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BABĪTES NOVADA
PAŠVALDĪBAS

AVĪZE

Pasākuma pirmā daļa bija veltīta dis-
kusijai par Babītes novadu laika pos-
mā no 1990. līdz 2018. gadam. Dis-
kusijā „Ģimenei. Videi. Izaugsmei” 
klātesošos iesaistīja TV seja Juris 
Šteinbergs. 

Sarunas ievadīja Babītes novada 
pašvaldības domes priekšsēdētājs 
Andrejs Ence, kurš klātesošos iepazīs-
tināja ar savu stāstu par Babītes nova-
da neseno vēsturi: par pirmo Tautas 
deputātu padomi (no 1990. gada),  

par bažām puča laikā, par iestāžu –  
bērnudārza, skolas, komunālās 
saimniecības – pārņemšanu, par 
kora „Atskaņa” pārņemšanu, zemes 
reformu, jauno ciematu veidošanos, 
mūzikas skolas dibināšanu un citiem 

Babītes novadā nosvinēti Baltā galdauta svētki

3. maijā Babītes novada iedzīvotāji tikās Kultūrizglītības centrā Baltā galdauta svētku svinībās, lai gremdē-
tos atmiņās par dzīvi Babītes novadā pēdējos 28 gados un kopā ar dziedātāju Ievu Akurateri ļautos muzikā-
liem brīžiem Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienas priekšvakarā. 

Ņemot vērā to, ka pašvaldības projektu 
konkursā „Ģimenei. Videi. Izaugsmei” 
tika pieteikti un finansējumu saņēma 
galvenokārt ar kultūru un izglītību sais-
tītie projekti, 25. aprīļa domes sēdē de-
putāti lēma izsludināt konkursa 2. kārtu, 
konkursa nolikumā paredzot, ka šoreiz 
finansējums tiks piešķirts projektiem, 
kuros paredzēta teritorijas labiekārtoša-
na un vides elementu uzstādīšana. 

Projektu līdzfinansēšanas fonds – 
11 653 eiro (vienam projektam – līdz 
4000 eiro). Projektus var iesniegt līdz 
11. jūnijam. 
Konkursa nolikums www.babite.lv.

Lelde Drozdova-Auzāne, 
Babītes novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Aicinām pieteikt projektus konkursa 
„Ģimenei. Videi. Izaugsmei” 2. kārtai
25. aprīļa domes sēdē deputāti apstiprināja pašvaldības finansējuma 
piešķiršanu pašvaldības izsludinātā projektu konkursa „Ģimenei. Videi. 
Izaugsmei” laureātiem. No 13 iesniegtajiem projektiem līdzfinansējums 
piešķirts pieciem projektiem par kopējo summu 8347 eiro.

Nr.
p.k.

Projekta pieteikuma
 iesniedzējs 

(finansējuma saņēmējs)
Projekta nosaukums 

Piešķirtais 
finansējums, 

eiro

1. Biedrība „Radošais laiks” „Babītes radošā telpa” 2400

2. Piņķu Svētā Jāņa evaņģēliski 
luteriskā draudze

„Piņķu baznīcas attīstīšana par 
mūsdienīgu un sabiedrībai atvērtu 
novadpētniecības, izglītības un 
tūrisma objektu”

1500

3. Latvijas Ornitoloģijas biedrība „Iepazīsti Babītes novada dabu!” 1580

4. Biedrība „IrBērni” Saimes šūpoles un bērnu aktivitā-
šu laukums 1000

5. Nodibinājums „Kokļu mūzikas 
centrs „Balti”” Kokļu diena Babītes novadā 1867

PAZIŅOJUMS

notikumiem, kas veidoja Babītes 
novada pašvaldību tādu, kāda tā ir 
tagad. 

Turpinājumā kora  „Atskaņa” diri-
ģente Ginta Pētersone klātesošajiem 
atklāja savu personisko stāstu par 
laikiem, kad cilvēka likteni vēlējās 
noteikt un ietekmēt tajos laikos pa-
stāvošās instances. Un, atgādinot 
kultūras un dziesmas nozīmi latviešu 
neatkarības gara stiprināšanā, zālē 
tika atskaņots 1993. gada „Koru 
karu” videoieraksts, kur varēja dzir-
dēt jau tolaik slavenā kora „Atskaņa” 
priekšnesumu Vispārējo latviešu 
dziesmu un Deju svētku laikā. 

Sarunu ciklu turpināja arborists, 
dārznieks un uzņēmējs Edgars  
Neilands, kurš stāstīja par vidi un 
ainavu, kāda patlaban turpina veido-
ties senās Annas baznīcas apkaimē 
Babītes novadā. Videoprezentācijā 
klātesošie iepazinās ar „Annas koku 
skolas” izveides gaitu, kā arī personī-
bām, kas cilvēka acij paver jaunu re-
dzējumu uz kokiem un daiļdārziem, 
un plānu attīstīt parku, ko varētu ap-
meklēt ikviens dabas mīļotājs tepat 
Babītes novadā.   

Diskusijas noslēgumā vēsturnie-
ce Inga Sarma uzbūra šīs teritorijas 
vēsturisko ainu no cita skatupunkta, 
stāstot par cilvēkiem, kuri te dzīvoju-

ši un kļuvuši slaveni ar savu ieguldīju-
mu latviešu kultūras attīstībā (Ansis 
Leitāns, Kaspars Biezbārdis). Tāpat 
viņa pastāstīja, cik ļoti pagājušajā 
gadsimtā Salas pagasta iedzīvotāju 
dzīvi ietekmēja tieši teritorijas iz-
vietojums. Tas atspoguļojās cilvēku 
ikdienas gaitās, piemēram, skolēnu 
došanos uz skolu Jūrmalā apgrūti-
nāja upes šķērsošana ziemas perio-
dā, un tas bijis attaisnojošs iemesls, 
lai pāris nedēļu skolu neapmeklētu. 
Salas pagastā vēl aizvien dzīvo senas 
dzimtas – pat no 16.  gadsimta, un 
21. gadsimta 90. gadi daudziem bija 
smagi, trūka iztikas līdzekļu, taču 
cilvēkos mita entuziasms, kas izgais-
moja domas par savu valsti.    

Baltā galdauta svētku izskaņā 
pasākuma viesus priecēja Latvijas 
Republikas Neatkarības atjaunoša-
nas dienai veltīts Ievas Akurateres 
koncerts, kurā piedalījās arī Leons 
Sējāns (ģitāra) un Matīss Akuraters 
(perkusijas), aicinot klātesošos mu-
zikālā latviešu dziesmu ceļojumā. 

Pasākumu organizēja Babītes nova-
da pašvaldības Kultūrizglītības centrs. 
Pasākuma fotogalerija un video pie-
ejami mājaslapā www.babite.lv.

Ilze Aizsila,
Babītes novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Aicinām pieteikties bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējus 
Babītes novada pašvaldības dome ir apstiprinājusi Babītes novada pašvaldības 
saistošos noteikumus „Kārtība, kādā Babītes novada pašvaldība nodrošina līdzfi-
nansējumu bērnu uzraudzības pakalpojumam”, kas stāsies spēkā šā gada 20. jūni-
jā pēc to publicēšanas pašvaldības informatīvajā izdevumā „Babītes Ziņas”.

Lai vecāki varētu pretendēt uz līdzfinansējumu, viens no nosacījumiem pa-
redz, ka bērna uzraudzības pakalpojuma sniedzējs jāizvēlas no tiem pakalpojuma 
sniedzējiem, kas reģistrēti Babītes novada pašvaldības reģistrā „Bērnu uzraudzī-
bas pakalpojuma sniedzēji Babītes novadā”.

Aicinām aukles, kuras atbilst noteiktajām Ministru kabineta 2013. gada 16. 
jūlija noteikumu Nr. 404 „Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem 
un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība” prasībām, 
reģistrēties Babītes novada pašvaldības reģistrā, iesniedzot pieteikumu Babītes 
novada pašvaldības Administrācijā.

Kontaktpersona Babītes novadā Ginta Kaire-Kūlupa: tālruņa nu-
murs 67914552, mobilā tālruņa numurs 29169314, e-pasta adrese  
ginta.kaire-kulupa@babite.lv.

Informācija par bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja sertifikāta iegūša-
nu un reģistrāciju pieejama Izglītības kvalitātes valsts dienesta interneta vietnē  
www.ikvd.gov.lv, sadaļas „Reģistrācija” apakšsadaļā „Bērnu uzraudzības pakalpo-
juma sniedzēju reģistrācija”.

Ginta Kaire-Kūlupa, 
Babītes novada pašvaldības izglītības darba speciāliste
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Pasākuma vadītājs Juris Šteinbergs un koklētāju ansamblis „Balti”.



2 | www.babite.lv 2018. gada 22. maijs, nr. 97

Pirmo vietu un titulu „Babītes no-
vada Cālis 2018” ieguva trīsgadīgā 
Undīne Orbidāne, kura dziedāja 
dziesmu „Podziņas”, un sešgadī-
gais Rodrigo Ozols, kurš dziedāja 
latviešu tautasdziesmu „Kumeliņi, 
kumeliņi” (abu laureātu vokālā pe-
dagoģe Vineta Vītoliņa). Savukārt ti-
tulu „Babītes novada vice Cālis 2018”  
ieguva četrgadīgā Paula Marija 
Dāme ar dziesmu „Vilcieniņš” (vo-
kālā pedagoģe Velga Reinholde) un 
piecgadīgā Karlīna Šalma, kura dzie-
dāja dziesmu „Rausis” (vokālā peda-
goģe Evita Kapče).

Titulu ieguvēji balvās saņēma 
ne tikai medaļas, apbalvojumus un 
„Dāvanu servisa” dāvanas no Ba-
bītes novada pašvaldības, bet arī 
īpašas dāvanu kartes no konkursa 
galvenā atbalstītāja TC „Spice”. Visi 
dalībnieki un viņu līdzjutēji varē-
ja bez maksas noskatīties Jūrma-
las Leļļu teātra izrādi „Diegabikša 
piedzīvojumi”, bet konkursu vadī-
ja Jūrmalas Leļļu teātra lelle Ūpis  
Leonards.

Konkursu vērtēja žūrija: dziedā-
tāja, pianiste, TV šova „X-faktors” 
muzikālā producente un vokālā 

Babītes novada „Cālis 2018” atklāj jaunus talantus
Kultūrizglītības centra filiālē Salas pagastā „Vietvalži” 14. aprīlī pava-
sari ieskandināja Babītes novada pirmsskolas vecuma bērnu vokālais 
konkurss „Babītes novada Cālis 2018”. Konkursā piedalījās 
22 dalībnieki no Babītes novada, un tika noteikti četri labākie dziedā-
tāji divās vecuma grupās: 2–4 gadus vecie un 5–7 gadus vecie. 

Aprīļa sākumā Babītes vidussko-
las meiteņu koris „Virza” devās 
uz Itāliju, lai piedalītos starptau-
tiskā pavasara festivālā „Lago di 
Garda”. 

Meiteņu koris Itālijas pilsētā Gardā 
sniedza divus koncertus un pieda-
lījās svētku gājienā. 

Otrās dienas koncertā „Vir-
za” izpildīja latviešu komponista 
Mārtiņa Brauna skaņdarbu „Saule, 
Pērkons, Daugava” – dziesmu, kas 
gleznainajā Gardas ezera piekrastē 
izskanēja īpaši skaisti. 

Diriģente Sandra Sestule pa-
teicas vecākiem un radiem, kuri 
palīdzēja piepildīt meiteņu sapni 

par Itāliju, tāpat paldies Babītes 
vidusskolas pedagogiem un darbi-
niekiem par sapratni. Taču vislie-
lāko paldies diriģente saka pašām 
koristēm.

Ziņa sagatavota pēc Babītes vidusskolas 
meiteņu kora „Virza” diriģentes Sandras 

Sestules sniegtās informācijas
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Babītes vidusskolas meiteņu koris koncertē Itālijā

Noslēguma pasākumā pedagogi 
kopā ar 7.a un 8.a klases audzēkņiem 
ar godu pārstāvēja Babītes vidussko-
lu un novadu, prezentējot padarītā 
darba rezultātus. Pedagoģes D. Pekša 
un I. Gavare dalījās savā pieredzē ar 
konferences dalībniekiem, izstāstot 
par projekta norisi skolā, izmantoto 
mācību materiālu aprobāciju, secinā-
jumiem un ieteikumiem turpmāka-
jam darbam. Tā bija praktiska iespēja 
izmēģināt, kā darbojas kompetencēs 
un uz vērtībām orientēta mācīšanās. 
Savukārt skolēni iepazīstināja klāte-
sošos ar zaļā biznesa idejām, kuras 
varētu attīstīt Babītes novadā, un 

izveidoto animācijas pasaku, kas iz-
pelnījās lielu konferences dalībnieku 
interesi un atbalstu.

Mūsu skolas projektā iesaistīto pe-
dagogu un audzēkņu darbu novērtēja 
atzinīgi, tika piešķirta speciālbalva no 
„Prakse.lv” par izcilu ieguldījumu pro-
jektā „Zaļākai uzņēmējdarbībai Eiro-
pā”. Tā paredz projektā iesaistīto klašu 
skolēniem iespēju piedalīties Atvērto 
durvju nedēļā 2019. gadā, uzņēmuma 
„Prakse.lv” komanda nodrošina pa-
līdzību visā pieteikšanās procesā un 
komunikācijā ar uzņēmumiem.

Diāna Pekša, Inese Gavare, 
Babītes vidusskolas skolotājas
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Konferencē dalāmies pieredzē 
par projekta norisi Babītē
20. aprīlī Kultūras pilī „Ziemeļblāzma” notika vides izglītības projekta 
noslēguma konference „Zaļākai uzņēmējdarbībai Eiropā”, kurā piedalī-
jās arī Babītes vidusskolas skolotājas Inese Gavare un Diāna Pekša un 
7.a un 8.a klases skolēni. Tajā varēja iepazīties ar piemēriem aprites 
ekonomikas ideju iekļaušanai mācību un ārpusstundu darbā, dalīties 
pieredzē un uzklausīt praktiķu padomus, piedalīties ideju darbnīcās un 
aplūkot skolēnu biznesa projektu piemērus. 

pedagoģe Maija Sējāne; dziedātājs, 
dziesmu autors, kurš sadarbojies ar 
vairākiem Latvijas komponistiem un 
nekad nav piedalījies „Cālī”, Mārtiņš 
Ruskis; grupas „Dagamba” dibinā-
tājs un tās orģinālskaņdarbu un aran-
žiju autors, kurš ieguvis maģistra 
grādu Briseles Karaliskajā mūzikas 
akadēmijā čella spēlē un 2012. gadā 
ar orģināldziesmu „New Life” ieguva 
2. vietu „International Songwriting 
Competition” Amerikas Savienota-
jās Valstīs, Valters Pūce.

Paldies visiem dalībniekiem, viņu 
vecākiem un pedagogiem par iegul-
dīto darbu un prieku, ko sagādājāt 
skatītājiem!

Sabīne Upeniece,
Kultūrizglītības centra filiāles „Vietvalži” 

kultūras pasākumu organizatore

Aprīļa beigās Latvijas 
Universitātē un Rīgas Tehniskajā 
universitātē norisinājās Latvijas 
skolēnu 42. zinātniskās 
pētniecības darbu konference. 
Tajā ar panākumiem piedalījās 
arī Babītes vidusskolas izglīto-
jamie. 

11.a klases izglītojamais Edvards Hen-
rihs Gaugers ar darbu „Babītes vidussko-
las jauniešu piederības izjūta savai sko-
lai” psiholoģijas sekcijā ieguva I pakāpes 
diplomu (darba vadītāja – psiholoģe 
Daiga Broka), bet 11.b klases izglītojamā 
Milēna Kosareva ar darbu „Babītes vi-
dusskolas izglītojamo valodas lietojums 

internetā” latviešu valodniecības sekcijā 
ieguva III pakāpes diplomu (darba vadī-
tāja – pedagoģe Merita Meiere).

Izsakām pateicību izglītojamajiem un 
darbu vadītājiem par ieguldīto darbu!

Ilga Stašulāne,
Babītes vidusskolas 

direktores vietniece izglītības jomā

Sasniegumi zinātniskās pētniecības darbu konferencē

Konkursa „Cālis 2018” laureāti.

FO
TO

: G
AT

IS
 R

O
ZĪ

TI
S



BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES PIEŅEMTIE LĒMUMI APRĪLĪ

2018. gada 22. maijs, nr. 97 www.babite.lv | 3

Domes lēmumi īsumā:
1) piešķirt Babītes novada paš- 

valdības finansējumu konkur-
sa „Ģimenei. Videi. Izaugsmei 
Babītes novadā” projektu īstenoša-
nai 2018. gadā pieciem projektiem 
kopumā 8347 eiro apmērā. Veikt 
izmaiņas konkursa nolikumā un iz-
sludināt konkursa 2. kārtu (vairāk 
lasiet 1. lpp.); 

2) piešķirt adresi Staru iela 2, Mež- 
āres, Babītes pagasts, Babītes no-
vads, divģimeņu dzīvojamajai mā-
jai; 

3) piešķirt adresi Staru iela 4, Mežā-
res, Babītes pagasts, Babītes novads, 
divģimeņu dzīvojamajai mājai; 

4) piešķirt adresi Ķiršu iela 5, Babīte, 
Babītes pagasts, Babītes novads, 
divģimeņu dzīvojamajai mājai; 

5) atļaut sadalīt nekustamo 
īpašumu „Krūkļi”, kadastra  
Nr. 80480080225, zemes vienību 
Vīkuļos, Babītes pagastā, Babītes 
novadā, atbilstoši detālplānojuma 
risinājumiem, nodalot 24 zemes 
vienības un reģistrējot tās kā atse-
višķus kadastra objektus; 

6) piešķirt adresi „Kempings „Dūše-
ļi””, Babītes pagasts, Babītes no-
vads, nekustamajā īpašumā „Ezer-
maļi”, kadastra Nr. 80480130018 
ietilpstošajai zemes vienībai un ar 
to funkcionāli saistītajām būvēm; 

7) mainīt nekustamajā īpašumā 
Briežu iela 23, Lapsās, Babītes pa-
gastā, Babītes novadā, kadastra  
Nr. 80480070716, ietilpstošajai 
zemes vienībai 1,09 ha platībā visā 
platībā noteikto nekustamā īpašu-
ma lietošanas mērķi no zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir mežsaimniecība, uz dabas pamat-
nes, parki, zaļās zonas un citas rek-
reācijas nozīmes objektu teritorijas, 
ja tajās atļautā saimnieciskā darbība 
nav pieskaitāma pie kāda cita klasi-
fikācijā norādīta lietošanas mērķa;

8) mainīt nekustamajā īpašumā 
Briežu iela 98, Lapsās, Babītes 
pagastā, Babītes novadā, kadastra  
Nr. 80480070709, ietilpstošajai 
zemes vienībai 1,22 ha platībā visā 
platībā noteikto nekustamā īpašu-
ma lietošanas mērķi no zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbī-
ba ir mežsaimniecība, uz neapgūta 
individuālo dzīvojamo māju ap-
būves zeme. Mainīt nekustamajā 
īpašumā Briežu iela 98, Lapsās, 
Babītes pagastā, Babītes novadā, 
kadastra Nr. 8048007 0709, ietilp-
stošajai zemes vienībai 0,1055 ha 
visā platībā noteikto nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi no zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā dar-
bība ir mežsaimniecība, uz neap-
gūta individuālo dzīvojamo māju 
apbūves zeme; 

9) mainīt nekustamajā īpašumā, 
kadastra numurs 80480090341, 
Sēbruciemā, Babītes pagastā, Ba-

bītes novadā, Babītes pagastā, Ba-
bītes novadā, ietilpstošās zemes 
vienības 137  m2 platībā noteikto 
nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi no individuālo dzīvojamo 
māju apbūve uz neapgūta indivi-
duālo dzīvojamo māju apbūve;

10) apstiprināt izstrādāto zemes ierī-
cības projektu nekustamā īpašuma 
„Birutas” ietilpstošās zemes vienī-
bas Babītes pagastā, Babītes nova-
dā, sadalīšanai; 

11) apstiprināt izstrādāto zemes 
ierīcības projektu nekustamajā 
īpašumā „Pumpas” ietilpstošajai 
zemes vienībai Mežārēs, Babītes 
pagastā, Babītes novadā; 

12) atļaut uzsākt detālplānojuma iz-
strādi nekustamā īpašuma „Drei-
maņi” zemes vienībai Mežārēs, 
Babītes pagastā, Babītes novadā; 

13) apstiprināt detālplānojumu ne-
kustamā īpašuma „Puķulejas” 
zemes vienībai Mežārēs, Babītes 
pagastā, Babītes novadā;

14) atcelt Salas pagasta padomes 
2005.  gada 31.  augusta lēmumu 
„Par zemes gabala sadali” (pro-
tokols Nr.  8,175.  §) un atjaunot 
nekustamā īpašuma ar nosaukumu 
„Salve” sastāvā ietilpstošo zemes 
vienību 0,2577 ha platībā atbilstoši 
2002. gada 21. oktobra zemes ro-
bežu plānam mērogā 1:1000, sa-
glabājot zemes vienībai 0,2577 ha 
platībā nekustamā īpašuma lietoša-
nas mērķi – individuālo dzīvojamo 
māju apbūve;

15) apstiprināt aktualizētos doku-
mentus „Babītes novada Attīstības 
programma 2014.–2020. gadam” 
un „Rīcības un investīciju plāns 
2018.–2021. gadam”;

16) atsavināt Babītes novada pašvaldī-
bai piederošo nekustamo īpašumu 
„Jaunlieknas”, kas sastāv no neap-
būvētas zemes vienības 0,0469 ha 
platībā. Uzdot pašvaldības īpašumu 
novērtēšanas komisijai līdz šā gada 
27. jūnijam iesniegt Babītes novada 
pašvaldības domē apstiprināšanai 
nekustamā īpašuma nosacīto cenu. 
Uzdot pašvaldības īpašumu izsoles 
komisijai izstrādāt izsoles notei-
kumus un līdz šā gada 27.  jūnijam 
iesniegt tos Babītes novada pašval-
dības domē apstiprināšanai;

17) atsavināt Babītes novada pašvaldī-
bai piederošo nekustamo īpašumu 
„Ezīši”, kas sastāv no neapbūvētas 
zemes vienības 0,1064 ha platī-
bā. Uzdot pašvaldības īpašumu 
novērtēšanas komisijai līdz šā 
gada 27.  jūnijam iesniegt Babītes 
novada pašvaldības domē ap-
stiprināšanai nekustamā īpašuma 
nosacīto cenu. Uzdot pašvaldības 
īpašumu izsoles komisijai izstrā-
dāt izsoles noteikumus un līdz 
šā gada 27.  jūnijam iesniegt tos 
Babītes novada pašvaldības domē 
apstiprināšanai;

18) atsavināt Babītes novada pašvaldī-
bai piederošo nekustamo īpašumu 
Liepu aleja 21-6, Babītē, Babītes 
pagastā, Babītes novadā, kas sastāv 
no nedzīvojamas telpas ar kopējo 
platību 70,9  m² un kopīpašuma 
domājamām daļām no būvēm. 
Uzdot nekustamā īpašuma novēr-
tēšanas komisijai veikt īpašuma 
novērtēšanu un iesniegt Babītes 
novada pašvaldības domei apstip-
rināšanai īpašuma nosacīto cenu 
līdz šā gada 27.  jūnijam. Uzdot 
nekustamā īpašuma izsoles komi-
sijai izstrādāt un iesniegt Babītes 
novada pašvaldības domei apstip-
rināšanai īpašuma izsoles notei-
kumus līdz šā gada 27. jūnijam un 
organizēt īpašuma izsoli; 

19) atsavināt Babītes novada pašvaldī-
bai piederošo nekustamo īpašumu 
„Starpgabals Nr.  13”, kas sastāv 
no neapbūvētas zemes vienības 
0,0306 ha platībā. Uzdot pašvaldī-
bas īpašumu novērtēšanas komisi-
jai līdz šā gada 27. jūnijam iesniegt 
Babītes novada pašvaldības domē 
apstiprināšanai nekustamā īpašu-
ma nosacīto cenu. Uzdot pašval-
dības īpašumu izsoles komisijai iz-
strādāt izsoles noteikumus un līdz 
šā gada 27.  jūnijam iesniegt tos 
Babītes novada pašvaldības domē 
apstiprināšanai; 

20) noslēgt zemes nomas līgumu 
ar vienu personu par dzīvoklim 
piekrītošām apbūvētas zemes 
vienības domājamām daļām, kas 
sastāda 87,5 m² no zemes vienības 
Rīgas ielā 2A, Piņķos, Babītes pa-
gastā, Babītes novadā; 

21) iekļaut iznomājamo neapbūvē-
to zemes gabalu sarakstā Babītes 
novada pašvaldībai piederošā ne-
kustamā īpašuma „Piņķu ciems-2”, 
Babītes pagastā, zemes vienības 
daļu 0,035 ha platībā. Noteikt, ka 
zeme izmantojama bez apbūves 
tiesībām, teritorijas sakopšanai, 
bērnu rotaļu laukuma izveidošanai 
un uzturēšanai; 

22) noslēgt ar vienu personu zemes 
nomas līgumu par pašvaldībai 
piederošā nekustamā īpašuma 
„Dārzi” zemes vienības ar nosacīto 
nosaukumu „Piņķi” daļas iznomā-
šanu bez apbūves tiesībām perso-
nīgās palīgsaimniecības vajadzī-
bām – ģimenes dārza ierīkošanai 
un uzturēšanai; 

23) sadalīt pašvaldības valdījumā eso-
šajā nekustamajā īpašumā „Spuņcie-
ma iela” ietilpstošo zemes vienību 
četrās daļās un piešķirt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķus; 

24) izsniegt izziņu vienai personai par 
piekrišanu iegūt īpašumā nekus-
tamo īpašumu Vīkuļos, Babītes 
pagastā, Babītes novadā. Izsniegt 
izziņu SIA „Meldres” par piekriša-
nu saglabāt īpašumā divus nekus-
tamos īpašumus Lapsās, Babītes 

pagastā, Babītes novadā. Izsniegt 
izziņu vienai personai par piekri-
šanu iegūt īpašumā divus nekusta-
mos īpašumus Dzilnuciemā, Babī-
tes pagastā, Babītes novadā; 

25) informēt iesniegumu iesniedzējus 
no Lapsu ciema, ka, ņemot vērā 
tiesvedību saistībā ar iesniegumā 
minētajiem nekustamajiem īpašu-
miem, nav pamatojuma pašvaldībai 
iesaistīties problēmas risināšanā; 

26) izpildīt Ministru kabineta 
10.05.2017. rīkojuma Nr.  234 
„Par valsts nekustamo īpašumu 
nodošanu pašvaldību īpašumā” 
(prot. Nr. 23 11. §) 3. punktā no-
teikto un bez atlīdzības nodot val-
stij nekustamā īpašuma „Mežsaim-
niecība 3” zemes vienību 1332 
m2 platībā un divas būves  Babītē, 
Babītes pagastā, Babītes novadā;       

27) apstiprināt atsavināmā nekusta-
mā īpašuma „Mežmaļi 1”, Spuņcie-
mā, Salas pagastā, Babītes novadā, 
nosacīto cenu 1940 eiro apmērā;  

28) apstiprināt atsavināmā nekusta-
mā īpašuma īpašumam Liepu aleja 
21-5, Babītē, Babītes pagastā, Ba-
bītes novadā, kas sastāv no nedzī-
vojamas telpas ar kopējo platību  
16,9 m² un kopīpašuma domāja-
majām daļām no būvēm nosacīto 
cenu 4820 eiro apmērā; 

28) apstiprināt „Babītes novada pa-
švaldībai piederoša nekustamā 
īpašuma Liepu aleja 21-5, Babītē, 
Babītes pagastā, Babītes novadā, 
atsavināšanas izsoles noteikumus;

30) atstāt negrozītu administratīvo 
lēmumu – 28.03.2018. adminis-
tratīvā pārkāpuma protokols-lē-
mums – un vienas personas 
sūdzību noraidīt; 

31) atstāt negrozītu administratīvo 
lēmumu – 03.04.2018. adminis-
tratīvā pārkāpuma protokols-lē-
mums – un vienas personas sū-
dzību noraidīt; 

32) atstāt negrozītu administratīvo 
lēmumu – 14.04.2018. adminis-
tratīvā pārkāpuma protokols-lē-
mums – un vienas personas sūdzī-
bu noraidīt; 

33) atcelt Babītes novada pašvaldības 
domes 28.02.2018. lēmumu „Par 
iepirkumu veikšanu un Babītes 
novada pašvaldības un SIA „Babī-
tes siltums” Iepirkumu komisijas 
izveidi” (prot. Nr. 2, 30.§); 

34) apstiprināt precizējumus Babītes 
novada pašvaldības saistošajos 
noteikumos Nr.  2 „Kārtība, kādā 
Babītes novada pašvaldība nodro-
šina līdzfinansējumu bērnu uzrau-
dzības pakalpojumam”; 

35) apstiprināt Babītes novada pa-
švaldības konkursa nolikumu 
„Par bezmaksas mācībām Latvijas 
Starptautiskajā skolā”. Konkursa 
komisijas sastāvā apstiprināt Ba-
bītes novada pašvaldības domes 
deputātu Aivaru Osīti; 

36) apstiprināt Olaines sadarbības te-
ritorijas civilās aizsardzības komisi-
jas nolikumu; 

37) nepiedalīties Siguldas novada paš- 
valdībai piederošo kapitāla daļu 
sabiedrībā ar ierobežotu atbildību 
„Rīgas Apriņķa Avīze” pirmajā at-
klātajā izsolē; 

38) veikt izmaiņas Babītes novada pa-
švaldības 24.01.2018. noteikumos 
Nr.  1 „Par amatiem, to klasificē-
šanu un mēnešalgām pašvaldības 
iestādēs 2018.  gadā” (protokols 
Nr. 1, 37. §), divus pielikumus iz-
sakot jaunā redakcijā; 

39) iedalīt 564,43 eiro apsaimniekoša-
nas biedrībai „Lapsas” bērnu rota-
ļu laukumam izmantotās teritorijas 
zemes nomas maksas izdevumu 
segšanai;

40) apstiprināt Babītes novada pašval-
dības saistošos noteikumus Nr.  5 
„Par grozījumiem Babītes novada 
pašvaldības 2018.  gada budžetā” 
(vairāk skatiet www.babite.lv); 

41) atļaut biedrības „Sporta klubs 
„Babīte”” vīriešu futbola komandai 
bez maksas izmantot āra futbo-
la laukumu un ģērbtuves Piņķos 
treniņprocesa nodrošināšanai un 
Latvijas 2.  līgas futbola čempio-
nāta mājas spēļu nodrošināšanai. 
Atļaut biedrībai „Sporta klubs 
„Babīte”” laika posmā no šā gada 
1. jūnija līdz 6. jūnijam bērnu 
futbola dienas nometnes „Babī-
te–Barselona 2018” norises no-
drošināšanai bez maksas izmantot 
Babītes sporta kompleksa sporta 
zāles un ģērbtuves, kā arī āra fut-
bola laukumu Piņķos. Iedalīt  
500 eiro jātnieku sporta klubam 
„Temperaments” par Babītes no-
vada iedzīvotājas dalību vietēja 
mēroga un starptautiskajās sacen-
sībās iejādē 2018.  gada sezonā.  
Atļaut Latvijas Kuģu modeļu 
sporta federācijai bez maksas iz-
mantot Piņķu ūdenskrātuvi un 
teritoriju pie tās III Starptautisko 
kuģu modeļu sacensību M sek-
cijā (Eco klasēm) „Babītes kauss 
2018” rīkošanai šā gada 21. jūlijā 
no plkst. 8.00 līdz 20.00. Iedalīt 
600 eiro Latvijas Kuģu modeļu 
sporta federācijai III Starptautisko 
kuģu modeļu sacensību M sekcijā 
(Eco klasēm) „Babītes kauss 2018” 
rīkošanai šā gada 21. jūlijā no  
plkst. 8.00 līdz 20.00 Piņķu 
ūdenskrātuvē. Iedalīt 300 eiro 
biedrībai „Mārupes Hokeja sa-
vienība” sportista dalībai ho-
keja sacensībās un treniņa pro-
cesa nodrošināšanai. Iedalīt  
4000 eiro biedrībai „Sporta 
klubs „Babīte”” par sieviešu vo-
lejbola komandas sasniegumiem 
2018. gadā.

Andrejs Ence,
Babītes novada pašvaldības 

domes priekšsēdētājs

Babītes novada pašvaldības domes sēdē 2018. gada 25. aprīlī izskatīts 41 lēmumprojekts. Sēdē piedalījās 13 domes deputāti.
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Babītes novada pašvaldības Admi-
nistrācijas Sabiedriskās kārtības 
daļas sargu darbības rezultāti 
sadarbībā ar Olaines iecirkņa 
policijas darbiniekiem, veicot 
sabiedriskās kārtības uzraudzību 
Babītes novadā aprīlī:

•	 sabiedriskās	 kārtības	 uzraudzībā	
veikti 75 izbraukumi;

•	 Valsts	 policijā	 nogādātas	 astoņas	
personas:

o par administratīvā pārkāpuma 
izdarīšanu – septiņas;

o aizdomās par noziedzīga nodarī-
juma izdarīšanu – viena;

•	 saņemts	un	izskatīts	41	iedzīvotā-
ju iesniegums un sūdzība;

•	 ar	44	personām	veiktas	preventīva	
rakstura pārrunas un pieņemti pa-
skaidrojumi;

•	 par	 apstāšanās	 un	 stāvēšanas	 no-
teikumu neievērošanu sastādīti 
pieci 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 astoņi administratīvā pār-
kāpuma protokoli;

•	 par	nesakoptiem	īpašumiem	Babītes	
novada teritorijā sastādīti seši admi-
nistratīvā pārkāpuma protokoli;

•	 par	nepilngadīgu	personu	smēķē-
šanu sastādīti divi administratīvā 
pārkāpuma protokoli;

•	 par	pārvietošanos	pa	ceļa	brauca-
mo daļu bez atstarotāja diennakts 
tumšajā laikā neapgaismotā ceļa 
posmā sastādīti trīs administratīvā 
pārkāpuma protokoli;

•	 Babītes	 novadā	 veikti	 divi	 reidi,	
kuru laikā pārbaudītas automa-
šīnas un to vadītāji ar mērķi no-
vērst likumpārkāpumus un nozie-
dzīgus nodarījumus, kā arī veikta 
preventīva rakstura patrulēšana 
pa Babītes novadu, pārbaudītas 
agrāk tiesātas personas un mā-
jas numuru esamība uz ēkām un 
celtnēm atbilstoši Babītes novada 
pašvaldības saistošajiem noteiku-
miem, kā arī pārbaudītas tirdz- 
niecības vietas, autoservisi un 
personas, kuras veic tirdzniecību  

pie autoceļiem (neatļautās vie-
tās). Visas konstatētās personas ir 
brīdinātas, kā arī divas personas 
par atkārtota pārkāpuma izdarī-
šanu 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

Aprīlī veiktie darbi sabiedriskās kārtības uzraudzībā

Nekustamais īpašums
•	 Turpinās būvdarbi nekustama-

jā īpašumā „Mildas” Babītē un 
Babītes vidusskolas piebūves 
būvdarbi Piņķos.

•	 Atbilstoši domes lēmumiem par 
atsavināšanas ierosināšanu veikta 
divu nekustamo īpašumu novēr-
tēšana. 

Ceļi, meliorācija un apgaismojums 
•	 Tiek veikti ielu un ceļu sezonas 

uzturēšanas darbi (veikta grants 
seguma ceļu greiderēšana, uzsāk-
ta asfaltbetona bedrīšu labošana 
un apauguma noņemšana no ceļu 
nomalēm un nomaļu profilēšana). 

•	 Bez rezultāta pārtraukts iepirkums 
par Spuņciema ielas un kanalizāci-
jas tīklu pārbūvi Spuņciemā. 

Izsludināti iepirkumi par:
•	 Trenču poldera sūkņu stacijas 

pārbūvi Babītes pagastā;
•	 auto ceļa C-12, Vārpu ceļš, Dzil-

nuciemā, pārbūvi. 
•	 Noslēgts līgums par Babītes, 

Dzilnupes, Trenču polderu 
aizsargdambju zāles pļaušanas 
darbiem Babītes pagastā par lī-
gumcenu 14 622 eiro. Termiņš – 
šā gada 21. oktobris. 

•	 Pārbūvēts apgaismojums Mēness 
ielā Babītē. 

•	 Atbilstoši iepirkuma procedūras 
rezultātiem sagatavots līgums par 
Dzilnupes sūkņu stacijas pārbūvi 
Babītes novadā par līgumcenu 
289 905 eiro. Termiņš – šā gada 
10. decembris.

Pašvaldības iestādes
Izsludināts iepirkums par:
•	 Babītes sporta kompleksa telpu 

un jumta remontdarbiem;
•	 apgaismojuma izbūvi Babītes 

sporta kompleksa āra futbola lau-
kumam Piņķos;

•	 transporta pakalpojumiem nere-
gulārajiem pasažieru pārvadāju-
miem Babītes novada pašvaldī-
bas iestāžu vajadzībām;

•	 transporta pakalpojumiem regu-
lārajiem skolēnu pārvadājumiem 
Babītes novada pašvaldības ie-
stāžu vajadzībām. Piedāvājumu 
iesniegšanas termiņš – šā gada 
28. maijs. 

•	 Noslēgts līgums par strītbola lau-
kuma izveidi Piņķos par līgumce-
nu 24 905 eiro. Termiņš – šā gada 
10. jūnijs. 

•	 Noslēgts līgums par vides objek-

tu Babītes novadā izvietošanas 
projekta izstrādi par līgumcenu 
1890 eiro. Termiņš – šā gada  
21. maijs. 

•	 Noslēgts līgums par divu rotaļu 
laukumu izbūvi pirmsskolas izglī-
tības iestādē „Saimīte” jūlijā par 
līgumcenu 15 930 eiro.

•	 Salas sākumskolā tiek veidota 
spēļsiena pirmsskolas izglītības 
iestādes divās grupiņās un skolē-
niem iekārtota atpūtas telpa par 
līgumcenu 7255 eiro. Termiņš – 
šā gada 13. augusts. 

•	 Administrācijas telpās veikts da-
ļējs telpu remonts un uzstādītas 
kondicionēšanas ierīces divos 
darba kabinetos, piegādātas mē-
beles jaunajam darba kabinetam.

•	 Noslēgts līgums par 53 sporta 
jaku izgatavošanu deju kolektī-
va „Dārta” dalībniekiem par lī-
gumcenu 1883 eiro. 

•	 PII „Saimīte” noslēgts līgums par 
66 bērnu krēslu ar regulējamu 
augstumu un 11 galdu audzēkņu 
vajadzībām piegādi jūnijā par lī-
gumcenu 2387 eiro.  

Elfa Sloceniece, 
Babītes novada pašvaldības

izpilddirektore 

Saimnieciskie darbi aprīlī
PAZIŅOJUMS

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma „Dreimaņi” 
zemes vienībai Mežārēs, Babītes pagastā, Babītes novadā

Ar Babītes novada pašvaldības domes 25.04.2018. lēmumu „Par detālplāno-
juma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Dreimaņi”, zemes vienī-
bai ar kadastra apzīmējumu 80480010568, Mežārēs, Babītes pagastā, Babītes 
novadā” (prot. Nr. 4, 12.§) ir uzsākta detālplānojuma izstrāde minētajā teri-
torijā ar mērķi detalizēt zemes vienību izmantošanu un apbūves parametrus, 
paredzot detālplānojuma teritorijā privātmāju būvniecību, vienlaikus nosakot 
jauno zemes vienību robežas un aprobežojumus, kā arī privātmāju uzturēšanai 
nepieciešamo transporta infrastruktūru un inženierkomunikācijas.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Babītes novada pašval-
dības Administrācijas Plānošanas un būvniecības daļas teritorijas plānotāja 
Andra Valaine.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus līdz šā gada 31. maijam var ie-
sniegt 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.

Andra Valaine,
Babītes novada pašvaldības Plānošanas un būvniecības daļas teritorijas plānotāja

Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamā īpašuma 
„Puķulejas” zemes vienībai

Ar Babītes novada pašvaldības domes 25.04.2018. lēmumu, protokola  
Nr. 4, 13.§, ir apstiprināts detālplānojums nekustamā īpašuma „Puķulejas” 
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80480010537 Mežārēs, Babītes pa-
gastā, Babītes novadā.

Ar detālplānojuma dokumentāciju var iepazīties Babītes novada pašval-
dības Administrācijas Plānošanas un būvniecības daļā Centra ielā 4, Piņķos, 
Babītes pagastā, Babītes novadā, Babītes novada pašvaldības interneta vietnē 
www.babite.lv, kā arī ģeoportālā www.geolatvija.lv.

Veldze Liepa,
Babītes novada pašvaldības Plānošanas un būvniecības daļas vadītāja 

No 14. maija Piņķu ciema centrā 
uz Rīgas ielas ir mainīta ceļu 
satiksmes organizācija. 

Pēc Babītes novada pašvaldības pasūtī-
juma 2017. gada rudenī  tika izstrādāts 
satiksmes organizācijas projekts, ņemot 
vērā ceļu drošības audita atzinumu, ik-
dienas novērojumus un projekta autora 
viedokli par nepieciešamajiem satik-

smes organizācijas uzlabojumiem ar 
mērķi uzlabot satiksmes drošību Piņķu 
centrā, lai ar iespējami efektīvākiem lī-
dzekļiem panāktu satiksmes dalībnieku 
un gājēju drošības līmeņa uzlabošanos. 

Būtiskākās izmaiņas:
•	 ātruma	 ierobežojums	 līdz	 30	 km/h	

posmā no Kultūrizglītības centra līdz 
Meistaru ielai;

•	 ceļa	zīmes	„Apstāties	aizliegts”;
•	 kravas transportlīdzekļu kustības aiz-

liegums posmā no Jūrmalas ielas līdz 
Meistaru ielai.
Aicinām sekot līdzi ceļa zīmju izvie-

tojumam un ievērot Ceļu satiksmes 
noteikumus!

Antra Parisa,
Babītes novada pašvaldības ceļu būvinženiere

Uzmanību! Piņķos mainīta ceļu satiksmes organizācija

Rīgas un Jūrmalas ielu krustojums Piņķos.

FO
TO

: I
LZ

E 
AI

ZS
IL

A



JAUNĀKIE SPORTA SACENSĪBU REZULTĀTI

2018. gada 22. maijs, nr. 97 www.babite.lv | 5

LATVIJAS TRIATLONA 
FEDERĀCIJAS KAUSA IZCĪŅA
Triatlons
14. aprīlī Siguldas Sporta centrā 
notika Latvijas Triatlona federācijas 
kausa izcīņas pirmā posma sacensības 
duatlonā, kur paralēli notika sacensī-
bas jauniešiem un bērniem dažādās 
vecuma grupās.

Sacensībās bija jānopeld 50– 
400 metru distance, pēc tam stadio-
nā jānoskrien 500–3000 metru gara 
distance. Sacensībās jauniešu grupā 
piedalījās arī divas pārstāves no Babī-
tes novada – māsas Sibilla un Kamilla 
Vanadziņas, kuras kļuva par uzvarē-
tājām savā vecuma grupā. Savukārt 
Rūdolfs Vanadziņš sīvā konkurencē 
ieņēma 4. vietu.

BABĪTES NOVADA SPORTA 
SPĒLES
Kāršu spēle „Zolīte”
15. aprīlī notika Babītes novada 
sacensību kāršu spēlē „Zolīte” tre-
šais posms. Sacensībās piedalījās  
23 dalībnieki.
Trešā posma labākie
Sievietes: 1. vieta Valentīnai Bauma-
nei, 2. vieta Dainai Pedecei, 3. vieta 
Initai Reikai.
Vīrieši: 1. vieta Aigaram Bērziņam,  
2. vieta Jurģim Lapiņam, 3. vieta Vla-
dislavam Ribulim.

ŠAHS
14. aprīlī Babītes vidusskolas telpās 
notika šaha sacensības bērniem līdz 
12 gadu vecumam. Skolā nesen dar-
bību uzsāka šaha pulciņš sākumklases 
vecuma bērniem, un ar Babītes spor-
ta kompleksa atbalstu notika šā gada 
pirmās sacensības. Sacensībās pieda-
lījās 20 jaunie šaha spēlētāji vecumā 
no septiņiem līdz 11gadiem. Ņemot 
vērā dalībnieku sagtavotības līmeni, 
dalībnieki tika sadalīti trīs grupās.
Labākie rezultāti sacensībās
1. grupa: 1. vieta Katrīnai Lauvai,  
2. vieta Aleksandram Lauvam, 3. vie-
ta Jānim Raupam; 
2. grupa: 1. vieta Ričardam Grīs-
lim, 2. vieta Evelīnai Bronkai un  
Gustavam Pringulim; 

3. grupa: 1. vieta Ralfam Lingam, 
2. vieta Mikam Kalcerim, 3. vieta 
Eduardam Miķelsonam. 

BABĪTES NOVADA SPORTA 
SPĒLES
Novuss
30. aprīlī Babītes sporta kompleksā 
notika atklātās sacensības novusa du-
bultspēlēs jauktajiem pāriem „Babītes 
kauss 2018”, kurās piedalījās 21 pāris 
no 10 novadiem. Pirmo vietu izcīnī-
ja Dzintra Čudare (Rīga) – Sergejs 
Varša (Babīte), 3. vieta Dacei Balakai 
(Jelgava) – Jānim Saukitenam (Babī-
te). 

BABĪTES NOVADA SPORTA 
SPĒLES
Peldēšana
27. aprīlī Babītes sporta kompleksā 
notika tradicionālās sacensības pel-
dēšanā bērniem „Babītes ķīsis”, kurās 
piedalījās gan Babītes vidusskolas 
skolēni, gan Pierīgas novadu skolu 
komandas. Sacensības notika trīs 
vecuma grupās. Kopumā sacensībās 
startēja 104 dalībnieki no septiņām 
skolām. Vislabākie panākumi bija 
Ādažu vidusskolas peldētājiem – de-
viņas pirmās vietas. Savukārt Babī-
tes novada peldētājiem kopā septiņi 
uzvarētāju tituli. Labākie rezultāti: 
Ronja Ozola un Alise Krastiņa kat-
ra ieguva divas zelta medaļas, Kate  
Skujiņa un Gustavs Dūšelis katrs izcī-
nīja divas sudraba medaļas, un Babī-
tes novada komanda uzvarēja stafetes 
peldējumā.    

PIEDĀVĀJUMS
Visus, kuri 2. jūnijā vēlas aizstāvēt 
Babītes novada godu Pierīgas nova-
du sacensībās MTB riteņbraukšanā, 
aicinām pieteikties sacensībām līdz 
28. maijam. 

Sacensības notiks pie Riekstukalna 
Baldones novadā dažādās vecuma 
grupās un distancēs. Pieteikšanās un 
sīkāka informācija par sacensībām, 
zvanot uz tālruņa numuru 29680882 
(Sergejs Varša). 

Sergejs Varša, 
Babītes sporta kompleksa metodiķis

Atbilstoši Republikas pilsētu 
un novadu vēlēšanu komisiju un 
vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 
II nodaļai un Centrālās vēlēšanu 
komisijas Pašvaldību vēlēšanu 
iecirkņu komisiju izveidošanas 
instrukcijai tiesības pieteikt un 
izvirzīt savus pārstāvjus iecirkņa 
komisijā ir:

1) reģistrētām partijām vai reģistrētu 
partiju apvienībām;
2) vēlētāju grupai, ko veido ne ma-
zāk kā desmit vēlētāju;
3) attiecīgās republikas pilsētas vai 
novada vēlēšanu komisijas loceklim.

Par iecirkņa komisijas locekli var 
pieteikt ikvienu vēlētāju:
1) kurš prot latviešu valodu;

2) kuram ir vismaz vispārējā vidējā 
izglītība;
3) kurš nav pieteikts par deputāta 
kandidātu vai nav kandidātu saraksta 
iesniedzējs;
4) kurš nav Eiropas Parlamenta, 
Saeimas vai attiecīgās republikas 
pilsētas domes vai novada domes 
deputāts;
5) nav citas vēlēšanu komisijas vai 
vēlēšanu iecirkņu komisijas loceklis.

Pieteikumā norādāms komisijas 
locekļa kandidāta vārds, uzvārds, 
personas kods, dzīvesvietas adrese, 
tālruņa numurs, ziņas par piedalīša-
nos vēlēšanu gatavošanā un rīkoša-
nā iepriekš. Parakstot pieteikumu, 
kandidāts apliecina, ka piekrīt savu 
personas datu apstrādei, apņemas 

pildīt savus pienākumus, ievērojot li-
kumus, Centrālās vēlēšanu komisijas 
instrukcijas, lēmumus un rīkojumus, 
un nodrošinās fizisko personu datu 
aizsardzību atbilstoši Fizisko perso-
nu datu aizsardzības likumam.

Pieteikuma veidlapas saņemamas 
un līdz 2018. gada 10. jūnijam ie-
sniedzamas Babītes novada pašval-
dības Administrācijas ēkā:
•	 Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pa-

gastā, pie sekretāres 2. stāvā; 
•	 „Pīlādzīšos”, Spuņciemā, Salas pa-

gastā, pie sociālajām darbiniecēm. 
Pieteikuma veidlapa pieejama arī 

Centrālās vēlēšanu komisijas mājas-
lapā www.cvk.lv.

Jolanta Ivanova,
Babītes novada vēlēšanu komisijas 

priekšsēdētāja

Babītes novada vēlēšanu komisija aicina pieteikt 
vēlēšanu komisijas locekļa kandidātus darbam 
Piņķu, Babītes un Salas iecirkņos

Projekta vadītāja Inese Baumane 
(Ozolnieku novada dome) semināra 
dalībniekus iepazīstināja ar projektā 
paredzētajām aktivitātēm – kopī-
giem semināriem un forumiem, kas 
veicinās pašvaldību un zemesgabalu 
Lielupes krastos īpašnieku sadarbī-
bu Lielupes atveseļošanā. Sadarbī-
bas projektā paredzēts veidot jaunu 

tūrisma maršrutu laivotājiem, kas 
sekmēs tūrisma piedāvājumu akti-
vizēšanos. Ar projektā iesaistītajiem 
Babītes novada pašvaldības un uz-
ņēmēju pārstāvjiem tika pārrunāta 
sadarbība informatīvo stendu un lai-
pu izgatavošanā un uzstādīšanā upes 
krasta joslā vietās, kur ir iespējams 
veidot laivotāju pieturvietas.

Projekta Lielupes atveseļošanai un ūdens  
tūrisma attīstībai ievadseminārs Salas pagastā
Šā gada 12. aprīlī biedrība „Pierīgas partnerība” Babītes novada pašvaldī-
bas Kultūrizglītības centra filiālē Salas pagastā „Vietvalži” rīkoja ievadse-
mināru par projektu „Lielupes atveseļošanas pasākumi – pakalpojumu un 
infrastruktūras izveide ūdens tūristiem”, kura īstenošanā ir iesaistījušās trīs 
lauku partnerības – „Pierīgas partnerība”, „Lauku partnerība „Lielupe”” un 
„Bauskas rajona lauku partnerība”  – un pieci novadi – Babītes, Jelgavas, 
Ozolnieku, Bauskas un Rundāles –, kuri atrodas Lielupes krastos, sākot no 
tās iztekas pie Bauskas līdz ietekai Baltijas jūrā Babītes novada teritorijā.

Hidrobiologs Andris Urtāns semi-
nāra dalībniekiem pastāstīja par upju 
krasta joslas izkopšanas un uzturēšanas 
veidiem, to ietekmi uz upes ūdensteces 
uzlabošanu un nozīmību upes faunas 
(zivis, ūdens putni un dzīvnieki) attīs-
tībā un dzīves vietu nodrošināšanā. 

Projekts „Lielupes atveseļošanas 
pasākumi – pakalpojumu un infras-
truktūras izveide ūdens tūristiem”  
(17-00-A019.332-000006) tiek 
īstenots Lauku attīstības program-
mas 2014.–2020. gadam pasākumā 
„Starpteritoriālā un starpvalstu sa-
darbība”.

Aiga Smiltāne,
biedrības „Pierīgas partnerība” 

projektu vadītāja

Bijām 20 cilvēku liela grupa. Lidostā 
mūs laipni sagaidīja gids, izdalīja vi-
siem atstarojošās ciemiņu vestes un 
caurlaides. Gids ļoti interesanti pa-
stāstīja par lidostas vēsturi, pasažieru 

apkalpošanas zālēm, visām darbībām, 
kas tiek veiktas pirms izlidošanas, ie-
skaitot reģistrāciju, bagāžas nodošanu, 
drošības kontroli, savukārt ekskursijas 
dalībnieki varēja uzdot jautājumus. 

Bibliotēkas lasītāji iepazīst lidostu
Babītes novada pašvaldībai ir izveidojusies ļoti laba sadarbība ar starptau-
tisko lidostu „Rīga”. Martā bibliotēkā Piņķos bija aplūkojama izstāde  
„Starptautiskās lidostas „Rīga” attīstība”. Tuvākajā nākotnē plānota 
fotoizstāde „Lidosta no putna lidojuma”. Savukārt 27. aprīlī „Bērnu, 
jauniešu un vecāku žūrijas 2017” dalībniekiem un bibliotēkas lasītājiem bija 
iespēja doties ekskursijā uz lidostu. 

Tad sekoja ekskursijas pati nopiet-
nākā daļa – drošības kontrole atbil-
stoši visiem noteikumiem. Tas bija 
vesels piedzīvojums mūsu jaunajiem 
lasītājiem. Kad drošības kontrole 
veiksmīgi bija galā, ar lidostas auto-
busu devāmies ceļojumā pa lidostas 
teritoriju. Gids rādīja un stāstīja da-
žādas interesantas lietas, kuras paras-
tam pasažierim pat neienāktu prātā. 
Redzējām veco lidmašīnu muzeju, 
privāto lidmašīnu stāvvietu, angārus, 

kur remontē lidmašīnas, ugunsdzēsē-
ju depo, dažādas transporta mašīnas, 
kas piedalās lidmašīnu apkalpošanā. 
Uzzinājām par skrejceļu un lidmašīnu 
pacelšanās un nolaišanās virzieniem, 
degvielas uzpildi un citām interesan-
tām lietām. Pārsteidzoši bija uzzināt, 
ka vidēji lidmašīna ar pasažieriem, 
bagāžu un degvielu sver aptuveni  
64 tonnas. Ekskursijas laikā izdevās re-
dzēt vairāku lidmašīnu pacelšanos un 
nosēšanos. Laiks paskrēja nemanot. 

Ekskursijas noslēgumā katrs dalīb-
nieks saņēma nelielu suvenīru – atslē-
gu piekariņu. Bibliotēka savā īpašumā 
ieguva dāvinājumu – četras grāmatas 
par Latvijas aviācijas vēsturi angļu 
valodā. Visi ekskursanti bija gandarīti 
un priecīgi par redzēto un dzirdēto. 

Paldies lidostai par sagādāto iespē-
ju un sadarbību!

Ināra Pētersone,
Piņķu bibliotēkas bibliotekāre
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Mācībās piedalījās aptuveni 150 ze-
messargu un profesionālā dienesta 
karavīru, īstenojot dažādus mācību 
uzdevumus Mārupes, Babītes un 
Jūrmalas pašvaldības teritorijās, kā 
arī Rīgas tuvumā esošajos rajonos. 

Mācību „Skabarga 2018” scenāri-
ja īstenošanā atbalstu sniedza Gaisa 
spēku Pretgaisa aizsardzības divizio-
na instruktori un virsnieki, veicinot 
kaujas saliedētību starp Zemessar-
dzes un Gaisa spēku pretgaisa aizsar-
dzības apakšvienībām. Pilnveidojot 
pretgaisa aizsardzības spējas, mācī-
bās tika izvērsti arī bataljona un rotas 

komandpunkti, trenējot komandva-
dības elementu procedūras.

No 2015. līdz 2018. gadam Ze-
messardzē tiek īstenots paaugstinā-
tas gatavības apakšvienību izveides 
plāns. Tā realizācija ir viena no Ze-
messardzes prioritātēm, kas notiek 
sadarbībā ar Nacionālajiem bruņo-
tajiem spēkiem, nodrošinot centrali-
zētu resursu plānošanu, kā arī kopēju 
vadības un kontroles mehānismu. 

Informāciju sagatavoja
Zemessardzes 

1. Rīgas brigādes štāba 
Civilmilitārās sadarbības nodaļa 

Pretgaisa aizsardzības sistēmas „RBS-70” apkalpe kaujas pozīcijā mācī-
bās „Skabarga 2018”. 

Pretgaisa aizsardzības 
mācībās „Skabarga 2018” 
sertificē paaugstinātas 
gatavības pretgaisa 
aizsardzības vadu

No 13. līdz 15. aprīlim norisinājās bataljona līmeņa mācības „Skabarga 
2018”, kas ir viens no Zemessardzes paaugstinātas gatavības apakšvie-
nību izveides plāna pasākumiem. Mācību laikā Zemessardzes 1. Rīgas 
brigādes 17. Kaujas atbalsta bataljonā tika organizēta pretgaisa aizsar-
dzības vada sertificēšana no paaugstinātas gatavības rotas sastāva.
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Saskaņā Latvijas republikas Minis-
tru kabineta 01.09.2016. noteikumu  
Nr. 238 „Ugunsdrošības noteikumi” 
423. punktu meža ugunsnedrošajā laika 
posmā aizliegts:
•	 kurināt	ugunskurus	mežā	un	purvos,	

izņemot īpaši ierīkotas vietas, kas ne-
pieļauj uguns izplatīšanos ārpus šīs 
vietas;

•	 atstāt	 ugunskuru	 bez	 uzraudzības.	
Ugunskura vietu atstāj, kad uguns 
nodzēsta un gruzdēšana pilnīgi bei-
gusies;

•	 nomest	mežā,	purvos	vai	uz	tos	šķēr-
sojošiem ceļiem degošus vai gruz-

došus sērkociņus, izsmēķus un citus 
priekšmetus;

•	 veikt	mežā	un	purvos	spridzināšanas	
darbus un organizēt šaušanas nodar-
bības, izņemot atbilstoši ierīkotās vie-
tās;

•	 medībās	 un	 šaušanas	 nodarbībās	
mežā un purvos lietot trasējošas lo-
des, deglodes un prapjus no viegli 
uzliesmojoša un gruzdēt spējīga ma-
teriāla;

•	 braukt	ar	mehāniskajiem	transportlī-
dzekļiem pa mežu un purviem ārpus 
ceļiem, izņemot gadījumus, ja tas 
nepieciešams ugunsgrēka dzēšanai, 

Izvērtējot kūlas ugunsgrēku gadī-
jumus, var secināt, ka ir vairāki „ti-
piskie” kūlas dedzinātāji:
•		 vidēja	 vecuma	 cilvēki	 un	 pensio-

nāri, kas jau gadu desmitiem tādā 
veidā ir „apkopuši” savu īpašumu;

•		 bērni	un	pusaudži,	kas	spēlējas	vai	
apzināti aizdedzina pērno zāli;

•		 neuzmanīgi	 smēķētāji,	 kas	 izmet	
nenodzēstu cigareti. Bieži vien tie 
ir autovadītāji.

VUGD atgādina, ka:
•		 kūlas	dedzināšana	apdraud	cilvēka	

īpašumu, veselību un dzīvību; 
•		 kūlas	 dedzināšana	 nevar	 būt	 kon-

trolēta. Vēja un citu apstākļu ietek-
mē degšanas virziens var mainīties, 
liesmas var strauji izplatīties un pār-
mesties uz ēkām; 

•		 kūlas	 ugunsgrēku	 skaitam	 un	 pla-
tībām pieaugot, sākas arī pirmie 
mežu ugunsgrēki; 

•		 kūlas	ugunsgrēks	var	izcelties	tikai	
tajās vietās, kas nav sakoptas un 
kur rudenī nav nopļauta zāle. Kūlas 
dedzināšana nav veids, kā sakopt 
neapsaimniekotās un nesakoptās 
teritorijas. Turklāt neapsaimnie-
koti ir ne vien lauki, bet daudzviet 
nesakoptas ir teritorijas arī pilsētās;

•		 ik	gadu	apmēram	ceturtā	daļa	kūlas	
ugunsgrēku notiek pilsētās, kur šie 
ugunsgrēki ir ļoti bīstami, jo apbū-
ve ir daudz blīvāka un kūlas uguns-
grēki apdraud dzīvojamās mājas, 
saimniecības būves, vēsturiskos 
pieminekļus u.c. objektus; 

•		 kūlas	 ugunsgrēku	 skaits,	 degšanas	

platības un aktivitāte katru gadu ir 
atkarīga no laikapstākļiem un cilvē-
ku apzinīguma; 

•		 kūlas	 dedzināšana	 nodara	 būtisku	
kaitējumu dabai un tās bioloģiska-
jai daudzveidībai. Turklāt dedzinā-
tas tiek arī putniem nozīmīgās mit-
rās pļavas, niedrāji, ezeru un upju 
palienes;

•		 pēc	 sausās	 zāles	 nodedzināšanas	
zeme nekļūst auglīgāka.

Lai mazinātu kūlas ugunsgrēku skaitu 
un to radītās sekas, VUGD kontrolē, 
vai tiek ievērotas Ministru kabine-
ta 2016. gada 19. aprīļa noteikumu  
Nr. 238 „Ugunsdrošības noteikumi” 
prasības:
•		personas	 pienākums	 ir	 nepieļaut	

ugunsgrēka izcelšanos vai dar-
bības, kas var izraisīt ugunsgrē-
ku (Ugunsdrošības noteikumu  
6. punkts); 

•		 ja	 izcēlies	 ugunsgrēks,	 fiziskajai	
personai ir pienākums ziņot par to 
VUGD, zvanot uz vienoto ārkār-
tas palīdzības izsaukumu numuru 
112 (Ugunsdrošības noteikumu 7. 
punkta 1.1.apakšpunkts); 

•		 teritoriju	uztur	brīvu	no	degtspējī-
giem materiāliem, 10 metru platu 
joslu ap objektu attīra no sausās zā-
les un kultūraugu atliekām (Uguns-
drošības noteikumu 27. punkts);

•		 atbildīgā	persona	 veic	 pasākumus,	
lai teritorijā nenotiktu kūlas vai zā-
les degšana (Ugunsdrošības notei-
kumu 28. punkts).
Ja konstatēts pārkāpums, tiek uz-

sākta administratīvā lietvedība saska-

PAZIŅOJUMS

Līdz 22. jūnijam Babītes un  
Mārupes novada teritorijā uz mā-
cību laiku būs vērojama pastipri-
nāta militārā transporta kustība 

un NATO karavīru klātbūtne 
Pamatojoties uz civilmilitāro sadarbī-
bu un Latvijas Republikas Zemessar-
dzes uzdevumiem atbalsta sniegšanā 
valsts pašvaldībām, laika posmā no 
14. maija līdz 22. jūnijam Babītes, 
kā arī Mārupes novada teritorijā – 
Mārupes, lidostas „Rīga” un Skultes 
apkārtnē – norisināsies pastiprināta 
militārā transporta un karavīru kus-
tība sakarā ar militārajām mācībām 
„Saber Strike” un NATO spēku klāt-
būtni Zemessardzes 1. Rīgas brigādes 
17. Kaujas atbalsta bataljona teritorijā 
mācību norises laikā.

17. Kaujas atbalsta bataljons

Par kūlas ugunsgrēkiem 2017. gadā
Apkopojot statistikas datus par sausās zāles jeb kūlas ugunsgrēkiem 
valstī pērn, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Rīgas 
reģiona pārvalde informē, ka 2017. gadā valstī reģistrēti 2253 kūlas 
ugunsgrēki, kas ir par 14,98 procentiem mazāk nekā 2016. gadā. 
Savukārt Rīgā un Rīgas reģiona novados 2017. gadā reģistrēts 491 kū-
las ugunsgrēks, kas ir par 91 kūlas ugunsgrēku mazāk nekā 2016.gadā.

ņā ar Latvijas Administratīvo pārkā-
pumu kodeksu (LAPK).

Paredzētie sodi:
•		 atbilstoši	 LAPK	 179.	 panta	 cetur-

tajai daļai par kūlas dedzināšanu 
uzliek naudas sodu fiziskajām per-
sonām no 280 līdz 700 eiro;

•		 atbilstoši	 LAPK	 51.	 panta	 otrajai	
daļai par zemes apsaimniekošanas 
pasākumu neizpildīšanu un zāles 
nepļaušanu, lai novērstu kūlas vei-
došanos, uzliek naudas sodu fizis-
kajām personām no 140 līdz 700 
euro, bet juridiskajām personām – 
no 700 līdz 2900 eiro; 

•		 atbilstoši	 Ugunsdrošības	 notei-
kumu 6. punktam personas pie-
nākums ir nepieļaut ugunsgrēka 
izcelšanos vai darbības, kas var iz-
raisīt ugunsgrēku. Par šīs prasības 
pārkāpšanu atbilstoši LAPK 179. 
panta pirmajai daļai VUGD uzliek 
naudas sodu fiziskajām personām 
no 30 līdz 280 eiro, bet juridiskai 
personai – no 280 līdz 1400 eiro.

Sakopjot savas piemājas teritorijas, 
īpašumus un arī neapsaimniekotās te-
ritorijas, ir iespējams izvairīties no tā, 
ka pavasarī kādas personas neuzmanī-
gas rīcības rezultātā var izcelties plašs 
kūlas ugunsgrēks.

VUGD vēlas atgādināt, ka situā-
cijās, kad iedzīvotāji pamana kūlas 
ugunsgrēku, nekavējoties jāzvana 
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 
dienestam uz tālruni 112 un jāno-
sauc precīza adrese vai pēc iespējas 
precīzāk jāapraksta vieta, kur izcēlies 
ugunsgrēks, kā arī ir jānosauc savs 
vārds, uzvārds un tālruņa numurs, kā 
arī jāatbild uz dispečera jautājumiem.

Informāciju sagatavoja
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 

Rīgas reģiona pārvalde 

Par meža ugunsnedrošo laiku
Rīgas reģionālā virsmežniecība informē, ka Valsts meža dienests no šā 
gada 27. aprīļa noteicis meža ugunsnedrošā laika posma sākumu visā 
valsts teritorijā.

palīdzības sniegšanai nelaimes gadī-
jumos un meža apsaimniekošanai;

•	 ekspluatēt	 mežā,	 purvos	 vai	 uz	 tos	
šķērsojošiem ceļiem transportlīdzek-
ļus un citus mehānismus ar bojātu 
iekšdedzes dzinēja gāzu izplūdes sis-
tēmu;

•	 bez	 saskaņošanas	 ar	 Valsts	 meža	
dienesta mežniecību veikt jebkuru 
dedzināšanu, kas, radot dūmus, var 
maldināt uguns novērošanas darba 
veicējus.
Meža ugunsnedrošajā laika posmā 

dedzināt ciršanas atlikumus atļauts tikai 
ar Valsts meža dienesta mežziņa ikreizē-
ju rakstisku atļauju.

Papildus minētajam saskaņā ar 
Ugunsdrošības un ugunsdzēsības liku-
ma 10.1 pantu meža īpašniekam (valdī-

tājam) ir pienākums nodrošināt uguns-
drošības prasību ievērošanu mežā, kā arī 
pēc Valsts meža dienesta amatpersonu 
pieprasījuma veikt meža ugunsgrēka 
vietas uzraudzību pēc meža ugunsgrēka 
likvidēšanas.
Meža degšanas gadījumā lūdzam 
zvanīt:
•	 Rīgas	 reģionālās	 virsmežniecības	

operatīvajam dežurantam – tālruņa 
numurs 20290468;

•	 meža	uguns	apsardzības	inženierim	–	
tālruņa numurs 29358889;

•	 Valsts	 ugunsdzēsības	 un	 glābšanas	
dienestam – tālruņa numurs 112. 

Informāciju sagatavoja 
Valsts meža dienesta

Rīgas reģionālā virsmežniecība
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Dāvinot muzikālu sveicienu, pie mums 
ciemojās arī Babītes mūzikas skolas 
pārstāvji Inita Pūķe un Česlavs Grods.

Bērniem bija iespēja darboties ra-
došajās māla un masku darbnīcās, bet 
„lielie” aktieri piedalījās improvizācijas 
teātrī. Esam sarūpējuši dāvinājumu 
iestādes mīļajam un dižajam ozolam –  
kopīgiem spēkiem adītu šalli. Mūsu ma-
zās meitenes varēja piedalīties vasaras 
kolekcijas demonstrēšanā, ko mums sa-

rūpēja viena no bērnu vecmāmiņām –  
māksliniece Anita, kura uzšuva ļoti in-
teresantas un modernas kleitiņas. Ko-
pīgiem spēkiem, katrs ar savu iniciatīvu 
vai sirdslietu, ir piepildījis šo dienu, lai 
mums visiem kopā būtu jauki atrasties 
šeit un tagad. Svētki izskanējuši, sirdīs 
prieks un siltas atmiņas.

Karīna Gajevska, 
Babītes pirmsskolas izglītības iestādes 

vadītājas vietniece izglītības jomā

Baltā galdauta svētki Babītes pirmsskolas izglītības iestādē
Esam krāšņi atzīmējuši Latvijas neatkarības atjaunošanas gadadienu, 
pulcējot savus audzēkņus un viņu vecākus pie baltiem galdautiem 
klātiem galdiem. Skanēja bērnu dziesmas un dzejoļi par mīļo Latviju. 
Iestādes kolektīva ansamblis visus iepriecināja ar tautasdziesmu „Pie 
Dieviņa gari galdi”.

Babītes PII darbinieku vokāli instrumentālais ansamblis.
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•	 14.	 aprīlī	 akordeonistu	 trio	–	Alika	
Pugeja, Zane Fatjanova un Marks 
Bergmanis – ar diplomu par 1. vietu 
atgriezās no IV Vieglās un džeza mū-
zikas ansambļu konkursa „Rojas rit-
mi 2018”. Audzēkņi gan instrumenta 
spēli, gan muzicēšanu ansamblī ap-
gūst pie skolotājas Andas Bikaunie-
ces.

•	 14.	aprīlī	čelliste	Linda	Plivna	(sko-
lotāja Anita Roze) K. F. Amendas 
Starptautiskajā mūzikas skolu stīgu 
instrumentu individuālo izpildītāju 
un ansambļu konkursā ierindojās  
1. vietā.

•	 16.	 aprīlī	 XXVI	 Vispārējo	 latviešu	
dziesmu un Deju svētku koklētāju 
ansambļu skates-konkursa A grupā 
mūsu koklētāju ansamblis „Dzītari-
ņi” skolotājas Valdas Bagātas vadībā 
ar 45,8 punktiem ieguva I pakāpes 
diplomu. Tie ansambļi, kuru snie-
gums saņēma augstāko vērtējumu, 

būs klausāmi koklētāju ansambļu 
konkursa finālā Rīgas Latviešu bied-
rības namā 2. jūnijā.

•	 25.	 aprīlī	 Babītes	 mūzikas	 skolas	
zālē notika senās mūzikas koncerts. 
Koncertā izskanēja 12.–17. gad-
simta komponistu darbi, kā arī tika 
sumināti šā mācību gada konkursu 
laureāti.

•	 26.	 aprīlī	 četri	 mūsu	 sitaminstru-
mentu ansambļi devās uz Liepāju, 
kur norisinājās VIII Starptautiskais 
pūšaminstrumentu un sitaminstru-
mentu ansambļu un orķestru ritmis-
kās mūzikas festivāls-konkurss „Vēju 
ritmi 2018”. Divi no tiem ieguva  
3. vietu, bet divi – atzinības rakstus. 
Ar ansambļiem strādā skolotāja Mai-
ja Švēdenberga.

•	 30.	aprīlī	ar	godalgām	no	XIX	Starp- 
tautiskā akadēmiskās mūzikas kon-
kursa daudzstīgu instrumentiem 
„Jūrmala 2018” atgriezās mūsu kok-

lētājas – Emīlija Kārkliņa saņēma 
diplomu par 1. vietu, bet Elza Kārkli-
ņa ieguva 2. vietu. Abas audzēknes 
kokles spēli apgūst pie skolotājas 
Valdas Bagātas.

•	 19.	 maijā	 Muzeju	 nakts	 pasākumu	
ietvaros mūsu audzēkņi koncertēja 
Rīgas Vēstures un kuģniecības mu-
zejā, kā arī kuplināja ar savu klātbūt-
ni retro auto parādi Piņķos.

•	 No	 28.	 līdz	 30.	 maijam	 skolas	 tel-
pās norisināsies Eduarda Medņa  
XX Starptautiskais konkurss „Jau-
nais mūziķis”. Konkurss tiek rīkots 
sadarbībā ar Brāļu Jurjānu biedrību.

•	 Kā	katru	gadu,	no	2.	 līdz	20.	mai-
jam notika pieteikšanās jauno au-
dzēkņu uzņemšanai, bet 1. jūnijā 
plānots izlaidums.

Česlavs Grods, 
Babītes mūzikas skolas 

direktores vietnieks izglītības jomā 

Babītes mūzikas skolas aktualitātes

4. maijā liela daļa ģimeņu 
atbalstīja jauno, nesen ieviesto 
tradīciju sanākt visiem kopā un 
svinēt Latvijas valsts neatka-
rības atjaunošanas svētkus pie 
balti klāta galda. 

Arī pašvaldības pirmsskolas izglī-
tības iestādes „Saimīte” bērni kopā 
ar pieaugušajiem svinēja Baltā gal-
dauta svētkus. Jau no paša rīta gru-
pās bija īpaša noskaņa, bērni bija 
ģērbušies svētku tērpos, audzinātā-
jas un auklītes kopā ar bērniem klā-
ja galdus, vecāki bija parūpējušies 
par latviskiem ēdieniem. 

Lai veicinātu bērnos izpratni par 
labiem, paliekošiem darbiem, tika 
organizēta pīlādžu stādīšana bēr-
nudārza teritorijā, lai pēc daudziem 
gadiem, ejot garām „Saimītei”, ras-

Baltā galdauta svētki „Saimītē”

tos piederības sajūta: es piedalījos 
koku stādīšanā! Tas bija labs darbs, 
ko kopīgi paveicām!

Paldies vecākiem par atbalstu 

gardumu sagādāšanā un bērnu pu-
cēšanā!

Inga Erdmane-Hermane,
PII „Saimītes” vadītāja

Devāmies arī mūsu skolas dārzā, kur 
veidojām zīmējumus savai skolai, 
dalījāmies atmiņās par tās vēsturi un 
attīstību un cienājāmies ar svētku 
kliņģeri.

Vakarā uz svētku kliņģeri tikai ai-
cināti gan pirmsskolas, gan skolas iz-
glītojamo vecāki – Salas sākumskolas 
vecāku kopsapulcē izglītības iestādes 
vadība iepazīstināja ar plānotajiem 

darbiem vasarā un sniedza īsu ieskatu 
jau jaunajā mācību gadā.

Daudz laimes dzimšanas dienā, Sa-
las sākumskola!

Plašāka informācija fotomateriālā, 
kas aplūkojams skolas „Facebook” pro-
filā facebook.com/Salassakumskola un 
mājaslapā salassakumskola.lv.  

Nensija Priedīte,
Salas sākumskolas direktore

PAZIŅOJUMS

Salas sākumskolas 
28 gadu jubileja
Šā gada 20. aprīlī Salas sākumskola bija svētku sajūtu pārpildīta. Gan 
skolas, gan pirmsskolas izglītojamie, darbinieki un pedagogi saliedējāmies 
sirsnīgā svētku koncertā, teicām paldies visiem, kuri ik dienas veido skolas 
vidi, mūsu kodolam – darbiniekiem, pedagogiem un vecākiem, kuri uztic 
mums savus bērnus, lai tie augtu par zinātkāriem, radošiem jauniešiem.

Patlaban aktīvi turpinām jaunu izglītojamo uzņemšanu Salas sākumskolā un, ie-
spējams, arī tevi tas varētu interesēt.
Salas sākumskola ir ar lielu pievienoto vērtību:
- individuāla pieeja ikvienam, jo mūsu skola tiek veidota ar nelielu izglītojamo 
skaitu klasēs, tātad ar divtik lielu uzmanību un pedagoga veltītu laiku un darbu 
ikvienam bērnam;
- dzīvojam īstas dabas tuvumā (mežs, upe, ezers utt. mums ir blakus ik dienu) un 
radošu dabu veidojam arī sev blakus – gan telpās, gan skolai piegulošajā teritorijā, 
ejam dabā;
- izteikti ģimeniska skola, jo visi mūsu pasākumi ik dienas ir atvērti arī vecākiem, 
arī svētkus svinam kopā;
- veidojam mūsu izglītojamiem patstāvīgu dzīves uztveri un katra individuālu, 
brīvu attīstību arī pēc obligātā mācību procesa dienas daļas – pagarinātajā dienas 
grupā, interešu izglītības pulciņos;
- ļoti progresējoša un uz attīstību vērsta skola, kas pēdējā gada laikā ir ļoti mainīju-
sies dažādās jomās un arī turpmāk vērsta uz strauju attīstību.

Mūs patiesi ir vērts iepazīt un pievienoties! Gaidām ciemos!
Pieteikumu reģistrācija 1. klasei Salas sākumskolā
Pieteikumu reģistrējot, nepieciešami šādi dokumenti:
•	iesniegums	(pieejams	www.salassakumskola.lv sadaļā „Vecākiem” vai saņemams 
izdrukātā veidā skolas administrācijā).

Aizpildītu iesniegumu var iesniegt personīgi Salas sākumskolas lietvedībā, kā 
arī sūtīt parakstītu un ieskenētu uz e-pasta adresi salasskola@babite.lv, pievienojot 
ieskenētu dzimšanas apliecību, oriģinālo iesniegumu iesniedzot vēlāk klātienē.
Ar lielāko prieku tiksimies un par skolu, tās ikdienu pastāstīsim jebkurā dienā, ie-
priekš telefoniski saskaņojot datumu un laiku. 
Plašāka informācija, zvanot uz tālruņa numuru 67934165 vai 20395011 vai  
rakstot uz e-pasta adresi salasskola@babite.lv.

Vienmēr priecājamies paplašināt mūsu izglītojamo pulku!
Vairāk: www.salassakumskolala.lv un www.facebook.com/Salassakumskola

Turpinās jaunu izglītojamo uzņemšana Salas sākumskolā
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NĀKAMAIS „BABĪTES ZIŅU” IZDEVUMS 19. JŪNIJĀ

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
Makets: SIA „Rīgas Apriņķa Avīze”

19. aprīlī bibliotēkā Piņķos notika 
Talsu novada Bērnu un jauniešu cen-
tra mākslas skolotāja Andra Vikaiņa 
izstādes „Birografika” atklāšana un 
radošā darbnīca jeb, kā pats skolo-
tājs to dēvē, ideju poligons. 

Izstādes atklāšanā piedalījās Babītes 
mūzikas skolas audzēkņi ar brīnišķī-
giem priekšnesumiem. Šīs izstādes 
atklāšana interesanta ar to, ka mazā-
ka izmēra „Mail Art” darbus nomai-
na lielāki – gleznas formāta darbi, bet 
autors ir tas pats. Mākslas skolotājs 
A. Vikainis strādā dažādās tehnikās, 
bet nu jau vairāk nekā četrpadsmit 
gadus viņa aizraušanās ir veidot dar-
bus birografikas tehnikā, kas ir īpašs 
gleznošanas veids, izmantojot tikai 
krāsainas lodīšu pildspalvas. Svītro-
jot dažādos virzienos, klāj vairākas 
kārtas, radot telpiskuma, dziļuma un 
ēnojuma efektus, panākot dažādas 
krāsu nianses. Interesentiem bija ie-
spēja pamēģināt pašiem strādāt šajā 
neparastajā tehnikā un izveidot ne-
liela izmēra kartīti. Kopumā astoņ-

padsmit dalībnieki izveidoja savus 
pirmos darbus birografikas tehnikā. 
Vēlāk A. Vikainis pastāstīja sīkāk par 
saviem darbiem, kā tie top, kā un 
kur rodas idejas. Sākumā viss ir labi 
jāizplāno, jāzina, kur būs gaišākas 
vietas, kur tumšākas, jo izdzēst pēc 
tam neko nevar. Reizēm mākslinieka 
sākotnējā ideja darba tapšanas gaitā 
papildinās un mainās, bet rezultāts 
vienmēr ir fantastisks. Andra Vikai-
ņa izstāde „Birografika” bibliotēkā 
būs apskatāma līdz maija beigām. 

Ināra Pētersone, 
Piņķu bibliotēkas bibliotekāre
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Bibliotēkā apskatāma izstāde „Birografika”

BABĪTES MŪZIKA SKOLĀ
(Jūrmalas iela 14A, Piņķi, Babītes pa-
gasts)
No 28. līdz 30. maijam notiks Eduarda 
Medņa XX Starptautiskais konkurss 
„Jaunais mūziķis”, kas veltīts Baltijas 
valstu simtgadei. Laipni aicināts ikviens 
interesents. Ieeja bez maksas.

BABĪTES VIDUSSKOLAS 
SPORTA LAUKUMĀ
(Jūrmalas iela 17, Piņķi, Babītes pa-
gasts)
2. jūnijā plkst. 12.00 Ģimeņu svētki „Lai 
vairojas prieks” – bērnu koncerts, ra-
došās darbnīcas un aktivitātes, zinātnes 
centra „AHHAA” izrāde, piepūšamās 
atrakcijas, tirdziņi: mājražotāju, gardu-
mu, bērnu lietu andele u.c. Ieeja bez 
maksas. 

BIBLIOTĒKĀ
(Jūrmalas iela 14A, Piņķi) 
20. jūnijā plkst. 12.00 Jāņu ielīgošanas 
pasākums „Visa laba jāņuzāle”. Ieeja bez 
maksas.

Tematiskās izstādes maijā
•	 Andra	Vikaiņa	izstāde	„Birografika”.	
•	 Veltas	 Senkānes	 balto	 darbu	 izstāde	

„Sagaidot Baltā galdauta svētkus”. 
•	 Novadpētniecības	izstāde	„Dziedāša-

nas tradīcijas Babītes novadā. Koris 
„Atskaņa” laiku lokos”. 

•	 „Māte,	mamma,	māmiņa”.
•	 „Iepazīsim	 Latviju!	 Mūsu	 spēka	 zī-

mes”.

Ievērojamu kultūras darbinieku jubi-
lejas izstādes
Maija jubilāri:
•	 mūziķis, komponists Juris Kulakovs; 
•	 aktieris Pēteris Liepiņš;
•	 rakstnieks, publicists Ēriks Hānbergs; 
•	 dzejniekam Imantam Ziedonim – 

85;
•	 amerikāņu dejotājai Aisedorai Dun-

kanei – 140;
•	 persiešu astronomam, zinātniekam, 

dzejniekam, filozofam Omaram  
Haijāmam – 970;

•	 dramaturgam, režisoram Pēterim Pē-
tersonam – 95.

Jaunieguvumu izstāde – bērnu grāma-
tas, nozaru literatūra, daiļliteratūra.

Pie bibliotēkas ieejas aprīlī tika atklāts 
multimediāls jeb interaktīvs digitāls 
stends, kas izgatavots deju kolektīva 
„Dārta” atbalsta biedrības projekta 
„Tautastērpu stāsti” īstenošanas laikā. 
Deju kolektīvs „Dārta” vēlas iepazīstināt 
ikvienu interesentu ar Latvijas tautas-
tērpu bagātību, tādēļ izveidots publiski 

pieejams digitāls stends, kurā iekļauta 
informācija par deju kolektīva „Dārta” 
tautastērpu kolekciju, kas prezentē Lat-
vijas novadu tautastērpus. Lai informā-
cija digitālajā stendā būtu pilnvērtīgāka, 
sniedzot priekšstatu par četriem Latvijas 
novadiem, projektā esošā tautastērpu 
kolekcija papildināta ar diviem jauniem 
tautastērpu komplektiem – Zemgales 
novada un Rīgas apriņķa tautastērpu. 
Līdztekus digitālā stenda informatīvajai 
sadaļai, kas izstrādāta tekstu un attēlu 
formā, izveidota arī speciāla interaktīva 
spēle ar tautastērpu profiliem un tau-
tastērpu komplektēšanas uzdevumiem. 
Ikviens interesents, izlasot informāciju 
par Latvijas novadu tautastērpiem, savas 
zināšanas var pārbaudīt interaktīvā spē-
lē, pareizi atminot Kurzemes, Zemgales, 
Vidzemes un Latgales novadu tautastēr-
pus. Spēle piemērota gan bērniem, gan 
pieaugušajiem, jo tā veidota animācijas 
formātā, bet vienlaikus sniedz izsme-
ļošu informāciju par tautastērpu rak-

sturīgākajām iezīmēm un to vēsturisko 
attīstību. 
Ikviens interesents aicināts apskatīt digi-
tālo stendu un pārbaudīt zināšanas inte-
raktīvajā spēlē. 

KULTŪRIZGLĪTĪBAS CENTRĀ 
SALAS PAGASTĀ „VIETVALŽI”
(„Vietvalži”, Spuņciems, Salas pagasts)
16. jūnijā plkst. 19.00 Jāņu ielīgošanas 
pasākums. Rotaļas, dziesmas, dejas, ielī-
gošanas tradīcijas kopā ar folkloras kopu 
„Suitu dūdenieki”. Kārļa Kazāka kon-
certs. Latvju zīmju darbnīcas, konkursi 
lieliem un maziem u.c. aktivitātes. Ieeja 
bez maksas.

DAUDZFUNKCIONĀLĀ 
SOCIĀLO PAKALPOJUMU 
CENTRA FILIĀLĒ „BABĪTE” UN 
BIBLIOTĒKAS FILIĀLĒ BABĪTES 
CIEMĀ
(Liepu aleja 17, Babīte)
25. maijā plkst. 16.00 muzikāli dzejiska 
pēcpusdiena „Man tikai ziedēšana prā-
tā” – Imanta Ziedoņa dzeja un dziesmas 
Laumas Matules ģitāras pavadījumā. Ie-
eja bez maksas.
8. jūnijā no plkst. 13.00 līdz 15.00 centra 
pagalmā – radošs pasākums, kurā ģime-
nēm ar bērniem būs iespēja iepazīties ar 
bibliotēku un dienas centru Babītē. Mīļi 

gaidīti arī vecvecāki. Pasākumā: grāma-
tu	apmaiņas	galds,	ķermeņa/sejas	zīmē-
jumi, būs iespēja mieloties ar cukurvati, 
spēlēt jautras spēles un piedalīties atrak-
cijās. Lietus gadījumā pasākums notiks 
iekštelpās. Ieeja bez maksas.

PIE PIŅĶU ŪDENSKRĀTUVES
11. augustā simtgades zaļumballe. Spē-
lēs leģendārā grupa „Credo”. 

ATPŪTAS KOMPLEKSĀ UN 
KEMPINGĀ „BEJAS”
(Viestura iela 11, Babītes pagasts)
Naktī no 2. uz 3. jūniju Babītes novadā 
notiks jau otrais meža taku nakts skrē-
jiens „Zilonis Babītē 2018”. Šā gada 
sacensībām starts tiks dots naktī uz 3. 
jūniju plkst. 24.00 atpūtas kompleksā 
un kempingā „Bejas”, kur skrējiens arī 
noslēgsies. 
Skrējienā būs pieejamas trīs dažādu garu-
mu trases: 42+ km, 29+ km un 12+ km. 
Pieteikties skrējienam var mājaslapā 
www.cet.lv. Babītes novadā deklarēta-
jiem iedzīvotājiem dalības maksai tiek 
piešķirta atlaide 20% apmērā. 

Iinformācija par pasākumiem – pašval-
dības interneta vietnē www.babite.lv un 
„Facebook” profilā www.facebook.com/
Babitesnovads.

Pieejami jauni pakalpojumi 
Babītes ciema iedzīvotāju ērtībām 

Babītes novada pašvaldības daudzfunkcionālā 
sociālo pakalpojumu centra filiālē „Babīte” un 
bibliotēkas filiālē Babītes ciemā (Liepu aleja 17, 
Babīte) otrdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 apmek-
lētājus pieņem Babītes novada pašvaldības Admi-
nistrācijas kasieris un nodokļu administrators. 

Šā gada Ģimeņu svētku tēma Ba-
bītes novadā ir Kārļa Skalbes pasa-
kas „Kaķīša dzirnavas” citāts – „Lai 

Ģimeņu svētki Babītes novadā
Šā gada 2. jūnijā plkst. 12.00 
Babītes vidusskolas sporta lauku-
mā norisināsies ikgadējie Babītes 
novada Ģimeņu svētki. Pasākumā 
tiks organizēts arī mājražotāju tir-
dziņš, un tirgotāji aicināti pieteikt 
dalību tirdziņā līdz 30. maijam, 
aizpildot pašvaldības mājaslapā 
pieejamo anketu un nododot to 
pasākuma organizētājam.

vairojas prieks”. Svētku dalībnieku 
priekam pasākumā plānotas dažā-
das aktivitātes: koncerts, iluzionis-
tu priekšnesumi, zinātnes centra 
„AHHAA” izrāde, piepūšamās at-
rakcijas, izjādes ar zirgu un poniju, 
radošās darbnīcas u.c.

Pasākuma laikā darbosies mājražo-
tāju un gardumu tirdziņš, kā arī Babī-
tes novada māmiņu andele, kurā viņas 
pārdos citiem vēl noderīgas lietas –  
bērnu drēbītes, apavus un rotaļlietas, 
kas derēs bērniem no dzimšanas līdz 
skolas vecumam. 

Pasākuma norises vieta – Babītes 
vidusskolas laukums, Jūrmalas iela 17,  
Piņķi.

Pasākumu organizē Babītes novada 
pašvaldības Kultūrizglītības centrs.

Papildu informācija apmeklētājiem: 
pasākumā notiks filmēšana un fotogra-
fēšana! Personas datu apstrādes pārzi-
nis: Babītes novada pašvaldība. 

Vairāk informācijas par pieteikšanos 
gadatirgum: www.babite.lv. 

Ilze Aizsila, 
Babītes novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste


