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Babītē atklāj bibliotēku un daudzfunkcionālo
sociālo pakalpojumu centru

Bērnu stūrītis bibliotēkā.

Babītē, Liepu alejā 17 – mājvieta bibliotēkai un daudzfunkcionālajam sociālo pakalpojumu centram.

Lai iedzīvotājiem padarītu pieejamākus novada pašvaldības iestāžu sniegtos pakalpojumus, šā gada 6. aprīlī
Babītē, Liepu alejā 17, atklāta Babītes novada pašvaldības daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra
filiāle „Babīte” un bibliotēkas filiāle Babītes ciemā.
Līdz ar jaunās ēkas atvēršanu bibliotēkas filiāle Babītē ieguvusi jaunas telpas, pārceļoties no pašreizējām telpām
„Strazdos”, savukārt daudzfunkcionālā
sociālo pakalpojumu centra pakalpo-

jumi Babītes ciema iedzīvotāju ērtībām nu būs pieejami no jauna.
Daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā trūcīgajām un
maznodrošinātajām personām būs

pieejami veļasmašīnas un dušas pakalpojumi, un, tāpat kā Piņķos un
Spuņciemā, arī Babītē divas reizes
nedēļā no novembra līdz aprīlim
(ieskaitot) darbosies zupas virtuve.

Atverot jauno filiāli, ir padomāts arī
par tematiskajiem pasākumiem, informatīvi izglītojošām lekcijām dažādām
auditorijām – atkarībā no iedzīvotāju
vajadzībām un interesēm tiks pieaicināti lektori, notiks datorapmācības.
Jau 27. aprīlī ikviens aicināts apmeklēt praktisku nodarbību par veselīgu
ēšanu. Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs būs lieliska vieta arī
tradīciju svētku svinēšanai un saturīgai
brīvā laika pavadīšanai.
Pārceļoties uz jaunām, plašākām
telpām, bibliotēkas krājums ir ērtāk
pārlūkojams, iedzīvotāji paši var brīvi
piekļūt interesējošiem materiāliem,
atsevišķā zonā bibliotēkā izvietota li-

teratūra bērniem un jauniešiem, tāpat
jaunajā filiālē ir palielināts publiski pieejamo datoru skaits. Bibliotēkā iedzīvotājiem būs iespēja apmeklēt dažādus
pasākumus, kā arī aplūkot tematiskās
izstādes, kas veltītas rakstniekiem, kultūras darbiniekiem un dažādām svinamām dienām. Līdzšinējo piecu dienu
vietā jaunajā ēkā bibliotēka iedzīvotāju
ērtībām būs atvērta arī sestdienās.
Informācija par pašvaldības iestāžu
darba laikiem pieejama pašvaldības interneta vietnē www.babite.lv un „Babītes
Ziņu” marta numurā.
Lelde Drozdova-Auzāne,
Babītes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

PAZIŅOJUMS

Aicinām iedzīvotājus sakopt Babītes ezera apkārtni
Babītes novada pašvaldība
aicina iedzīvotājus 28. aprīlī
sakopt valsts īpašumā esošā
Babītes ezera krastus.
Babītes novada pašvaldība organizēs atkritumu maisu izdali:
→ plkst. 9.00 Salas sākumskolā (pie
sarga) Spuņciemā, Salas pagastā;
→ plkst. 9.00 Dzilnupes poldera
dambis pretim Ļutu ceļam;
→ plkst. 9.10 pie Babītes sūkņu
stacijas.

Atkritumu maisu
saņemšana no
plkst. 9.10 pie Babītes
sūkņu stacijas

Babītes ezera krastu sakopšanā ņemiet
līdzi darba cimdus, daudz enerģijas un
pozitīvu noskaņojumu. Pilnos atkritumu maisus lūgums novietot vietās, kur
iespējams piekļūt ar traktortehniku.
Sakopšanas dienā neskaidrību gadījumā varat zvanīt sabiedriskās kārtības
sargiem uz tālruņa numuru 29466001.
Jānis Ozoliņš,
Babītes novada pašvaldības
Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas
daļas vadītājs

Atkritumu maisu
saņemšana no
plkst. 9.00 pie Dzilnupes
poldera dambja pretim
Ļutu ceļam

Atkritumu maisu
saņemšana no
plkst. 9.00 pie Salas
sākumskolas sarga

Pavasarīgas dvesmas pašvaldības informatīvajam izdevumam „Babītes Ziņas”
Sākot ar šo numuru, „Babītes Ziņu” dizains tiks veidots, ņemot vērā pērn izstrādāto Babītes novada vizuālo identitāti – stilu, krāsas, līnijas.

Lelde Drozdova-Auzāne,
Babītes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Gandarīti par jaunām zināšanām un prasmēm
Digitālās nedēļas laikā, no 19. līdz 23. martam, visā Latvijā un arī
Babītes novadā pašvaldības iestādes organizēja iedzīvotāju
e-prasmes veicinošus pasākumus.
20. martā bibliotēkā Piņķos bija
iespēja saņemt Valsts ieņēmumu
dienesta (VID) pārstāvju konsultācijas un praktisku palīdzību gada
ienākumu deklarācijas aizpildīšanā, kā arī uzzināt vairāk par elektronisko deklarēšanās sistēmu (EDS).
Šogad pasākumu apmeklēja 15
interesenti, lielākoties vecāka ga-

dagājuma ļaudis. Apmeklētāji bija
ļoti gandarīti, ka pēc konsultācijām
ar VID darbiniekiem izdevies aizpildīt un iesniegt deklarāciju. Daļai bibliotēkas viesu bibliotekāres
sniedza palīdzību medicīnas čeku
ieskenēšanā, arī deklarācijas aizpildīšanā papīra formātā.
Kā pastāstīja bibliotekāre Ināra

Pētersone, Piņķu bibliotēka ir
viena no trim bibliotēkām Latvijā,
kas rīko pasākumus ar VID pārstāvju piedalīšanos. Ja iedzīvotāju
interese par šādu pasākumu saglabāsies, VID darbinieki tiks aicināti
sniegt konsultācijas iedzīvotājiem
arī nākamgad.
Savukārt daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā Digitālās
nedēļas laikā notika divi pasākumi.
21. martā centrā viesojās Valsts
sociālās apdrošināšanas aģentūras

pārstāve, lai iedzīvotājiem stāstītu
par aģentūras piedāvātajiem e-pakalpojumiem un to pieprasīšanu
elektroniski portālā www.latvija.lv.
Šo pasākumu apmeklēja pieci
interesenti.
Vislielākā atsaucība šoreiz bija
Valsts zāļu aģentūras informatīvi izglītojošajam semināram 23. martā,
kurā aģentūras pārstāve stāstīja par
to, kā nepārmaksāt par zālēm, atrodot noderīgu informāciju elektroniski Latvijas Zāļu reģistra interne-

ta vietnē. Šo pasākumu apmeklēja
45 seniori.
Eiropas Digitālo nedēļu Latvijā
organizēja Latvijas Informācijas un
komunikācijas tehnoloģijas asociācija sadarbībā ar Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministriju.
Digitālā nedēļa Latvijā notika jau
astoto reizi, un līdz šim tā bija pazīstama kā E-prasmju nedēļa.
Lelde Drozdova-Auzāne,
Babītes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Pateicības raksti
Aizvadīta tikšanās Pasniegti
par piedalīšanos Latvijas neatkarības
ar aktieri Uldi Dumpi aizstāvēšanā 1991. gadā

Par godu Starptautiskajai teātra dienai, kas visā pasaulē tiek atzīmēta
27. martā, Babītes novada pašvaldības bibliotēka 4. aprīlī uz tikšanos
ar skatītājiem un klausītājiem bija uzaicinājusi tautā iemīļotu un
godātu aktieri Uldi Reini Dumpi.
Pasākumu ieskandināja Babītes mūzikas skolas audzēkņi ar skaņdarbu
akordeoniem un klavierēm. Kā sarunā vēlāk atklājās, aktiera sapnis ir
bijis kādreiz iemācīties spēlēt akordeonu. Savā 40 gadu jubilejā viņš
saņēmis dāvanā akordeonu, ko tā arī
īsti nav apguvis spēlēt. Lai aktivizētu
publiku, bibliotekāre bija sagatavojusi dažus viktorīnas jautājumus par
mākslinieka dzīves gaitām. Izvērsās
interesanta diskusija. Skatītāji bija
sagatavojuši jautājumus, uz kuriem
aktieris centās atbildēt.
Kā izrādās, Ulda Dumpja otrais
vārds ir Reinis, kas gan figurējot tikai
pasē, bet šis vārds dzīvo vismaz sešās
paaudzēs, arī viņa mazdēls ir Reinis.
Mākslinieks ir bagāts ar četriem mazbērniem un trim mazmazbērniem.
Sarunas – caur humoru un pavisam nopietnas – ritēja gan par Ulda

Foto (no kreisās): Arnis Brikmanis, Ināra Ļebedeka, Andrejs Ence, Genovefa Ķimene, Romualds Ražuks,
Renārs Zaļais un Ieva Eglīte.
Dumpja teātra lomām, gan kino lomām. Patlaban notiekot darbs teātrī
pie jaunās izrādes „Mežainis”, kā arī
pie vienas no Latvijas simtgadei veltītajām filmām. Ļoti pozitīvā gaisotnē pusotra stunda pagāja nemanot.
Pārsteidza aktiera vienkāršība un
sirsnība. Skatītāji bija gandarīti par
kopā pavadīto laiku, pateicās māksliniekam ar ziediem, lūdza autogrāfus
un kopā fotografējās.
Ināra Pētersone,
Piņķu bibliotēkas bibliotekāre

2018. gada 19. martā Babītes novada pašvaldības Administrācijas ēkā
notika svinīgs pasākums, kurā 1991. gada barikāžu dalībnieku
biedrības Apbalvošanas komisijas pārstāvji pasniedza Pateicības
rakstus astoņiem barikāžu dalībniekiem no Babītes novada: Jānim
Baumanim, Arnim Brikmanim, Valentīnam Kalnarājam, Reinim
Krastiņam, Inārai Ļebedekai, Valdim Zaumanim, Genovefai Ķimenei un
Jurim Jurševskim .
Pateicības rakstus piešķir uz iesnieguma pamata par piedalīšanos
Latvijas neatkarības aizstāvēšanā
1991. gada janvārī – augustā.
Svinīgajā pasākumā uzrunas teica Babītes novada pašvaldības do-

mes priekšsēdētājs Andrejs Ence,
1991. gada barikāžu dalībnieku biedrības Apbalvošanas komisijas priekšsēdētājs, barikāžu laika Tautas frontes priekšsēdētājs, Saeimas deputāts
Romualds Ražuks un 1991. gada

barikāžu muzeja direktors Renārs
Zaļais.
Kā stāsta 1991. gada barikāžu
muzeja direktors Renārs Zaļais,
20 gadu laikā ir apzināti un apbalvojumi pasniegti aptuveni 40 tūkstošiem cilvēku, kas piedalījušies
1991. gada barikādēs, divarpus tūkstoši cilvēku saņēmuši Pateicības
rakstu, piešķirti 32 tūkstoši piemiņas zīmju.
Ilze Aizsila,
Babītes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
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BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES PIEŅEMTIE LĒMUMI MARTĀ
Babītes novada pašvaldības domes sēdē 2018. gada 28. martā izskatīts 41 lēmumprojekts. Sēdē piedalījās 13 domes deputāti.
Domes lēmumi īsumā:
1) piešķirt adreses dzīvojamās mājas
telpu grupām nekustamajā īpašumā
Sebru ielā 15, Sēbruciemā, Babītes
pagastā, Babītes novadā;
2) mainīt adresi nekustamā īpašuma
„Mētras-2” zemes vienībai un būvei
uz tās no „Mētras 2” uz „Vītolmētras”,
Spuņciems, Salas pagasts, Babītes
novads;
3) mainīt adresi „Ābeles” būvei, nosakot tai adresi Rūpnieku iela 1, Piņķi,
Babītes pagasts, Babītes novads;
4) mainīt adresi „Ābeles” nekustamā
īpašuma „Ābeles” zemes vienībai
un zemes vienības daļā esošajām
būvēm, nosakot adresi Meistaru
iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes
novads. Mainīt adresi „Ābeles” būvei, kas atrodas nekustamā īpašuma
„Ābeles” zemes vienības daļā, nosakot adresi Priedaines iela 11, Piņķi,
Babītes pagasts, Babītes novads;
5) atļaut sadalīt nekustamā īpašuma
„Mežrozes” zemes vienību desmit
zemes vienībās un reģistrēt tās kā
atsevišķus kadastra objektus. Piešķirt
nosaukumu „Ļutu ceļš” un noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
detālplānojuma „Mežrozes” teritorijā projektētajai zemes vienībai;
6) mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi nekustamajā īpašumā
„Meža rūķi” ietilpstošai zemes vienībai 72,67 ha platībā no publiskie
ūdeņi un zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, uz fizisko un juridisko personu
īpašumā vai lietošanā esošo ūdeņu
teritorijas 26,67 ha platībā un zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, 46 ha platībā;
7) mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi nekustamajā īpašumā „Cederi”, Varkaļos, Salas pagastā, Babītes
novadā, 13 ietilpstošajām zemes
vienībām;
8) mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi nekustamajā īpašumā
„Meža vēji” ietilpstošai zemes vienībai no publiskie ūdeņi platībā un
dabas pamatnes, parki, zaļās zonas
un citas rekreācijas nozīmes objektu
teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda
cita klasifikācijā norādīta lietošanas
mērķa, uz fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo
ūdeņu teritorijas 21,3 ha platībā un
dabas pamatnes, parki, zaļās zonas
un citas rekreācijas nozīmes objektu
teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda
cita klasifikācijā norādīta lietošanas
mērķa, 4,49 ha platībā;
9) mainīt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi nekustamajā īpašumā „Meža
zvani” ietilpstošai zemes vienībai no
publiskie ūdeņi un dabas pamatnes,
parki, zaļās zonas un citas rekreācijas
nozīmes objektu teritorijas, ja tajās
atļautā saimnieciskā darbība nav
pieskaitāma pie kāda cita klasifikā-

cijā norādīta lietošanas mērķa, uz
fizisko un juridisko personu īpašumā
vai lietošanā esošo ūdeņu teritorijas
3 ha platībā un dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas
nozīmes objektu teritorijas, ja tajās
atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā
norādīta lietošanas mērķa, 5,35 ha
platībā;
10) mainīt nekustamajā īpašumā „Atmodas”, Piņķos, Babītes pagastā,
Babītes novadā, ietilpstošajai zemes
vienībai noteikto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība, uz komercdarbības objektu apbūve 3,05 ha platībā;
11) atļaut no nekustamā īpašuma
„Kūdra-12-12” atdalīt zemes
vienību un reģistrēt kā atsevišķu nekustamo īpašumu.
Abām zemes vienībām saglabāt esošās zemes vienību adreses un noteiktos nekustamā
īpašuma lietošanas mērķus –
individuālo dzīvojamo māju apbūve. Likvidēt nekustamā īpašuma nosaukumu „Kūdra-12-12”;
12) atļaut no nekustamā īpašuma
„Ineses” atdalīt un reģistrēt jaunā nekustamajā īpašumā zemes
vienību 0,0474 ha platībā, visā
platībā saglabājot nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība, piešķirot tai nosaukumu „Ineses 1”.
Atļaut no nekustamā īpašuma
„Ineses” atdalīt un reģistrēt jaunā
nekustamajā īpašumā zemes vienību 0,0104 ha platībā, visā platībā
saglabājot nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, piešķirot tai nosaukumu „Ineses 2”;
13) apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajā īpašumā „Austrumi” ietilpstošās zemes
vienības Salas pagastā, Babītes novadā, sadalīšanai;
14) apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajā īpašumā „Dāboliņi” ietilpstošās zemes
vienības Vīkuļos, Babītes pagastā,
Babītes novadā, sadalīšanai;
15) apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma
„Aveņu iela 31” ietilpstošās zemes
vienības Piņķos, Babītes pagastā,
Babītes novadā, sadalīšanai;
16) apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma
„Lazdiņas” ietilpstošās zemes vienības Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā, sadalīšanai;
17) apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma
„Birutas” ietilpstošās zemes vienības Babītes pagastā, Babītes novadā, sadalīšanai;
18) apstiprināt izstrādāto zemes ierī-

cības projektu nekustamā īpašuma
„Birutas” ietilpstošās zemes vienības Babītes pagastā, Babītes novadā, sadalīšanai;
19) apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma
„Papardes” ietilpstošās zemes vienības Babītes pagastā, Babītes novadā, sadalīšanai;
20) apstiprināt detālplānojumu nekustamā īpašuma „Ziediņi” zemes
vienībai Varkaļos, Salas pagastā,
Babītes novadā;
21) informācijas precizēšanai atlikt
lēmuma pieņemšanu par Babītes
novada Attīstības programmas
2015.–2020. gadam Rīcības un
investīciju plāna aktualizēšanu
2018.–2020. gadam;
22) noslēgt ar divām personām zemes
nomas līgumus par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Dārzi”
zemes vienības ar nosacīto nosaukumu „Piņķi” daļas iznomāšanu bez
apbūves tiesībām personīgās palīgsaimniecības vajadzībām – ģimenes
dārza ierīkošanai un uzturēšanai;
23) iekļaut iznomājamo neapbūvēto zemes gabalu sarakstā Babītes
novada pašvaldībai piederošā
nekustamā īpašuma „Ābeles 2”
Babītes pagastā zemes vienības
daļu 0,63 ha platībā;
24) atsavināt dzīvojamās ēkas Rīgas
ielā 2A, Piņķos, Babītes pagastā,
Babītes novadā, viena dzīvokļa
uzturēšanai piekrītošās apbūvētās
zemes vienības domājamās daļas
par nosacīto cenu 597,79 eiro;
25) atsavināt nekustamo īpašumu
Liepu aleja 21-5, Babīte, Babītes pagasts, Babītes novads, kas sastāv no
nedzīvojamas telpas ar kopējo platību 16,9 m². Uzdot nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijai veikt
īpašuma novērtēšanu un iesniegt
domei apstiprināšanai īpašuma
nosacīto cenu. Uzdot nekustamā
īpašuma izsoles komisijai izstrādāt
un iesniegt domei apstiprināšanai
īpašuma izsoles noteikumus un
organizēt īpašuma izsoli;
26) atsavināt pašvaldībai piederošu
nekustamo īpašumu, kadastra
Nr. 80480090341, kura sastāvā ir
zemes vienība 0,0137 ha platībā.
Uzdot pašvaldības nekustamā
īpašuma novērtēšanas komisijai
iesniegt domē apstiprināšanai
nekustamā īpašuma nosacīto cenu;
27) slēgt vienošanos ar SIA „Tele
Tower” par grozījumiem 2007. gada 22. maijā noslēgtajā nomas līgumā Nr. 22/05/2007 par nekustamā īpašuma „Kapsēta” Spuņciemā,
Salas pagastā, Babītes novadā, kadastra Nr. 8088 005 0281, sastāvā
esošas zemes vienības, kadastra
apzīmējums 8088 005 0614, daļas
103 m² platībā nomu mobilā telefona bāzes stacijas izveidošanai un
sakaru torņa celtniecībai, uzturēšanai un apsaimniekošanai;

28) atsavināt nekustamo īpašumu
„Mežmaļi 1” Spuņciemā, Salas
pagastā, Babītes novadā. Uzdot
pašvaldības īpašumu novērtēšanas
komisijai iesniegt domē apstiprināšanai nekustamā īpašuma nosacīto cenu;
29) izsniegt trim personām izziņas par
piekrišanu iegūt īpašumā četrus
nekustamos īpašumus Mežārēs,
Babītes pagastā, Babītes novadā,
vienai personai – par piekrišanu
iegūt īpašumā nekustamo īpašumu
Straupciemā, Salas pagastā, Babītes
novadā. Informācijas precizēšanai
atlikt divu lēmumu pieņemšanu;
30) apstiprināt Babītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā
īpašuma „Starpgabals Nr. 8” Salas
pagastā, Babītes novadā, neapbūvētas zemes vienības izsoles ar
pretendentu atlasi rezultātus. Atbilstoši izsoles komisijas protokolam
nekustamā īpašuma ieguvējam
pārdot īpašumu par 1980 eiro;
31) atcelt Babītes novada pašvaldības
domes 28.02.2018. lēmumu „Par
Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.8088 009 0002 Salas pagastā,
Babītes novadā, neapbūvētas zemes vienības 403 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 8088 007 0101
izsoles ar pretendentu atlasi rezultātu apstiprināšanu”. Izsoles komisijai
organizēt nekustamā īpašuma otro
izsoli ar pretendentu atlasi;
32) apstiprināt Babītes novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 2
„Kārtība, kādā Babītes novada
pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojumam”;
33) apstiprināt Babītes novada pašvaldības noteikumus Nr. 2 „Par
bērnu reģistrēšanas un uzņemšanas kārtību 1. klasē Salas sākumskolā (6. lpp.);
34) apstiprināt Babītes novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 3
„Par sociālo dzīvokļu un sociālo
māju izīrēšanas kārtību Babītes novadā”;
35) apstiprināt Babītes novada pašvaldības saistošos noteikumus
Nr. 4 „Teritoriju kopšanas un
būvju uzturēšanas noteikumi Babītes novadā”;
36) noteikt vienas dienas maksu par
bērna uzturēšanos pašvaldības iestādes Babītes sporta kompleksa
organizētajās bērnu dienas atpūtas
un sporta nometnēs 2018. gadā:
- Babītes novadā deklarētiem bērniem –
8,35 eiro;
- ārpus novada deklarētiem bērniem –
16,70 eiro.
2018. gada vasaras periodā paredzētas
četras nometnes:
- nometne „Piedzīvojumu sala 27” no
25. jūnija līdz 6. jūlijam;
- nometne „Piedzīvojumu sala 28” no
16. līdz 27.jūlijam;

- nometne „Piedzīvojumu sala 29”
Babītes sporta kompleksa basketbola interešu izglītības audzēkņiem
no 30. jūlija līdz 10. augustam;
- nometne „Piedzīvojumu sala 30” Babītes sporta kompleksa florbola
interešu izglītības audzēkņiem no
13. augusta līdz 24. augustam;
37) slēgt līgumu ar SIA „Stella Terra”
vēsturiski dokumentāla videomateriāla par Babītes novada vēsturi
izveidei. Līguma izpildei piešķirt
finanšu līdzekļus 3025 eiro apmērā;
38) piešķirt finanšu līdzekļus 1000
eiro apmērā nodibinājumam
„Fonds „Sibīrijas bērni”” konferencei un koncertam „Aizvestajiem”
par godu 1941. gadā izsūtīto piemiņai, bērnu zīmējumu un sacerējumu konkursa organizēšanai, filmas „Tālā zeme Sibīrija – Omskas,
Tomskas un Altaja apgabals” montāžai, ekspedīcijas uz Tālajiem Austrumiem organizēšanai;
39) piešķirt finansējumu 40 eiro Babītes novada iedzīvotājas dalībai
jauno izpildītāju konkursā „Nāc
sadziedāt”;
40) iedalīt 2000 eiro biedrībai „Latvijas Tenisa savienība” sportistes
dalībai Roland Garros grand slam,
Wimbledon grand slam ITF 18 turnīros. Iedalīt 340 eiro biedrībai
„Latvijas Šķēpmetēju klubs” sportista dalībai mācību-treniņu nometnē Portugālē. Iedalīt 315 eiro
biedrībai „Latvijas Vieglatlētikas
savienība” sportistes dalībai Pasaules skolu čempionātā vieglatlētikas krosā Francijā, Parīzē. Iedalīt
500 eiro biedrībai „Sporta klubs
„Babīte”” sportistes dalībai pludmales volejbola sacensībās Malaizijā, Filipīnās un Vjetnamā.
Iedalīt 300 eiro biedrībai „Sporta
klubs „Babīte”” sportistes dalībai
pludmales volejbola sacensībās
Malaizijā, Filipīnās un Vjetnamā.
Iedalīt 1200 eiro biedrībai „CEC
I.S. Racing” sportista dalībai Latvijas un Baltijas čempionātos enduro
krosa un enduro sprinta sacensībās. Iedalīt 500 eiro biedrībai
„Motosports Racing Team” sportista dalībai Latvijas, Baltijas un
Eiropas enduro un cross country sacensībās. Iedalīt 245 eiro biedrībai
„Latvijas Vieglatlētikas veterānu
asociācija” sportistes dalībai Eiropas čempionātā vieglatlētikā (telpās) veterāniem Madridē, Spānijā.
Iedalīt 700 eiro biedrībai „Sporta
klubs „Babīte”” florbola komandas
transporta izdevumiem uz un no
sacensībām Tallinā;
41) piešķirt Babītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājam
Andrejam Encem apmaksātas
piecas papildatvaļinājuma darba
dienas.
Andrejs Ence,
Babītes novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs
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Martā 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
martā:
• sabiedriskās kārtības uzraudzībā
veikti 68 izbraukumi;
• Valsts policijā nogādātas deviņas
personas:
o par administratīvā pārkāpumā izdarīšanu – septiņas;
o aizdomās par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu – divas;

• saņemti un izskatīti 47 iedzīvotāju
iesniegumi un sūdzības;
• ar 44 personām veiktas preventīva
rakstura pārrunas un pieņemti paskaidrojumi;
• par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu sastādīti seši
protokoli – paziņojumi;

• par alkoholisko dzērienu vai citu
apreibinošo vielu lietošanu sabiedriskās vietās vai par atrašanos
sabiedriskā vietā tādā reibuma
stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu,
sastādīti pieci administratīvā pārkāpuma protokoli;
• par nesakoptiem īpašumiem sastādīti divi administratīvā pārkāpuma
protokoli;
• par nepilngadīgo personu smēķēšanu sastādīti trīs administratīvā
pārkāpuma protokoli;

• Babītes novadā veikti divi reidi,
kuru laikā pārbaudītas automašīnas un to vadītāji ar mērķi novērst
likumpārkāpumus un noziedzīgus
nodarījumus, kā arī veikta preventīva rakstura patrulēšana pa Babītes
novadu, pārbaudītas agrāk tiesātas
personas un numuru esamība uz
ēkām un celtnēm un to atbilstība
Babītes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem. Pārbaudītas
arī tirdzniecības vietas, autoservisi
un personas, kuras tirgo autoceļu

malās (neatļautās vietās). Visas
konstatētās personas ir brīdinātas,
kā arī divas personas par atkārtota
pārkāpuma izdarīšanu tika sauktas
pie administratīvās atbildības.
Par konstatētiem sabiedriskās
kārtības u.c. likumpārkāpumiem
lūgums ziņot Sabiedriskās kārtības
daļai, zvanot uz diennakts tālruņa
numuru 29466001.
Ainārs Skudris,
sabiedriskās kārtības sargs

2018. gada janvārī stājās spēkā
jaunā Nacionālo bruņoto spēku
un Zemessardzes struktūra, kurā
tagad ir četras reģionāli izvietotas
Zemessardzes brigādes.
Galvaspilsētā atrodas Zemessardzes
1. Rīgas brigāde, un pa vienai brigādei ir Kurzemē, Latgalē un Vidzemē.
1. Rīgas brigādes sastāvā ir Studentu
kājnieku bataljons, 17. kaujas atbalsta bataljons, 19. kaujas nodrošinājuma bataljons, kā arī divi jauni bataljoni –13. kājnieku bataljons Rīgā un
53. kājnieku bataljons Bauskā.
Zemessardzes 1. Rīgas brigāde
aicina Babītes novada iedzīvotājus
kļūt par zemessargiem savai dzīvesvietai vistuvākajā – 17. kaujas atbalsta – bataljonā, lai krīzes vai kara
gadījumā aizstāvētu savas ģimenes
locekļus un tuviniekus, savas mājas
un visu savu novadu.
Dienests Zemessardzē katram
zemessargam dod iespēju pilnvei-

dot sevi, uzlabot fizisko sagatavotību, aktīvi un saturīgi pavadīt brīvo
laiku, iepazīt jaunus cilvēkus, iegūt
domubiedrus un dibināt noderīgus
sadarbības kontaktus ar citiem zemessargiem. Zemessargi piedalās
mācībās ne tikai Latvijā, bet var doties arī ārvalstu komandējumos, kur
mācās un trenējas kopā ar sabiedroto valstu karavīriem un zemessargiem.
Dienesta laikā zemessargs par
valsts līdzekļiem apgūst dažādas

PAZIŅOJUMS
Par detālplānojuma apstiprināšanu
nekustamajā īpašumā „Ziediņi” ietilpstošajai zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 8088 007 0027 Varkaļos, Salas pagastā,
Babītes novadā
Ar Babītes novada pašvaldības domes 28.03.2018. lēmumu, protokola Nr. 3, 20.§, ir apstiprināts detālplānojums nekustamajā īpašumā
„Ziediņi”, kadastra Nr. 8088 007 0027, ietilpstošajai zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 8088 007 0027 Varkaļos, Salas pagastā, Babītes
novadā.
Ar detālplānojuma dokumentāciju var iepazīties Babītes novada pašvaldības Administrācijas Plānošanas un būvniecības daļā Centra ielā 4,
Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, kā arī Babītes novada pašvaldības interneta vietnē www.babite.lv un ģeoportālā www.geolatvija.lv.
Inga Griezne,
Babītes novada pašvaldības
Plānošanas un būvniecības daļas
teritorijas plānotāja

militārās specialitātes, piemēram,
sakarnieka, snaipera, izlūka, prettanku ieroča operatora, sanitāra,
ložmetējnieka, militārā transporta
autovadītāja, spridzinātāja, radiostaciju operatora un citas. Zemessargi apgūst arī kaujas iemaņas, topogrāfiju un orientēšanos, ieroču
mācību utt. Par dienesta pienākumu izpildi un dalību mācībās katrs
zemessargs saņem kompensāciju –
36 eiro dienā.
Tā kā dienests Zemessardzē un
aizsardzības vajadzības ir ļoti daudzveidīgas, katra zemessarga civilā
izglītība un profesionālā pieredze ir
noderīga dažādu uzdevumu veikšanai. Tāpēc iestāties Zemessardzē tiek aicināti jebkuras profesijas
pārstāvji.
Zemessardzē uzņem 18–55 gadus vecus Latvijas Republikas
pilsoņus bez sodāmības vai apsūdzībām par nozieguma izdarīšanu.
Uz kandidātiem attiecas vairāki citi

FOTO: VIRSSERŽANTS GATIS INDRĒVICS

Zemessardzes 1. Rīgas brigāde aicina
iestāties savai dzīvesvietai tuvākajā bataljonā

Kaujas iemaņu treniņš pilsētvidē (pretnemiernieku operācija).
ierobežojumi, ar kuriem var iepazīties Zemessardzes interneta vietnē
www.zs.mil.lv. Vairāk informācijas
par Zemessardzes 1. Rīgas brigādi interneta vietnes www.zs.mil.lv
sadaļā „ZS vienības” – „Zemessardzes 1. Rīgas brigāde”.
Lai iestātos Zemessardzes 1. Rīgas

brigādē, zvaniet vai sūtiet īsziņu uz
tālruņa numuru 25451299 vai rakstiet uz e-pasta adresi stbn@mil.lv.
Virsleitnante Kristīna Petrovska,
LR Zemessardzes 1. Rīgas brigādes štāba
Civilmilitārās sadarbības nodaļas
priekšniece

Saimnieciskie darbi martā

Nekustamais īpašums
• Turpinās būvdarbi nekustamajā īpašumā „Mildas” Babītē un Babītes vidusskolas piebūves būvdarbi Piņķos.
• Babītes vidusskolā tiks izbūvēta
ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes
signalizācijas sistēma; līgumcena – 11 659 eiro, termiņš – šā gada
20. jūlijs.
Ceļi, meliorācija un apgaismojums
Izsludināti iepirkumi par:
• Spuņciema ielas un kanalizācijas tīklu pārbūvi Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā; iesniegts viens
piedāvājums, notiek vērtēšana;
• Dzilnupes sūkņu stacijas pārbūvi Babītes novadā;

• Babītes, Dzilnupes, Trenču polderu aizsargdambju zāles pļaušanas
darbiem Babītes pagastā, Babītes
novadā.
Noslēgts līgums uz gadu par satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu
(ceļa zīmes, vertikālais apzīmējums,
signālstabiņi, ielu norādes, stabi, gājēju drošības barjeras, saliekamie ceļa
ātrumvaļņi (gumijas)) piegādi, uzstādīšanu un uzturēšanu; līgumcena –
24 500 eiro.
Noslēgts līgums uz diviem gadiem
par pašvaldības meliorācijas sistēmu
uzturēšanas darbiem; līgumcena – līdz
26 960 eiro.
Uzsākta apgaismojuma pārbūve
Mēness ielā Babītē.

Tiek izstrādāti būvprojekti:
• ielu apgaismojuma pārbūvei posmā
no Skolas ielas līdz Rīgas ielai Piņķos
par līgumcenu 1400 eiro;
• ielu apgaismojuma pārbūvei posmā
no Sila ielas līdz Rožu ielai 2 un posmā
no Sila ielas līdz īpašumam „Jaunmētras” Babītē par līgumcenu 2000 eiro;
• ielu apgaismojuma izbūvei Spuņciema ielā Spuņciemā par līgumcenu
1600 eiro;
• ielu apgaismojuma izbūvei posmā
no autoceļa A10 līdz īpašumam
„Vietvalži” Spuņciemā par līgumcenu 3100 eiro.
Elfa Sloceniece,
Babītes novada pašvaldības
izpilddirektore
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Sākusies reģistrācija meža taku nakts
skrējienam „Zilonis Babītē 2018”
Naktī no 2. uz 3. jūniju Babītes
novadā notiks jau otrais meža
taku nakts skrējiens „Zilonis
Babītē 2018”. Reģistrēties tam
var jau no 1. aprīļa.

Reģistrēšanās un
dalības apmaksas datums

12+ km

29+ km

42+ km

1.–30. aprīlis

15 eiro

25 eiro

35 eiro

1.–29. maijs

20 eiro

30 eiro

40 eiro

Šā gada sacensībām starts tiks dots
naktī uz 3. jūniju – plkst. 24.00 atpūtas
kompleksā un kempingā „Bejas”, kur
skrējiens arī noslēgsies.
Skrējienā varēs izvēlēties trīs dažādu
garumu trases:
42+ km
• starts 2. jūnijā plkst. 24.00;
• laika limits – 9 stundas;
29+ km
• starts 2. jūnijā plkst. 24.00;
• laika limits – 6 stundas;
12+ km
• starts 3. jūnijā plkst. 00.30;
• laika limits – 2 stundas;

Uz vietas pasākuma dienā

25 eiro

40 eiro

50 eiro

Reģistrēšanās
Pieteikties skrējienam var interneta
vietnē www.cet.lv. Babītes novadā deklarētajiem iedzīvotājiem dalības maksai tiek piešķirta atlaide 20% apmērā.
Apbalvošana
Tiks apbalvoti 1.–3. vietas ieguvēji
sieviešu un vīriešu kategorijā katrā distancē, kā arī 1.–3. vietas ieguvēji katrā
vecuma grupā.
Meža taku nakts skrējiens Babītes
novadā, gūstot lielu skrējēju un nūjotā-

ju interesi, pirmo reizi Babītes novadā
notika pagājušajā gadā.
Sacensības organizē biedrība „Meža
taku skrējieni”, Babītes novada pašvaldības Babītes sporta komplekss un
SIA „Burģis”.
Pieteikšanās meža taku nakts skrējienam „Zilonis Babītē 2018” un sacensību nolikums pieejams mājaslapā
www.cet.lv.
Lelde Drozdova-Auzāne,
Babītes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Tradīcijas, ticējumi, rituāli un sīpoli Salas pagastā
7. aprīlī, Vecā pavasara Māras dienā, Kultūrizglītības centra filiālē Salas
pagastā „Vietvalži” notika pirmā Tradīciju diena. Jau no paša rīta sāka
darboties mājražotāju un amatnieku gadatirgus, kur varēja iegādāties
Latvijā ražotu produkciju.
Visas dienas garumā „Vietvalžu” izstāžu zāles uzņēma rekordlielu apmeklētāju skaitu, interesenti dalījās atmiņās
par sīpoliem un tradīcijām. Līdzi tika
ņemta arī savas ģimenes tradīciju vācelīte, ar kuru labprāt padalījās gan
pasākuma apmeklētāji, gan tirgotāji.
Bērnus sveica amatierteātra izrāde
„Olimpiskās spēles”, kas iepriecināja
ar muzikālu priekšnesumu un rotaļām. Arī vakara programmā pieaugušajiem bija iespēja redzēt jauniešu
teātra „Eksperiments” izrādi „Sesija.
Latvju dainas. Kāzas”, kas ļāva iepazīties ar latvju dainām nedaudz citādā
gaisotnē.
Svinot Vecā pavasara Māras dienu,
no koka ripiņām veidojām aizsardzības talismanus, tajos iededzinot senlatviešu zīmes. Bija iespēja klausīties
un redzēt Japānas samuraju skolas paraugdemonstrējumus, kurus izpildīja
skolas pasniedzējs Arnis Spurdziņš.
Vietu un tradīcijas kādreiz saista
arī pavisam ikdienišķas lietas. Salas
pagastā šis ikdienišķais brīnums ir sī-

pols. Sīpolciems un Sīpolkalns ir atgādinājumi, kas iezīmējuši sīpola palikšanu šajā vietā uz ilgiem laikiem, kaut
arī Sīpolkalna dabā vairs nemaz nav.
Iespējams, pašu pirmo sīpolu Latvijā
iestādīja bez vārda, bet tad, kad tam
atrada piemērotu vietu augšanai (sīpoliem patīk smilšaina augsne), vārdu tas ieguva līdzīgu tam, kā to sauc
Peipusa ezera apkaimē (igauniski
sibul), kur sīpolu audzēšana ieguvusi
kultūras mantojuma nozīmi. Purvaini
krasti, smilšu joslas un sēres, smilšu
kāpas – kaut kas līdzīgs ir arī Babītes
ezera krastos. Un līdzīgas ir arī sīpolu
audzēšanas tradīcijas, kas abās vietās
atstājušas paliekošu iespaidu gan apkārtnes iedzīvotāju sadzīvē, gan tradīcijās, gan vietu nosaukumos. Savā romānā „Bandavā”, kur stāstīts par dzīvi
Kurzemes hercogistes laikos, Jēkabs
Janševskis apraksta precīzi tādu sīpolu
vēršanas tehnoloģiju, kāda tā bijusi iecienīta arī Salas pagastā: sīpolu virtenes veidotas kā mākslas darbi, apakšā
liekot lielākās galviņas, tad iepinot vi-

Pavasara pasākumi Babītes pirmsskolā
Putni lielākos un mazākos kāsīšos atgriežas mājās. Pavasara skaņas
kļūst arvien izteiksmīgākas un skanīgākas. Arī mūsu audzēkņi kļūst
arvien stiprāki un veiklāki, lielāki un gudrāki.
Esam organizējuši pašmāju dzejas konkursu, kura sižets pavērsās tā, ka pie
mums ieradās žurnālisti no televīzijas,
kā arī slavenā bērnu dzejniece Ilzīte.

Bērni cītīgi klausījās, lasīja un mācījās
no galvas bērnu dzejoļus. Trīs dienu
dzejas maratons beidzās ar lielu finālu,
kurā piedalījās paši drošākie.

dējās un visbeidzot – pašas mazākās,
jo lielās galvas tika ātrāk apēstas, lai
nesabojājas, bet mazākās atstātas sēklai. Sīpoli nebija tīkami mušām telpā,
savukārt ticējums vēsta, ka sīpols aizbaida no mājas ļaunos garus.
Lai atdzīvinātu sīpolu stādīšanas
tradīcijas un sveiktu Latviju tās simtgadē, Latvijai par godu Tradīciju dienas apmeklētāji Latvijas „sīpolu kartē” stādīja savu sīpolu. „Sīpolu karti”
šobrīd iespējams apskatīt iekštelpās,
bet 9. maijā, Ījāba dienā, tā tiks izstādīta pie Kultūrizglītības centra filiāles
Salas pagastā „Vietvalži” ieejas. Tradīcijas ir jākopj un jāatjauno, un šoreiz
tā bija sīpolu stādīšana, bet vasaras
beigās tie būs Salas pagasta Sīpolu
svētki, kad ne tikai ievāksim mūsu stādīto sīpolu ražu, bet no Latvijā atzīta
pavāra uzzināsim arī to, ko no sīpola
var pagatavot, kurš ir sīpolu kapāšanas
čempions, kā arī vēl daudz ko citu.
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JAUNĀKIE SPORTA SACENSĪBU REZULTĀTI
PIERĪGAS NOVADU SPORTA
SPĒLES
Telpu futbols
17. martā Zaķumuižas sporta kompleksā notika turnīrs par 1.–3. vietu,
kurā pēc priekšsacīkšu sacensībām
tiesības piedalīties izcīnīja Siguldas,
Stopiņu un Babītes novada komandas. Mūsu komanda ar 6:4 uzvarēja
Siguldas novadu un ar 5:1 zaudēja
Stopiņu novadam, kopvērtējumā
ierindojoties 2. vietā.
LATVIJAS ČEMPIONĀTS
Volejbols
5. aprīlī SK „Babīte” savā laukumā aizvadīja pirmo spēli cīņā par
Latvijas čempionu titulu un ar 3:1
pieveica VK „Jelgava” komandu. Savukārt izšķirošajā atbildes finālspēlē
12. aprīlī Jelgavā pret volejbola klubu „Jelgava”, gūstot divas uzvaras,
SK „Babīte” volejbolistes pirmo reizi
vēsturē kļuva par čempionēm Latvijas čempionātā.
NACIONĀLĀ LĪGA
Volejbols
8. aprīlī Nacionālajā līgā sākušās
spēles finālsērijā par 3. vietu. Pirmajā
mačā Piņķos SK „Babīte” piecos setos
uzvarēja Murjāņu Sporta ģimnāzijas
volejbolistes ar rezultātu 3:2. Sērijas
otrā spēle notiks 18. aprīlī Murjāņos.
LATVIJAS ČEMPIONĀTS
Novuss
18. martā sākās Latvijas čempionāts
novusa dubultspēlēs jauktajiem pāriem. Pavisam sacensībām pieteikušies 62 pāri, kuri sadalīti astoņās zonās. SK „Babīte” pārstāv divi pāri. Pēc
pirmās kārtas tālākām sacensībām
kvalificējas abi pāri – Jānis Saukitens
ar Daci Balaku un Sergejs Varša ar
Dzintru Čudari.

24. martā notika Latvijas čempionāta novusa dubultspēlēs vīriešiem ceturtdaļfināls. Babītes sportisti spēlēja
Bauskā. Tālākajām cīņām kvalificējās
divi pāri no trim – Ainārs Grosens un
Sergejs Varša ar Andri Gaili.
EIROPAS ČEMPIONĀTS
Vieglatlētika
No 22. līdz 24. martam Baltkrievijas pilsētā Gomeļā notika Eiropas
vājdzirdīgo un nedzirdīgo vieglatlētu
čempionāts telpās. Babītes novada
sportistam Mārim Grēniņam šajās
sacensībās divas medaļas: sudraba godalga tāllēkšanā (6,95 m) un
bronza 60 metru barjerskrējienā
(9,08 sek). Trīssoļlēkšanā Māris ar rezultātu 13,92 metri ierindojās 5. vietā.
No 19. līdz 24. martam Madridē
notika Eiropas ziemas čempionāts
vieglatlētikā telpās veterāniem.
Šajās sacensības piedalījās arī viena
Babītes novada pārstāve Ilona
Kojaloviča. Savā vecuma grupā Ilona
izcīnīja sudraba medaļu šķēpa mešanā (31,09 metri) un 4. vietu lodes
grūšanā (10,98 metri).
Vēl Ilona izcīnīja 6. vietu 4 x 200 metru skrējienā Latvijas stafetes komandas sastāvā.
PASAULES ČEMPIONĀTS
Vieglatlētikas kross
No 2. līdz 7. martam Parīzē notika Pasaules skolēnu čempionāts
vieglatlētikas krosā. Latvijas izlases
sastāvā piedalījās arī pārstāve no
Babītes novada – Kamilla Vanadziņa,
kura noskrēja 4200 metru distanci,
ierindojoties 66. vietā 100 skrējēju
konkurencē no 17 valstīm.
Sergejs Varša,
Babītes sporta kompleksa metodiķis

PAZIŅOJUMS

Izmaiņas ledus noslodzes grafikā

Dace Ulpe,
Kultūrizglītības centra filiāles
Salas pagastā „Vietvalži”
izstāžu zāles vadītāja
Sabīne Upeniece,
Kultūrizglītības centra filiāles
Salas pagastā „Vietvalži”
kultūras pasākumu organizatore

Starpatautiskā turnīra „Rīgas
Kauss 2018” laikā aprīlī „Inbox”
ledus hallē ir mainīti bezmaksas
slidošanas laiki Babītes novadam:
• 28. aprīlī plkst. 18.45;
• 5. maijā plkst. 20.30.
Aicinām Babītes novada iedzīvotājus pirms došanās uz ledus halli

Visi mazie un lielie dzejas
deklamētāji svētku finālā
tika pie balvas – mazā pavasara putniņa simbola,
kā arī saņēma diplomu.
Ļoti interesanti esam
pavadījuši laiku Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā.
Mūsu bērni piedalījās nodarbībā

„Kas dzīvo pļavā,
mežā, purvā?”.
Klātienē iepazināmies ar vidēja izmēra bruņurupuci, mazu
ķirzaku, ļoti lielu
un krāšņu papagaili.
Devāmies arī ekskursijā pa

pārliecināties par bezmaksas slidošanas laikiem „Inbox” ledus halles
mājaslapas sadaļā „Ledus noslodze”.
Bezmaksas ieeja slidotavā – ar
Babītes sporta kompleksa atlaižu
karti peldbaseina apmeklējumam.
Papildu informācija:
Babītes sporta komplekss

zoodārza takām. Fantastiskus iespaidus guvām no žirafu pārīšiem, no lauvu
mātītes, kura ļoti interesējās par mūsu
bariņu. Paldies bērnudārza skolotājām
par iniciatīvu un atbalstu interesantu
ideju īstenošanā!
Karīna Gajevska,
Babītes pirmsskolas izglītības iestādes
vadītājas vietniece izglītības jomā
FOTO: NO BABĪTES PII ARHĪVA
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BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME
Reģ. Nr. 90000028870 Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107
tālr. 26120706, 67914650, fakss 67914435, e-pasts dome@babite.lv, www.babite.lv
Babītes novada Babītes pagastā
APSTIPRINĀTI
Ar Babītes novada pašvaldības domes 2018.gada 28.marta lēmumu
(protokols Nr.3, 33.§)
NOTEIKUMI
2018. gada 28. marts		
Nr. 2
Babītes pagastā, Babītes novadā

Babītes novada pašvaldības
Salas sākumskolas
direktorei Nensijai Priedītei
_________________________________
iesniedzēja vārds, uzvārds
_________________________________
tālruņa numurs
_________________________________
e-pasta adrese
IESNIEGUMS
Lūdzu uzņemt manu dēlu/meitu _________________________
vārds, uzvārds
personas kods__________-__________, Babītes novada pašvaldības
Salas sākumskolas pamatizglītības programmas (kods 11011111) 1. klasē.

Par bērnu reģistrēšanas un uzņemšanas kārtību 1. klasē Salas sākumskolā
1. Vispārīgie jautājumi
1.1. Saistošie noteikumi, turpmāk tekstā – Noteikumi, nosaka bērna reģistrācijas un uzņemšanas kārtību
mācību uzsākšanai 1. klasē Salas
sākumskolā, turpmāk tekstā – Izglītības iestāde.
1.2. Noteikumi attiecas uz bērna vecākiem vai citiem bērna likumiskajiem
pārstāvjiem, turpmāk tekstā – Vecāki, kuri vēlas reģistrēt bērnu 1. klasē.
1.3. Vecāki piesaka bērnu mācībām Izglītības iestādes 1. klasē tajā kalendārajā
gadā, kad bērnam aprit 7 gadi.
1.4. Atkarībā no veselības stāvokļa un
psiholoģiskās sagatavotības bērns
var sākt pamatizglītības apguvi
vienu gadu agrāk vai vienu gadu vēlāk saskaņā ar Vecāku vēlmēm un ģimenes ārsta vai psihologa atzinumu,
kas Izglītības iestādē jāiesniedz līdz
kārtējā gada 31. maijam.
2. Bērna reģistrēšana 1. klasē
2.1. Bērna reģistrācija Izglītības iestādē
notiek katru gadu no 15. janvāra līdz
31. maijam (ja datums iekrīt brīvdienā, tad nākamajā darba dienā).
2.2. Piesakot bērnu Izglītības iestādē, jāiesniedz noteiktas formas iesniegums
(Iesnieguma veidlapa – Pielikums).
2.3. Iesniegumu iesniedz norādītajos
pieņemšanas laikos Izglītības iestādes kancelejā, un Izglītības iestādes
direktora pilnvarota persona iesniegumu iereģistrē.

2.4. Iesniegumu var iesniegt elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko
parakstu, nosūtot to uz e-pasta adresi salasskola@babite.lv un pretī
saņemot apstiprinājumu par dokumenta saņemšanu.
2.5. Vecāki drīkst izvēlēties tikai vienu
no bērna pieteikšanas veidiem Izglītības iestādē – personīgi vai elektroniski.
3. Bērna uzņemšana Izglītības iestādē
3.1. Komplektējot 1. klasi, Izglītības iestāde ievēro šādu prioritāro secību
bērnu uzņemšanai:
3.1.1. bērns un vismaz viens no Vecākiem ir deklarēts Babītes novada
administratīvajā teritorijā un Izglītības iestādē mācās māsa vai brālis;
3.1.2. bērns un vismaz viens no Vecākiem ir deklarēts Babītes novada
administratīvajā teritorijā;
3.1.3. bērns, kuram māsa vai brālis mācās Izglītības iestādē, neatkarīgi no
deklarētās dzīves vietas;
3.1.4. bērns, kuram dzīves vieta nav deklarēta Babītes novada administratīvajā teritorijā.
3.2. Izglītības iestāde katru gadu līdz
10. aprīlim rakstiski vai elektroniski, ja iesniegumā norādīta e-pasta
adrese, paziņo Vecākiem par bērna
uzņemšanu vai atteikumu uzņemt
Izglītības iestādē.
3.3. Bērns tiek ieskaitīts 1. klasē, kad
Vecāks pēc apstiprinājuma saņem-

šanas līdz 29. jūnijam iesniedz šādus
dokumentus:
3.3.1. izziņu par iegūto izglītību (5–6 gadus veco apmācība), ja tāda ir tikusi
iegūta;
3.3.2. fotogrāfijas (2 gab. 3 x 4 cm);
3.3.3. bērna medicīnisko karti (veidlapa
026/u);
3.3.4. uzrāda dzimšanas apliecību.
3.4. Par bērna uzņemšanu Izglītības iestādē ne vēlāk kā līdz 25. augustam
tiek izdots Izglītības iestādes direktora rīkojums.
3.5. Izglītības iestādes direktora pilnvarota
persona ne vēlāk kā līdz 30. augustam izdara ierakstu Valsts izglītības
informatizācijas sistēmas datu bāzē
(VIIS), skolvadības sistēmā „E-klase”.
3.6. Ja bērna Vecāks pēc 25. augusta vēlas,
lai bērns uzsāk mācības citā izglītības
iestādē, viņš iesniedz izziņu par bērna uzņemšanu citā izglītības iestādē.
4. Noslēguma jautājumi
4.1. Izglītības iestādes lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt Babītes novada pašvaldības domē Administratīvā
procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Babītes novada pašvaldības lēmumu
var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā.
4.2. Noteikumi stājas spēkā nākamajā
dienā pēc to publicēšanas laikrakstā
„Babītes Ziņas”.
Pašvaldības domes priekšsēdētājs
Andrejs Ence

AUDZĒKŅU UZŅEMŠANA BABĪTES MŪZIKAS SKOLĀ 2018. /2019. MĀCĪBU GADAM
Informējam par uzņemšanas kārtību Babītes mūzikas skolā nākamajā
mācību gadā. Babītes mūzikas skolas audzēkņu uzņemšanas noteikumi pieejami skolā un pašvaldības
interneta vietnē www.babite.lv.
IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
– direktorei adresēts vecāku iesniegums (iesnieguma veidlapa pieejama
un aizpildāma arī skolā);
– dzimšanas apliecības kopija, uzrādot
oriģinālu;
– medicīniskā izziņa un 1 foto (tikai
stājoties 1. klasē).
Atbilstoši uzņemšanas noteikumiem bērnus, kuru dzīves vieta nav deklarēta Babītes
novada administratīvajā teritorijā, uzņem
skolā tikai gadījumā, ja ir brīvas vietas.
DOKUMENTU PIEŅEMŠANAS
LAIKS UN VIETA
No 1. līdz 20. maijam darba dienās no
plkst. 8.30 līdz 17.00 (pārtraukums

no plkst. 12.00 līdz 13.00) Babītes
mūzikas skolas kancelejā pie sekretāres-lietvedes (Piņķi, Jūrmalas iela 14A,
2. stāvs)
KONSULTĀCIJAS UN
MUZIKĀLO DOTĪBU PĀRBAUDE
Iesniedzot dokumentus, bērnam ar
vecāku tiks nozīmēta individuāla konsultācija, kurā tiks pārbaudītas muzikālās dotības un sniegti ieteikumi par
iestājeksāmenu mūzikas skolā.
IESTĀJPĀRBAUDĪJUMI
Iestājeksāmens audzēkņiem sagatavošanas 1. klasei – 29. un 30. maijā.
Interešu izglītības programmas audzēkņiem iestājeksāmena nav.
UZZIŅAS
Zvanot uz tālruņa numuru 67914683
vai
29156969
(skolas
darba
laikā). Rakstot uz e-pasta adresi
ceslavs.grods@babite.lv.

Tā kā savstarpējās sadarbības līgums par interešu izglītību starp
skolu un vecākiem tiek slēgts uz
vienu mācību gadu,
informējam:
lai bērns turpinātu mācības interešu izglītības programmā 2018./
2019. mācību gadā, ir jāaizpilda skolas direktorei adresēts iesniegums uz
veidlapas (pieejama www.babite.lv)
un jāiesniedz skolas kancelejā
no 1. līdz 20. maijam (darba dienās
no plkst. 8.30 līdz 17.00, pārtraukums
no plkst. 12.00 līdz 12.30.
Uzņemšana interešu izglītības programmās notiek iesniegumu iesniegšanas kārtībā atbilstoši 2014. gada
23. jūlija Babītes mūzikas skolas
audzēkņu uzņemšanas noteikumu Nr. 16. 14. punktam (atrodami
www.babite.lv).

1) Par dēlu/meitu sniedzu sekojošas ziņas:
Deklarētā dzīvesvieta (adrese, pasta indekss):
________________________________________________
LV- __________
faktiskā dzīvesvieta (ja atšķiras no deklarētās):
________________________________________________
LV- __________
Pirmsskolas izglītība iegūta (iestādes nosaukums):
________________________________________________
Izglītojamais izmantos/neizmantos skolēnu autobusa pakalpojumus:
pieturvietas nosaukums
________________________________________________
Valoda, kādā runā ģimenē: ______________________________
2) Par bērna vecākiem sniedzu sekojošas ziņas:
Mātes vārds, uzvārds, mob. tālr. nr., e-pasta adrese
____________________________________________________
Tēva vārds, uzvārds, mob. tālr. nr., e-pasta adrese
____________________________________________________
Aizbildņa vārds, uzvārds, mob. tālr. nr., e-pasta adrese
____________________________________________________
3) Piesakot bērnu izglītības iestādē:

☐ esmu iepazinies ar Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra no-

teikumiem Nr. 591; Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas reģistrācijas apliecību; Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas akreditācijas lapu; Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas nolikumu;
Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas iekšējās kārtības noteikumiem; Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas izglītības programmu akreditācijas lapām; Pamatizglītības programmas licences lapu;
Pamatizglītības programmas mācību plānu;

☐ piekrītu skolas vienotām prasībām un tam, ka šajā iesniegumā sniegtās ziņas tiek ievadītas Valsts izglītības informatizācijas sistēmas datu bāzē.
4) Esmu informēts, ka līdz 01.08.2018. jāiesniedz:
Nr.

Dokuments

1.

Dokuments par iegūto izglītību

2.

Bērna medicīnas karte (026/u)

3.

Dzimšanas apliecības kopija

4.

Fotogrāfijas 3 x4 cm (2 gab.)

2018. gada _____. _____________		

Iesniegšanas
datums

Paraksts

_________________
(paraksts, atšifrējums)

Noteikumi un to pielikuma veidlapa pieejami www.babite.lv
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FOTO: MAIJA ŠVĒDENBERGA

Babītes mūzikas skolas aktualitātes

• Marta sākumā mūsu skolas čella
spēles audzēknis Maksims Skibickis (skolotāja Anita Roze) un
viņa koncertmeistare Ļubova
Markulāne atgriezās no starptautiskā konkursa „Uzlecošās
zvaigznes 2018”, šoreiz ar diplomu
par 3. vietu.
• 15. martā, pavasara brīvlaikā,
mūsu vijolniece Emīlija Ekbauma, čellisti Linda Plivna un Maksims Skibickis kopā ar saviem
skolotājiem devās uz konkursu
„Jaunie talanti 2018” Kupišķos
(Lietuva), no kurienes atgriezās
ar diplomiem par 1. vietu. Ar bērniem strādā skolotājas Elita Kolča,
Anita Roze, kā arī koncertmeistare Ļubova Markulāne, kura šajā
konkursā bija viena no divām, kas
saņēma Atzinības rakstu kā labākā
koncertmeistare.
• 23. martā mūsu audzēkņi devās
uz ansambļu konkursu Nīcā. Pia-

niste Tīna Muceniece un sitaminstrumentālists Toms Krīgers
ieguva 1. vietu, bet pianiste Elza
Gipsere un sitaminstrumentālists
Fēlikss Krievs 2. vietu (skolotājas
Ilze Poķe un Maija Švēdenberga). Arī mūsu sitaminstrumentu
ansamblis A grupā bija labākais –
iegūta 1. vieta (skolotāja Maija
Švēdenberga).
• 31. martā trīs mūsu sitaminstrumentu ansambļi piedalījās III
Sitaminstrumentu spēles solistu
un ansambļu konkursā/festivālā
„Amber Percussion”. Visi trīs kolektīvi ieguva 2. vietu. Konkursa
ietvaros notika arī meistarklases
(attēlā).
• 4. aprīlī bibliotēkā Piņķos notika
tikšanās ar aktieri Uldi Dumpi,
ko ar savu muzicēšanu kuplināja mūsu skolas akordeonisti, bet
6. aprīlī mūsu audzēkņi piedalījās
daudzfunkcionālā sociālo pakal-

pojumu centra filiāles „Babīte” un
bibliotēkas filiāles Babītes ciemā
atklāšanas pasākumā.
Aprīlis, kā katru gadu, būs piepildīts
ar dažādiem konkursiem, bet 25. aprīlī aicinām visus audzēkņu vecākus,
radus un draugus uz senās mūzikas
koncertu.
Marta sākumā atbilstoši Babītes novada jaunajai vizuālajai
identitātei tika izgatavots mūzikas
skolas roll-up baneris, kas vizuāli kuplinās skolas pasākumus, kā
arī dos ieguldījumu novada popularizēšanā. Maija beigās, kā jau
ierasts, notiks jauno audzēkņu uzņemšana, tādēļ no aprīļa pašvaldības interneta vietnē www.babite.lv
ir pieejama informācija par dokumentu iesniegšanu, kas sāksies
2. maijā.
Česlavs Grods,
Babītes mūzikas skolas
direktora vietnieks izglītības darbā

Babītes vidusskolas izglītojamo
sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs
Tuvojas mācību gada beigas, un skolā ir apkopoti rezultāti par
izglītojamo dalību valsts un Pierīgas novadu apvienības mācību
priekšmetu olimpiādēs 2017./2018. mācību gadā.
Esam piedalījušies gandrīz visās
Pierīgas novadu apvienības rīkotajās mācību priekšmetu olimpiādēs.
Kopumā olimpiādēs piedalījušies 93
izglītojamie, 37 izglītojamie jeb 40%
dalībnieku ieguvuši godalgotas vietas.
Astoņi izglītojamie ieguvuši
1. vietu – vācu valodā, ģeogrāfijā,
matemātikā, latviešu valodā, mājturībā un tehnoloģijās.
Divi izglītojamie ieguvuši 2. vietu – vācu valodā un matemātikā.

Deviņi izglītojamie ir ieguvuši
3. vietu – angļu valodā, ģeogrāfijā,
matemātikā, mājturībā un tehnoloģijās, vācu valodā.
18 izglītojamie saņēmuši Atzinību – angļu valodā, ģeogrāfijā, matemātikā, mājturībā un tehnoloģijās, vācu valodā, bioloģijā, vizuālajā
mākslā, latviešu valodā, krievu valodā, ekonomikā.
Divi izglītojamie tika izvirzīti un
piedalījās valsts olimpiādē – mate-

mātikā un latviešu valodā. Veiksmīgi startējām reģionālajā skolēnu
zinātniski pētniecisko darbu konferencē – darbs valodniecības sekcijā
saņēma 1. pakāpes diplomu, darbs
psiholoģijas sekcijā ieguva 2. pakāpes diplomu. Darbi izvirzīti valsts
konferencei.
Sveicam godalgoto vietu ieguvējus un izsakām pateicību visiem dalībniekiem un pedagogiem par ieguldīto darbu!
Ilga Stašulāne,
Babītes vidusskolas
direktores vietniece izglītības jomā
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Aicinām svinēt
Latvijas brīvību
Baltā galdauta
svētkos

4. maijs ir Latvijas neatkarības atjaunošanas diena, kad ikviens – ģimene, draugi, kaimiņi – aicināts svinēt Baltā galdauta svētkus. Pulcējoties
pie skaisti klāta galda, godināt savas valsts pastāvēšanu un tos, kuri
palīdzējuši Latviju veidot un nosargāt, dalīties atmiņās par neatkarības
atjaunošanas laiku, pārrunāt ieceres sava pagalma, apkaimes, pilsētas,
novada un valsts nākotnei.
Jaunā svētku tradīcija aizsākta
2016. gadā, godinot Latvijas PSR
Augstākās Padomes 1990. gada 4. maijā pieņemto deklarāciju „Par Latvijas
Republikas neatkarības atjaunošanu”.
Maijā akcentējam Latvijas brīvībai vēsturiski nozīmīgos notikumus.
Latvijas cilvēki svin Latvijas brīvību
un novērtē brīvības sniegtās iespējas.
Baltā galdauta svētku mērķis ir ie-

dvesmot cilvēkus 4. maijā pulcēties
pie viena galda ģimenes, draugu,
kaimiņu vai kopienas lokā.
Informācija:
Latvijas valsts simtgades birojs
www.lv100.lv
Kopīga svētku svinēšana Babītes novadā notiks 3. maijā plkst. 18.00 Babītes
novada pašvaldības Kultūrizglītības
centrā Jūrmalas ielā 14A, Piņķos.
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Aicinām uz Muzeju nakts aktivitātēm „Vietvalžos”
1997. gadā Berlīnē aizsākās interesanta un aizraujoša akcija, kas drīz
vien guva milzu atsaucību, tajā iesaistoties 120 pilsētām citviet Eiropā,
bet vēlāk arī tādās valstīs kā Argentīna un Filipīnas. Kopš 2005. gada
Latvijā vairs nevienam nav svešs vārdu salikums „Muzeju nakts”. Šajā
gadā Muzeju nakti pirmo reizi vadīsim arī „Vietvalžos”, sasaistot
pasākumus ar Latvijas simtgadei veltīto tēmu „Šūpulis”.
Ja uzlūkojam vārdu „šūpulis”
kā arhetipu (universāli ietilpīgu
simbolu), tajā varam ielikt ārkārtīgi daudz – gan ģimenisko un mātišķo pamatu un drošības sajūtu,
ko saņemam ar šūpuļdziesmām,
gan priecīgo un jautro, ko mūsos
raisa šūpošanās izjūta, gan filosofisko, kas saistās ar dzīves un mūža
(kas var būt ne tikai cilvēka, bet arī
valsts mūžs) sākumu, ar cerībām
un laba vēlējumiem, kas tiek likti
šūpulī.
Muzeju nakts popularitāte ir
skaidrojama dažādi – viens no iemesliem ir muzeju pieejamība ne
vien bez maksas, bet arī neparastās darba stundās – vēlu vakarā un

pat naktī. Otrs, ne mazāk būtisks,
iemesls ir šīs akcijas sākotnējais
mērķis – iepazīstināt plašu auditoriju ar muzeju kā vietu atpūtai,
redzesloka paplašināšanai un jaunu
zināšanu gūšanai aizraujošā un savdabīgā veidā. Bieži vien cilvēkiem
ir priekšstats, ka muzejs ir vecu
mantu, grāmatu un gleznu glabātava, bet muzeju darbinieki – putekļiem klāti, garlaicīgi ļautiņi, ar
kuriem mūsdienu tehnoloģiju laikmetā nav nevienas kopīgas sarunu
tēmas. Muzeju nakts ir palīdzējusi
šos stereotipus lauzt, veicinot interesentu skaita pieaugumu ne vien
akcijas naktī, bet arī pārējā gada garumā. Muzeju nakts ir izveidojusi

saikni starp muzeju un apmeklētāju, kas sniedz izpratni, ka muzejs ir
mijiedarbības process, kur svarīgs
ir gan zinātnieks un sakrātās kolekcijas, to izpēte, gan apmeklētājs,
kas tajā atrod vajadzīgo gan savām
intelektuālajām, gan estētiskajām,
gan izklaides vēlmēm.
„Vietvalži” vēl ir ceļa sākumā, lai
šeit taptu īsts muzejs, tomēr saikni
ar saviem apmeklētājiem veidojam
tieši tā – mijiedarbībā. Tāpēc Muzeju nakts programmu esam iecerējuši plašu un interesantu ikvienam. Ar tēmu „Mans šūpulis kārts
Salas pagastā” risināsim „Sarunas
pie Eida” (sarunu cikls Eduarda
Pāvula memoriālās izstādes zālē),
kur aicinām piedalīties jaunus cilvēkus, kas savas dzīves gaitas uzsākuši Salas pagastā, gājuši šeit skolā,
vēlāk izglītojušies tālāk, veidojuši
karjeru, uzstādījuši augstus mērķus un tos sasnieguši. Runāsim par
to, kāda nozīme viņu dzīvē bijusi

TUVĀKO PASĀKUMU PLĀNS
KULTŪRIZGLĪTĪBAS CENTRĀ
( Jūrmalas iela 14A, Piņķi, Babītes
pagasts)
• 20. aprīlī plkst. 19.00 Jaunā
Muzikālā teātra izrāde „Mīli
mani!” pēc A. Birbeles lugas motīviem ar jokiem un nopietnību
par to, kā nosargāt laulību. Lomās Gunta Virkava un Zigurds
Neimanis. Biļetes cena – 5 eiro.
• 26. aprīlī plkst. 19.00 kino
seanss – Ivara Selecka filma „Turpinājums”. Biļetes cena – 1 eiro.
• 3. maijā Baltā galdauta svētki:
plkst. 18.00 brīvais mikrofons –
diskusija: Babītes novads laika posmā no 1990. līdz 2018. gadam „Ģimenei. Videi. Izaugsmei”. Diskusijā
iesaistīs TV raidījuma „Bez tabu”
vadītājs Juris Šteinbergs;
plkst. 19.15 sarunas pie tējas;
plkst. 20.00 Ievas Akurateres koncerts. Ieeja – ar bezmaksas ielūgumiem.
KULTŪRIZGLĪTĪBAS
CENTRĀ SALAS PAGASTĀ
„VIETVALŽI”
(„Vietvalži”, Spuņciems, Salas pagasts)
• 27. aprīlī plkst. 19.00 kino

seanss – filma „Turpinājums”. Biļetes cena – 1 eiro.
• 19. maijā Muzeju nakts aktivitātes: sarunas „Mans šūpulis kārts
Salas pagastā”, radošās darbnīcas,
erudīcijas spēle „Bīstamāks par
gūgli”, kino seanss – filma „Mērijas ceļojums” u. c.
Iegādāties biļetes un saņemt ielūgumus uz pasākumiem var:
Kultūrizglītības centrā Piņķos:
darbdienās no plkst. 8.00 līdz
20.00, sestdienās no plkst. 10.00
līdz 16.00 (tālr. nr. 67914450);
Kultūrizglītības centra filiālē Salas
pagastā „Vietvalži”: no otrdienas
līdz piektdienai no plkst. 10.00 līdz
18.00, sestdienās no plkst. 11.00
līdz 17.00 (tālr. nr. 20387272).
Uzmanību! Biļešu skaits ir ierobežots! Aktuālākā informācija
par biļešu pieejamību – pašvaldības interneta vietnē www.babite.lv
un www.facebook.com/Babitesnovads pie attiecīgā pasākuma.
BIBLIOTĒKĀ
( Jūrmalas iela 14A, Piņķi)
• 19. aprīlī plkst. 14.00 radošā
darbnīca Talsu novada Bērnu

vietai, kur pavadīta bērnība, kādas
bijušas grūtības, izaicinājumi, bet
varbūt arī priekšrocības, augot ārpus pilsētas. Šī saruna sasauksies ar
Salas pagasta vēstures ekspozīcijas
jaunuma – digitālas prezentācijas
„Burvju spogulis” atklāšanu, kuras
pirmais sižets ir veltīts ievērojamiem cilvēkiem, kas nākuši no Salas pagasta.
Muzeju nakts laikā gan bērni, gan
pieaugušie varēs iesaistīties dažādās
darbnīcās un spēlēs, bet Lielo balvu
varēs iegūt, piedaloties erudīcijas
un asprātības spēlē „Bīstamāks par
gūgli” ģimeņu vai draugu un domubiedru komandām. Ar spēles nolikumu no 17. aprīļa varēs iepazīties
Eduarda Pāvula memoriālās izstādes lapā sociālajā tīklā „Facebook”
un „Vietvalžos”, bet pieteikties
spēlei – zvanot uz tālruņa numuru
67914921 vai sūtot pieteikumu uz
e-pasta adresi dace.ulpe@babite.lv
līdz 17. maijam. Nakti krāsaināku

un maģiskāku – joprojām „Šūpuļa”
tēmā – veidos amatierteātra „Kalambūrs” dalībnieki.
Muzeju nakts noslēgumā „Vietvalžos” paredzēts filmas „Mērijas
ceļojums” nakts seanss. Šī filma
stāsta par Mēriju Grīnbergu, kura
1944. gadā brīvprātīgi devās līdzi
vilcienam ar Latvijas mākslas vērtībām un kopā ar tām atgriezās Rīgā.
Vācu okupācijas spēki tās centās
izvest, padomju okupācijas spēki
atveda atpakaļ; Mērija savu pienākumu izpildīja līdz galam. Pateicības vietā par paveikto Mērija tika
atlaista no darba muzejā, un viņas
turpmāko dzīvi pavadīja nerimstošas aizdomas.
Uz tikšanos Salas pagasta
„Vietvalžos” 19. maija vakarā!
Dace Ulpe,
Kultūrizglītības centra filiāles
Salas pagastā „Vietvalži”
izstāžu zāles vadītāja

PAZIŅOJUMS
un jauniešu centra mākslas skolotāja Andra Vikaiņa vadībā;
plkst. 16.00 A. Vikaiņa izstādes
„Birografika” atklāšana
• 27. aprīlī no plkst. 14.15 līdz
15.30 „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” lasītājiem, čaklākajiem
bibliotēkas lasītājiem bezmaksas
ekskursija uz starptautisko lidostu „Rīga”. Iepriekšēja pieteikšanās
bibliotēkā. Transports tiks nodrošināts.
DAUDZFUNKCIONĀLĀ
SOCIĀLO PAKALPOJUMU
CENTRA FILIĀLĒ „BABĪTE”
(Liepu aleja 17, Babīte)
• 27. aprīlī no plkst. 13.00 līdz
15.00 bezmaksas nodarbība par
ekonomisku un veselīgu uzturu.
Iepriekšēja pieteikšanās pie Ineses (tālr. nr. 29414473). Nodarbību vadīs uztura speciāliste Līga
Balode vai Tatjana Tepo.
Plašāka informācija par pasākumiem pieejama pašvaldības interneta vietnē www.babite.lv un „Facebook” profilā www.facebook.com/
Babitesnovads.

Babītes novada pašvaldības
Administrācijas, Bāriņtiesas un
Sociālā dienesta darba laika izmaiņas:
sestdien, 21. aprīlī (pārceltā pirmdiena, 30.aprīlis), darba laiks no
plkst. 8.15 līdz 16.00 (pārtraukums
no plkst. 12.15 līdz 13.00)
30. aprīlī, 1. maijā un 4. maijā –
svētku brīvdienas.

Babītes sporta kompleksa peldbaseinu darbalaika izmaiņas:
21. aprīlī:
lielais baseins atvērts no plkst. 17.00
līdz 23.00, mazais baseins slēgts.
30. aprīlī:
lielais baseins atvērts no plkst. 9.00
līdz 21.00, mazais baseins atvērts no
plkst. 10.00 līdz 20.00
Sveicam Latvijas Republikas
Neatkarības atjaunošanas dienā!

Sirsnīgi sveicam
Annu Klaosu
simtajā dzimšanas dienā!

2018. GADA MARTĀ
Babītes novadā piedzimuši 10 bērni –
astoņas meitenes un divi zēni
Iedzīvotāju skaits 2018. gada 1. aprīlī: 11 045

NĀKAMAIS „BABĪTES ZIŅU” IZDEVUMS 22. MAIJĀ
Reģistrācijas numurs: 000703364
Dibinātājs: Babītes novada pašvaldība
Adrese: Centra iela 4, Piņķi,
Babītes pagasts,
Babītes novads, LV–2107

• Par avīzes sagatavošanu atbild sabiedrisko attiecību speciāliste Lelde Drozdova-Auzāne
• Par rakstu saturu atbildīgi to autori

Tālrunis: 67914379. Fakss: 67914435. E-pasta adrese: lelde.drozdova-auzane@babite.lv
Avīze internetā: www.babite.lv.
www.facebook.com/Babitesnovads
Iznāk vienu reizi mēnesī. Tirāža: 3680 eksemplāru
Izdevējs: SIA „Rīgas Apriņķa Avīze”

