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“Dārta” – ceļā 
uz Dziesmu un 
Deju svētkiem
Gatavojoties XXV Vispārējiem 
latviešu Dziesmu un XV Deju 
svētkiem, Babītes novada 
vidējās paaudzes deju kolek-
tīvs “Dārta” 15. aprīlī pie-
dalījās deju skatē Salaspils 
kultūras namā “Enerģētiķis”, 
turklāt pirmo reizi “Dārtas” 
vēsturē – ar diviem sastā-
viem. D grupas dejotāji iegu-
va I pakāpi un 42,78 punktus, 
bet E grupa – II pakāpi ar 
39,44 punktiem. Kolektīva 
vadītājs Lauris Siliņš stāsta, 
kā “Dārta” jūtas septiņu gadu 
pastāvēšanas laikā šodien, 
kas jau piedzīvots un ko plā-
nots sasniegt turpmāk.

Bet vispirms – par pašu Lauri. 
Skolas gados deju prasmi apguvis 
pie deju skolotājas Daces Veides 
(šobrīd Babītes novada bērnu tau-
tas deju kolektīvu PII “Saimīte” 
un “Kaspīne” vadītāja), un, lai gan 
vairākus gadus Babītes vidusskolas 
skolēns dejošanas pulciņu apmek-
lēšanu bija pārtraucis, dzīve atkal 
ir uzvedusi uz deju celiņa, un jau 
1995. gadā Lauris piedalījās Lat-
vijas Skolu jaunatnes Dziesmu un 
Deju svētkos. Pēc tam dejojis Rī-
gas Tehniskās koledžas tautas deju 
kolektīvā “Jancis” un ļoti vērtīgus 
un neaizmirstamus 13 gadus pa-

vadījis augstākā līmeņa kolektīva 
“Daiļrade” sastāvā. Vēlāk divus 
gadus mācījies dejas horeogrāfiju 
Nemateriālās kultūras mantoju-
ma valsts aģentūras organizētajos 
profesionālās pilnveides kursos 
“Latviešu deju skola”. 

Satikšanās ar “Dārtu” notika 
2009. gadā, kad kolektīvs mek-
lēja dejotāju astotajam pārim 
pirms došanās uz deju skati. Pēc 
tās sekoja pārmaiņas kolektīvā, 
un Lauris tika aicināts kļūt par 
kolektīva vadītāju. Par šo laiku 
viņš stāsta: “Man bija ļoti svarīgi 
kolektīva kopējie mērķi, dalīb-
nieku viedoklis, nākotnes ieceres 
un līmenis, ko vēlas sasniegt un 
noturēt. Jāteic, ka sākums nebija 
viegls. Toreiz bijām vien 10 mei-
tenes un 7 puiši, šodien – jau 37 
dalībnieki, tādēļ arī dejojam divos 
sastāvos. Gribētos, lai visiem da-
lībniekiem ir iespēja piedalīties 
lielajā 2013. gada vasaras Latvijas 
deju notikumā.”

Pirms diviem gadiem “Dārta” 
ar Eiropas Savienības un Lauku 
atbalsta dienesta fonda līdzfinan-
sētā projekta palīdzību un Babī-
tes novada pašvaldības finansiālu 
atbalstu ieguva iespēju par vairāk 
nekā 12 000 latu uzšūt jaunus 
tautas tērpus. Un jau pagājuša-
jā vasarā vidējās paaudzes deju 

kolektīvs koncertēja krāšņajos  
Nīcas novada tautas tērpos.

Lauris lepojas ar talantīgajiem 
un aktīvajiem kolektīva dalībnie-
kiem, starp kuriem ir gan atbildīgie 
par iekšējiem kultūras pasākumiem, 
gan par tautas tērpiem, gan naudas 
lietām, savukārt trīs no meitenēm ir 
izveidojušas tautas tērpu ražošanas 
firmu (vairāk informācijas: www.
musturi.lv) un tagad pieņem pasū-
tījumus arī no citiem kolektīviem. 
Jautājot par tautas tērpu daudzvei-
dību, kolektīva vadītājs atzīstas, ka 
patiesībā “Dārta” nevar sūdzēties 
par tērpu trūkumu: “Esam labāk 
nodrošināti, nekā daudzi citi Lat-
vijas novadu kolektīvi.” 

Katras sezonas sākumā “Dārta” 
izvirza jaunus mērķus, paralēli ob-
ligātajai programmai izvēloties arī 
papildu programmas, ko izpildīt 
festivālos, jubilejas reizēs vai svēt-
kos. Iemīļots kļuvis festivāls tepat 
Latvijā “Soļi smiltīs”, kurā piedalās 
piejūras novadu kolektīvi. Tāpat 
arī divus gadus “Dārta” piedalījās 
starptautiskajā tautas deju festivālā 
“Eiropeāde”, kas notika Klaipēdā 
un Tartū. Bet, ņemot vērā festivāla 
lielo dalības maksu un ar to ne-
saistīto kolektīvu dejošanas prasmi, 
Lauris nekautrējoties atzīst, ka jā-
tiecas sasniegt augstāka latiņa: “Šo-
gad dosimies tālākā braucienā –  
uz Turcijas pilsētu Mersinu, kur 
no 16. līdz 21. novembrim notiks 

Citrusu festivāls. Esmu pārlieci-
nāts, ka tā būs ļoti interesanta un 
vērtīga pieredze mums visiem!”

Deju kolektīva darba organi-
zēšana, dejošana, uzstāšanās kon-
certos, piedalīšanās konkursos un 
skatēs uzliek lielu atbildības nastu, 
prasa gan enerģiju, gan savstarpēju 
saliedētību, gan saņemšanos pārva-
rēt uztraukumu, ko dažkārt ir grūti 
īstenot pat pieredzējušiem dejotā-
jiem, tomēr interesantākais sākas 
tad, kad skatītāji kaut ko “slēpja-
mu” nedrīkst pamanīt... Piemēram, 
brīžos, kad kaut kas noiet greizi 
un citiem tas nav jāzina. Lauris 
atceras jautru gadījumu: “Meite-
ne uz deju skati ieradās ar vienu 

deju kurpi, par ko rūpīgi pacentās 
pārmest savam vīram. Tomēr jā-
priecājas, ka dejotāji ir atvērta un 
laipna tauta, cits citam izpalīdz pat 
tad, ja tas saistās ar cita kolektīva 
dalībnieku atbalstu.”

Lai izaicinājuma gars un mī-
lestība pret deju palīdz kolektīvam 
arī šajā atbildīgajā laikā – ceļā uz 
Dziesmu un Deju svētkiem! At-
gādinām, ka jau 19. maijā plkst. 
18.00 Babītes vidusskolas zālē  
“Dārta” priecēs ar uzstāšanos deju 
kolektīvu sadancošanās koncertā 
“Pierīgas danči”.

Ilze Aizsila,
pašvaldības sabiedrisko 

attiecību speciāliste 

Rododendru 
ziedēšanas laiks sācies!  
7. lpp.

Lauris Siliņš, vidējās paaudzes deju kolektīva “Dārta” vadītājs

Salaspilī pēc deju skates 2012. gada 15. aprīlī. DK “Dārta” publicitātes foto

Uz mirkli noticēšu neticamajam, 
ka lietus var augšuplidot,

noticēšu tiešām, un man neapniks 
gaidīt brīnumu,
acīm pavadot mirkli,
pirms izgaist,

uz visu šo dienu atkal noticēšu 
neticamajam
un sekundes augšupsnigs skaisti....
(M. Laukmane)

Sirsnīgi sveicam Emīliju Pasteri 101. dzīves jubilejā!
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Bibliotēkas piedalās zibakcijā 
“Lasīsim kopā!”
Uz soliem vai zālītē, saulē 
vai ēnā – gluži vienalga, 
kur un kā cilvēki iekārtojās 
lasīšanai, – gaisā virmoja 
lasīšanas prieks un 
satikšanās čalas ar draugiem. 
Tā bija Bibliotēkas nedēļas 
ceturtā un pārsteigumiem 
bagātākā diena, 26. aprīlis, 
pēcpusdiena. 

Babītes novada pašvaldības bib-
liotēkas organizēja zibakciju ar 
moto “Lasīsim kopā!”. Tās laikā 
bibliotēku apmeklētāji devās lasīt 
laukā, brīvā dabā. Pasākums pul-
cēja bērnus un pieaugušos, kuri 
lasīšanai varēja izmantot vai nu 
savu līdzpaņemto grāmatu, vai 
kādu darbu no bibliotēkas pie-
dāvātā pārvietojamā izdevumu 
sainīša.

Kāda no zibakcijas jaunākajām 
dalībniecēm, 1. klases skolniece 
Vanesa, jūsmojot par pasākumu, 
pastāstīja, ka zibakcijā tika ie-
saistīta visa klase un tas bijis ļoti 
interesants notikums. 

Savukārt kāda cita lasītāja, 
Ilze, atklāja, kā nokļuvusi zibak-
cijas dalībnieku pulkā. Apmek-
lējot bibliotēku, viņai ir uzdots 
jautājums, vai nevēlētos piedalī-
ties zibakcijā. “Ar lielāko prieku, 
man grāmatas lasīt ļoti patīk!” at-
bildēja Ilze, kura šādu pasākumu 
līdz šim nekad nav pieredzējusi, 
tā nokļūstot norises vietā noteik-
tajā laikā.

Pašvaldības bibliotēkas vadī-
tāja Ilze Valpētere par notikušo 
pasākumu stāsta: “Iniciatīva šai 
akcijai bija Salaspils (RRGB) 
bibliotēkas organizētais darba 
seminārs, kura darba kārtībā 
bija lekcija “Bibliotēka un mārke-

tings” un “Bibliotēka un lietotājs”. 
Lektore mums stāstīja par flash-
mob jeb zibakciju, ko izmanto 
daudzi savas “produkcijas” vai 
“aktivitātes” reklamēšanai, t. i., 
pēkšņi salasās liels cilvēku bars 
publiskā vietā un 15 minušu 
laikā veic darbības ar konkrētu 
mērķi. Mūsu metodiķe Salaspi-
lī, noklausoties lekciju, aicināja 
visas reģiona bibliotēkas Biblio-
tēku nedēļā 26. aprīlī plkst. 14.00 
ņemt grāmatas un žurnālus, iet 
ārā un 15 minūtes visiem kopā 
lasīt kaut vai zaļā pļavā, tā pie-
saistot garāmgājēju uzmanību 
gan vietējai bibliotēkai, gan la-
sīšanai. Akcijas būtība ir tā, ka 

visas bibliotēkas to dara vienā 
dienā un laikā. 

Mēs šo akciju organizējām, ie-
saistot bibliotēkas lasītājus, skolas 
bibliotēku un mazāko klašu sko-
lēnus. Taču akcijas laikā mums 
pievienojās vēl daudz citu inte-
resentu.”

Bibliotēkas darbinieki atzīst, 
ka ir ļoti apmierināti ar notiku-
šo zibakciju, izdevās ieinteresēt 
daudz skolēnu, kas līdz šim nebi-
ja atraduši ceļu uz bibliotēku, un 
pat dažus garāmgājējus, kuriem 
ļoti patika zibakcija. Viņi solījās 
turpmāk nākt uz bibliotēku un 
kļūt par lasītājiem.

Vairāki dalībnieki atzina, ka 

šādas zibakcijas novadā varētu 
veidot biežāk. Tas ir gan intere-
sants piedzīvojums to dalībnie-
kiem, gan patīkams pārsteigums 
garāmgājējiem. Un, lai gan ilga ti-
kai 15 minūtes, pasākums izraisīja 
daudz saulainu emociju ikvienam 
iesaistītajam. 

Bibliotēka piedāvā lasītājiem 
iepazīties ar aprīļa un maija izla-
si no jaunieguvumiem: Dreiže L. 
“Naktstauriņš”, Gregorija F. “For-
tūnas rats”, Makkalova K. “For-
tūnas izredzētie”, Murakami H. 
“1Q84. Pirmā grāmata”, Sabaļaus-
kaite K. “Silva Rerum II”, Vitāle 
Dž. “Bez robežām”, Gailīte S. “Tu 
esi no mūžības”, Linde M. “Citāda 

vēsture. VIII Bizantija”, Olivera L.  
“Delīrijs”, Ruka E. “Gruzija. Sa-
runas ar dūjām”, Rūmnieks V. 
“Viestura zobens”, Stevenson N.  
“Modes vēsture”, Vitmors E. “Je-
ruzalemes pokers”, Votsons S. 
“Pirms es aizeju gulēt”, Žolude I. 
“Sarkanie bērni”, Treisijs B. “Tavu 
panākumu grāmata”, Sirmais M. 
“Mārtiņa Sirmā virtuves padomu 
grāmata”, Kapote T. “Mirjama”, 
Foresters Dž. “Karalienes vārdā”, 
Lī Frānsisa L. “Dūjas ceļš”. Laipni 
aicināti izzināt arī citus bibliotēkas 
piedāvājumus!

Ilze Aizsila, 
pašvaldības sabiedrisko 

attiecību speciāliste

Bibliotēku zibakcijas dalībnieki. Zanes Siliņas foto

Informē Piņķu 
Jāņa ev. lut. draudze
Par pašaizliedzīgu kalpošanu Die-
vam un draudzei maijā Latvijas 
Evaņģēliski Luteriskā Baznīca 
piešķīrusi apbalvojumu “Uzti-
cības vairogs” trim Piņķu Jāņa 
evaņģēliski luteriskās draudzes 
ilggadējiem locekļiem – Laimo-
nim Žuravskim, Maigai Ēķei un 
Artūram Ēķim. 

Apbalvojumus pasniegs arhi-
bīskaps Jānis Vanags dievkalpo-
jumā Sv. Trīsvienības svētkos –  
3. jūnijā plkst. 13.00. 

Šajā svētku dievkalpojumā 
vienlaikus notiks Piņķu Jāņa 
baznīcas restaurētās altārgleznas 
atklāšana, tiks atzīmēta draudzes 
dievnama 140. gadu pamata ak-
mens likšana un kristīti un iesvē-
tīti jaunie draudzes locekļi.

Piņķu draudze sirsnīgi aicina 
visus būt klāt šajā skaistajā no-
tikumā!

Draudzes vārdā –
draudzes mācītājs, prāvests 

Andris Krauliņš

Informē BaBītes novada 
pašvaldīBas socIālaIs dIenests

Sociālā palīdzība Babītes 
novadā 2012. gada aprīlī
Babītes novada pašvaldības Sociā-
lais dienests informē, ka, strādājot 
ar Babītes novada iedzīvotājiem, 
sniedzot materiālu atbalstu un da-
žāda veida pakalpojumus, aprīlī 
tika izlietoti Ls 17 600,97 (pabal-
stiem) un Ls 2814,46 (pakalpoju-
miem). Kopumā veikts sociālais 
darbs ar 500 iedzīvotājiem un 
viņu ģimenēm. 

Ņemot vērā lielo noslogoju-
mu un darba apjomu, Sociālais 
dienests lūdz iedzīvotājus atbal-
stīt citam citu, būt iecietīgiem, 
saprotošiem pret tuviniekiem un 
ģimenes locekļiem un laikus ziņot 
Sociālajam dienestam par iedzī-
votājiem, kuriem neklājas viegli!

Kristīne Kalote,
Sociālā dienesta vadītāja
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Babītes novada pašvaldības domes sēdē
2012. gada 25. aprīlī Domes 

sēdes darba kārtībā 23 punkti. Ba-
bītes novada pašvaldības dome 
lēma:

• ieteikt dzīvojamās mājas Sila 
ielā 1, Babītē, dzīvokļu īpašnie-
kiem sakārtot drenāžas sistēmu 
mājai piegulošajā teritorijā, lai 
nodrošinātu ūdens plūsmu uz 
drenāžas aku pašvaldības valdīju-
mā esošajā teritorijā, kā rezultātā 
mājas pagraba applūšanas iespē-
jamība tiktu samazināta;

• atdalīt no nek. īpaš. “Kosas” 
zemes vienību jauna nek. īpaš. iz-
veidošanai. Atdalāmajai zemes vie-
nībai, kad. apz. 8088 005 0082, pie-
šķirt īpašuma nosaukumu “Ezera 
Kosas”; noteikt nek. īpaš. lietošanas 
mērķi  – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaim-
niecība (NĪLM kods 0101);

• precizēt Babītes novada paš-
valdības domes 28.03.2012. lēmu-
ma “Par pašvaldības zemes nomu” 
(protokols Nr. 5, 14. §) lemjošās 
daļas 4. punktu;

• izbeigt ar 1 personu nomas 
tiesības par pašvaldībai piederošā 
nek. īpaš. “Dārzi” zemes vienības, 
kadastra apzīmējums 8048 009 
0069, daļas iznomāšanu ģimenes 
dārza uzturēšanai;

• noslēgt ar 9 personām ze-
mes nomas līgumu par pašvaldī-
bai piederošā nek. īpaš. “Dārzi” 
un “Cielavas masīvs” zemes vie-
nības daļas iznomāšanu ģimenes 
dārza uzturēšanai;

• atteikt piešķirt adreses nek. 
īpaš. “Zāģētava” un “B.S.M.1-Zā-
ģētava-2”, jo nav izpildīta detālplā-
nojuma realizācijas kārtība un nav 
iesniegta kreditora rakstveida piekri-
šana sadalīt nekustamos īpašumus;

• piešķirt adreses: telpu gru-
pai ar kad. apz. 8048 001 0418 
001 001 adresi: Sūnu iela 5-1, Me-
žāres, Babītes pag., Babītes nov.; 
telpu grupai ar kad. apz. 8048 001 
0418 001 002 adresi: Sūnu iela 5-2, 
Mežāres, Babītes pag., Babītes nov.;

• atdalīt no nek. īpaš. “Kal-
niņi” zemes vienību ar kad. apz. 
8048 001 0033 jauna nek. īpaš. iz-
veidošanai, piešķirot nosaukumu 
“Smilgu pļava” un saglabājot nek. 
īpaš. lietošanas mērķi – zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība (NĪLMK 0101);

• izbeigt zemes pastāvīgās lie-
tošanas tiesības ar 22 personām – 
zemes lietotājiem, kam ar Rīgas 
rajona Babītes pagasta padomes 
15.06.2005. lēmumu (prot. Nr. 10; 
27.§) piešķirts koplietošanā zemes 
gabals “Liberu iela” 0,52 ha platī-
bā. Minēto zemes gabalu ieskai-
tīt Valsts rezerves zemes fondā. 
Saglabāt zemes vienībai noteikto 
nek. īpaš. lietošanas mērķi – zeme 
dzelzceļa infrastruktūras zemes 
nodalījuma joslā un ceļu zemes 
nodalījuma joslā (kods 1101);

• izsniegt izziņu vienai juri-
diskai personai un vienai fiziskai 
personai par atļauju iegūt īpašu-
mā zemi Babītes novadā;

• atļaut turpināt būvniecību 
nek. īpaš. Upenāju ielā 2, Sēbru-
ciemā, Babītes pag. pēc noteikto 
nosacījumu izpildes;

• piešķirt pabalstus 5 perso-
nām sociālās rehabilitācijas mērķu 
sasniegšanai – medicīnisko pakal-
pojumu, medikamentu apmaksai, 
medicīniskām procedūrām un 
manipulācijām;

• noteikt pašvaldības PII “Sai-
mīte” darbu vasaras mēnešos:

- darba režīms dežūrgrupās 
no 4. jūnija līdz 1.  jūlijam;

- iestāde slēgta remontdarbu 
veikšanai no 2.  līdz 29.  jūlijam;

- darbs dežūrgrupu režīmā at-
bilstoši vecāku pieprasījumam no 
30.  jūlija līdz 31. augusta.

Noteikt, ka audzēkņu uzņem-
šana dežūrgrupās notiek pēc raks-
tiska vecāku iesnieguma, veicot 
priekšapmaksu par audzēkņa ēdi-
nāšanu un ja ir pilnībā nosegta 
ēdināšanas maksa par iepriekšē-
jiem mēnešiem. Audzēkņi, kas ir 
apguvuši obligāto sagatavošanas 
programmu pamatizglītības apgu-
ves sākšanai, iestādi apmeklē līdz 
2012. gada 29.  jūnijam.

• saskaņot alkoholisko dzērie-
nu mazumtirdzniecības novietnes: 
SIA “Saliena Golf Course” vasaras 
kafejnīcu “Golfa laukums” un SIA 
“DAD cafe” vasaras kafejnīcu nek. 
īpaš. “Bejas”;

• iesniegt projekta pieteikumu 
“Bērnu rotaļu laukuma izveide 
Babītē, Babītes novadā” Lauku 

attīstības programmas 2007.–
2013.  gadam, 413.  pasākuma 
“Lauku ekonomikas dažādošana 
un dzīves kvalitātes veicināšana 
vietējo attīstības stratēģiju īsteno-
šanas teritorijās” otrajā aktivitātē 
1.3.  rīcībā “Atbalsts sabiedrisko 
aktivitāšu dažādošanai vietējiem 
iedzīvotājiem”. Noteikt, ka pro-
jekta attiecināmās izmaksas ir 
Ls 14 550, no tām atbalsta finan-
sējums Ls 13 095 un pašvaldības 
līdzfinansējums Ls 1455. Projek-
ta līdzfinansējumu nodrošināt 
no Babītes novada pašvaldības 
budžeta līdzekļiem;

• papildināt Babītes novada 
pašvaldības domes 22.02.2012. 
lēmuma “Par Babītes novada 
pašvaldības īpašumā vai lietoju-
mā esošo automašīnu degvielas 
limitiem” (protokols Nr. 4, 23. §) 
1. punktu, nosakot automašīnai 
Škoda Praktik, reģ. nr. HF4277, 
automašīnas degvielas patēriņa 
limitu mēnesī – 100 litrus;

• ieguldīt Ls 18 000 Babītes 
novada pašvaldības SIA “Komu-
nālie pakalpojumi” pamatkapitāla 
palielināšanā;

• apstiprināt Babītes novada 
pašvaldības 2011.  gada pārska-
tu, tostarp bilances kopsummu  
Ls 14 909 956, pamatbudžeta fak-
tiskos ieņēmumus Ls 6 407 764, 
pamatbudžeta faktiskos izde-
vumus Ls  5  157  594, speciālā 
budžeta faktiskos ieņēmumus 
Ls 129 625, speciālā budžeta fak-

tiskos izdevumus Ls 111 477, zie-
dojumu un dāvinājumu budžeta 
faktiskos ieņēmumus Ls 11 478, 
ziedojumu un dāvinājumu budže-
ta faktiskos izdevumus Ls 11 553; 

• apstiprināt Babītes novada 
pašvaldības saistošos noteikumus 
Nr. 8 “Par grozījumiem Babītes 
novada pašvaldības 2012.  gada 
budžetā”;

• ņemt aizņēmumu LR Valsts 
kasē Ls  1  000 000 apmērā paš-
valdības kapitālsabiedrības SIA 
“Babītes siltums” pamatkapitāla 
palielināšanai, ar mērķi nodroši-
nāt pašvaldības līdzfinansējumu 
ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā 
projekta “Ūdenssaimniecības pa-
kalpojumu attīstība Babītē”, iden-
tifikācijas nr. 3DP/3.5.1.1.0/IPIA/
VIDM/007, īstenošanai;

• iedalīt 6  individuālajiem 
sportistiem, Babītes novada ie-
dzīvotājiem, Ls 1650 sporta akti-
vitātēm 2012. gadā;

• piešķirt naudas balvu Ba-
bītes novada pašvaldības terito-
rijas plānotājai Dzirkstītei Paņko 
un Babītes vidusskolas direktora 
vietniekam saimnieciskajā jomā 
Zigfrīdam Jakubikam sakarā ar 
viņu darba stāžu un ieguldījumu 
iestādes mērķu sasniegšanā;

• slēgt pārjaunojuma līgumu 
par nek. īpaš. “Vecpagrabs-1”, 
Piņķi, Babītes pag., nomu ar SIA 
Kopingehus kā nomnieku.

Andrejs Ence, 
pašvaldības domes priekšsēdētājs

Aprīlī veiktie saimnieciskie darbi novadā
Izsludinātie iepirkumi:

• par futbola laukuma sporta 
aprīkojuma piegādi, piedāvājumu 
iesniegšanas termiņš 8.05.2012.;

• par vieglās automašīnas 
nomu operatīvajā līzingā uz  
3 gadiem, piedāvājumu iesnieg-
šanas termiņš 2.05.2012.;

• par Salas sākumskolas tel-
pu remontdarbiem, piedāvājumu 
iesniegšanas termiņš 14.05.2012.

Iepirkuma procedūru 
rezultātā noslēgti līgumi ar:

• SIA “Doma būve” par ielu 
apgaismojuma izbūvi Spilvē, lī-
gumcena – Ls 48 117;

• SIA Hathor par transporta 
pakalpojumiem dažādiem skolēnu, 
sportistu, pašdarbības kolektīvu 
pārvadājumiem, termiņš – 1 gads;

• SIA Armostil par PII “Saimī-
te” rekonstrukciju, līgumcena – 
Ls 104 945;

• SIA “Projekts 3” par Celtnieku 
ielas posma Babītē rekonstrukcijas 
tehniskā projekta izstrādi, termiņš – 
9.07.2012., līgumcena – Ls 2281;

• SIA “Projekts 3” par Pīlādžu 
ielas Piņķos rekonstrukcijas teh-
niskā projekta izstrādi, termiņš – 
9.07.2012., līgumcena – Ls 2013;

• SIA “Projekts 3” par sa-
biedriskā transporta apgriešanās 
laukuma un pieturas Rīgas ielā, 
Piņķos un autobusu pieturvietas 
“Pagrieziens uz Piņķiem”, Rīgas 
ielā, Piņķos būvniecības tehnis-
kā projekta izstrādi, termiņš  – 
9.07.2012., līgumcena – Ls 3038;

• SIA “Projekts 3” par gājēju 
ietves Kleistu ielā, Mežārēs un 
gājēju ietves Meistaru-Rūpnieku 
ielā līdz Priedaines ielai būvnie-
cības tehniskā projekta izstrādi, 
termiņš – 9.07.2012., līgumcena – 
Ls 2818; 

• SIA “ELKO” par Aveņu 
ielas apgaismojuma rekonstruk-
cijas tehniskā projekta izstrādi, 
termiņš – 9.07.2012., līgumcena – 
Ls 2013;

• SIA “VR Projekts” par Babī-
tes novada pašvaldības pārvaldī-
jumā esošo ielu un autoceļu Salas 
pagastā 34 km kopgarumā pla-

nēšanas un profilēšanas darbiem, 
termiņš – 15.04.2014.;

• SIA “VR Projekts” par Babī-
tes novada pašvaldības pārvaldīju-
mā esošo ielu un autoceļu Babītes 
pagastā 60,75 km kopgarumā pla-
nēšanas un profilēšanas darbiem, 
termiņš – 15.04.2014.;

• SIA “VR Projekts” par Babī-
tes novada pašvaldības pārvaldīju-
mā esošo ielu un autoceļu grants, 
šķembu un uzlabotas grunts se-
gumu uzturēšanas darbiem, ter-
miņš – 22.04.2014.;

• SIA “VR Projekts” par Babī-
tes novada pašvaldības meliorāci-
jas sistēmu uzturēšanas darbiem, 
termiņš – 22.04.2014.;

• SIA Bild par Babītes novada 
pašvaldības pārvaldījumā esošo 
ielu un autoceļu asfalta seguma 
uzturēšanas darbiem, termiņš – 
15.04.2014.;

• SIA BaltLine Globe par 
būvuzraudzības pakalpojumiem 
projekta “Babītes poldera sūkņu 
stacijas “Babīte”, krājbaseina un 
maģistrālā kanāla rekonstrukcija” 

realizācijas ietvaros, termiņš  – 
31.10.2013., līgumcena – Ls 33 245;

• SIA “Meliorprojekts” par au-
toruzraudzības pakalpojumiem 
projekta “Babītes poldera sūkņu 
stacijas “Babīte”, krājbaseina un 
maģistrālā kanāla rekonstrukci-
ja” realizācijas ietvaros, termiņš – 
31.10.2013., līgumcena – Ls 6832;

• SIA “Metrum” par zemes ie-
rīcības projekta un zemes robežu, 
situācijas un apgrūtinājumu plānu 
izstrādi nekustamā īpašuma “Kat-
lu māja” zemes vienībai 0,6570 
ha platībā, termiņš – 90 dienas, 
līgumcena – Ls 656;

• SIA “Latvijas energocelt-
nieks” par tehniskā projekta 
izstrādi Lieknas ielas, Egļucie-
mā apgaismošanai, termiņš  – 
26.06.2012., līgumcena Ls 1026;

• SIA “Cimdari” par ielu ap-
gaismojuma remontu Viršu ielā, 
Piņķos, termiņš  – 25.05.2012., 
līgumcena – Ls 1970;

• SIA “Mārupīte RR” par no-
vadgrāvja ierīkošanu gar Babī-
tes novada pašvaldības autoceļu 

C-106 (Griķu ceļš) Salas pagastā, 
posmā no Sila ielas, termiņš  – 
8.06.2012., līgumcena – Ls 9884;

• SIA “R20” par teritoriju ap-
saimniekošanu Babītes novada Sa-
las pagastā, termiņš – 31.10.2014., 
līgumcena – Ls 61 972.

Noslēgti pakalpojumu 
līgumi ar:

• SIA “ELKO” par objekta 
“0,4 kV balsta pārcelšana un ap-
gaismojuma rekonstrukcija Viršu 
ielas krustojumā, Piņķos, Babītes 
novadā” tehniskā projekta izstrādi, 
termiņš – 31.05.2012., līgumce-
na – Ls 476;

• a/s “Sadales tīkls” par elek-
troenerģijas sadales sistēmas pa-
kalpojumu un papildpakalpojumu 
sniegšanu, saņemšanu un apmak-
su, termiņš – 31.12.2012.;

• SIA “EDS” par pārsūknē-
šanas stacijas sadaļu remontu, 
termiņš – 25.05.2012., līgumce-
na – Ls 614.

Elfa Sloceniece,
pašvaldības izpilddirektore
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Aprīlis Babītes novada pašvaldības izglītības iestādēs
Babītes vidusskolā

28. aprīlī skolas iekšpagalmā 
tika svinīgi uzvilkts skolas 
karogs, kurā attēlots Babītes 
vidusskolas logo – “Pūces”. 
Kā savā uzrunā uzsvēra sko-
las direktore Ilze Rozenberga,  
katrai iestādei ir nepieciešama 
sava zīme, savs logo. 
Skanot skolas himnai, 
karogu uzvilka 12. klases 
skolniece Laine Bērziņa, kura 
šogad ieguva 1. pakāpes 
diplomu valsts zinātniski  
pētniecisko darbu konferencē. 

28. aprīļa pēcpusdienā skolā vie-
sojās Aglonas vidusskolas sko-
lotāji, kuri iepazinās ar darbu 
skolā, apmeklējot dabaszinību, 
mājturības, latviešu valodas un 
citu mācību priekšmetu kabinetus, 
lasītavu un metodisko centru, kā 
arī skolas muzeju.

Jau no 2004./2005. mācību 
gada Latvijā tiek rīkots starp-
tautisks matemātikas konkurss  
4. klašu skolēniem “Tik vai... 
Cik?”, kurā piedalās arī Babītes 
vidusskolas skolēni. Šajā mācību 
gadā pirmajās trīs neklātienes 
kārtās piedalījās 18 ceturto kla-
šu skolēni. Uz ceturto kārtu, kas 
notika klātienē Olaines 1. vidus-
skolā, tika uzaicināti pieci Babī-
tes vidusskolas ceturtklasnieki –  
Reina Kotlere, Leonora Fiļa un 
Leonīds Leimanis no 4.a klases 

(sk. I. Bauble), Kristiāna Leidere-
Reine no 4.b klases (sk. I. Ruģe-
le) un Megija Grode no 4.c klases 
(sk. V. Kampenusa). Leonora, Le-
onīds un Kristiāna pēc visu četru 
kārtu rezultātu apkopošanas kop-
vērtējumā ir 2. vietā starp Latvijas 
skolu skolēniem. Ceturtās kārtas 
rezultāti tiek vienlaikus skaitīti kā 
starptautiskā konkursa “Tik vai... 
Cik?” rezultāti, jo uzdevumi sastā-
dīti kopā ar Lietuvas kolēģiem, un 
konkurss notiek vienlaikus Lat-
vijā un Lietuvā. Ļoti liels prieks, 
ka 4.b klases skolniece Kristiāna 
Leidere-Reine ieguvusi 1. vietu, 
bet 4.a klases skolniece Leonora 
Fiļa – 3. vietu. Paldies skolotājām 
Ilzei Ruģelei un Ievai Baublei!

5. maijā skolotājas R. Bancā-
nes vadībā divas skolas komandas 
piedalījās Rīgas apriņķa skolēnu 
pirmās palīdzības sacensībās 
Olainē, kur ieguva 1. un 3. vietu. 
Viena no komandām izvirzīta uz 
valsts sacensībām. 

8. maijā skolēnu līdzpārvalde 
piedalījās atceres pasākumā Les-
tenes brāļu kapos. 9. maijā skolā 
viesojās Latgales priekšpilsētas so-
ciālie pedagogi. 10. maijā skolā 
viesojās PII “Saimīte” un Babītes 
PII bērni. 

Ilga Stašulāne, Anita Kalniņa 
un Gita Sondore, 

Babītes vidusskolas 
direktores vietnieces

Turpmākie pasākumi Babītes vidusskolā
15. maijā visus mīļi gaidīsim Babītes vidusskolā Starptautiskās ģimenes dienas 
pasākumā, lai izstādēs, prezentācijās un koncertā atskatītos uz mācību gadā 
paveikto.
17. maijā notiks jauno pirmklasnieku vecāku sapulces.
18. maijā skolā notiks tradicionālais Pēdēja zvana pasākums un “Ziedu ceļš” 
9. un 12. klašu skolēniem. 
24. maijā skolēnu līdzpārvalde organizē konkursu “Babītes vidusskolas Zelta 
talants”.
25. maijā skolas sporta stadionā notiks Sporta diena, kuras ietvaros tiks no-
skaidrota sportiskākā klase katrā klašu grupā.
31. maijā skolā notiks mācību gada noslēguma pasākumi un audzināšanas 
stundas.
1. un 2. jūnijā gan 5.–9. klašu meiteņu koris skolotājas Sandras Sestules vadībā, 
gan 2.–4. klašu koris skolotājas Ingrīdas Martinsones vadībā piedalīsies Rīgas 
bērnu un jauniešu Mūzikas svētkos “Mēs – pilsētai ceRīgai”. 
8. jūnijā čaklākie un centīgākie skolēni un viņu vecāki tiek aicināti uz apbalvo-
jumu “Zelta pūce”, “Sudraba pūce”, “Bronzas pūce” un “Pūčulēns” pasniegšanas 
pasākumu.
9. jūnijā visi sveicēji tiek gaidīti 9. klašu skolēnu izlaidumā.
21. jūnijā atvadas skolai teiks 12. klases skolēni.

Babītes vidusskolas logo karoga pacelšana 28. aprīlī. Ilzes Aizsilas foto

Babītes vidusskolas direktore un skolotāji karoga pacelšanas 
svinīgajā brīdī. Ilzes Aizsilas foto

Salas 
sākumskolā 
Salas sākumskolā aprīlī 
tika organizēti vairāki 
pasākumi.

2. aprīlī bērni piedalījās kon-
kursā “Dullais desmitnieks”,  
3. aprīlī kopā ar biedrību “Ba-
bītes uzņēmēju klubs” skolas 
pagalmā tika piestiprināti put-
nu būrīši, visi dalībnieki gāja 
rotaļās. Biedrība iepazīstināja 
ar savu darbību novadā. 4. ap-
rīlī notika pirmsskolas izglītības 
grupas “ABC” teātra uzvedums 
“Lieldienu pārsteigums”, savukārt 
10. aprīlī Salas pagasta iedzīvo-
tāji svinēja Lieldienas. 11. aprīlī 
Vides izglītības programmas ie-
tvaros PI grupās notika dažādas 
izstādes un praktiskie darbi.

12. aprīlī Salas sākumskolā 
ciemojās cirka mākslinieku grupa 
“Oki-Doki”. 

19. aprīlī Salas sākumskola 
svinēja 22. jubileju. 

20. aprīlī novada sakopšanas 
darbu ietvaros notika skolēnu un 
pedagogu talka. Tika kopts Bra-
žu ceļa gals un vieta mežā, kur 
notiek vides pulciņa nodarbības 
brīvdabā.

27. un 28. aprīlī Salas sākum-
skolā pieredzes apmaiņā ciemojās 
Aglonas vidusskolas pedagogi. 

Daina Krūmiņa,
Salas sākumskolas direktore

Babītes pirmsskolas izglītības iestādē
Aprīlis Babītes pirmsskolas 

izglītības iestādē iesākās ar Put-
nu dienām. 3. aprīli iestādē vie-
sojās “Babītes uzņēmēju klubs”. 
Ciemiņus kopīgi ar pirmssko-
las izglītības iestādes “Vinnijs” 
bērniem sagaidīja ar pavasarīgu 

priekšnesumu. Bērniem bija liels 
prieks par uzstādītajiem putnu 
būrīšiem. 

4. aprīlī bērni sagaidīja Liel-
dienu zaķus, ar kuriem kopā 
gāja rotaļās, šūpojās un ripināja  
olas. 

No 16. līdz 24. aprīlim bēr-
nudārzā notika Spodrības nedē-
ļa. “Rūķīšu” grupas bērni kopā 
ar skolotājām un auklīti rīkoja 
talku “Sakop savu apkārtni”, iz-
tīrot nelielu gabaliņu no Babītes 
teritorijas – Priežu un Rožu ielas 

krustojumu. Mazākie bērni čakli  
strādāja grupiņās un pastaigu 
laukumiņos.

Marita Aploka, 
Babītes pirmsskolas izglītības 

iestādes vadītājas vietniece 
izglītības jomā

“Dullais desmitnieks”. 
Foto no Salas sākumskolas arhīva
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Pašvaldības sabiedriskās 
kārtības darba rezultāti aprīlī
Babītes novada pašvaldības ad-
ministrācijas Sabiedriskās kārtī-
bas daļa informē, ka sabiedriskās 
kārtības sargi sadarbībā ar Olai-
nes iecirkņa policijas darbinie-
kiem, veicot sabiedriskās kārtības 
uzraudzību Babītes novadā aprīlī, 
veikuši 33 izbraukumus. Mēne-
ša laikā Valsts policijā nogādātas  
8 personas, no kurām 6 – par 
administratīvo pārkāpumu iz-
darīšanu, bet 2 – aizdomās par 
noziedzīgu nodarījumu izdarī-
šanu. Aprīlī saņemti un izskatīti  
17 iedzīvotāju iesniegumi un 

sūdzības, 2 gadījumos snieg-
ta palīdzība ātrās medicīniskās 
palīdzības darbiniekiem nogādāt 
personu slimnīcā, 3 gadījumos 
personas nogādātas mājās. Ar 
12 personām veiktas preventīva 
rakstura pārrunas un pieņemti 
paskaidrojumi.

Par apstāšanās un stāvēšanas 
noteikumu neievērošanu aprīlī 
novadā sastādīti 10 protokoli/pa-
ziņojumi, savukārt par alkoholis-
ko dzērienu vai citu apreibinošo 
vielu lietošanu sabiedriskās vietās 
vai par atrašanos sabiedriskās 

vietās tādā reibumā, kas aizskar 
cilvēka cieņu, sastādīti 5 admi-
nistratīvo pārkāpumu protokoli. 
Sadarbībā ar Valsts policijas dar-
biniekiem aizturēta un nogādāta 
administratīvā aresta izciešanai  
1 persona par mašīnas vadīšanu 
alkoholisko dzērienu ietekmē.

Lūgums ziņot sabiedriskās 
kārtības daļai par konstatētiem 
sabiedriskās kārtības u. c. li-
kumpārkāpumiem pa diennakts 
tālruni 29466001.

Ainārs Skudris, 
sabiedriskās kārtības sargs

Paši mazākie 
mācās rūpes par vidi

Ruta Bārzdaine no PII “Saimīte” 
stāsta: “Viens no lielākajiem šajā 
mācību gadā realizētajiem koppro-
jektiem sadarbībā ar privāto sā-
kumskolu “Vinnijs” ir “Brēmenes 
muzikanti”. Šī ideja mums radās 
pagājušā gada nogalē. Kopprojekts 
tika realizēts vairākos etapos, sā-
kumā noorganizējām kopīgas ra-
došās darbnīcas un “ideju lietu” 
gan “Vinnijā”, gan “Saimītē”, lai 
veidotu skolotājos vienotu redzē-
jumu projekta realizēšanai.

Projekts “Brēmenes muzikanti” 
tika noslēgts 20. aprīlī ar bērnu 
un skolotāju kopīgi radītu liela 
izmēra pasaku tēlu izstādi Piņķu 
centrā, kas bija pieejamas publis-
kai apskatei.”

Renārs Krīgers no sākumsko-
las “Vinnijs” dalās iespaidos par 

paveikto: “Izstādē varēja apskatīt 
vairāku mēnešu garumā tapušos 
“Brēmenes muzikantus” un pilsētu, 
ko veidoja sākumskola “Vinnijs” 
un PII “Saimīte”. Izstādes mērķis 
bija mudināt iedzīvotājus piedalī-
ties Latvijas sakopšanas talkās, kā 
arī pievērst uzmanību atkritumu 
šķirošanai. Pasākumā bērnus prie-
cēja viesis no biedrības “Latvijas 
zaļā josta” – ezis Jostiņš. Bērni, ve-
cāki un iedzīvotāji kopīgi dziedāja, 
dejoja, gāja rotaļās un priecājās.”

“Par tīru Latviju!” – tā skanēja 
projekta pamatdevīze, jo māks-
las darbu radīšanai tika izmantoti 
visdažādākie sadzīves atkritumi –  
plastmasas pudeles, piena, cuku-
ra u. c. pakas, olu bretes, plēves 
maisiņi un daudzas citas it kā 
izmetamas lietiņas.

“Darbojoties ar šiem materiā-
liem, Lielās talkas dienā gribējām 
vispirms paši sev un arī citiem 
rādīt, ka ir jārūpējas par vietu, 
kur dzīvojam, par to, ka tikai mēs 
paši varam savu tuvāko un tālāko 
apkārtni saudzēt, kopt, uzpost un 
padarīt patīkamu dzīvošanai. Šis 
projekts bija kā jauna darba forma 
vides audzināšanā. Priecājāmies 
par mūsu kopīgo veikumu un par 
to, ka varējām radīt iespēju arī 
Piņķu sabiedrībai mūsu ciematu 
ieraudzīt kaut nedaudz krāsainā-
ku,” uzsver Ruta Bārzdaine.

Informācija sagatavota pēc 
PII “Saimīte” vadītājas vietnieces 
izglītības darbā Rutas Bārzdaines 

un privātās sākumskolas 
“Vinnijs” projektu vadītāja 

Renāra Krīgera materiāliem  

Babītes mūzikas skolā aprīlī
3. aprīlī Babītes mūzikas skolas 
audzēkņi kopā ar Jāzepa Mediņa 
Rīgas mūzikas vidusskolas flautas 
klases studentiem un Mārupes pa-
gasta jaukto kori sniedza koncertu 
Rīgā Sv. Pētera baznīcā. 

5. aprīlī mūzikas skolas au-
dzēkņi sniedza koncertu Rīgā, 
Imantas bērnu aprūpes centrā. 

11. aprīlī Babītes mūzikas sko-
lā koncertu sniedza Jāzepa Me-
diņa Rīgas mūzikas vidusskolas 
flautas klases studenti, pedagogs 
Andis Klučnieks. 

13. aprīlī 1. klases audzēkne 
Aija Kļava piedalījās komponista 
Alvila Altmaņa dziesmu konkur-
sā “Ulbrokas vālodzīte” Ulbrokas 
Mūzikas un mākslas skolā. 

13. aprīlī 3. akordeona kla-
ses audzēkne Elīza Kate Dreiska,  
3. flautas klases audzēkne Emīlija 
Pudova un 4. kokles klases au-
dzēknis Dzintars Lipors piedalījās 
Noras Novikas VI Starptautiskajā 
mazās kamermūzikas konkursā 
Mārupes MMS un ieguva II pa-
kāpes diplomu. 

14. aprīlī 6. klases audzēkne 

Arta Lipora piedalījās VI Jēkaba 
Graubiņa Jauno pianistu konkursā 
Līvānu Mūzikas un mākslas skolā, 
kur ieguva III pakāpes diplomu. 

18. un 19. aprīlī 6. kokles kla-
ses audzēkne Katlīna Bernāne,  
7. čella klases audzēkne Elīza 
Sestule un 5. klavieru klases au-
dzēkne Milēna Kosareva piedalījās 
Starptautiskajā Jauno mūziķu kon-
kursā Viva la musica Daugavpils 
Mūzikas vidusskolā. Elīza Sestule 
ieguva atzinības rakstu, bet Ka-
talīna Bernāne konkursā ieguva 
Grand Prix un I pakāpes diplomu.

No 25. līdz 29. aprīlim kla-
vieru klases audzēknes Beatrise 
Amoliņa, Evija Kļava, Milēna Ko-
sareva un Sindija Korsaka-Mille 
piedalījās III Starptautiskajā pia-
nistu konkursā Polijā Augustovas 
Mūzikas skolā. 29. aprīlī 7. čella 
klases audzēkne Elīza Sestule pie-
dalījās 7. Starptautiskajā Kārļa Da-
vidova čellistu konkursā Kuldīgas 
Mūzikas skolā.

Inita Pūķe,
Babītes mūzikas skolas 

direktore

Pirmsskolas izglītības 
iestādē “Saimīte”
Vides audzināšana 
netradicionālās formās
PII “Saimīte” skolotāju kolektīvs 
nemitīgi meklē jaunas darba for-
mas, un aktuālākā no visām paš-
reiz ir projekti. Ir realizēti daudzi 
projekti grupās, kuros darbojoties 
bērni ar interesi un lielu aizrau-
tību apgūst jaunas zināšanas un 
prasmes. 

Veiksmīgākos no realizētajiem 
projektiem PII “Saimīte” publicēja 
laikrakstā “Izglītība un Kultūra” –  
tie bija “Pūķis”, “Superzēni” un 
“Supermeitenes”.

Kā labu darba formu pirms-
skolas izglītības iestāde vērtē arī 
skolotāju personīgos projektus, 
kuros katrs skolotājs var apliecināt 
savas stiprās puses, savas spējas 
un intereses, vienlaikus dodot 
savu personīgo pienesumu visas 
iestādes dzīves bagātināšanā.

Mēneša notikumi 
Aprīlī PII “Saimīte” audzēkņus 
priecēja dažādi izklaides un izglī-
tojošie pasākumi: 2. aprīlī viesojās 
Dzintra Duka-Maisaka ar leļļu iz-
rādi bērniem “Pasaka par Diega-
biksi”, bet 3. aprīlī Putnu dienu 
ietvaros pie Babītes vidusskolas 
bērni piedalījās biedrības “Babītes  

uzņēmēju klubs” organizētajā 
pasākumā, kurā tika uzstādīti un 
dāvināti putnu būrīši. 

Savukārt 4., 5. aprīlī tika or-
ganizēti Lieldienu pasākumi bēr-
niem visu vecumu grupās. Sko-
lotāji šim notikumam par godu 
iestudēja izrādi “Rūķu Lieldienas”. 
Bet skolotāju personīgo projektu 
ietvaros 3–4 gadus veciem bēr-
niem grupās “Mazputniņi” un 
“Pīlādzīši” noorganizēts Lieldie-
nu pasākums brīvdabā. Skolotājas 
Lienas Bernhardes bērnu ansamb-
lis “Mazās pērlītes” piedalījās kon-
certā Babītes pašvaldības dienas 
centrā.

Aprīlī 5–6 gadus vecu bērnu 
grupas ar saviem darbiem pie-
dalījās a/s Balticovo izsludināta-
jā zīmējumu konkursā “Krāso! 
Sūti! Svini!”, kur 2 bērnu darbi 
tika atzīmēti kā labākie, un tos 
bija iespēja vērtēt Balticovo vietnē 
internetā.

20. aprīlī noslēdzās koppro-
jekts “Brēmenes muzikanti”, kas 
tapis sadarbībā ar privāto sākum-
skolu “Vinnijs”.

Ruta Bārzdaine,
PII “Saimīte” vadītājas 

vietniece izglītības darbā

Ezis Jostiņš – viesis no biedrības “Latvijas zaļā josta”. Foto no PII “Saimīte” arhīva
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Projekts “Babītes poldera sūkņu stacijas “Babīte”, 
krājbaseina un maģistrālā kanāla rekonstrukcija” 
Babītes novadā turpinās
2011. gada 27. oktobrī Rīgā, Cen-
trālajā finanšu un līgumu aģen-
tūrā, starp Centrālo finanšu un 
līgumu aģentūru un Babītes no-
vada pašvaldību tika parakstīta 
vienošanās Nr. 3DP/3.4.1.5.2./11/
APIA/CFLA/001/001 par Eiropas 
Savienības Eiropas reģionālās attīs-
tības fonda darbības programmas 
2007.–2013. gadam “Infrastruktūra 
un pakalpojumi” apakšaktivitātes 
Nr. 3.4.1.5.2. “Hidrotehnisko būvju 
rekonstrukcija plūdu draudu risku 
novēršanai un samazināšanai” pro-
jekta Nr. 3DP/3.4.1.5.2./11/APIA/
CFLA/001 projekta nosaukums 
“Babītes poldera sūkņu stacijas 
“Babīte”, krājbaseina un maģistrālā 
kanāla rekonstrukcija”” īstenošanu.

Projekta ietvaros paredzēts 
veikt Babītes poldera sūkņu stacijas 
“Babīte”, piegulošā krājbaseina un 
maģistrālā kanāla rekonstrukciju.

Projekta ietvaros ir noslēgti 
šādi līgumi:

1) būvdarbu līgums “Babītes 

poldera sūkņu stacijas “Babīte”, 
krājbaseina un maģistrālā kanā-
la rekonstrukcija”, izpildītājs –  
SIA Riga rent, līguma summa  
Ls 561 158,59 (ar PVN);

2) būvuzraudzības pakalpoju-
mu līgums “Babītes poldera sūk-
ņu stacijas “Babīte”, krājbaseina 
un maģistrālā kanāla rekonstruk-
cijas būvuzraudzības veikšana””, 
izpildītājs – SIA BaltLine Globe, 
līguma summa Ls 33 245 (ar 
PVN);

3) autoruzraudzības līgums 
“Babītes poldera sūkņu stacijas 
“Babīte”, krājbaseina un maģistrālā 
kanāla rekonstrukcijas autoruz-
raudzības veikšana””, izpildītājs –  
SIA “Meliorprojekts”, līguma sum-
ma Ls 6832 (ar PVN). 

Plānotais būvdarbu izpildes 
termiņš – 2013. gada 31. augusts, 
objekta nodošanas ekspluatācijā 
termiņš 2013. gada 31. oktobris. 

Projekta mērķis ir samazināt 
plūdu riska draudus Babītes no-

vada teritorijā, kas atbilst plūdu 
risku novērtēšanas un pārvaldī-
bas nacionālās programmas pirmā 
plūdu riska ārkārtas scenārija 1C 
kritērijam, kas raksturo draudus 
pilsētām, kuras apdraud vairāku 
plūdu cēloņu kombinācija. 

Projekta kopējās izmaksas: 
Ls 678 851,73 (100 % ERAF fi-
nansējums), projekta īstenošanas 
laiks: 2011. gada oktobris–2013. 
gada novembris, atbildīgā iestāde: 
Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrija, sadarbības 
iestāde: Centrālā finanšu un lī-
gumu aģentūra.

Jolanta Pupkeviča,
Babītes novada pašvaldības 

projektu vadītāja

Babītē būvēs jaunas ūdens ieguves, 
attīrīšanas un uzglabāšanas iekārtas
19. aprīlī Babītē notika 
simboliska ūdens ieguves, 
attīrīšanas un uzglabāša-
nas iekārtu pamatakmens 
guldīšana projekta “Ūdens-
saimniecības pakalpojumu 
attīstība Babītē” ietvaros.

Eiropas Savienības Kohēzijas fon-
da līdzfinansētā projekta “Ūdens-
saimniecības pakalpojumu attīstība 
Babītē” (turpmāk – Projekts) ie-
tvaros Babītes novada pašvaldības 
kapitālsabiedrība SIA “Babītes sil-
tums” ar personu apvienību “KL” 
21.11.2011. noslēdza būvniecības 
līgumu “Ūdens attīrīšanas iekār-
tu projektēšana un izbūve Babī-
tes novadā” par Ls 1 148 925,50 
(bez PVN), līguma izpildes ter-
miņš – 1.06.2013. Līguma ie-
tvaros paredzēts izbūvēt jaunas 
ūdens ieguves, attīrīšanas un uz-
glabāšanas iekārtas Babītes ciemā 
(ar kopējo jaudu 675 m3/dnn)  
un Piņķu ciemā (ar kopējo jaudu 
1355 m3/dnn). 

Uz šo brīdi līguma ietvaros 
Babītes ciemā ir veikta divu artē-
zisku urbumu izbūve, kā arī sākta 
ūdens ieguves, attīrīšanas un uz-
glabāšanas iekārtu izbūves sagata-
vošana un turpinās projektēšana 

Piņķu ciema ūdens ieguves, attī-
rīšanas un uzglabāšanas iekārtām.

Kopumā Projekta ietvaros 
paredzēts izbūvēt jaunus ūdens-
apgādes tīklus 16 356 m, jaunus 
kanalizācijas tīklus 13 033 m, 
veikt esošā galvenā kanalizācijas 
kolektora rekonstrukciju, izbūvēt 
12 jaunas kanalizācijas sūkņu sta-
cijas, kā arī izbūvēt jaunas ūdens 
attīrīšanas iekārtas Babītē un Piņ-
ķos ar nepieciešamo tehnoloģisko 

nodrošinājumu (jaunas artēziskās 
akas, jauni tīrā ūdens uzglabāšanas 
rezervuāri, jaunas otrā pacēluma 
ūdens sūkņu stacijas).

Babītes novada pašvaldības 
kapitālsabiedrība SIA “Babītes sil-
tums” informē, ka papildus ūdens 
ieguves, attīrīšanas un uzglabā-
šanas iekārtu projektēšanas un 
izbūves darbiem šobrīd turpinās 
darbi pie ārējo ūdens un kanali-
zācijas tīklu būvniecības Babītes 

ciemā, Priežuciemā un Piņķu 
ciemā – līdz šim Projekta ietva-
ros izbūvēti 8672 m ūdensvada 
tīklu, 5932 m kanalizācijas tīklu, 
914 m kanalizācijas spiedvada,  
8 kanalizācijas sūkņu stacijas,  
126 ūdensvada pieslēgumi un  
123 kanalizācijas pieslēgumi. Ko-
pumā Projekta ietvaros 2011. un 
2012. gadā apgūti finanšu līdzekļi 
Ls 1 887 940 apjomā no kopējās 
projekta tāmes – Ls 5 864 691.

Projektu “Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu attīstība Babītē” 
līdzfinansē Eiropas Savienība. Fi-
nansējuma saņēmējs šī projekta 
ietvaros ir SIA “Babītes siltums”. 
Projekta administratīvās, finanšu 
un tehniskās vadības uzraudzību 
nodrošina LR Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrija.

Ilze Aizsila,
pašvaldības sabiedrisko attiecību 

speciāliste

Sociālā kampaņa 
“Esmu mazs – saudzē mani!”
Sākot sociālo kampaņu un infor-
mējot par pētījuma “Mazu bērnu 
tiesību aizsardzības sistēmas iz-
vērtējums” rezultātiem, “Centra 
Dardedze” speciālisti norāda, ka 
pavisam mazie bērni ir īpaša riska 
grupa, jo tie retāk nonāk speciā-
listu redzeslokā un atpazīt var-
darbību bērniem no 0 līdz 3 gadu 
vecumam ir daudz sarežģītāk, jo 
mazuļi ir pilnībā atkarīgi no ap-
rūpētāja un paši nespēj izstāstīt, 
kas ar viņiem ir noticis. 

“Vecāku prasmju un zināša-
nu trūkums par bērna attīstību 
ir būtisks vardarbības pret mazu 
bērnu riska faktors. Topošajiem 
un jaunajiem vecākiem vecāku 
apmācību pieejamība un iespējas 
ir ierobežotas, kā arī jauniešu iz-
glītībai skolās šiem jautājumiem 
netiek pievērsta pienācīga uz-
manība,” stāsta pētījuma autore 
sociālantropoloģe, Latvijas Uni-
versitātes docente Aivita Putniņa.

Veselības ministre Ingrīda Cir-
cene, atzīstot, ka mātes un bērna 
veselības jautājumi ir aktuāla sa-

biedrības problēma, norāda, ka ir 
jāuzlabo slimību prevencija, profi-
lakse un patronāžas pakalpojumu 
nodrošināšana. Būtisku ieguldīju-
mu šo problēmu risināšanā varētu 
sniegt arī ģimenes ārsta otrā māsa 
vai ārsta palīgs reģionos.

Kampaņas laikā tika atklāta 
vietne www.paligsvecakiem.lv, kurā 
pieejama informācija par pozitīvas 
disciplinēšanas metodēm, bērna 
vecumposma raksturīgajām iezī-
mēm, atbalsta pasākumiem un arī 
organizācijām vecākiem. Tāpat ir 
izdota arī brošūra “Augsim kopā – 
veiksmīgas bērnu audzināšanas 
pamati”, kuras jaunie vecāki varēs 
saņemt arī dažādos sociālajos die-
nestos Latvijā. 

Kampaņas idejas autors ir 
nevalstiskā organizācija Nobody’s 
Children Foundation (Polija), 
kas par savu sadarbības partneri 
Latvijā izvēlējusies nodibinājumu 
“Centru Dardedze”. 

Agnese Megne,
nodibinājuma 

“Centrs Dardedze” vadītāja

SIA “Babītes siltums”

Sākta ūdens 
ieguves, 
attīrīšanas un 
uzglabāšanas 
iekārtu 
betonēšana. 
Ilzes Aizsilas foto

Informācija par projektu
2010. gada 26. oktobrī Rīgā Vides ministrijā starp Vides mi-
nistriju, Babītes novada pašvaldību un SIA “Babītes siltums” 
tika parakstīts civiltiesiskais līgums par Eiropas Savienības 
Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansētā projekta “Ūdenssaim-
niecības pakalpojumu attīstība Babītē” (identifikācijas Nr. 
3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/007) (turpmāk tekstā – Projekts) 
īstenošanu. Projekta kopējās izmaksas ir Ls 5 864 691, no tā 
attiecināmās izmaksas Ls 3 740 101,65 (tostarp ES Kohēzijas 
fonda līdzfinansējums Ls 3 523 156, Babītes novada pašval-
dības līdzekļi Ls 171 186,88, SIA “Babītes siltums” līdzekļi 
Ls 45 758,77). Finansējums neattiecināmajām izmaksām –  
Babītes novada pašvaldības līdzekļi Ls 828 813,12, SIA “Ba-
bītes siltums” līdzekļi Ls 1 295 776,23 (tostarp finansējums 
pievienotās vērtības nodoklim Ls 1 016 481,25).
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Babītes mūzikas skola uzņem audzēkņus
• Sagatavošanas un 1. klasē: klavierspēle, akordeona spēle, 
vijoļspēle, čella spēle, kokles spēle, flautas spēle, trompetes spēle, 
sitaminstrumentu spēle.
• Interešu izglītībā: klavierspēle, akordeona spēle, vijoļspēle, 
čella spēle, kokles spēle, flautas spēle, trompetes spēle, 
sitaminstrumentu spēle, ģitāras spēle, solo dziedāšana.

Iestājoties skolā, nepieciešami šādi dokumenti:
• iesniegums uz skolas sagatavotas veidlapas;
• dzimšanas apliecības kopija;
• ārsta izziņa par veselības stāvokli.

Konsultācijas un dokumentu pieņemšana:
otrdien, 29. maijā, no plkst. 17.00 līdz 19.00 Babītes mūzikas skolā, 
Babītes vidusskolas 4. stāvā.

Iestājeksāmens vispārējās muzikalitātes pārbaudē 
(muzikālā dzirde, ritms, atmiņa): 
ceturtdien, 31. maijā, no plkst. 17.00 līdz 19.00.

Vairāk informācijas pa tālruni 67914683, 29156969.

Friziera pakalpojumi mājās 
aprūpējamiem cilvēkiem

Babītes novada iedzīvotāji, kuriem veselības apstākļu vai kādu 
citu iemeslu pēc (invaliditāte, aprūpe mājās u. c.) ir liegta iespēja 
pārvietoties ārpus mājas, salons-frizētava SIA “Marite S” piedāvā 

friziera pakalpojumus ar izbraukumu uz mājām. 
Lai vienotos par pakalpojuma saņemšanas iespējām un izmaksām, 

zvaniet pa tālruni 67914753 vai mob. tālr. 26823985 vai rakstiet: 
marite224@inbox.lv.

Friziere Mārīte Skripko 

Veterinārārsta bezmaksas  
konsultācijas Piņķos 

Līdz ar jauno tirdzniecības centru “Elvi” Piņķos iedzīvotāju priekam 
un ērtībām durvis vēris arī zooveikals Pet Imperium. Zooveikalā 

strādā apmācīti un zinoši darbinieki, kas ne vien palīdzēs izvēlēties 
konkrētajam dzīvniekam piemērotāko, bet arī piedāvās klientiem 

bezmaksas veterinārārsta konsultācijas par visiem ar dzīvnieka 
veselību un labturību saistītajiem jautājumiem. 

Papildu informācija: 
zooveikals Pet Imperium, Rīgas iela 8, Piņķi.

Rododendru ziedēšanas laiks sācies!
LU Rododendru selekcijas un iz-
mēģinājuma audzētavā “Babīte”  
rododendru ziedēšanas laiks 

nu ir sācies. Audzētava atvērta 
apmeklētājiem ik dienu plkst. 
9.00–16.00 līdz 15. jūnijam. 

Atgādinām, ka pirmsskolas 
vecuma bērniem, personām ar 
invaliditāti un LU studentiem un 
darbiniekiem ieeja ir bez mak-
sas. Biļešu maksa pieaugušajiem ir  
Ls 1,50, pensionāriem un studen-
tiem Ls 1, skolēniem – Ls 0,50. 
Interesentiem ir iespēja pieteikt 
grupu apmeklējumu ekskursiju 
organizēšanai gida pavadībā.

Aicinām uz koncertu! 
2. jūnijā plkst. 14.00 audzēta-

vas apmeklētājiem koncertu sniegs 
Latvijas Republikas Zemessardzes 
orķestris. 

Koncerts apmeklētājiem par 
brīvu (jāmaksā tikai ieejas maksa 
audzētavā).

Vairāk informācijas: 
www.rododendri.lu.lv

Kultūras afIša
26. maijā
Salas pagasta svētki 
“Mēs savam novadam...”
12.00 Svētku ieskandināšana (pie doktorāta). 
Spēlē Latvijas Universitātes pūtēju orķestris.
12.30 Svētku gājiens pa Spuņciema ielu. Pēc gā-
jiena – svētku atklāšana Sporta un kultūras centra 
pagalmā. Dienas garumā dažādas sporta aktivitā-
tes. Aktīvākie dalībnieki saņems balvas no Babītes 
novada pašvaldības. Sportiskākajai ģimenei balvā  
velosipēds!
15.00 Salas pagasta amatierteātra “Kalambūrs” 
izrāde “Divi forši suņi” (autors Lelde Stumbre, 
režisore Sandra Kaņepe). Sporta un kultūras centrā 
“Pīlādzīšos” otrā stāva zālē.
18.00 Svētku koncerts ”Veram durvis vasarai”. 
Piedalās LNT šova “Latvijas dziedošās ģimenes” 
dalībnieces māsas Legzdiņas, Babītes novada dzie-

došās Matuļu un Pūķu ģimenes, mūsdienu deju 
grupa “Platīns” un senioru deju kopa “Gāte”.
21.00 Balle kopā ar grupu “Lauku muzikanti”.

3. jūnijā
Ikgadējie Bērnu svētki
Babītes vidusskolas sporta laukumā
11.45 Svētku gājiens no PII “Saimīte” līdz skolas 
sporta laukumam.
12.00 Svētku koncerts. Piedalās novada pirms-
skolas un sākumskolas audzēkņi.
14.30 Laura Reinika koncerts “Es skrienu”.
Būs piepūšamās atrakcijas, vizināšanās ar trak-
torvilcieniņu, gardumu tirdziņš un daudzas citas 
interesantas nodarbes!
Ieeja pasākumos bez maksas. 
Atbalsta Babītes novada pašvaldība.
Visi mīļi aicināti!

Satiksmes ierobežojumi 
autoceļa A10 Rīga–Ventspils 
posma rekonstrukcijas laikā 
No 2012. gada 19. aprīļa tika 
sākta projekta “Autoceļa A10 
Rīga–Ventspils posma 23,84–
36,49 km segas rekonstruk-
cija” realizācija. Ceļa posms 
atrodas Babītes novada Salas 
pagasta teritorijā.

Pasūtītājs: VAS “Latvijas Valsts 
ceļi”.

No 19. aprīļa notiek objekta 
sagatavošanas darbi, taču 7. maijā 
tiks sākti ceļu būvdarbi. Līdz ar to 
minētajā ceļu posmā paredzami 
ievērojami satiksmes ierobežojumi. 

Satiksme netiks slēgta, bet tiks 
organizēta vairākos posmos, re-
versi pa vienu joslu, izmantojot 

luksoforus un satiksmes regulē-
tājus. Līdz ar to ievērojami palie-
lināsies laiks, kas nepieciešams šī 
ceļa posma veikšanai.

SIA “Lemminkainen Latvija” 
lūdz jūs izturēties ar sapratni pret 
šiem ierobežojumiem un informēt 
visas jūsu saistošās institūcijas, 
kuru darbību ietekmēs šī projek-
ta realizācija. 

Būvdarbus plānots pabeigt 
2012. gada novembrī.

 Jānis Fedotovs,
SIA “Lemminkainen Latvija” 

projektu vadītājs
Tālr. 67358048

Janis.Fedotovs@lemminkainen.lv
www.lemminkainen.lv

Ielūdzam uz Babītes novada 
Salas pagasta svētkiem 

“MēS SAVAM noVADAM...” 
26. maijā plkst. 12.00 
Spuņciemā!

Ilzes Aizsilas foto
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Par avīzes sagatavošanu atbild sabiedrisko 
attiecību speciāliste Ilze Aizsila.

Tālrunis: 67914650, fakss: 67914435, 
e-pasta adrese: dome@babite.lv

Avīze internetā: www.babite.lv
Iznāk vienu reizi mēnesī. 
Tirāža: 3000 eksemplāru.

Izdevējs: SIA “Rīgas Apriņķa Avīze”.

sporta ZIŅas 
Peldēšana
17. aprīlī Babītes sporta komplek-
sa peldbaseinā notika atklātās sa-
censības peldēšanā bērniem.

Piedalījās 148 jaunie peldētāji 
no astoņām Pierīgas novadu sko-
lām. Sacensības notika četrās ve-
cuma grupās. Visvairāk godalgoto 
vietu izcīnīja Babītes vidusskolas 
peldētāji – 23 medaļas. Ulbrokas vi-
dusskola ieguva 16, Krimulda – 10, 
Ādaži – 8, Inčukalns – 6, Berģi – 4, 
Mārupes vidusskola un Jaunmāru-
pes sākumskola pa divām medaļām.

Latvijas Sporta 
veterānu savienības 
49. sporta spēles
14. aprīlī Madonā notika veterānu 
sacensības dambretē. Individuāli 
Staņislavs Kojalovičs grupā 70+ 
izcīnīja 2. vietu.

21. aprīlī Bauskā norisinājās 
veterānu florbola sacensības vī-
riešiem. Sporta kluba “Babīte” 
komanda izcīnīja 3. vietu. 

5. maijā Daugavpilī norisinā-
jās vieglatlētikas pavasara kross. 
Komandu vērtējumā sporta kluba 
“Babīte” komanda izcīnīja 5. vie-
tu. Individuāli godalgotās vietas 
izcīnīja: 1. vietu Ilona Kojaloviča 
(vecuma grupā 45+), 1. vietu Dai-
ga Dābola (30+), 3. vietu Andris 
Kojalovičs (40+).

Pierīgas novadu 
2012. gada sporta spēles
Ir noslēgušās zāles futbola sacen-
sības, kurās Babītes novada fut-
bolisti 13 komandu konkurencē 
izcīnīja 7. vietu. 

 
Volejbols
14. un 15. aprīlī Rīgas Olimpiska-
jā centrā norisinājās Augstskolu 

atklāto sacensību (Studentu līgas) 
play-off spēles. Sporta kluba “Ba-
bīte” sieviešu volejbola komanda 
izcīnīja zelta medaļas, uzvarot vi-
sās spēlēs. LSPA 2-0 (25-19;25-
14), LDz Cargo 2-0 (25-22;25-19), 
RVS 2-0 (25-19;25-18), SK RTU 
2-0 (25-21;25-17) un Kuldīgas 
NSS 2-0 (25-22;25-16).

20.–22. aprīlī Babītes sporta 
kompleksā norisinājās Latvijas 
III Olimpiādes priekšsacīkstes  
1. kārtas A grupas spēles sieviešu 
komandām. Babītes novada ko-
manda visās piecās spēlēs izcīnīja 
uzvaras: Gulbenes novadu 3-0 (25-
14; 25-10; 25-15), Ikšķiles novadu 
3-0 (25-6; 25-14; 25-14), Kandavas 
novadu 3-0 (25-10; 25-20; 25-9), 
Valmieras pilsētu 3-1 (19-25; 25-
12; 25-23;25-10) un Salacgrīvas 
novadu 3-0 (25-9; 25-16; 25-12), 
iekļūstot 2. kārtā, kas norisināsies 
Valmierā Vidzemes Olimpiskajā 
centrā 26. un 27. maijā. No 1. 
kārtas kvalificējušās A grupas ko-
mandas izspēlēs katra pa vienai 
spēlei ar komandām, kas kvalificē-
jušās no B grupas. Pēc otrās kār-
tas četras komandas, kuras iegūs 
visvairāk punktu, kvalificēsies Lat-
vijas III Olimpiādes finālturnīram  
Liepājā 6.–8. jūlijā. 

Otro kārtu komandas iesāk ar 
šādiem punktiem:

Pašvaldība Punkti
1. Babītes novads 6
2. Jelgavas pilsēta 5
3. Daugavpils pilsēta 4
4. Valmieras pilsēta 3
5. Gulbenes novads 0
6. Kuldīgas novads 0

22. aprīlī Lielvārdē noslēdzās 
Latvijas Tautas sporta asociācijas 

XVI Ziemas čempionāts. Sporta 
kluba “Babīte” veterānu komanda 
40+ mazajā finālā izcīnīja sudraba 
medaļas.

29. aprīlī Mārupē norisinājās 
“Mārupes kauss 2012”. 1. vietu 
izcīnīja sporta kluba “Babīte” 
sieviešu volejbola komanda.

29. aprīlī Talsos norisinājās 
Talsu kauss volejbola veterānu 
komandām. Sporta kluba “Babīte” 
vīriešu veterānu komanda vecuma 
grupā 50+ izcīnīja 2. vietu.

4. maijā Pludmales sporta cen-
trā “Brazīlija” norisinājās starppa-
audžu pludmales volejbola tur-
nīrs. Turnīra mērķis bija sekmēt 
pludmales volejbola attīstību un 
popularitāti valstī, kā arī veicināt 
starp paaudžu solidaritāti Eiropas 
Aktīvo vecumdienu un starppa-
audžu solidaritātes gada ietvaros. 
Turnīrā piedalījās jaunietes U-17, 
jaunieši U-15, U-17 un vīrieši ve-
terāni vecuma grupā 50+.

No mūsu novada vecuma 
grupā 50+ piedalījās un izcīnīja 
2. vietu Guntars Reika pārī ar rī-
dzinieku Kasparu Ozoliņu.

Florbols
Ir noslēdzies Latvijas čempionāts 
florbolā sievietēm. Sieviešu virslī-
gas komandā FK “Ķekava” sastā-
vā bronzas medaļas izcīnīja mūsu 
novadniece Elīza Bērziņa un 

sporta kluba “Babīte” vīriešu ko-
mandas trenere Kristīne Ēvalde.  
Valsts čempione otro gadu pēc 
kārtas RSU-Runway sastāvā 
bija Tatjana Varša, kļūstot par 
čempionāta trešo labāko vārtu  
guvēju.

Nūjošana
28. aprīlī Rīgā Biķernieku sporta 
bāzē notika Rīgas pusmaratons 
nūjošanā. Šajās sacensībās pieda-
lījās arī Babītes novada pārstāves 
nūjošanas distancē 5,5 km. “Piņķu 
zeltenes” izcīnīja: 3. vietu – Ag-
nese Feldmane, 5. vietu – Agnese 
Meija, 9. vietu – Līga Bārzdaine 
un 16. vietu – Jolanta Smaine.

Stipro skrējiens 
4. maijā kinopilsētā Cinevilla 
norisinājās jau ceturtais Stipro 
skrējiens. Skrējienā piedalījās re-
kordliels dalībnieku skaits – trijās 
grupās kopā gandrīz 3000 da-
lībnieku, kuri veica sarežģīto un 
grūto 7 km garo trasi ar 41 šķērsli. 
Babītes novada komandu ekstrē-
majā skrējienā pārstāvēja Jolanta 
Pupkeviča, Ivars Briedis, Kaspars 
Roga un Oskars Utināns, kuri no 
322 komandām, kas sasniedza gala 
mērķi, izcīnīja 14. vietu un starp 
pašvaldību komandām – 5. vietu.

Guntars Reika,
Babītes sporta kompleksa 

vadītājs 

Sporta kluba “Babīte” sieviešu volejbola komanda volejbola studentu līgas apbalvošanā Rīgas Olimpiskajā 
centrā 15. aprīlī

Babītes sporta kompleksa balvu skapis tiek papildināts ar jauniem 
uzvaras kausiem. Zanes Siliņas foto

Latvijas Tautas sporta asociācija 
sadarbībā ar Babītes novada pašvaldību 

19. maijā aicina piedalīties Pasaules 
Nūjošanas dienas pasākumā Babītes 

vidusskolas stadionā Piņķos.

Būs iespēja: sievietēm un vīriešiem līdz 40 un pēc 40 gadiem 
pārbaudīt savus spēkus 15 km vai 7,5 km distancēs, apgūt 

nūjošanas pamatus, uzlabot nūjošanas prasmes, pavadīt aktīvu 
dienu pie dabas un izbaudīt lielisku atpūtu svaigā gaisā! 

PROGRAMMA:
11.00 Dalībnieku reģistrācija un nūju saņemšana
12.00 Pasaules Nūjošanas dienas atklāšana
12.10 Kopīga iesildīšanās un nūjošanas apmācība iesācējiem
12.30 Starts 7,5 km un 15km distancēm ar laika kontroli
12.35 Starts pārējiem dalībniekiem bez laika un distances kontroles
15.30 Apbalvošana un noslēgums

Dalība pasākumā bez maksas! Informācija: www.sportsvisiem.lv


