀ (Jūrmalas iela 14A, Piņķi) viesosies Valsts ieņēmumu 
dienesta pārstāvji, kuri stāstīs par elektronisko deklarēšanās sistēmu (EDS), 
sniegs praktisku palīdzību gada ienākumu deklarācijas aizpildīšanā. 
Iedzīvotājiem, kuri vēlas uz vietas iemācīties lietot EDS, līdzi jāņem 
internetbankas kodu karte (ja ir) un personu apliecinošs dokuments.

Trešdien, 21. martā, plkst. 10.00
DAUDZFUNKCIONĀLAJĀ SOCIĀLO PAKALPOJUMU CENTRĀ 
(Centra iela 3, Piņķi) viesosies Valsts sociālās apdrošināšanas 
aģentūras pārstāvji, lai pastāstītu par VSAA e-pakalpojumiem 
un to pieprasīšanu elektroniski portālā wwww.latvija.lv.   

Piektdien, 23. martā, plkst. 12.30 
DAUDZFUNKCIONĀLAJĀ SOCIĀLO PAKALPOJUMU CENTRĀ 
(Centra iela 3, Piņķi) viesosies Valsts zāļu aģentūras pārstāvji 
ar informatīvi izglītojošu semināru „Latvijas Zāļu reģistrs: 
kā nepārmaksāt par zālēm?” 

            PASĀKUMI BABĪTES NOVADĀ

2018. GADA FEBRUĀRĪ 
Babītes novadā piedzimuši
seši bērni – 
divas meitenes 
un četri zēni 
Iedzīvotāju skaits 
2018. gada 1. februārī: 11 034

Projekta mērķis ir uzrunāt, saliedēt 
un iesaistīt Babītes novada nevalstiskās 
organizācijas, komercsabiedrības un 
fiziskas personas, kuras reģistrētas kā 
saimnieciskā darba veicēji, dzīves vides 
kvalitātes uzlabošanā Babītes novadā.

Pašvaldības finansējums tiek pie-
šķirts projektiem, kuros paredzētas 
šādas iniciatīvas:
• teritorijas labiekārtošana un sabied-

risko aktivitāšu dažādošana;
• kultūras pasākumi un tradicionālo 

kultūras vērtību saglabāšana;
• veselīga dzīvesveida un sporta popu-

larizēšana.
Konkursa kopējais projektu fi-

nansēšanas fonds ir 20 000 eiro.  

Vienam projektam maksimāli pie-
šķiramais finansējuma apjoms ir līdz 
4000 eiro.

Projektu īstenošanas vieta: Babī-
tes novada administratīvā teritorija.

Projektu īstenošanas laiks: no 
2018.  gada 1.  jūnija līdz 2018.  gada 
31. decembrim.

Pieteikumu veidlapas var saņemt 
personīgi Babītes novada pašvaldī-
bas Administrācijas kancelejā Centra 
ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes 
novadā, vai pašvaldības interneta vietnē 
www.babite.lv (pieteikuma veidlapa –  
1. pielikums).

Pieteikumi konkursam jāiesniedz 
Babītes novada pašvaldības Adminis-

trācijas kancelejā Centra ielā 4, Piņ-
ķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, 
līdz 2018.  gada 5.  aprīlim personīgi 
vai jānosūta pa pastu (pasta zīmogs – 
2018. gada 5. aprīlis).

Ar konkursa nolikumu var iepazīties 
interneta vietnē www.babite.lv. 

Jolanta Ivanova,
Babītes novada pašvaldības 

projektu vadītāja

Babītes novada pašvaldība izsludina projektu konkursu
„Ģimenei. Videi. Izaugsmei Babītes novadā”

Visus interesentus, bet jo īpaši Babī-
tes novada mājražotājus, lūdzam pie-
teikt savu dalību līdz 29. martam, zva-
not uz tālr. nr. 20001958, 20387272 
vai rakstot uz e-pasta adresi  

sabine.upeniece@babite.lv. Dalība ga-
datirgū – bez maksas.

Sabīne Upeniece,
Kultūrizglītības centra filiāles „Vietvalži” 

kultūras pasākumu organizatore

Aicinām piedalīties gadatirgū
Kultūrizglītības centra filiāle Salas pagastā „Vietvalži” 
aicina mājražotājus no visas Latvijas pieteikties 
mājražotāju gadatirgum, kas notiks 7. aprīlī 
no plkst. 11.00 līdz 15.00 Kultūrizglītības centra filiālē 
Salas pagastā „Vietvalži” Tradīciju dienas laikā.
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