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BABĪTES NOVADA
PAŠVALDĪBAS
AVĪZE

Babītes novads
svētku noskaņās
2018. gada 19. maijā Babītes novadā norisinājās vairāki pasākumi. Muzeju nakts ieskaņā Piņķos
notika seno spēkratu salidojums,
bet dienas noslēgumā iedzīvotājiem bija iespēja apmeklēt
aktivitātes Kultūrizglītības centra
filiālē Salas pagastā „Vietvalži”.
Savukārt 2. jūnijā Piņķus iedimdināja ikgadējie Ģimeņu svētki.
Seno spēkratu satikšanās Piņķos
19. maijā, atklājot jauno sezonu,
Retro auto muzejs sadarbībā ar Mārupes novada un Babītes novada pašvaldībām organizēja seno spēkratu
salidojumu „Starts uz 100”. Atklāšanas pasākumā Piņķos piedalījās arī
Babītes Mūzikas skolas sitaminstrumentu spēles audzēkņi. Iedzīvotājiem bija reta iespēja vērot antīko
automobiļu parādi, aplūkot spēkratus un pavadīt tos tālākā ceļā uz restaurācijas darbnīcu Babītes novadā
un turpinājumā – uz Mārupes novadu.
„Vietvalžos” atklāta digitālā
ekspozīcija „Burvju spogulis”
Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības centra filiāles Salas pagastā
„Vietvalži” kultūras pasākumu organizatore Sabīne Upeniece stāsta:
„Muzeju nakts Kultūrizglītības centram „Vietvalži” bija nozīmīga vairāku iemeslu dēļ: pirmkārt, tāpēc,

ka izstāžu zālē tika atklāta jaunā digitālā ekspozīcija „Burvju spogulis”,
otrkārt, tāpēc, ka „Vietvalži” svinēja
gada jubileju, kas sasaistīja pasākumu ar Muzeju nakts tēmu Latvijā
„Šūpulis”. Domājot par jēdziena
„šūpulis” dažādajām nozīmēm, tika
veidota pasākuma programma:
„Zinātnes šūpulis”, kur zinātnieks
pārsteidza ar interaktīviem eksperimentiem, „Pasaku šūpulis”, kur bērni
klausījās leļļu stāstītās pasakās un atpūtās mājīgi iekārtotā rotaļu istabā.
Muzeju nakts pārsteigums apmeklētājiem bija uzņēmuma „Karameļu
darbnīca” paraugdemonstrējumi –
ikviens apmeklētājs varēja ne tikai
klausīties un redzēt, kā top saldais
brīnums, bet arī līdzdarboties un izveidot pats savu karameli. Savukārt
Babītes novada amatierteātris „Kalambūrs” radīja performanci „Šūpulis: Vieta. Cilvēks. Personība”, atgādinot par šūpuļa simbolisko nozīmi
cilvēka dzīvē un attīstībā.”
Viens no lielākajiem Muzeju nakts
pārsteigumiem viesus sagaidīja Kultūrizglītības centra „Vietvalži” pirmā
stāva izstāžu telpā. Babītes novada
pašvaldības Kultūrizglītības centra
filiāles Salas pagastā izstāžu zāles
vadītāja Dace Ulpe stāsta: „Muzeju
naktī „Vietvalžos” tika atklāta jauna
un neparasta vēstures ekspozīcijas
daļa – starp ikdienišķiem sadzīves
priekšmetiem tagad apmeklētājus

Seno spēkratu salidojums „Starts uz 100” Piņķos.
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uzrunā „Burvju spogulis”. Turklāt
tā šoreiz nav metafora,
jo šis spogulis patiešām runā. Šobrīd
tas stāsta par ievērojamiem cilvēkiem, kuru
dzīve un darbība bijusi
saistīta ar Salas pagastu, bet
atlikušā gada garumā stāsti tiks papildināti – uzzināsim gan par Salas
pagasta senvēsturi, gan sīpolu audzēšanas tradīcijām, gan pagasta mājām,
saimniekiem un kalpiem, gan arī kolhozu „Padomju Latvija”.
Salas pagasta vēsture mērāma
gadu tūkstošos, tāpēc to atspoguļot
vienā nelielā telpā nebūtu iespējams.
Protams, to varētu aprakstīt grāmatā, taču – vai tā būtu gana interesanta visiem? Lai tiktu ar šo sarežģīto
uzdevumu galā, vēsturniece Inga
Sarma un videomākslinieks Jānis
Jankevics ir izveidojuši digitālu ekspozīcijas formu, kas ir aizraujoša ne
vien satura, bet arī izpildījuma ziņā.
Gluži kā pasakā vai fantāzijas filmā,
vien parādot spogulim attēlu ar to,
par ko gribam dzirdēt stāstu, to var
atdzīvināt – tas sāk runāt un rādīt.
Eduarda Pāvula memoriālā izstāde
arī ir piedzīvojusi papildinājumu –
mobilais stends „Eidis runā”, kurā
apskatāmas mazāk zināmas fotogrāfijas no aktiera dzīves, teātra izrādēm
un filmām, papildināts ar viņa paša
sacīto par dzīvi, teātri un cilvēkiem.”

Visas puķes uzziedēja,
Papardīte neziedēja,
Tā ziedēja Jāņu nakti
Zeltītām lapiņām.
(LATV. TAUTAS DZIESMA)

Kultūrizglītības centra „Vietvalži”
otrā stāva radošajā telpā Muzeju naktī atklāta vēl viena izstāde, kas veltīta
Latvijas valsts simtgadei, – Salas sākumskolas pirmsskolas grupu un skolas bērnu radošo darbu izstāde „Mana
dzimtene Latvija”, kuru var apmeklēt
ikviens interesents bez maksas.
Muzeju nakts noslēgumā drosmīgākie pasākuma viesi piedalījās komandu erudīcijas spēlē „Bīstamāks
par Gūgli”, kuras atbalstītājs bija arī
maizes ceptuve „Lāči”. Muzeju nakti noslēdza Latvijas valsts simtgadei
veltītās filmas „Mērijas ceļojums”
bezmaksas kinoseanss.
Muzeju nakts fotogaleriju un video aicinām aplūkot interneta vietnē
www.babite.lv.
Ģimeņu dienā dziesmas,
aktīva atpūta un fizikas triki
2. jūnijā Piņķos notika ikgadējie Babītes novada Ģimeņu svētki, kuros
koncertu sniedza mazie Babītes novada mākslinieki – Kultūrizglītības
centra amatiermākslas kolektīvi, vo-

Radošās darbnīcas bērniem Ģimeņu svētkos.

kālie ansambļi „Ledenītes” un „Bon
Bon”, bērnu un jauniešu tautas deju
kolektīvs „Kaspīne”, mūsdienu deju
grupa „Platīns”, kā arī Babītes novada pirmsskolas izglītības iestāžu
„Saimīte” un „Vinnijs” un Salas sākumskolas bērni.
Ar zinātniskiem eksperimentiem
priecēja zinātnes centrs „AHHAA”.
Tie, kuri vēlējās atpūsties aktīvi, devās uz piepūšamajām atrakcijām, vizinājās ponija vai zirga mugurā, ķemmēja suņus, glāstīja trusīti, piedalījās
radošajās darbnīcās, devās uz svētku
tirdziņu pēc kaut kā jauna vai garda
vai pārvietojās ar īpašiem braucamrīkiem… Pasākuma fotogaleriju skatiet interneta vietnē www.babite.lv!
Informāciju par pasākumiem Babītes
novadā aicinām uzzināt interneta vietnes
www.babite.lv sadaļā „Iedzīvotājiem” –
„Tuvākie pasākumi Babītes novadā”.
Ilze Aizsila,
Babītes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Kultūrizglītības centra „Vietvalži”
izstāžu zālē atklāts „Burvju spogulis”.
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2018. gada 20. jūnijā stājas spēkā Babītes novada pašvaldības 28.03.2018.
saistošie noteikumi Nr. 2 „Kārtība,
kādā Babītes novada pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojumam”.
Aicinām ģimenes izmantot jaunās iespējas un iepazīties ar galvenajiem nosacījumiem līdzfinansējuma saņemšanai.
Kas var pretendēt uz līdzfinansējumu bērnu uzraudzības
pakalpojumam?
Babītes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes rindā reģistrēta pusotru gadu veca vai vecāka bērna
vecāki, ja bērna un vismaz viena bērna
vecāka vai likumiskā pārstāvja dzīvesvieta deklarēta Babītes novada teritorijā
un ja par bērnu netiek maksāts līdzfinansējums kādas pirmsskolas izglītības
iestādes apmeklēšanai.
Kur jāvēršas, lai saņemtu līdzfinansējumu?
Lai pieteiktos līdzfinansējuma saņemšanai, jāvēršas Babītes novada pašvaldības administrācijā pie izglītības
darba speciālista.
Kādi dokumenti jāiesniedz līdzfinansējuma pieprasīšanai?
Pieteikums (jāaizpilda atbilstoša iesnieguma forma).
Līguma ar bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju kopija.
Kurš būs tiešais līdzfinansējuma
saņēmējs?
Līdzfinansējuma tiešais saņēmējs
būs bērnu uzraudzības pakalpojuma
sniedzējs (auklīte): fiziskas personas –
individuālie komersanti, saimnieciskās
darbības veicēji, kas ir reģistrēti Babītes
novada pašvaldības reģistrā „Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēji Babītes novadā” un atbilst pārējiem pašvaldības 28.03.2018. saistošajos noteikumos Nr. 2 „Kārtība, kādā Babītes
novada pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojumam” minētajiem nosacījumiem.
Lai saņemtu līdzfinansējumu, bērnu
uzraudzības pakalpojuma sniedzējam
(auklītei) ir jānoslēdz līgums ar pašvaldību.
Kāds ir līdzfinansējuma apmērs,
un kas to nosaka?
Par līdzfinansējuma apmēru lemj Babītes novada pašvaldības dome, nosakot
to vienam budžeta gadam. 2018. gadā
noteiktais līdzfinansējuma apmērs
ir 120 eiro mēnesī par vienu bērnu.

(Babītes novada domes 23.05.2018.
lēmums).
Vai ir noteikts sniegtā bērnu uzraudzības pakalpojuma apmērs
mēnesī, lai varētu pretendēt uz
līdzfinansējumu?
Līdzfinansējumu piešķir tikai tiem
pakalpojuma sniedzējiem (auklītēm),
kas nodrošina pilna laika pakalpojuma
sniegšanu – ne mazāk kā 40 stundas nedēļā (8 stundas darbdienā). Gadījumos,
ja bērns neizmanto auklītes pakalpojumus attaisnojošu iemeslu dēļ, pašvaldības līdzfinansējums tiek saglabāts.
No kura brīža līdzfinansējums
tiek piešķirts?
Līdzfinansējumu piešķir ar nākamo
mēnesi pēc līguma noslēgšanas starp
pašvaldību un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju, un tas ir derīgs
līdz attiecīgā gada beigām.
Vai līdzfinansējumu var saņemt
gadījumos, ja bērnam tiek piedāvāta
vieta pirmsskolas izglītības apguvei
pašvaldības pirmsskolas izglītības
iestādē, bet vecāki no piešķirtās vietas atsakās?
Atsakoties no piedāvātās vietas
pirmsskolas izglītības apguvei pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē,
būs iespēja pieteikties līdzfinansējuma
par bērnu uzraudzības pakalpojumu
saņemšanai, kamēr Babītes novada pašvaldībai nebūs iespēju nodrošināt vietas mācību apguvei pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē visiem rindā
reģistrētajiem bērniem.
Vai vecāks var brīvi izvēlēties aukli? Piemēram, vai par bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju var
būt arī bērna vecvecāks?
Var, ja bērna uzraudzības pakalpojuma sniedzējs atbilst pašvaldības
28.03.2018. saistošajos noteikumos
Nr. 2 „Kārtība, kādā Babītes novada
pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu
bērnu uzraudzības pakalpojumam” minētajiem nosacījumiem.
Papildu informācija par bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja sertifikāta iegūšanu un reģistrāciju pieejama
Izglītības kvalitātes dienesta interneta
vietnē www.ikvd.gov.lv, sadaļas „Reģistrācija” apakšsadaļā „Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrācija”.
Papildu jautājumu gadījumā
aicinām sazināties ar Babītes novada
pašvaldības izglītības darba speciālisti,
zvanot uz tālruņa numuru 67914552
vai 29169314 vai rakstot uz e-pasta adresi ginta.kaire-kulupa@babite.lv.
Aicinām aukles reģistrēties Babītes
novada pašvaldības reģistrā, iesniedzot
pieteikumu Babītes novada pašvaldības
administrācijā!
Plašāka informācija – interneta vietnē www.babite.lv, sadaļā „Izglītība”.
Ilze Aizsila,
Babītes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Saskaņā ar Lauku atbalsta dienesta
Lielrīgas Reģionālās lauksaimniecības pārvaldes 2017. gada 14. jūnija
lēmumu Nr. 04.6-11/17/195-e
„Par projekta iesnieguma apstiprināšanu” Babītes novada pašvaldības projekta iesniegums Nr.1704-AL04-A019.2205-000006
„Strītbola laukuma izveide Piņķos,
nekustamajā īpašumā „Loki””, kas
tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas
2014.–2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros, ir realizēts.
Atbilstoši projekta mērķim ir izveidota un labiekārtota droša un
brīvi pieejama brīvā laika pavadī-

Projekta kopējās
izmaksas:

31 502,35 EUR

Attiecināmās
izmaksas:

15 000 EUR

Publiskais finansējums:

13 500 EUR

Projekta īstenošanas laiks:

05.06.2019
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Laikā, kamēr rinda uz vietu pirmsskolas izglītības iestādē Babītes
novadā dzīvojošam bērnam nav
pienākusi un ja viņš neapmeklē
privātu pirmsskolas izglītības
iestādi, vecāki, sākot ar
2018. gada 20. jūniju, varēs pieprasīt līdzfinansējumu par bērna
uzraudzības pakalpojuma saņemšanu (auklītes nolīgšana).

Piņķos izveidots strītbola laukums

Lauku atbalsta
Projekta īstenodienesta Lielrīgas
šanas uzraudzību
Reģionālā
un kontroli nodrolauksaimniecības
šina:
pārvalde

šanas vieta aktīvai atpūtai ārpus telpām novada iedzīvotājiem un viesiem. Izveidots strītbola laukums
ar bruģētu segumu 35 m x 15 m
platībā un diviem groziem.

Ieguldījums tavā nākotnē!
Jolanta Ivanova,
Babītes novada pašvaldības
projektu vadītāja

Jauns rotaļu laukums bērniem Brīvkalnos, Irbēnu ielā 1
Biedrība „IrBērni” izveidojusi
publiski pieejamu bērnu rotaļu
laukumu Brīvkalnos, Irbēnu ielā 1.
Šajā apkaimē tas ir vienīgais
publiski pieejamais bērnu
laukums aktīvai brīvā laika
pavadīšanai.
Bērnu laukumiņa atrašanās vieta
netālu no kafejnīcas „Irbēni” ļauj
apvienot gardas maltītes baudīšanu ar aktivitātēm svaigā gaisā
bērniem.
Bērnu laukums ir aprīkots ar
šūpolēm dažādu vecumu bērniem,
slīdkalniņu, alpīnisma sieniņu, šūpojošos zirdziņu, vingrošanas stie-

ņiem, kā arī rotaļu pili, virvju sienu
un smilšukasti.
Projekts realizēts ES ELFLA atklātu projektu iesniegumu konkursa
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana
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Piešķirs līdzfinansējumu
bērnu uzraudzības pakalpojumam

saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes
19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības
iniciatīvas” ietvaros, un tā sagatavošanā un ieviešanā lielu atbalstu sniedza biedrība „Pierīgas partnerība”.
Biedrība „IrBērni”

Pie viesnīcas „Irbēni” atvērts jauns velosipēdu nomas punkts
Velosipēdu nomas punktā tiek piedāvāta iespēja īrēt 15 velosipēdus,
no kuriem divi ir kalnu velosipēdi ar platajām riepām, 10 tūrisma
velosipēdi ar bagāžnieku, divi velosipēdi 6–12 gadus veciem bērniem
un viens velosipēds 4–7 gadus veciem bērniem. Ģimenēm tiek piedāvāta arī divvietīga piekabīte mazajiem, kā arī bērnu krēsliņi.
Velosipēdu īres punkts atrodas vairāku jaunizstrādāto velomaršrutu
tiešā tuvumā. Apmeklētāji varēs
doties uz Piņķiem (3 km), Jūrmalu (10 km), Imantu (7 km), Rīgu
(10 km), Cenas Tīreļa laipu (11 km)
un daudzām citām skaistām vietām.
Projektu biedrība „IrBērni” realizējusi ar mērķi dažādot Babītes
novada iedzīvotājiem un viesiem
pieejamās aktīvās atpūtas iespējas,
lai, braucot ar velosipēdu, iepazī-

tu skaisto Babītes novada dabu un
apkārtni.
Izmantot velosipēdu nomas pakalpojumus aicināts ikviens interesents,
rīkojot individuālus vai grupas braucienus un citas aktivitātes Babītes novadā un apkārtnē.
Projekts realizēts ES ELFLA atklātu projektu iesniegumu konkursa
Latvijas Lauku attīstības programmas
2014.–2020. gadam apakšpasākuma
19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar
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2|

sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju” aktivitātes 19.2.1. „Vietējās
ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”
ietvaros, un tā sagatavošanā un ieviešanā lielu atbalstu sniedza biedrība
„Pierīgas partnerība”.
Biedrība „IrBērni”
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BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES PIEŅEMTIE LĒMUMI MAIJĀ

Domes lēmumi īsumā:
1) piešķirt nekustamajam īpašumam adresi „Mildas”, Babīte,
Babītes pagasts, Babītes novads.
Piešķirt adresi projektētajām telpu grupām būvē;
2) piešķirt zemes vienībai un uz
tās esošajai savrupmājas jaunbūvei adresi „Kalnpriedes”, Vīkuļi,
Babītes pagasts, Babītes novads.
Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz individuālo
dzīvojamo māju apbūve (NĪLM
kods 0601);
3) piešķirt restorāna ēkai adresi
Jaunā iela 12, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads. Piešķirt
vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkām šādas adreses: Jaunā iela 12k-1; Jaunā iela
12k-2; Jaunā iela 12k-3; Jaunā
iela 12k-4; Jaunā iela 12k-5; Jaunā
iela 12k-6; Jaunā iela 12k- 7; Jaunā iela 12k-8; Jaunā iela 12k-10;
Jaunā iela 12k-12; Jaunā iela 12k14; Jaunā iela 12k-16; Jaunā iela
12k-18; Jaunā iela 12k-20; Jaunā
iela 12k-22; Jaunā iela 12k-24;
Jaunā iela 12k-26, kas atrodas
Piņķos, Babītes pagastā, Babītes
novadā;
4) atļaut apvienot nekustamajā īpašumā „Kūdra-51” zemes
vienības; apvienotajai zemes
vienībai noteikt adresi Ābolu iela
13, Kūdra, Salas pagasts, Babītes
novads. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve
(NĪLM kods 0601);
5) mainīt nekustamajā īpašumā
Kalna iela 2A, Brīvkalni, Babītes pagasts, Babītes novads,
ietilpstošajai zemes vienībai
noteikto nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi uz individuālo
dzīvojamo māju apbūve (NĪLM
kods 0601);
6) noteikt zemes vienībām Babītes
pagastā, Babītes novadā (0,07 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu
8048 007 1066 un zemes vienībai 0,005 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 8048 007 1068)

7)

8)

9)

10)

11)

nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma
joslā un ceļu zemes nodalījuma
joslā (NĪLM kods 1101);
apstiprināt izstrādāto zemes
ierīcības projektu nekustamā
īpašumā „Sintijas” ietilpstošajai
zemes vienībai Dzilnuciemā,
Babītes pagastā, Babītes novadā. Projektētajām zemes vienībām Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3 un Nr. 4
piešķirt adresi, nosaukumu un
noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi – individuālo
dzīvojamo māju apbūves zeme
(NĪLM kods 0601);
noslēgt zemes nomas līgumus
ar sešām personām par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Ābeles 2”, Piņķi, Babītes
pagasts, Babītes novads, zemes
vienības daļu iznomāšanu bez
apbūves tiesībām teritorijas sakopšanai un uzturēšanai. Zemes
nomas termiņš no šā gada 1. jūnija līdz 2024. gada 31. decembrim;
noslēgt zemes nomas līgumu ar
vienu personu par pašvaldībai
piederošā nekustamā īpašuma
„Piņķu ciems-2” Babītes pagastā
zemes vienības daļas 0,035 ha
platībā iznomāšanu bez apbūves
tiesībām teritorijas sakopšanai,
bērnu rotaļu laukuma ierīkošanai un uzturēšanai. Zemes vienības nomas termiņš no šā gada
1. jūnija līdz 2020. gada 31. oktobrim;
noslēgt zemes nomas līgumu ar
divām personām par pašvaldības
īpašuma „Dārzi” zemes vienības
ar nosacīto nosaukumu „Piņķi”
daļas iznomāšanu bez apbūves
tiesībām personīgās palīgsaimniecības vajadzībām – ģimenes
dārza ierīkošanai un uzturēšanai. Zemes nomas termiņš no
šā gada 4. jūnija līdz 2019. gada
31. decembrim;
ar šā gada 1. jūniju izbeigt
2014. gada 31. jūlijā noslēgto
zemesgabala nomas līgumu ar
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Babītes novada pašvaldības domes sēdē 2018. gada 23. maijā izskatīti 23 lēmumprojekti. Sēdē piedalījās 13 deputāti.

Datu aizsardzības nolūkos, kā arī ērtākai lēmumprojektu izskatīšanai,
sākot ar 2018. gada maiju, domes sēžu zālē ir jauns aprīkojums – planšetes katram deputātam.

12)

13)

14)

15)

SIA „Adrems” par nekustamajā
īpašumā „Dārzi” ietilpstošās zemes vienības daļas nomu ar apbūves tiesībām – papildu platību
daudzdzīvokļu mājas Rožu ielā
16, Babītē, celtniecībai un uzturēšanai;
ar šā gada 1. jūniju izbeigt
2015. gada 30. aprīlī noslēgto
zemes nomas līgumu ar vienu
personu par nekustamajā īpašumā „Dārzi” ietilpstošās zemes
vienības daļas ar nosacīto nosaukumu „Piņķi-124a” iznomāšanu
ģimenes dārza ierīkošanai un
uzturēšanai;
atsavināt Babītes novada pašvaldībai piederošu nekustamo
īpašumu „Starpgabals Nr. 23” un
uzdot pašvaldības īpašumu novērtēšanas komisijai līdz šā gada
25. jūlijam iesniegt Babītes novada pašvaldības domē apstiprināšanai nekustamā īpašuma nosacīto cenu un izsoles noteikumus;
izsniegt izziņu piecām personām par piekrišanu iegūt īpašumā nekustamos īpašumus Piņķos un Mežārēs, Babītes pagastā,
Babītes novadā;
deklarēt vienu personu Babītes
novada pašvaldībai piederošā
dzīvoklī „Božas 1”-1, Babītes pagastā, Babītes novadā;

16) neatļaut SIA „JUKS” mazās
alkoholisko dzērienu darītavas
darbību nekustamajā īpašumā
Dižbārdi 3, Mežārēs, Babītes pagastā, Babītes novadā;
17) ar šā gada 25. maiju atbrīvot
pašvaldības nekustamo īpašumu speciālisti Dzirkstīti Paņko
no Īpašuma izsoles komisijas
locekļa amata pienākumiem un
ar minēto datumu iekļaut Īpašuma izsoles komisijas sastāvā
pašvaldības nekustamo īpašumu
administratori Sintiju Bērziņu;
18) saskaņot Rīgas plānošanas
reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.–2020. gadam
2. redakcijas Stratēģiskajā daļā
iekļauto infrastruktūras attīstības risinājumu. Sadarboties
ar citām pašvaldībām un īstenot sabiedrībā balstītu sociālo
pakalpojumu nodrošināšanu
Eiropas Sociālā fonda projekta
„Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām
ar invaliditāti un bērniem”
(Nr. 9.2.2.1/15/I/002) mērķa
grupām;
19) atlikt Babītes novada pašvaldības domes 28.03.2018. saistošo
noteikumu Nr. 4 „Teritoriju kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi Babītes novadā” izska-

tīšanu un lēmuma pieņemšanu
informācijas precizēšanai;
20) apstiprināt pašvaldības līdzfinansējumu bērnu uzraudzības
pakalpojumam 2018. gadā
120 EUR apmērā vienam bērnam mēnesī;
21) papildināt Babītes novada pašvaldības 22.04.2015. noteikumus Nr. 5 „Par transportlīdzekļu izmantošanu Babītes novada
pašvaldībā” ar 32.5. punktu šādā
redakcijā: „32.5. Pašvaldības
Dzimtsarakstu nodaļas vadītājs.”;
22) apstiprināt Babītes novada pašvaldības 2017. gada pārskatu, tai
skaitā:
bilances
kopsummu
–
33 853 279 EUR;
pamatbudžeta izpildes rezultātu – 1 012 358 EUR;
speciālā budžeta izpildes rezultātu – 71 533 EUR;
ziedojumu un dāvinājumu
budžeta izpildes rezultātu –
759 EUR;
23) iedalīt 2254,50 EUR biedrībai
„Sporta klubs „Babīte”” bērnu
futbola dienas nometnes „Babīte–Barcelona 2018” programmas realizēšanas daļēju
izmaksu segšanai (ēdināšanas
pakalpojumi, transporta izdevumi un T-kreklu iegāde). Iedalīt
350 EUR biedrībai „Latvijas
Veterānu svarbumbu celšanas
asociācija” sportista dalībai pasaules un Eiropas čempionātā
svarbumbu celšanā, kas notiks Vitebskā laikā no šā gada
8. septembra līdz 9. septembrim.
Iedalīt 700 EUR biedrībai „Latvijas Airēšanas federācija” divu
sportistu dalībai Eiropas junioru
čempionātā Francijā, Gravelinē,
laika posmā no šā gada 26. maija
līdz 27. maijam.
Ar domes lēmumu pilno versiju var iepazīties interneta vietnes
www.babite.lv sadaļā „Pašvaldība” –
„Domes sēdes un lēmumi”.
Andrejs Ence,
Babītes novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES PIEŅEMTIE LĒMUMI ĀRKĀRTAS SĒDĒ JŪNIJĀ
Babītes novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē 2018. gada 6. jūnijā izskatīti 6 lēmumprojekti. Sēdē piedalījās 10 deputāti.
Lēmumi īsumā:
1) iedalīt no budžeta finanšu līdzekļiem 3060 EUR Latvijas
jauniešu organizācijai „Tellus”
Eiropas jauniešu parlamenta
Latvijas pārstāvniecības 29. reģionalās sesijas sarīkošanai
Babītes novadā, Piņķos, laikā no šā gada 26. jūnija līdz
30. jūnijam;

2) iedalīt no budžeta finanšu līdzekļiem 2000 EUR biedrībai „Latvijas Tenisa savienība” Babītes
novada iedzīvotājas dalībai treniņnometnē un tenisa sacensībās
pasaules jauniešu olimpiskajās
spēlēs Argentīnā laikā no šā gada
6. oktobra līdz 18. oktobrim;
3) izsniegt izziņu četrām personām par piekrišanu iegūt īpašu-

mā nekustamos īpašumus Salas
pagastā un Babītes pagastā Babītes novadā;
4) apstiprināt konkursa kārtībā
iegūtās divas bezmaksas mācību
vietas Latvijas Starptautiskajā
skolā diviem Babītes novada vidusskolas izglītojamajiem;
5) iedalīt 1200 EUR Rīgas Jāšanas sporta klubam „Sport

De lux” Babītes novada
iedzīvotājas dalības nodrošināšanai (ceļa izdevumi, zirga
transportēšanas
izdevumi,
naktsmītņu un izvietošana izdevumi, starta naudas, apdrošināšana, formas tērpa iegāde)
Eiropas čempionātā bērniem,
junioriem – jaunajiem jātniekiem – Francijā, Fontenblo,

laikā no šā gada 8. jūlija līdz
15. jūlijam;
6) piešķirt
naudas
balvu
1190 EUR apmērā pašvaldības nekustamā īpašuma speciālistei pateicībā par nozīmīgu ieguldījumu
pašvaldības mērķu sasniegšanā.
Andrejs Ence,
Babītes novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs
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Maijā 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 maijā:
• sabiedriskās kārtības uzraudzībā veikts 61 izbraukums;
• Valsts policijā nogādātas septiņas personas:
• par administratīvā pārkāpuma izdarīšanu – 5;
• aizdomās par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu – 2;
• saņemti un izskatīti 35 iedzīvotāju iesniegumi un sūdzības;
• ar 22 personām veiktas preventīva rakstura pārrunas un pieņemti paskaidrojumi;
• par apstāšanās un stāvēšanas
noteikumu neievērošanu sastādīti 10 protokoli – paziņojumi;

• par alkoholisko dzērienu vai
citu apreibinošo vielu lietošanu sabiedriskā vietā vai par atrašanos sabiedriskā vietā tādā
reibuma stāvoklī, kas aizskar
cilvēka cieņu, sastādīti divi administratīvā pārkāpuma protokoli;
• sastādīti divi protokoli par pārvietošanos kājām diennakts
tumšajā laikā neapgaismotajā
ceļa posmā bez atstarotājiem;
• par nesakoptiem īpašumiem
Babītes novada teritorijā sastādīti divi administratīvā pārkāpuma protokoli;
• veiktas pārbaudes uzņēmumos
saistībā ar darba līgumiem;
• par nepilngadīgu personu smēķēšanu veiktas preventīvas pārrunas ar vecākiem;
Babītes novadā veikts reids,
kura laikā pārbaudītas automa-

šīnas un automašīnu vadītāji ar
mērķi novērst likumpārkāpumus
un noziedzīgus nodarījumus,
kā arī veikta preventīva rakstura
patrulēšana pa Babītes novadu,
pārbaudītas agrāk tiesātās personas un mājas numuru esamība
uz ēkām un celtnēm atbilstoši
Babītes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem, kā arī
pārbaudītas tirdzniecības vietas,
autoservisi un personas, kuras
veic tirdzniecību pie autoceļiem
(neatļautās vietās).
Par konstatētiem sabiedriskās
kārtības u.c. likumpārkāpumiem
lūgums ziņot Sabiedriskās kārtības daļai, zvanot uz diennakts tālruņa numuru 29466001.
Ainārs Skudris,
sabiedriskās kārtības sargs

Saimnieciskie darbi maijā

Nekustamais īpašums
• Turpinās būvdarbi nekustamajā īpašumā „Mildas” Babītē un
Babītes vidusskolas piebūves
būvdarbi.
• Noslēgts līgums par pašvaldībai piederošo desmit publisko
rotaļu laukumu apkopi un monitoringu; līgumcena 1950 eiro,
termiņš – 1 gads.
• Noslēgts līgums par rotaļu laukuma tīkla piramīdas remontu
Spuņciemā; līgumcena 4625 eiro,
termiņš – 2018. gada 9. jūlijs.
• Noslēgts līgums par divu pārģērbšanās kabīņu izgatavošanu un uzstādīšanu pie Piņķu
ūdenskrātuves;
līgumcena
5380 eiro, termiņš – 2018. gada
21. jūnijs.
Ceļi, meliorācija
un apgaismojums
• Tiek veikti ielu un ceļu sezonas uzturēšanas darbi (turpinās
grants seguma ceļu greiderēšana, asfaltbetona bedrīšu labošana, grants ceļu pretputekļu
apstrāde).
• Noslēgts līgums par autoceļa C-12, Vārpu ceļš, Dzilnuciemā pārbūvi; līgumcena
169 779 eiro, termiņš –
2018. gada 11. septembris.

• Tiek vērtēti divi iesniegtie piedāvājumi iepirkumā par Meža
ielas posma Babītē pārbūvi un
pašvaldības autoceļa C-13, Annas–Vīkuļi posma pārbūves
būvprojekta izstrādi.
• Noslēgts līgums par trīs būvprojektu izstrādi: „Pašvaldības autoceļa C-101, Kļavu ceļa posma
atjaunošana Spuņciemā”; „Stāvlaukuma (paplašinājuma) Rīgas
ielā, Piņķos, asfaltbetona segas
atjaunošana” un „Teritorijas labiekārtošana Sila ielas posmā
no Priežu ielas pie pirmsskolas izglītības iestādes Babītē”;
līgumcena 9400 eiro, termiņš –
2018. gada 30. jūlijs.
• Izsludināts
iepirkums
par
Alstu ielas Spilvē, Augļu ielas
posma un Ziedu ielas posma
Priežciemā būvdarbiem; piedāvājumu iesniegšanas termiņš –
2018. gada 11. jūnijs.
• Parakstīts līgums par Trenču
poldera sūkņu stacijas pārbūves būvprojekta izstrādi; līgumcena 30 000 eiro, termiņš –
2018. gada 10. decembris.
• Uzsākta
Dzilnupes
sūkņu
stacijas pārbūve; termiņš –
2018. gada 10. decembris.
• Noslēgts līgums par Trenču poldera hidrotehnisko būvju sastā-

vā esošo tehnoloģisko iekārtu
(sūkņu) remontu pēc nepieciešamības.

Pašvaldības iestādes
• Pārtraukts iepirkums bez rezultāta par Babītes sporta kompleksa telpu un jumta remontdarbiem.
• Tiek gatavots līgums ar SIA
„Sporta halle” par Babītes sporta kompleksa lielās zāles grīdas remontu par līgumcenu
42 985 eiro.
• Noslēgts līgums par apgaismojuma izbūvi Babītes sporta kompleksa āra futbola laukumam
Piņķos; līgumcena 66 143 eiro.
• Pārtraukts iepirkums bez rezultāta par transporta pakalpojumiem neregulārajiem pasažieru
pārvadājumiem Babītes novada
pašvaldības iestāžu vajadzībām;
uzsākta sarunu procedūra.
• Izsludināts iepirkums par transporta pakalpojumiem regulārajiem skolēnu pārvadājumiem Babītes novada pašvaldības iestāžu
vajadzībām; iesniegts viens piedāvājums, notiek vērtēšana.
•
Elfa Slociniece,
Babītes novada pašvaldības
izpilddirektore

Paplašināts ES pārtikas un materiālās
palīdzības paku saņēmēju loks
Babītes novada pašvaldības Sociālais dienests informē, ka no šā gada
1. aprīļa saņemt Eiropas Savienības
(ES) pārtikas un materiālo palīdzību, kā arī piedalīties bezmaksas
papildpasākumos var ne tikai
trūcīgas ģimenes/personas, bet arī
maznodrošinātas ģimenes/personas
ar ienākumiem līdz 188 eiro mēnesī.
Pakas izsniedz:
• Babītes novada pašvaldības Sociālā dienesta Daudzfunkcionālajā
sociālo pakalpojumu centrā Centra ielā 3, Piņķos, pirmdienās –
ceturtdienās no plkst. 8.30 līdz
17.00 un piektdienās no plkst. 8.30
līdz 15.00;
• „Pīlādzīšos”, Spuņciemā, Salas pagastā, pirmdienās un ceturtdienās

no plkst. 8.30 līdz 18.00 (pusdienu
pārtraukums no 12.15 līdz 13.00).
Informācija par papildpasākumiem tiks izvietota izdales vietās un
interneta vietnē www.babite.lv.
Papildinformācija, zvanot uz tālruņa
numuru 66662859 vai personīgi
Daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā Centra ielā 3, Piņķos.
Atbalstāmās darbības tiek finansētas
ar Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām un Latvijas valsts atbalstu.
Inguna Upmane,
Daudzfunkcionālā
sociālo pakalpojumu centra
sociālā darbiniece

Par sociālo dzīvokļu un sociālo māju
izīrēšanas kārtību Babītes novadā

No 20. jūnija stāsies spēkā jaunie
saistošie noteikumi par sociālo
dzīvokļu un sociālo māju (turpmāk –
sociālo dzīvokļu) izīrēšanas kārtību
Babītes novadā. Noteikumi paredz,
kādas personas vai ģimenes varēs
pretendēt uz sociālo dzīvokli, kārtību,
kā notiks šo personu atbilstības izvērtēšana sociālā dzīvokļa piešķiršanai,
kā arī to, kā pašvaldība reģistrēs
pieteikumus un sociālos dzīvokļus
izīrēs.

Sociālo dzīvokli Babītes novadā būs
tiesības īrēt personai, kura ir sociāli
maznodrošināta (trūcīga) un pastāvīgi
dzīvo Babītes novadā, ir noslēgusi pastāvīgu pašvaldības dzīvojamās telpas
īres līgumu vai kurai ir tiesības īrēt pašvaldības dzīvojamo telpu, ja tajā vismaz
vienam no ģimenes locekļiem Babītes
novadā dzīvesvieta ir pastāvīgi deklarēta
ne mazāk kā vienu gadu, kā arī uz kuru
ir attiecināms vismaz viens no šādiem
nosacījumiem:
• persona ir atsevišķi dzīvojošs nestrādājošs pensionārs, kuram nav apgādnieku;
• persona ir atsevišķi dzīvojošs invalīds, kuram nav apgādnieku;
• personai ir piešķirts politiski represētās personas statuss;
• visi ģimenes locekļi ir pensionāri vai
invalīdi, kuriem nav apgādnieku;
• ģimene ar trim vai vairāk nepilngadīgiem bērniem;
• ģimene audzina bērnu invalīdu;
• persona ir bārenis vai bērns, kurš
palicis bez vecāku gādības un audzināts bērnu aprūpes un audzināšanas
iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, pēc tam, kad beigusies viņa
uzturēšanās bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē, audžuģimenē vai pie

aizbildņa, vai arī tad, kad viņš beidzis
mācības izglītības iestādē, ja viņam
nav iespējams likumā noteiktajā kārtībā iemitināties agrāk aizņemtajā
dzīvojamajā telpā.
Personai, kura vēlēsies īrēt sociālo dzīvokli un atbildīs iepriekšminētajiem nosacījumiem, Babītes novada pašvaldības
sekretariātā būs jāiesniedz iesniegums,
kuru parakstījuši visi pilngadīgie ģimenes locekļi, kas pretendēs uz sociālo
dzīvokli, kā arī dokumenti vai to apliecinātas kopijas, kas pamatos nepieciešamību īrēt sociālo dzīvokli, ja minētie
dokumenti nebūs pašvaldības rīcībā.
Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu personai vai ģimenei lems pašvaldības dome.
Sociālo dzīvokli vispirms piedāvās
īrēt bāreņiem un bez vecāku gādības
palikušiem bērniem, pēc tam pārējām
personām, kuras reģistrētas Izīrēšanas
reģistrā.
Sociālo dzīvokļu īrniekiem īres līguma darbības laikā būs jāmaksā dzīvojamo telpu īres maksa 1/3 apmērā no pašvaldības noteiktās dzīvojamo telpu īres
maksas attiecīgajai dzīvojamai telpai.
Starpību starp pašvaldības noteikto
dzīvojamo telpu īres maksu un sociālā dzīvokļa īres maksu apmaksās no
pašvaldības Sociālā dienesta budžeta
līdzekļiem. Maksu par komunālajiem
pakalpojumiem būs jāsedz sociālā dzīvokļa īrniekam.
Šobrīd Babītes novada Babītes ciemā
divos nekustamajos īpašumos notiek
ēku pārbūves darbi, kuru rezultātā pašvaldība sociālajām vajadzībām piedāvās
10 dzīvokļus. Dzīvokļus plānots nodot
ekspluatācijā šā gada jūlija beigās vai augusta sākumā.
Māra Mičule,
Babītes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Medaļu spožums Babītes jauniešu
florbola komandām
Maijā noslēdzies Latvijas jauniešu čempionāts florbolā. Šajā
2017/2018. sezonā Latvijas jaunatnes čempionātā florbolā Babītes
novadu trīs vecuma grupās – U11,
U14 un U16 – pārstāvēja sporta
klubs „Babīte” (trenere Marta
Heringa). U11 vecuma grupā, kurā
komandai bija daudz sabraukuma
spēļu, „Babīte” izcīnīja vietu starp
trim labākajām komandām, saņemot čempionu titulu un kausu.

Inga Krieviņa

JAUNĀKIE SPORTA SACENSĪBU REZULTĀTI
Pierīgas novadu sporta spēles
Riteņbraukšana
2. jūnijā Baldonē notika MTB riteņbraukšanas sacensības. Babītes novada komanda 11 pašvaldību konkurencē izcīnīja 4. vietu.
Komandas dalībnieku izcīnītās vietas:
Rita Golvere – 1. vieta grupā S50+,
Atis Brikovskis – 1. vieta grupā V40+,
Jānis Prančs – 4. vieta grupā V60+,
Eduards Kupča – 7. vieta grupā V60+,
Valerijs Golvers – 8. vieta grupā
V50+, Rolands Rozenfelds – 13. vieta
grupā V40+.
Pludmales volejbols
26. maijā Mālpilī notika sacensības
pludmales volejbolā. Sieviešu konkurencē Babītes novada pārstāves
Agnese Caica un Marta Ozoliņa izcīnīja 1. vietu, bet vīriešu konkurencē
5. vietā ierindojās Kristaps Dūšelis,
Jānis Dūšelis un Artis Caics.

SK „Babīte” U14 vecuma grupā 2. divīzijā regulārajā čempionātā deviņu
komandu konkurencē ierindojās
2. vietā, kas uzreiz nodrošināja vietu
izslēgšanas spēlēs pusfinālā. Pusfinālā SK „Babīte” sacentās ar komandu
„Rīgas Lauvas” un divu spēļu summā
uzvarēja ar rezultātu 13:11. Finālā SK
„Babīte” treneres Martas Heringas vadībā sacentās ar Valmieras BSS U14
un ar pārliecinošu rezultātu 6:1 nodrošināja sev uzvaru. 2017/2018. sezonas
Latvijas jaunatnes čempionātā 2. divīzijā SK „Babīte” izcīnīja zelta medaļu,
tādējādi nodrošinot tiesības nākamajā
sezonā startēt 1. divīzijā.
SK „Babīte” U16 vecuma grupā
2. divīzijā regulārajā čempionātā starp
deviņām komandām ar 40 punktiem
ierindojās 4. vietā, nodrošinot vietu
izslēgšanas spēlēs.
Ceturtdaļfinālā SK „Babīte” sacentās
ar komandu „Rīgas Lauvas”, divu spēļu
summā uzvarot ar rezultātu 16:13.
Pusfinālā „Kalsnava/Madona” komanda sīvā cīņā divu spēļu summā
piekāpās SK „Babīte” komandai ar rezultātu 11:12, dodot iespēju SK „Babītei” finālspēlē cīnīties par 3. vietu.
Finālā ar 9:7 SK „Babīte” sakāva
FBK „Rīgas Rockets”, izcīnot bronzu.
Starp abām finālspēlēm apvienotā U14 un U16 „Babītes” komanda
treneres Martas Heringas vadībā piedalījās starptautiskā turnīrā „Tallink
Cup 2018”, kas norisinājās Tallinā no
4. līdz 6. maijam. Šajā turnīrā komanda
piedalījās pirmo reizi.
Turnīra grupas apakšgrupā SK
„Babīte” spēlēja pret trim komandām
no Somijas, kā arī vienu komandu no
Latvijas. Savā apakšgrupā SK „Babīte”
palika 4. vietā un tālāk neklasificējās.
Dalība turnīrā deva iespēju mūsu sportistiem gūt pārliecību par saviem spēkiem un iegūt starptautisku pieredzi.
Paldies visiem vecākiem par atbalstu! Paldies trenerei Martai Heringai
par ieguldīto darbu! Paldies arī komandas dzīvajam talismanam, kurš
aktīvi atbalstīja sportistus visās izšķirošajās spēlēs U14 un U16 grupām!

Novuss
26. maijā notika Latvijas čempionāta fināli veterāniem visās vecuma grupās, kurās varēja piedalīties
30 labākie spēlētāji. Babītes sporta
kluba novusa spēlētāji pārstāvēja visas vecuma grupas.
Grupā 70+ Aivaram Emsim 6. vieta,
Jānim Saukitenam 8. vieta un Staņislavam Kojalovičam 13. vieta.
Grupā 60+ Gaidim Čoderam 6. vieta
un Ivaram Kamparam 28. vieta.
Grupā 50+ Igoram Rambam 6. vieta.
12. maijā Babītes sporta kompleksā
notika Pierīgas sporta spēles novusā.
Desmit novadu komandu konkurencē
Babītes novada komanda ar 27 punktiem izcīnīja 1. vietu, 2. vietā atstājot
Ķekavas novada un Mālpils novada
komandas ar 25 punktiem katrai.
Labākie individuālie rezultāti: Juris
Grosens – 1. vieta, Igors Ramba –
4. vieta, Ainārs Grosens – 2. vieta,
Aiva Oša – 4. vieta.
Florbols
19. maijā norisinājās sacensības
florbolā. Priekšspēles Babītes novada komanda aizvadīja Stopiņu
novada Ulbrokas sporta kompleksā. Uzvarot Saulkrastu novadu ar
rezultātu 4:1, Salaspils novadu ar
17:1 un zaudējot Stopiņu novadam
ar 1:6, tika izcīnīta 2. vieta apakšgrupā. Cīņā par 1.– 4. vietu pusfinālā
Babītes novada komanda izcīnīja
uzvaru pār Baldones novadu ar 4:3.
Spēlē par 1. vietu pārliecinoši stiprāka izrādījās Stopiņu novada komanda, kurai zaudējām ar rezultātu 2:9,
ierindojoties 2. vietā astoņu novadu
konkurencē.
Babītes novada komandā spēlēja
Atis Blinds, Kristaps Lapsiņš, Reinis
Millers, Emīls Berķis, Rihards Dainis,
Filips Fiļs, Edgars Ošiņš, Tomass
FOTO: INGA KRIEVIŅA UN SPORTISTU PERSONĪGIE ARHĪVI
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Rozenbergs, Jēkabs Seņkāns, Jānis
Ansons un Raimonds Aļošins.
Orientēšanās sacensības
16. maijā Saulkrastu novadā notika
Pierīgas sporta spēļu sacensības orientēšanās sportā. 10 novadu komandu
konkurencē Babītes novada komanda
ierindojās 5. vietā.
Labākie individuālie rezultāti (savās
vecuma grupās): Ilze Laure – 1. vieta, Skaidrīte Kibare – 2. vieta, Anna
Freimane, Ildze Straume un Patriks
Freimanis–3.vieta,KristīneFreimane–
5. vieta, Zane Kojaloviča un Toms
Straume – 6. vieta, Ilmārs Jermaks –
7. vieta.
Nakts skrējiens „Zilonis Babītē”
Babītes novadā jau otro reizi tika organizēts nakts skrējiens „Zilonis Babītē”.
Naktī no 2. uz 3. jūniju 192 skrējēji
un nūjotāji startēja sacensības, kas
notika trijās distancēs: 12 kilometru garajā trasē devās 117 dalībnieki,
29 kilometru trasē – 44 sportisti, bet
31 dalībnieks pievārēja 42 kilometru trasi. Visgarākajā distancē startēja
divi Babītes novada pārstāvji – Evita
Riekstiņa un Gusts Linkevičs.
Kopējais dalībnieku skaits –
192 (63 sievietes, 129 vīrieši).
Babītes novadu pārstāvēja 14 dalībnieki, no kuriem panākumus guva Ildze
Straume (40+), iegūstot 1. vietu par
29 km skrējienu, un Evita Riekstiņa
(30+), iegūstot 3. vietu 42 km skrējienā.
Starptautiskās sacensības
svaru bumbu celšana
26. maijā Vīkuļos, „Vēzīšu” teritorijā,
notika starptautiskās sacensības svaru
bumbu celšanā „Viestura kauss”, kurās piedalījās rekordliels dalībnieku
skaits – 82 dažādu vecumu dalībnieki
no 24 Latvijas novadiem, kā arī viesi
no Igaunijas un Lietuvas.
Babītes novada sportistu labākie sasniegumi:
Paulis Gīlis – 1. vieta grupā 90 gadi un
vecāki,
Nikola Miča – 1. vieta grupā līdz
6 gadiem,
Dāvis Mičs – 1. vieta grupā līdz
8 gadiem,
Elizabete Bērziņa – 2. vieta grupā līdz
8 gadiem,
Bruno Liberts – 2. vieta grupā 80–
89 gadi,
Laura Bērziņa – 3. vieta grupā 30–
39 gadi,
Gaļina Zaharova – 3. vieta grupā 50–
59 gadi,
Viesturs Gargurnis – 3. vieta grupā
60–69 gadi,
Mārtiņš Bērziņš – 3. vieta grupā 30–
39 gadi.
Sergejs Varša,
Babītes sporta kompleksa metodiķis
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Aicinām iepazīt Babītes novada dabu
Latvijas Ornitoloģijas biedrības
(LOB) Rīgas grupa ar Babītes novada
pašvaldības domes atbalstu aicina
uz pirmajiem projekta „Iepazīsti
Babītes novada dabu!” pasākumiem.
Projekts plānots kā praktisku pasākumu kopums, kas ļaus Babītes novada
iedzīvotājiem, t. sk. ģimenēm ar bērniem, interesantā veidā iepazīt dabu
novadā, aktīvi un veselīgi atpūsties, uzzināt par dzīvniekiem un augiem, kas
mājo Babītes novadā. Tāpat aicināsim
paskatīties uz novadu dažādos gadalaikos un no dažādiem skatupunktiem, jo
dažādas ekskursijas ir plānotas laikā no
šā gada jūnija līdz oktobrim.
21. jūlijā aicinām piedalīties izzinošā ekspedīcijā pa Babītes ezera polderiem.Entomologa un putnu vērotāja
Uģa Piterāna vadībā dosimies pētīt
kukaiņus, to skaitā krāšņos tauriņus,
kas priecē mūs katru vasaru, kā arī
putnus. Ekspedīcijas maršruts būs
apļveida, tā garums – aptuveni 10 kilometru. Ekspedīcijas laikā plānota
viktorīna par dabu un Babītes novadu.
Sākums plkst. 11.00. Obligāta pieteikšanās, rakstot uz e-pasta adresi riga@
lob.lv. Satikšanās vieta tiks precizēta
pēc pieteikšanās.

29. jūlijā notiks ūdensputnu vērošanas ekskursija pa Babītes ezera polderiem Salas pagasta pusē putnu vērotāja Ruslana Matroža vadībā. Sākums
plkst. 8.00. Plānots apmeklēt divas vietas pie Babītes ezera, starp tām plānots
pārvietoties ar auto. Ekskursijas laikā
būs iespējams uzzināt par ūdensputniem, kas sastopami Babītes ezerā,
dzirdēt lielā dumpja balsi, redzēt, kā
medī niedru lija, kā arī plānota viktorīna
par dabu un Babītes novadu. Obligāta
pieteikšanās, rakstot uz e-pasta adresi riga@lob.lv. Satikšanās vieta tiks precizēta pēc pieteikšanās.
Aicinām ģērbties atbilstoši laikapstākļiem un ņemt līdzi dzeramo ūdeni!
Projekta „Iepazīsti Babītes novada
dabu!” mērķis ir izglītot Babītes novada
iedzīvotājus par dabas vērtībām savā apkārtnē, ieinteresēt un radīt izpratni par
norisēm dabā, motivēt iedzīvotājus uz
aktīvu līdzdalību un videi draudzīgu rīcību, radīt izpratni par kvalitatīvu un videi draudzīgu atpūtu kā veselīga dzīvesveida sastāvdaļu. Projekts tiek īstenots
ar Babītes novada pašvaldības atbalstu
projekta konkursa „Ģimenei. Videi.
Izaugsmei Babītes novadā” ietvaros.
Guna Roze,
LOB Rīgas vietējā grupa

Piesakies dalībai veselības uzlabošanas
un veselīga dzīvesveida pasākumos!
Babītes novada iedzīvotāji aicināti
pieteikties dalībai pasākumam
veselības uzlabošanai un veselīga
dzīvesveida popularizēšanai
27. jūnijā Piņķos.
2018. gada 27. jūnijā plkst. 17.30 pie
Piņķu ūdenskrātuves un volejbola laukumiem norisināsies pasākums visu
vecuma grupu iedzīvotājiem fizisko aktivitāšu veicināšanai un saliedēšanai, ko
organizēs Slimību profilakses un kontroles centrs sadarbībā ar SIA „Prakse.lv”.
Pasākuma mērķis ir, pirmkārt, veicināt veselīgu dzīvesveidu un nodarbošanos ar fiziskajām aktivitātēm ikdienā,
popularizējot aktīvu atpūtu kā veselību stiprinošu un relaksējošu nodarbi
visām iedzīvotāju grupām; otrkārt,
atgādināt vietējiem novada iedzīvotājiem, ka ar saviem tuviniekiem, ģimeni,
draugiem u.c. domubiedriem kopīgi
pavadītais laiks, esot fiziski aktīviem, ne
tikai palīdz saglabāt savu un iesaistīto
cilvēku veselību un motivāciju turpināt
fiziskās aktivitātes, bet arī palīdz stiprināt sociālo kontaktu tīklu, uzlabot savstarpējās attiecības un veicināt dažādu
paaudžu saliedētību.
Pasākumu ietvaros iedzīvotāji veidos
komandas, katra sastāvēs no trīs dažādu paaudžu dalībniekiem: bērni līdz
18 gadu vecumam, pieaugušie no 18 līdz
54 gadu vecumam, seniori no 54 gadu

vecuma. Veicot pārgājiena maršrutu
savu novadu teritorijās, komandas iegūs
zināšanas par veselīgu dzīvesveidu un
iepazīs novada materiālo un nemateriālo kultūrmantojumu. Maršruti būs aptuveni četrus kilometrus gari, un to laikā
komandas četros kontrolpunktos atbildēs uz jautājumiem un izpildīs dažādus
uzdevumus, lai parādītu savas zināšanas,
fiziskās spējas un komandas saliedētības
līmeni. Maršruta ietvaros komandas arī
meklēs dažādus atslēgas vārdus, lai radītu jaunu leģendu par savu novadu.
Pēc maršruta veikšanas dalībnieki
kopā pagatavos novadam raksturīgu
ēdienu, kā arī dalīsies iespaidos par pasākumu un vērtēs radītās leģendas. Kopējais paredzamais pasākuma ilgums
būs līdz četrām stundām.
Pieteikšanās pasākumam – līdz
26. jūnijam, zvanot uz tālruņa
numuru 28833806 vai rakstot uz
e-pasta adresi rihards.krumins@
prakse.lv.
Pasākumi tiek finansēti Eiropas
Sociālā fonda projekta „Slimību profilakses un kontroles centra organizēti
vietēja mēroga pasākumi sabiedrības
veselības veicināšanai un slimību profilaksei pašvaldībās” (Identifikācijas
Nr.9.2.4.2./16/I/106) ietvaros.
Slimību profilakses
un kontroles centrs,
SIA „Prakse.lv”

PIŅĶU KAPU UN ANNAS KAPU ADMINISTRĀCIJAS INFORMĀCIJA
Piņķu un Annas kapsētas administrācija 2018. gada vasaras sezonā no 1. jūlija līdz 31. augustam
turpinās pieņemt klientus Piņķu Svētā Jāņa baznīcas telpās maksājumu un nomas līgumu jautājumos.
Pieņemšana notiks šādos
laikos:
• otrdienās plkst. 15.00–20.00;
• trešdienās, ceturtdienās un
piektdienās plkst. 10.00–
14.00;
• sestdienās plkst. 10.00– 16.30;
• svētdienās un pirmdienās
brīvs.
Kontaktinformācija:
Administrators Jānis Amols,
tālr. nr. 29642583, e-pasta adrese pinkukapi@gmail.com (līgumi
un maksājumi, ziņas par apbedītajiem, kapsētas datubāzes
papildināšana);
Kapsētas
pārzinis
Andris
Vismanis, tālr. nr. 28336033,
e-pasta adrese aiids@inbox.lv
(apbedīšana, jaunu kapavietu
iegāde, kapsētu apsaimniekošanas
jautājumi).
Ziņas par Piņķu kapos apbedītajiem pieejamas arī vietnē
www.cemety.lv/cemeteries/14.
Aicinām visus Piņķu kapu
kapavietu
apsaimniekotājus
slēgt līgumus par savā aprūpē esošajām kapavietām un
pārreģistrēt pirms 2016. gada
slēgtos līgumus. Līgumu slēgšanas mērķis ir dokumentāri

sakārtot kapavietu apsaimniekošanas atbildības jautājumus –
katrai kapavietai ir jābūt zināmam atbildīgajam apsaimniekotājam. Lūgums apbedīto tuviniekiem pirms līguma slēgšanas
savstarpēji vienoties par to, kurš
no piederīgajiem uzņemsies līgumslēdzēja pienākumus un kurš
būs šo līgumsaistību iespējamais
pārņēmējs. Kapavietas līgumu
slēgšana ir bez maksas.
Lūdzam kapu apsaimniekotājus sniegt ziņas par sevi un apbedītajiem tuviniekiem, aizpildot
anketu, kas pieejama pie administratora (anketa pieejama arī elektroniskā versijā). Tāpat aicinām
savlaicīgi samaksāt ikgadējo maksājumu par kapsētas uzturēšanu –
10 eiro par kapavietu neatkarīgi
no apbedījumu skaita. Maksājumu var veikt skaidrā naudā vai
Piņķu Svētā Jāņa evaņģēliski luteriskās draudzes norēķinu kontā
LV39UNL A0003000701117,
norādot maksājuma gadu, kapsētu, kapavietas numuru vai apbedīto vārdu(-s) un uzvārdu(-s).
Informāciju par maksājumu lūdzam nosūtīt uz e-pasta adresi
pinkukapi@gmail.com.
Piņķu kapos turpināsies ilgstoši nekoptu kapavietu reģistrēšana
(aktēšana) un brīdinājuma uzrak-

stu novietošana kapavietās, kuru
apsaimniekotāji ignorē administrācijas aicinājumus par līgumu
slēgšanu, ziņu sniegšanu un ikgadējiem maksājumiem. To kapavietu aprūpētājiem, kurās novietots rakstisks administrācijas
brīdinājums, lūdzam nekavējoties sazināties ar administrāciju.
Anonīma kapavietas apsaimniekošana, kad apbedīto piederīgie
ignorē aicinājumus slēgt līgumus
un veikt ikgadējos maksājumus,
nesniedz ziņas par sevi un apbedītajiem, var būt par iemeslu šādas kapavietas uzskatīšanai par
bezsaimnieka kapavietu. Kapsētas īpašnieks ir tiesīgs pieņemt lēmumu par bezsaimnieka kapavietas, par kuru ilgstoši netiek veikti
ikgadējie maksājumi, nodošanu
jaunam ieguvējam.
Kapsētu administrācija piedāvā
Babītes novada iedzīvotājiem jaunu kapavietas (apbedījuma) tiesību ieguvi Piņķu kapos. Maksa par
kapavietas tiesībām ir 150 eiro par
vienu apbedījuma vietu.
Sirsnīgi pateicamies Piņķu un
Annas kapu rūpīgajiem kapavietu kopējiem par sadarbību!
Jānis Amols,
Piņķu draudzes kapu administrācijas
kapsētas administrators

Lūgums atbalstīt projektu
par Piņķu baznīcas un draudzes vēsturi
2018. gada jūnijā Piņķu Svētā Jāņa
evaņģēliski luteriskā draudze ir
uzsākusi projekta „Piņķu baznīcas
attīstīšana par mūsdienīgu un
sabiedrībai atvērtu novadpētniecības, izglītības un tūrisma objektu”
īstenošanu.
Projekts tiek īstenots ar Babītes
novada pašvaldības domes atbalstu projektu konkursa „Ģimenei.
Videi. Izaugsmei Babītes novadā”
ietvaros. Projekta mērķis ir padarīt
Piņķu baznīcu par sabiedrībai atvērtu novadpētniecības, izglītības
un tūrisma objektu, apliecinot tās
potenciālu gan valsts mērogā, gan
arī pāri Latvijas robežām. Ir iecerēts
izveidot stendus ar informāciju par
Piņķu baznīcas un draudzes vēsturi un par nozīmīgākajiem notikumiem Babītes novada vēsturē saistībā ar Piņķu baznīcu. Stendi tiks

veidoti tā, lai tos varētu tehniski
viegli pārvietot, kompakti uzglabāt
un ērti izvietot baznīcā (sarullējami, t. s. roll-up konstrukcijā). Bez
tam draudze ir iecerējusi arī tūristiem domātu pastkaršu izdošanu ar
Piņķu baznīcas skatiem.
Piņķu baznīca ir viens no nozīmīgiem Babītes novada un Piņķu
ciemata identitātes simboliem.
Tai ir nenoliedzama loma mūsu
iedzīvotāju piederības apziņas un
novadnieciskā patriotisma veidošanā. Taču baznīcas potenciāls līdz
šim izmantots nepilnīgi – gan informācijas trūkuma, gan draudzes
ierobežoto finansiālo iespēju šādu
misiju veikt dēļ. Projekta ietvaros
tiek vāktas un apkopotas ziņas un
materiāli par Piņķu baznīcas un
Piņķu evaņģēliski luteriskās draudzes vēsturi, par Babītes novada
vēsturi un tā iedzīvotājiem, par Pir-

mā pasaules kara un Latvijas neatkarības kara notikumiem kontekstā
ar Piņķu baznīcu un draudzi, iekļaujot arī Aleksandra Čaka dzejas
darba „Sprediķis Piņķu baznīcā”
nozīmi. Lūdzam atsaukties Babītes
novada esošos un bijušos iedzīvotājus, ikvienu, kura ģimenes saknes
bijušas saistītas ar Babītes novadu,
ar Piņķu baznīcu un draudzi, dodot pienesumu mūsu pagātnes apzināšanā un jauna tūrisma objekta
Babītes novadā izveidē. Informācijas vākšanu paredzēts pabeigt šā
gada septembrī, oktobrī. Informāciju lūgums sniegt mag. hist. Jānim
Amolam (mob. tālr. nr. 29642583,
e-pasta adrese janis.amols@inbox.lv).
Cerībā uz atsaucību un ieinteresētību –
Jānis Amols,
projekta koordinators,
Piņķu ev. lut. draudzes padomes loceklis
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Karjeras izglītība Babītes vidusskolā

FOTO NO DZIESMUSVETKI.LV ARHĪVA

Babītes vidusskola Eiropas
Sociālā fonda (ESF) projekta
„Karjeras atbalsts vispārējās
un profesionālās izglītības
iestādēs” ietvaros 2017./2018.
mācību gadā realizējusi virkni
pasākumu skolēnu izglītošanai
un karjeras atbalstam.

• 26. maijā Babītes Mūzikas skolas
audzēkņi sniedza koncertu rododendru selekcijas un izmēģinājumu audzētavā „Babīte”.
• No 28. līdz 30. maijam sadarbībā
ar Brāļu Jurjānu biedrību skolas
telpās norisinājās Eduarda Medņa
XX Starptautiskais konkurss „Jaunais mūziķis”. Konkursā piedalījās
25 jaunie talanti no Baltijas valstīm.
• Iestājpārbaudījumi
uzņemšanai
sagatavošanas un 1. klasē 2018./
2019. mācību gadam notika
30. maijā. Šogad sagatavošanas klasē uzņemti 25 audzēkņi, 1. klasē –
27 audzēkņi, interešu izglītībā –
107 audzēkņi. Līdz ar to nākamgad
skolā mācīsies 263 bērni.

• 1. jūnijā notika izlaidums – skolu
šogad absolvēja astoņi audzēkņi –
divi akordeona spēles, divi sitaminstrumentu spēles un pa vienam
klavierspēles, kokles spēles, čella
spēles un flautas spēles specialitātē.
• 2. jūnijā koklētāju ansambļi „Dzītariņi” un „Balti” Dziesmu svētku
fināla skatē ieguva 1. vietu. Paldies
par iedvesmu un ieguldīto darbu
mūsu skolotājai Valdai Bagātai!
• 2. jūnijā stīgu trio (skolotāja Elita
Kolča) ieguva 2. vietu kameransambļu festivālā „Muzicējam kopā
ar draugiem”.
Česlavs Grods,
Babītes Mūzikas skolas
direktores vietnieks izglītības jomā

Izglītojamo papildu uzņemšana
Salas sākumskolas 1. klasē
Babītes novada pašvaldības Salas
sākumskola izsludina izglītojamo
papildu uzņemšanu 2018./
2019. mācību gada 1. klasē līdz
19. augustam.

Iepazīties ar skolu un tās darbu klātienē aicināts ikviens interesents, iepriekš
piesakot vizīti, zvanot uz tālruņa numuru 20395011 vai 67934165 vai rakstot
uz e-pasta adresi salasskola@babite.lv.
Skola piedāvā un īsteno:
• pirmsskolas izglītības programmu;
• pamatizglītības pirmā posma (1.–
6. klase) programmu;
• speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar garīgās attīstības
traucējumiem;

• speciālās
pamatizglītības
programmu izglītojamiem ar
mācīšanās traucējumiem;
• vides izglītības programmu (kā interešu izglītības programmu).
Pieteikumu reģistrējot, nepieciešami
šādi
dokumenti:
iesniegums un dzimšanas apliecības kopija. Dokumentus
var iesniegt personīgi, kā arī sūtot ieskenētus uz e-pasta adresi
salasskola@babite.lv,
oriģinālo
iesniegumu un apliecības kopiju
iesniedzot vēlāk klātienē.

Zēnu koru salidojums „Puikas var!” Cēsīs
1. jūnijā Cēsīs notika X Latvijas zēnu
koru salidojums, kurā kopā ar citiem
Latvijas valsts skolu koriem piedalījās arī Babītes vidusskolas zēnu koris
„Trellis” (diriģentes Sandra Sestule,
Ingrīda Martinsone). Salidojuma
devīze – „Puikas var!”.
Lai varētu piedalīties skaistajā pasākumā, zēniem bija jānodzied
divu konkursu kārtas. Brīnišķīga-

jam pasākumam Babītes vidusskolas zēnu koris gatavojās divus mācību gadus.
Babītes vidusskola ir ļoti lepna būt
starp 58 valsts skolām, kurās ir zēnu
koris.
Paldies zēnu vecākiem par atbalstu un līdzi jušanu!
Pedagogi:
Sandra Sestule,
Ingrīda Martinsone, Dita Bērziņa
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Izglītojamie iesaistījās dažādās ar
karjeras izglītību saistītās aktivitātēs un meistarklasēs, iepazinās ar
dažādu profesiju pārstāvju ikdienu,
kā arī piedalījās treniņos un konsultācijās, tādējādi gūstot priekšstatu
par skolas gaitu saistību ar profesionālo karjeru nākotnē.
1.–6. klases skolēni mācījās liet
sveces, apmeklēja filmu studiju
„Animācijas brigāde”, guva ieskatu
dažādu profesiju pārstāvju, to skaitā filmu režisora, 3D maketētāja,
uzņēmēja, mehatroniķa, komponista, galdnieka, kokgriezēja, rotaļlietu meistara, ikdienā.
Ar 2., 3. un 6. klases skolēniem
strādāja profesionālas karjeras konsultantes, mācot izzināt sevi, noteikt
savas spējas, talantus un intereses.
Daļa izglītojamo apmeklēja Paula
Stradiņa Medicīnas vēstures muzeju, daļa – Latvijas dzelzceļa lokomotīvju remonta centru.
Skolēniem bija iespēja iepazīties
arī ar mežsaimniecību un ar to saistītām profesijām, apmeklējot meža
nozares izstādi „Iepazīsties – koks!”.
Sešas Babītes vidusskolas klases
devās ekskursijā uz lidostu „Rīga”,

kur gida pavadībā iepazina lidostas teritoriju, uzzināja interesantus
faktus par gaisa satiksmi un ielūkojās tādu interesantu profesiju pārstāvju kā stjuarts un pilots ikdienas
darbā.
7.–9. klases skolēni apmeklēja nodarbības „Karjera sākas jau
šodien – Zaļā uzņēmējdarbība”,
„Komanda”, „Karjera”, kuru laikā
treneri stāstīja, kā izvirzīt karjeras
mērķus un tos sasniegt, kā arī to,
cik ļoti mācības skolā ietekmē profesionālo karjeru nākotnē.
Četras klases kopā ar audzinātājiem apmeklēja profesionālās
meistarības konkursu „Skills Latvia 2018” Ķīpsalā, kur uzzināja par
profesionālās izglītības iespējām
un vēroja dažādu profesionālās izglītības iestāžu pārstāvju profesiju
paraugdemonstrējumus.
Izstādes „Skola 2018” apmeklējums vidusskolēniem sniedza
priekšstatu par studiju iespējām
pēc skolas beigšanas, savukārt
Nacionālā teātra apmeklējums –
priekšstatu par teātrī strādājošo ikdienu un darba pienākumiem.
Mācību gada laikā tika organizētas
nodarbības arī interesentu grupām.
Salona „Marite S” īpašniece
Marija Skripko pie sevis laipni uzņēma meitenes, kurām interesē friziera
un kosmetologa profesijas, savukārt
aktrise Santa Didžus stāstīja par
aktiera profesiju un demonstrēja
lomas, izmantojot dažādas lelles. Atzinību skolēnu vidū guva tikšanās ar

šefpavāru Mārtiņu Sirmo trīs pavāru
restorānā „Tam labam būs augt”.
Par savām gaitām profesionālajā
sportā stāstīja un treniņnodarbību
sporta entuziastiem vadīja kamaniņbraucēja Ulla Zirne un vieglatlēte Anita Kažemāka.
Iespēju piedalīties biznesa izglītības biedrības „Junior Achievement-Young Enterprise Latvija” organizētajā Ēnu dienā aktīvi
izmantoja vairāk nekā pusotra simta 4.–11. klases skolēnu, apmeklējot dažādas darba vietas un kļūstot
par darbinieku „ēnām”.
ESF projekta „Karjeras atbalsts
vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros ar karjeras izglītību saistītos pasākumus Babītes
vidusskola organizēja arī pagājušajā
mācību gadā, iesākto praksi plānots
turpināt līdz 2020. gada decembrim. Karjeras izglītības pasākumu
realizēšanai Babītes vidusskola šajā
mācību gadā no ESF fondiem saņēmusi 10 000 eiro.
Karjeras izglītības pasākumi īstenoti
darbības
programmas
„Izaugsme
un
nodarbinātība”
8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa
„Uzlabot pieeju karjeras atbalstam
izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta
Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.
Anita Kalniņa,
Babītes vidusskolas pedagoģe,
karjeras konsultante

Sasniegumi interešu izglītībā 2017./2018. mācību gadā
2017./2018. mācību gads ir bijis
skatēm un konkursiem bagāts.
Interešu izglītības kolektīvi ir
sasnieguši augstus rezultātus un
aktīvi darbojušies savās interešu
izglītības programmās, piedalījušies dažādos izglītības iestādes
pasākumos un konkursos.
Latvijas izglītības iestāžu skatuves
runas konkursā iegūta 1. vieta, tautas
deju kolektīva „Bize” 1. klašu, 2. klašu un 5. klašu grupas skatē izcīnījušas 1. pakāpi, bet 5. un 6. klašu grupa
kļuvusi par skates laureāti. Meiteņu
koris „Virza” koru skatē „Dziesmai
būt” ieguva 1. pakāpes diplomu un
piedalījās festivālā „Lago di Garda”
Itālijā. 6.–7. klašu vokālais ansamblis
vokālās mūzikas konkursā „Balsis”
saņēma 1. pakāpes diplomu.
Pierīgas pašvaldību nodibinājuma izglītības iestāžu skatuves runas
konkursā iegūtas divas 2. vietas,
konkursā „Skolēni eksperimentē” –
1. un 2. vieta, sākumskolas vokālais

ansamblis „Pūpoliņi” ieguvis 1. pakāpi, zēnu koris „Trellis” koru skatēs
1. un 2. kārtā ieguvis 1. pakāpi, un
zēni piedalījušies X Latvijas zēnu
koru festivālā „Puikas var!”, mūsdienu dejas grupas „STEP” dalībnieki
konkursā „Pierīgas kauss 2017” ieguvuši 2. pakāpi.
Lepojamies arī ar sasniegumiem
vizuālajā un lietišķajā mākslā. Vizuālās mākslas pulciņu dalībnieki piedalījušies 46. starptautiskajā bērnu
mākslas izstādē-konkursā „Lidice
2018”, XVII Starptautiskajā vizuālās
mākslas konkursā „Es dzīvoju pie jūras”, kā arī Pierīgas pašvaldību nodibinājuma izglītības iestāžu vides objektu mākslas darbu konkursā „Visa
Dieva radībiņa saulītē līgojās”.
Ekonomikas un Ekoskolas interešu izglītības programmas dalībnieki
piedalījušies pieredzes apmaiņas
seminārā Zviedrijā, 23 konkursos –
pasākumos valstī un vairākos konkursos-pasākumos Pierīgā. Iegūta
godalgota vieta un atzinība valstī.

Izglītojamie ir darbojušies arī Jauno ģeogrāfu skolā, iegūstot 6. vietu
valstī. Konkursā „Polārā ģeogrāfija”
iegūta 1. vieta.
Aktīvi darbojušās arī Jaunsardzes
vienības.
Šogad izveidots un sācis darboties
orientēšanās pulciņš, un tā dalībnieki jau piedalījušies orientēšanās sacensībās „Magnēts”, kā arī Latvijas
skolu orientēšanās kausā.
Babītes vidusskolas izglītojamie
iesaistījušies Latvijas valsts simtgadei veltītā projektā –Latvijas skolu
jaunatnes fotokonkursā „Mana zeme
skaistā”.
Uzskaitītie panākumi ir tikai daļa
no paveiktā darba. Izglītojamie piedalījušies vēl daudzos citos interesantos projektos un pasākumos,
gūstot ne tikai jaunas prasmes un
pieredzi, bet arī draugus.
Paldies visiem pedagogiem par ieguldīto darbu un sirdsmīlestību!
Gita Sondore,
direktora vietniece izglītības jomā
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Simtgadnieki līdz 1. jūlijam aicināti pieteikties
otrajam simtgadnieku salidojumam!
25. augustā Kultūras pilī „Ziemeļblāzma” notiks otrais simtgadnieku salidojums. Tā mērķis ir aicināt
ikvienu potenciālo gaviļnieku
uz īpaši veltītu pasākumu, kurā
simtgadniekiem būs iespēja satikt
savus vienaudžus no visas Latvijas.
Simtgadnieki tiks iepriecināti ar īpaši sarūpētu koncertprogrammu, godināti ar uzrunām no pašvaldību un
amatpersonu pārstāvjiem un lutināti
ar gardu svētku maltīti.

Ierašanās „Ziemeļblāzmā” plānota, sākot no plkst. 12.00. Svētku
koncerts paredzēts plkst. 13.00–
14.30. Pēc svinīgās salidojuma daļas simtgadnieki un viņus pavadošās
personas laipni aicinātas pakavēties
pils teritorijā, izstaigāt pils telpas,
doties nesteidzīgā pastaigā pa parku, iemūžināt atmiņas kopbildē
vai vienkārši dalīties iespaidos ar
citiem gaviļniekiem par piedzīvoto, malkojot glāzi atspirdzinoša
dzēriena.

Papildinformācija un pieteikšanās – Kultūras pils „Ziemeļblāzma”
informācijas centrā, zvanot uz tālruņa numuru 20270966 vai rakstot uz
e-pasta adresi ziemelblazma@riga.lv.
Projekta
vadītāja
Elīna
Helmane-Orlova (kontaktiem: tālruņa numurs 28355005; e-pasta adrese
100gadniekusalidojums@gmail.com)
Pieteikšanās līdz 1. jūlijam!
Kultūras pils „Ziemeļblāzma”

Babītes novads ceļā uz Dziesmu un deju svētkiem
No 2. līdz 3. jūnijam par iespēju
startēt koru karu konkursa „Dziesmu kari” fināla sacensībās Latvijas
Universitātes Lielajā aulā sacentās
57 kori. Labāko 34 koru karu
dalībnieku vidū ar 47,28 punktiem ierindojās arī Babītes novada
pašvaldības Kultūrizglītības centra
jauktais koris „Maska” diriģenta
Jāņa Ozola vadībā.
2. jūnijā Rīgas Latviešu biedrības
namā notika Latvijas koklētāju ansambļu konkurss, kurā Babītes novadu pārstāvēja Babītes Mūzikas skolas
koklētāju ansamblis „Dzītariņi”, iegūstot 1. vietu A grupā (47,4 punkti), un
Babītes novada pašvaldības Kultūr-

izglītības centra koklētāju ansamblis „Balti”, iegūstot 1. vietu C grupā
(49,2 punkti).
XXVI Vispārējie latviešu dziesmu un
XVI Deju svētki notiks Latvijas valsts
simtgades zīmē, Rīgu tie pieskandinās
no 2018. gada 30. jūnija līdz 8. jūlijam.
Ar pilnu svētku programmu
var iepazīties interneta vietnē
www.dziesmusvetki.lv.
Svētkos piedalīsies šādi Babītes novada pašvaldības radošie kolektīvi:
• Kultūrizglītības centra bērnu un
jauniešu tautas deju kolektīvs
„Kaspīne” (bērni un C grupa),
vadītāja Dace Veide;
• Kultūrizglītības centra vidējās paaudzes deju kolektīvs

•
•
•
•

„Dārta” (D, E grupa), vadītājs
Lauris Siliņš;
Kultūrizglītības centra koklētāju
ansamblis „Balti”, vadītāja Valda
Bagāta;
Mūzikas skolas koklētāju ansamblis „Dzītariņi”, vadītāja Valda
Bagāta;
Kultūrizglītības centra jauktais
koris „Maska”, diriģents Jānis
Ozols;
Kultūrizglītības centra jauktais
koris „Atskaņa”, diriģente Ginta
Pētersone.
Biruta Grīnfelde,
Babītes novada pašvaldības
Kultūrizglītības centra vadītāja

FILMA

2018. gada maijā
Babītes novadā
piedzimuši 13 bērni:
piecas meitenes un
astoņi zēni.
Iedzīvotāju skaits 2018. gada 1. jūnijā: 11 121

IR TAPUSI ĪSFILMA PAR
BABĪTES NOVADA VĒSTURI,
KAS VEIDOTA
RAIDĪJUMA CIKLAM
„CEĻOJUMS PAGĀTNĒ”.

Aicinām to noskatīties
pašvaldības interneta vietnē
www.babaite.lv
sadaļā
Iedzīvotājiem/video galerija.

TUVĀKO PASĀKUMU PLĀNS
Bibliotēkā
( Jūrmalas iela 14A, Piņķi)
Pasākumi
20. jūnijā plkst. 12.00 ielīgošanas
pasākums „Visa laba Jāņu zāle”.
Tematiskās izstādes jūnijā
Andris Vikainis „Birografika”;
Babītes vidusskolas keramikas pulciņa bērnu darbi „Putnu dienas”
pedagogu, Ivetas Budes un Solvitas
Eglītes vadībā.
Ievērojamu kultūras darbinieku
jubilejas izstādes
Jūnija jubilāri:
• dabaspētniekam Guntim
Eniņam – 85,
• aktrisei Verai Singajevskai – 95,
• rakstniekam Antonam
Stankevičam – 90,
• dzejniecei Laimai Līvenai – 75,
• franču gleznotājam Polam
Gogēnam – 170,
• norvēģu komponistam
Edvardam Grīgam – 175,
• vācu rakstniekam Ēriham
Marijam Remarkam – 120.
Jaunieguvumu izstāde – bērnu
grāmatas,
nozaru
literatūra,
daiļliteratūra.

Pie Piņķu ūdenskrātuves
27. jūnijā plkst. 17.30 pasākums
Salas sākumskola aicina savai
komandai pievienoties:
• sākumskolas skolotājus (pilnas
slodzes darbs);
• mūzikas skolotāju gan skolā, gan
pirmsskolā, interešu izglītībā (pilnas slodzes darbs);
• direktores vietnieci audzināšanas darbā (uz 1,5 gadu);
• speciālo pedagogu (0,5 slodze).
Novērtēsim jūsu vēlmi attīstīties
kā personīgi, tā arī profesionāli,
gribu sadarboties un iesaistīties
Salas
sākumskolas
nākotnes
veidošanā. Mūsu pamats ir
zinātkārs un dzīvespriecīgs bērns!
Ja esi radošs, jaunām idejām atvērts
pedagogs, iespējams, meklējam tieši tevi! Ieskaties skolas mājaslapā
www.salassakumskola.lv.

dabā visu vecuma grupu iedzīvotājiem fizisko aktivitāšu veicināšanai un saliedēšanai, ko organizēs
Slimību profilakses un kontroles
centrs sadarbībā ar SIA „Prakse.lv”.
Pieteikšanās pasākumam līdz 26. jūnijam, zvanot uz tālruņa numuru
28833806 vai rakstot uz e-pasta adresi rihards.krumins@prakse.lv.
11. augustā – simt dienu pirms
Latvijas simtās jubilejas – Piņķos
notiks Babītes novada vasaras sporta spēles un simtgades zaļumballe
kopā ar grupu „Credo”.
Plkst. 11.00 Babītes novada sporta
spēļu ietvaros notiks Latvijas valsts
simtajai dzimšanas dienai veltīts
100 kilometru stafetes skrējiens
apkārt Piņķu ūdenskrātuvei. Stafetes posma garums katram stafetes
skrējiena dalībniekam aptuveni
1,5 km.
Informācija par pasākumu un
iepriekšēja pieteikšanās (pēc 1. jūlija) skrējienam būs pieejama pašvaldības interneta vietnē www.babite.lv.

Kapsētu svētki Babītes novadā
30. jūnijā plkst. 12.00 Piņķu kapsētā;
22. jūlijā Piņķu ev. lut. draudzes mācītāja vadībā:
• plkst. 11.00 – Piņķu kapsētā,
• plkst. 13.00 – Annas kapsētā,
• plkst. 15.00 – Beberbeķu kapsētā.
Babītes novada PII „Saimīte”
aicina pievienoties
savai komandai
pirmsskolas izglītības skolotāju
uz noteiktu laiku.
Mēs sagaidām no tevis:
• pārliecību, ka pedagoģija ir tavs
aicinājums;
• ka tev ir augstākā izglītība pedagoģijā (var būt arī students, kurš
studē pirmsskolas izglītību);
• prasmi strādāt komandā, labas
saskarsmes un komunikācijas
prasmes.
Mēs tev piedāvājam:
• radošu, atbildīgu un aizraujošu
darbu;
• darbu maiņās;
• darbu prom no pilsētas trokšņa.
Alga pirms nodokļu nomaksas
935 EUR mēnesī (40 stundas nedēļā, darbs maiņās).
Savu CV un motivācijas vēstuli
lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi
saimitespii@babite.lv.
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• Par avīzes sagatavošanu atbild sabiedrisko attiecību speciāliste Māra Mičule
• Par rakstu saturu atbildīgi to autori

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

