
www.babite.lvBabītes novada pašvaldības avīze
2013. gada 12. marts, nr. 35

Gleznu izstāde 
dienas centrā 
7. lpp.

1. martā Salaspils kultūras 
namā “Enerģētiķis” norisinā-
jās Pierīgas deju apriņķa ska-
te, kurā Babītes pašvaldības 
vidējās paaudzes deju ko-
lektīva “Dārta” abas grupas 
uzrādīja augstus rezultātus.

Nedēļu pēc tam, kad tika vēr-
tēti Rīgas deju kolektīvi, Salaspils 
kultūras namā “Enerģētiķis” no-
tika deju svētku lieluzveduma 
“Tēvu laipas” repertuāra pārbau-
des un svētku dalībnieku atlases 
skate. Tajā savu sagatavotību rādī-
ja Pierīgas deju kolektīvi. 

Deju kolektīvs “Dārta” skatē 
piedalījās ar diviem sastāviem. 
Abu grupu vadītājs ir Lauris Si-
liņš, repetitore – Marika Purviš-
ķe, koncertmeistare Elīza Krastiņa. 
D grupas dejotāji ieguva augstāko 
vērtējuma pakāpi ar 55,3 punk-
tiem, un E grupas sastāvs saņēma 
1. pakāpes diplomu ar 42,4 punk-
tiem, kas ir ļoti liels sasniegums, 
ņemot vērā, ka divi dejotāju sastāvi 
tika izveidoti tikai pagājušajā gadā.

Maksimālais punktu skaits, 
ko viens kolektīvs var iegūt, ir 60 
punkti D grupai un 50 punkti E 
grupai. Vērtējot katra kolektīva 
sniegumu, tiek ņemti vērā dažā-
di kritēriji, piemēram, dejošanas 

tehnika, horeogrāfijas precizitāte, 
dejas interpretācija, mūzikas sa-
pratne un tērpu atbilstība.

Šogad dejotājus vērtēja Deju 
svētku lieluzveduma “Tēvu laipas” 
mākslinieciskie vadītāji Jānis Ēr-
glis un Jānis Purviņš, Goda virs-
vadītāja, horeogrāfe Ingrīda Edīte 
Saulīte, Latvijas Nacionālā kultūras 
centra dejas mākslas eksperte Ma-
ruta Alpa, Deju svētku virsvadītājs 
Rolands Juraševskis, Deju svētku 
virsvadītājas un horeogrāfes Zanda 
Mūrniece un Taiga Ludborža.

Gatavojoties šīs vasaras XXV 
Vispārējiem latviešu Dziesmu un 
XV Deju svētkiem, kas notiks no 
30. jūnija līdz 7. jūlijam, paredzēti 
četri deju lieluzveduma “Tēvu lai-
pas” koncerti Daugavas stadionā, 
kuros piedalīsies arī abas “Dārtas” 
deju grupas. Līdz Deju svētkiem 
vēl ieplānoti vairāki koncerti Lie-
tuvā, Piņķos, Jelgavā un Rīgā.

Šādi panākumi iespējami arī 
tādēļ, ka Babītes novada dome at-
balsta deju kolektīvu. Pateicoties 
domes finansiālajam atbalstam, 
pastāv iespēja iegādāties tautas 
tērpus un īstenot iecerētās tradi-
cionālās kultūras aktivitātes.

Evelīna Vanaga
Papildu informācija – 

Lauris Siliņš

“Dārtai” augsti sasniegumi skatē

Vidējās paaudzes deju kolektīva “Dārta” D grupa ar deju “Atnāca Lieldiena”. Ulda Šteinberga foto

Vidējās paaudzes deju kolektīva “Dārta” E grupa ar deju “Iebrauca saulīte”.

Dienas centrā apgūst cukura 
mastikas tehniku
19. februārī dienas centrā 
notika radošā darbnīca 
dienas centra apmeklētā-
jiem, kuras laikā interesen-
ti varēja veidot konditore-
jas dekorus. 

Skolotājas Lindas Ap-
kalnas vadībā ar cukura 
mastikas tehniku tika vei-
doti dažādu puķu ziedi 
varavīksnes krāsās. Lai 
pasargātu galda virsmu un 
darba rokas no lipšanas, 
miltu vietā tika izmantots 
pūdercukurs.

Zane Siliņa,
pašvaldības sabiedrisko 

attiecību speciāliste

Pastāsti par savu 
bibliotekāru!
Iedzīvotāji un bibliotēku 
apmeklētāji aicināti pastāstīt 
par saviem entuziasma pilna-
jiem, darbīgajiem, pašaizlie-
dzīgajiem bibliotekāriem.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
Atbalsta biedrība arī šogad meklē 
novada bibliotekārus – “gaismas 
nesējus”. Biedrība gaidīs pietei-
kumus par bibliotekāriem, kuri 
izveidojuši bibliotēku par vietējo 
“gaismas pili”, organizē aktivitātes 
dažādu vecumu un interešu iedzī-
votājiem, laipni uzņem un pacietīgi 
konsultē apmeklētājus, rūpējas par 
mājīgu bibliotēkas vidi, kur labprāt 
pulcējas un pavada brīvo laiku pa-

gasta iedzīvotāji, organizē bibliotē-
kā radošas nodarbes – pasākumus, 
izstādes, konkursus, pulciņus, strā-
dā pašaizliedzīgi un vairāk, nekā to 
liek darba pienākumi.

Pieteikumi un fotogrāfijas, kas 
stāsta par bibliotekāra aktivitātēm, 
iesūtāmi līdz 2013. gada 15. mar-
tam LNB Atbalsta biedrībai Tēr-
batas ielā 75, Rīgā, LV-1001 vai uz 
e-pastu gaisma@gaisma.lv.

Konkurss “Pagasta bibliotekārs – 
Gaismas nesējs” notiek jau septīto 
gadu. Katru reizi tiek izraudzīti un 
apbalvoti pieci uzvarētāji no katra 
Latvijas reģiona.

Sanita Kitajeva,
LNB Atbalsta biedrība

Saldajai cukura masai tiek pievienota pārtikas krāsa, lai iegūtu vēlamo 
toni – šajā gadījumā tas bija persiku tonis. Zanes Siliņas foto
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“Popiela” Babītes vidusskolā
14.  februārī, Valentīndienā, pēc 
vairāku gadu pārtraukuma Babītes 
vidusskolā atkal notika “Popiela” – 
pazīstamu mākslinieku dziesmu vi-
deo attēlošana (nevis dziedāšana). 

Atsaucība nebija pārāk liela, 
bet sagatavotie priekšnesumi bija 
pārdomāti un interesanti. Pasāku-
mam pieteicās 10 grupas. Skolēni 
iejutās Kristīnes Zaharovas, Laura 
Reinika, Mammas Mias, “LMFAO”, 
“Melo M”, “Little Mix”, Mr. Bean 
lomās, tika izdziedāta arī šūpuļ-
dziesma “Lauvu karalim”. Uzstāša-
nās pierādīja, ka mūsu skolā mācās 

talantīgi un atraktīvi jaunieši. 
Nedalītu žūrijas un publikas 

uzmanību izpelnījās 4.a klases 
priekšnesums “LMFAO” – “I’m 
sexy and I know it”. Konkursā viņi 
ieguva 1. vietu un arī “Elvi” sim-
pātiju balvu, kuru bija sarūpējusi 
veikala “Elvi” vadītāja Indra Kal-
niņa. Liels paldies “Inbox” ledus 
hallei, AS “Spilva” un “Elvi” par 
sarūpētajām balvām!

Žūrijā bija Latvijā pazīstami 
cilvēki – aktieris Rihards Lepers, 
bārmenis Andris Reizenbergs 
un “JV” kluba horeogrāfs Jānis 

Androņiks. Paldies žūrijai par 
labajiem un noderīgajiem pa-
domiem un uzmundrinošajiem 
vārdiem. Īpaši liels paldies Santai 
Didžui un Arnim Bikšum.

Tas bija pirmais devīto klašu 
līdzpārvaldes patstāvīgi veidotais 
pasākums, un, lai arī vienmēr var 
labāk, mēs priecājamies, ka tomēr 
tas notika! Dodoties mājup, dau-
dzi izteica vēlēšanos piedalīties 
nākamajā “Popielā”!

Uz tikšanos nākamgad!
Anna un Elīza Sestules, 

9.b klase

Babītes vidusskolā no 4. līdz 
8. februārim norisinājās 
projektu nedēļa. 

3. klašu skolēni darbojās ar 
projektiem gan projektu nedēļā, 
gan angļu valodas stundās. Šoreiz 
projekta prezentācija nenotika 
skolā, bet ražošanas uzņēmumā 
“Spilva”, jo Emīls projektu angļu 
valodā veidoja par savu mammu 
un projektu nedēļas darbs bija par 
mammas darba vietu “Spilva”. 

Apvienojot šos abus projektus, 
mēs nolēmām doties uz “Spilvu”, 
kur mūs ļoti mīļi sagaidīja Emīla 
mamma. Prezentācijas sākumā 
Emīls stāstīja par mammas ikdie-
nu angļu valodā, tad stāstījums 
par uzņēmumu bija latviešu va-
lodā. Uztraukums bija liels, bet 
Emīls turējās braši un godam 
veica viņam uzticēto pienākumu.

Labie “Spilvas” darbarūķi ie-
pazīstināja bērnus ar ražošanu, 
jaunu produktu izveidošanu un 
loģistiku. Skolēniem patika arī 
mainīt savu izskatu – gan baltajos 
halātos un cepurēs, gan atstarojo-
šajās vestēs. Tas gan bija drošības 
nolūkos – šajā uzņēmumā tas ir 
ļoti svarīgi.

Šis nebija izklaides pasākums. 
Skolēni cīnījās par “Spilvas” gal-
veno balvu – mugursomu ar kon-
fektēm, ko saņēma tas skolēns, 
kurš pierakstīja un iztulkoja an-
gļu valodā visus dārzeņus, aug-
ļus un ogas, ko “Spilva” izmanto 
savā ražošanā. Konkursā uzvarēja 
A. Bērstele.

3. klašu skolēni saka lielu pal-
dies Emīla mammai par jauko uz-
ņemšanu un viesmīlību!

Inita Krūma, 
angļu valodas skolotāja

Projektu nedēļā skolēni viesojas “Spilvā”

Ciemojoties “Spilvā”.

Babītes vidusskolas “Popielas” dalībnieki.

Skan dziesma Babītes vidusskolā
Vokālo ansambļu dalībnie-
kiem skolas gads parasti 
sākas agrāk nekā pārējiem, 
jo viņi gatavo priekšnesumus 
1. septembra pasākumam. 
Mūsu dziedošie bērni vien-
mēr labprāt atsaucas aicinā-
jumam iepriecināt citus.

Šoreiz tika iepriecināti paši an-
sambļa dalībnieki – pie skaistiem 
koncerttērpiem tika 3.–4. klašu 
ansamblis “Pūpoliņi”. Ansambļa 
nosaukums ir piemiņa kompo-
nistam Miervaldim Celmiņam. 
Tāda paša nosaukuma dziesmu 
bērni izpildīja komponista jubi-
lejas reizē.

Šajā mācību gadā mūzikas 
skolotājas S. Sestule un I. Mar-
tinsone nolēma apvienot spēkus 
un izveidot zēnu kori. “Zēni ir 
zēni, iet jau visādi – ir jāpieru-
nā, jāstaigā pakaļ,” neslēpj peda-

gogi. Skolotājas nolēma riskēt un 
projektu nedēļā strādāt ar zēniem 
pie projekta “Gatavošanās IX zēnu 
koru salidojumam Cēsīs”.

Zēni mācījās ļoti cītīgi visu 
nedēļu, brauca uz Ulbrokas vidus-
skolas kopmēģinājumu, visi kopā 
apmeklēja “McDonald”, skatījās 
kino, bet piektdien savus vecākus, 
skolotājus un draugus aicināja 
novērtēt padarīto koncertā. Kaut 
arī šoreiz skolotājas nedaudz palī-
dzēja noturēt balsis, gandarījums 
bija liels. Pie koncerta ieejas tika 
dalītas ieejas biļetes – konfektes.

13. februārī pie Babītes vi-
dusskolas zēniem viesos atbrauca 
Rīgas puikas – Pļavnieku pamat-
skolas zēnu koris (diriģents Ēriks 
Kravalis). Jāapgūst liels repertu-
ārs – 19 skaistas mūsdienu kom-
ponistu dziesmas un latviešu tautas 
dziesmu apdares. Pēc dziedāšanas 
zēni gāja mēroties spēkiem uz 

sporta zāli, kur viņus gaidīja sporta 
skolotāja Agnese Feldmane.

14. martā zēnu kori gaida 
konkurss Vangažos, lai iegūtu 
tiesības dziedāt Cēsīs. Zēnu korī 
pašreiz dzied 37 zēni no 2. līdz 
6. klasei. 

Bet, kamēr zēni vēl tikai 
mācās, skolas vokālie ansambļi 
21. februārī jau startēja mazo ko-
lektīvu konkursā un atveda mājās 
godalgas – 3.–4. un 6.–7. klašu an-
sambļi I pakāpi un iespēju piedalī-
ties konkursā 8. martā Jelgavā, bet 
9., 10. klašu ansamblis – 2. pakāpi.

Kopā ar Babītes vidusskolas 
dziedātājiem vienmēr ir mūzikas 
skolas pedagoģe – koncertmeis-
tare Ilze Poķe.

Lai mums veicas tālākajos 
konkursos!

Sandra Sestule un 
Ingrīda Martinsone, 

mūzikas skolotājas

Skolas novusa čempionāts
Babītes vidusskolā no 11. līdz 
18. februārim notika skolas no-
vusa čempionāts. Tajā piedalījās 
8.–12. klašu skolēni. Dabībnieki 
čempionātā bija aktīvi, un klases 
atbalstīja savu komandu. 1. vietu 
ieguva 12. klase, 2. vietu – 8.b kla-

se un 3. vietu – 9.a klase. Balvas 
galvenais sponsors ir “Inbox” ledus 
halle, kurai izsakām pateicību par 
atsaucību, kā arī par skolai izsnieg-
tajiem novusa galdiem, bez kuriem 
čempionāts nebūtu noticis. 

Dagnija Roga, 9.a klase 

Pētniecisko darbu konference
19. februārī skolā notika gads-
kārtējā 10., 11. klašu skolēnu zi-
nātniski pētniecisko darbu (ZPD) 
konference. Skolēni ZPD izstrādā 
divus mācību gadus – 10. klasē 
uzraksta darba teorētisko daļu, 
bet 11. klasē veic pētījumu. ZPD 
vērtē gan darba vadītājs, gan re-
cenzents, bet konferencē notiek 
darba prezentācija, ko vērtē žūri-
ja. Šogad žūrijas darbā piedalījās 
direktore I. Rozenberga, direk-
tora vietnieces I. Stašulāne un 
G. Sondore, psiholoģe D. Broka, 

skolotāji L. Baleviča, M. Meiere, 
D. Koreņuks, datorspeciāliste I. 
Jermaka. Mūsu skolas skolēni ir 
guvuši godalgotas vietas Latvijas 
Skolēnu zinātniski pētniecisko 
darbu konferencēs, un tas dod 
iespēju bez konkursa mācīties 
budžeta vietā jomā, kurā tika 
izstrādāts ZPD, bet gūtās iema-
ņas, veicot zinātniski pētniecisko 
darbību skolā, visiem lieti noder, 
studējot augstskolā.

Merita Meiere, 
skolotāja, ZPD koordinatore 
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Februāris izglītības iestādēs

Salas sākumskola
7. februārī notika pirmsskolas iz-
glītības skolotāju un skolas skolo-
tāju metodisko darbu skate.

Iestādē ciemojās arī uguns-
dzēsēju darbinieks, kurš stāstīja 
par “112. dienu”, kas tiek atzīmēta 
11. februārī. 

Kā ierasts, arī Salas sākumsko-
lā svinēja Valentīnienu! PI “ABC” 
grupa gatavoja pārsteiguma kūku, 
bērni izrotāja klases un skolu un 
veltīja cits citam mīļus vārdus.

21.  februārī liela diena bija 
skolotājas Evitas Jermacānes va-
dītajam skolas ansamblim – dalība 
konkursā “Balsis” Vangažos. 

26.  februārī Babītes novada 
bibliotēka kopīgi ar filiālbibliotēku 
Salas pagastā organizēja “Bērnu 
žūrijas” pasākumu, kurā viesojās 
bērnu žūrijas dalībnieki no Babī-
tes bibliotēkas. 

Daina Krūmiņa, 
Salas sākumskolas direktore

Pirmsskolas izglītības iestāde “Saimīte”
Pedagoģiskais darbs
Turpinās darbs trim pirmssko-
las skolotājām, kuras iesaistījušās 
“Pedagogu profesionālās darbības 
kvalitātes novērtēšanā”, 7. posmā. 
Skolotājas atklāj savu profesio-
nalitāti mācību stundās, analizē 
kopā ar vērotājiem. Noorganizētas 
metodiskās sanāksmes skolotājam 
par tēmām:

• “Integrētās dienas plānu 
realizācija mazo bērnu grupās”;

• “Matemātikas apguves me-
todika pirmsskolā”.

12.  februārī noorganizēta sa-
nāksme vecākiem par logopēda 
darbu iestādē, bet 21.  februārī 
skolotāju sanāksme par sadarbī-
bas formu daudzveidību sadarbībā 
ar bērnu vecākiem. Visās grupās 

izvērtēta attīstošā vide, lai varētu 
uzlabot grupu vidi.

Aktivitātes bērniem
6. februārī kopprojekta dalībnieku 
tikšanās – radošā darbnīca Ulbro-
kas novada pirmsskolas izglītības 
iestādē “Pienenīte”.

Februārī iestādes bērnus ie-
priecināja divas viesizrādes:

• 7.  februārī – viesojas Ēriks 
Balodis ar muzikālu pasaku “Ķip-
lociņš kosmosā”;

• 20.  februārī – izklaidējoša 
Cirka programma bērniem.

Februārī tika rīkotas dažādas 
prieku un rotaļu pilnas ballītes:

• “Balonballīte” 3–4 gadus 
vecu bērnu grupās;

• tematisks pasākums “Drau-

gu ballīte” piecgadīgo bērnu 
 grupās;

• izpriecas ballīte “Džungļos” 
sešgadīgiem bērniem.

Visiem bērniem noorganizē-
ta Meteņdienas svinēšana, kurā 
bērni izzināja, kas saistās ar šiem 
svētkiem, vizinājās ar ragaviņām 
no kalna, ēda pankūkas un gāja 
rotaļās.

“Saimītē” tagad ir savs Su-
perpuika un Supermeitene, jo 
23. februārī sešgadīgiem bērniem 
notika sporta aktivitātes “Super-
puikas un supermeitenes”.

Ruta Bārzdaine, 
Babītes novada pirmsskolas 
izglītības iestādes “Saimīte” 

vadītājas vietniece 
mācību darbā

Babītes novada pirmsskolas 
izglītības iestāde
5. un 26.  februārī – metodiskās 
sanāksmes iestādes pedagogiem.

5.  februārī – “Teātris 2” leļļu 
teātra izrāde bērniem “Zelta cālis”, 
bet 13. februārī Draudzības dienai 
veltīts koncerts. Uzstājās mūzi-
kas skolas audzēkņi, piedalījās arī 
bērni, kuri pabeiguši Babītes PII. 
Koncertu vadīja mūzikas skolas 
direktore Inita Pūķe. Pasākums 
tiek organizēts, lai veidotos veik-
smīga sadarbība starp pirmsskolu 
un mūzikas skolu, vecāku infor-
mēšanai un ieinteresēšanai par 
interešu izglītību Babītes novadā. 
Šai dienai veltīti tematiski pasā-
kumi “Kas ir draudzība” notiek 
visās pirmsskolas grupās.

22. februārī tika svinētas Lat-
viešu tautas gadskārtas – Meteņ-
diena. Pasākums visās pirmsskolas 
grupās ar tautiskām tradīcijām, 
dziesmām, rotaļām un sportis-
kām ziemas izpriecām pastaigu 
laukumā.

28. februārī sanāksme ve-
cākiem, kuru bērni 2013.  gadā 
sāks pamatizglītības programmas 
apguvi. Sanāksmē piedalās Babī-
tes vidusskolas skolotājas D. Sī-
pola un I.  Bauble un privātās 
sākumskolas “Vinnijs” skolotāja 
I. Vulāne.

Februārī iestādē notika sa-
sniegumu vērtēšana bērniem, kuri 
2013. gadā sāks pamatizglītības 
programmas apguvi. Vērtēšana 
notiek, lai skolotājas un metodiķe 
varētu individuāli pārrunāt bēr-
nu sasniegumus ar vecākiem un 
strādāt ar bērniem, lai kvalitatīvāk 
sagatavotos skolai. 

Februārī grupu skolotājas rāda 
atklātās nodarbības iestādes mē-
rogā. Mērķis – pieredzes gūšana, 
radošu ideju apmaiņa un nodar-
bību kvalitātes paaugstināšana.

Marita Aploka, 
Babītes PII vadītājas vietniece 

izglītības jomā

Babītes mūzikas skolas audzēknis 
izvirzīts uz V starptautisko mūzikas 
skolu akordeonistu-solistu konkursu

Saskaņā ar mācību darba plā-
nu februārī audzēkņi gatavojās un 
kārto tehniskās ieskaites un au-
dzēkņu mācību koncertus.

6. februārī Babītes mūzikas 
skolas audzēkņi piedalījās akor-
deonistu draudzības festivālā Si-
guldas Mūzikas un mākslas sko-
lā. 7.  februārī stīgu instrumentu 
spēles klases audzēkņiem notika 
tehniskā ieskaite.

12. februārī Jūrmalas Mūzikas 
vidusskolā notika V starptautis-

kais mūzikas skolu akordeonis-
tu-solistu Jūrmalas MVS reģiona 
konkurss, kur Babītes Mūzikas 
skolas 2. klases audzēknis Marks 
Bergmanis ieguva 1. vietu un 
tika izvirzīts uz V starptautisko 
mūzikas skolu akordeonistu-so-
listu konkursu Limbažos.

Februārī Babītes mūzikas sko-
las audzēkņi piedalījās un sniedza 
draudzības dienas koncertu Babī-
tes pirmskolas izglītības iestādē. 
Klavierspēles audzēkņi piedalī-

jās koncertā Olaines Mūzikas un 
mākslas skolā.

22. februārī Latvijas mūzi-
kas skolu izglītības programmas 
“Taustiņinstrumentu spēle – kla-
vierspēle” audzēkņu Valsts kon-
kursa 1. kārta. Klavierspēles klases 
audzēkņiem tehniskā ieskaite.

23. februārī sitaminstrumentu 
un pūtēju klases audzēkņu mācību 
koncerts.

Inita Pūķe, 
Babītes mūzikas skolas direktore

Babītes vidusskolā tapis attīstības plāna makets “Piņķi 2020. gadā”
1.  februārī Babītes vidusskolas 
skolēni tikās ar skolas absol-
ventiem  – Jāni Spurdziņu, Kri-
šu Līdumnieku un Ati Ozoliņu. 
Bijušie skolēni stāstīja par savām 
tālākajām gaitām pēc skolas ab-
solvēšanas – ārzemēs un Latvijā, 
mudināja skolēnus novērtēt sko-
las sniegtās zināšanas un pašiem 
pilnveidot savu un arī skolas dzīvi.

Skolā atkal aktīvi darbojas 
un dzied zēnu koris. Skolotājas 
I. Martinsone un S. Sestule pro-
jektu nedēļas laikā strādāja pie 
repertuāra apguves, gatavojoties 
zēnu koru salidojumam, un arī 
organizēja sadarbības pasākumus 
ar Pļavnieku vidusskolas zēnu 
kori (diriģents Ēriks Kravalis). 
Zēni gan dziedāja, gan sportis-
kās aktivitātēs sacentās un savus 

tālākos plānus apsprieda pie tējas 
un saldumiem.

12.  klase gatavojās Žetonu 
vakaram, kas notika 15. februārī.

Olimpiādes un ZPD
Pierīgas latviešu valodas un litera-
tūras olimpiādē 8.–9. klasēm 8.a 
klases skolniecei Katalīnai Bernā-
nei 2. vieta, 9.b klases skolniecei 
Stefānijai Dubrai atzinība (skolo-
tāja M. Meiere).

Pierīgas novadu skolu fizikas 
olimpiādē 9.b  klases skolniecei 
Agnijai Onukrānei 3. vieta (sko-
lotājs D. Koreņuks).

Pierīgas novadu skolu vēstu-
res olimpiādē 12. klases skolniecei 
Klintai Ormanei 1. vieta, un Klin-
ta piedalīsies arī valsts olimpiādē 
(skolotāja A. Butule).

Pierīgas novadu skolu mate-
mātikas olimpiādē 9.–12. klasēm 
11. klases skolniekam Ronaldam 
Rozenfeldam 3. vieta (skolotāja 
L. Baleviča).

19. februārī skolas konferencē 
10. un 11. klases skolēni aizstāvē-
ja savus zinātniski pētnieciskos 
darbus. Uz Pierīgas novadu skolu 
konferenci, kas notiks Babītes vi-
dusskolā 19., 20. martā, izvirzīti: 
11. klases skolniece Laura Auli-
ciema (skolotāja R. Bancāne) ar 
darbu “Kultivēšanas temperatūras 
ietekme uz lactobacillus bulgaricus 
dalīšanās laiku”, 11. klases skol-
nieces Beāte Bertrama un Solvi-
ta Ansone (skolotāja R. Bancāne) 
ar darbu “Gaisa kvalitātes izpēte 
Piņķu apkārtnē ar lihenoindikāci-
jas metodi” un 11. klases skolēni 

Einārs Koops un Dāvis Bindars 
(skolotāja L. Baleviča) ar darbu 
“Verbālā agresija vidusskolēnu 
vidū”.

Sporta pasākumi
Babītes vidusskolā 2.  semestra 
sākumā sākās basketbola spēles 
starp klašu izlašu komandām. 
Komandas ir jauktās – spēlē trīs 
zēni un divas meitenes, lai veici-
nātu draudzību klašu kolektīvos. 
Skolēni paši tiesā sacensības, un 
skolotājs tikai izšķir strīdīgus 
jautājumus. Skolai bija iespēja 
iegādāties slēpes un sākumskolas 
skolēni labprāt apgūst slēpošanas 
prasmes.

Skolotāju A.  Feldmanes un 
I.  Gajevskas vadībā ir iespēja 
braukt uz Riekstukalnu. Šo iespē-

ju labprāt izmanto arī 7.–12. klašu 
skolēni.

12.  februārī notika ziemas 
sporta diena “Sniega diena” 
1.–4. klasēm, 19.  februārī – 5.–
7. klasēm. Skolēni ar aizrautību 
slēpoja, meta hokeja ripu vārtos, 
meta mērķī sniega pikas, vilka un 
stūma ragaviņas. Visiem bija sārti 
vaigi un labs garastāvoklis.

Citi pasākumiem
11. februārī 3. klašu skolēni tikās 
ar Latvijas Valsts Ugunsdrošības 
dienesta pārstāvjiem, kuri runāja 
par bērnu drošību uz ledus un 
stāstīja, kā rīkoties ugunsgrēka 
gadījumā.

14.  februārī skolā skolēnu 
līdzpārvalde (9. klašu pārstāvji) 

7. lpp. ▶
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Babītes novada pašvaldības domes sēdē
2013.  gada 27.  februārī domes 
sēdes darba kārtībā – 46 punkti.

Babītes novada pašvaldības 
dome lēma:

• būvniecības veicējam ne-
kustamajā īpašumā Zaļā ielā 4, 
Piņķos, Babītes pagastā, Babītes 
novada pašvaldības būvvaldē 
iesniegt atkārtotai akceptēšanai 
nojumes rekonstrukcijas, tehniskā 
projekta izmaiņas, kuras paredz 
saglabāt pašreiz esošo uzbūvēto 
nojumes rekonstrukcijas (saimnie-
cības ēkas) būvapjomu, tostarp ar 
palielināto ēkas augstumu;

• noteikt, ka zemes vienību 
robežu pārkārtošanai nekusta-
miem īpašumiem Mēness ielā 7 
un “Rūpnieki” Babītē, Babītes pa-
gastā, ir nepieciešams izstrādāt 
zemes ierīcības projektu;

• apstiprināt zemes ierīcī-
bas projektu nekustamā īpašuma 
“Zemnieki”, Babītes pagastā, ka-
dastra apz. 8048 015 0025, zemes 
vienības sadalīšanai;

• apstiprināt zemes ierīcības 
projektu nekustamā īpašuma “Sī-
gas”, Piņķos, Babītes pagastā, ka-
dastra apz.8048 003 0319, zemes 
vienības sadalīšanai;

• apstiprināt zemes ierīcības 
projektu nekustamo īpašumu 
Salienas ielā 3 un Salienas ielā 5, 
Piņķos, Babītes pagastā, kadastra 
apz. 80480030753, 80480030379, 
zemes vienību sadalīšanai;

• apstiprināt zemes ierīcības 
projektu nekustamā īpašuma “Re-
montdarbnīca “Beberbeķi””, Brīv-
kalnos, Babītes pagastā, kadastra 
apzīmējums 8048 009 0036, zemes 
vienības sadalīšanai;

• atcelt Babītes novada pašval-
dības domes 28.11.2012. lēmumu 
(protokols Nr.15, 47.§) “Par zemes 
ierīcības projekta apstiprināšanu 
nekustamā īpašuma “Rīgas pilsē-
tas meža fonds” zemes vienībai, 
kadastra apz. 8088 004 0068”. Ap-
stiprināt zemes ierīcības projektu 
nekustamā īpašuma “Rīgas pilsētas 
meža fonds” zemes vienībai ar ka-
dastra apz. 8088 004 0068;

• mainīt nekustamam īpašu-
mam Varkaļos, Salas pagastā, ka-
dastra nr. 8088 007 0161, īpašuma 
nosaukumu no “Vecbiltauri” uz 
“Sūnas”;

• mainīt nekustamā īpašumam 
“Auziņas” zemes vienībai, kadas-
tra apz. 8088 004 0052, un ēkām, 
kadastra apz. 8088 004 0052 002, 
8088 004 0052 004, adresi no “Au-
ziņas”, Spuņciems, Salas pag., Ba-
bītes nov., LV-2105 uz “Auziņas” 
Straupciems, Salas pag., Babītes 
nov., LV-2105;

• piešķirt zemes vienībai, 
kadastra apz. 8048 003 0550, 
un ēkām adresi: Viršu iela 2A, 

Piņķi, Babītes pag., Babītes nov., 
LV-2107;

• detālplānojuma teritorijā 
Babītes pagastā, Mežāru ciemā 
likvidēt nekustamā īpašuma no-
saukumu “Liepoksnes” un izvei-
dot ielu un piešķirt ielai adresi: 
Liepoksnes iela Mežāres, Babītes 
pag., Babītes nov., LV-2101;

• mainīt nekustamā īpašuma 
“Krastiņi” zemes vienībai, ka-
dastra apz. 8088 002 0010, 2,88 
ha platībā, lietošanas mērķi no 
“zeme, uz kuras galvenā saimnie-
ciskā darbība ir lauksaimniecība” 
(kods 0101) uz “neapgūta indi-
viduālo dzīvojamo māju apbūve” 
(kods 0600) un 2,31 ha platībā 
uz – “īpaši aizsargājamās dabas 
teritorijas, kurās saimnieciskā 
darbība ir aizliegta ar normatīvo 
aktu” (kods 0202), zemes vienībai, 
kadastra apz. 8088 002 0011, 1,86 
ha platībā, lietošanas mērķi no 
“zeme, uz kuras galvenā saimnie-
ciskā darbība ir lauksaimniecība” 
(kods 0101) uz “zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība” (kods 0201);

• nodot nekustamā īpašuma 
“Sēnītes” zemes vienības, kadas-
tra apz. 8048 007 0108, 7,53 ha 
platībā, detālplānojuma projektu 
publiskajai apspriešanai un atzi-
numu saņemšanai;

• noslēgt zemes nomas līgumu 
ar divām personām par apbūvē-
tas zemes vienības Rīgas ielā 2B, 
Piņķos, Babītes pagastā, kadastra 
apz. 8048 003 0132, 1,18 ha platī-
bā, daļas iznomāšanu (zeme zem 
garāžām nr. 5, 6, 8, 11, 26, 45);

• noteikt nekustamā īpašuma 
“Ābeles”, Piņķos, Babītes, pagas-
tā, zemes vienības daļai, kadastra 
apz. 8048 003 0170 8005, 0,12 ha 
platībā nekustamā īpašuma lieto-
šanas mērķi – “noliktavu apbūve” 
(kods 1002);

• noslēgt zemes nomas līgu-
mu ar 19 personām un izbeigt 
nomas tiesības ar trim perso-
nām par pašvaldībai piederoša 
nek. īp. “Dārzi” zemes vienības 
daļas iznomāšanu ģimenes dārza 
uzturēšanai;

• izsniegt izziņu trim nepilso-
ņiem, trīs ārvalstu fiziskām per-
sonām un divām ārvalstu juridis-
kām personām par atļauju iegūt 
īpašumā zemi;

• pārdēvēt tagadējo Babītes 

novada pašvaldības dienas centru 
par Babītes novada pašvaldības 
Daudzfunkcionālo sociālo pakal-
pojumu centru;

• uzņemt vienai personu so-
ciālo dzīvokļu rindā;

• pagarināt sociālā dzīvokļa 
īres līgumu ar vienu personu;

• pārreģistrēt vienai personu 
dzīvokļu jautājumu risināšanas 
reģistrā vispārējā kārtībā;

• izteikt 2005. gada 21. sep-
tembra pagasta padomes sēdes 
lēmumu (protokola Nr. 14, 13) 
“Par sociālās dzīvojamās mājas 
statusa noteikšanu dzīvojamai 
mājai “Brīvnieki” 2. punktu jaunā 
redakcijā “Noteikt, ka sociālajai 
mājai ir viens dzīvoklis ar kopējo 
platību 76 m2”;

• piešķirt 10 personām pabal-
stu sociālās rehabilitācijas mērķu 
sasniegšanai;

• atteikt vienai personai pabal-
sta piešķiršanu ārkārtas situācijā;

• piešķirt vienai personai vien-
reizēju pabalstu mājokļa pieslēg-
šanai pie pašvaldībai piederošiem 
maģistrālajiem inženiertīkliem;

• piešķirt vienai personai pa-
balstu ārkārtas situācijā;

• atteikt divām personām pa-
balsta piešķiršanu sociālās rehabi-
litācijas mērķu sasniegšanai;

• atcelt sociālā dzīvokļa sta-
tusu Babītes novada pašvaldības 
valdījumā esošajam dzīvoklim 
Celtnieku iela 1–7, Babīte, Babī-
tes pagasts;

• apmaksāt piecām personām 
kompensāciju 100 % apmērā par 
braukšanas izdevumiem;

• atcelt Babītes pagasta pado-
mes 17.12.2008. lēmumu par ceļa 
izdevumu apmaksu 2 personām;

• izsniegt vienai personai li-
cences kartīti transporta līdzeklim 
pasažieru pārvadājumu veikšanai 
ar vieglo taksometru Babītes no-
vada administratīvajā teritorijā;

• administratīvo lēmumu  – 
14.02.2013. administratīvā pār-
kāpuma protokolu-paziņojumu 
nr. 120015412 atstāt negrozītu un 
sūdzību noraidīt;

• apstiprināt pašvaldības 
piedalīšanos Eiropas Savienības 
Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai Lauku attīstības 
programmā 2007.–2013. gadam 
pasākumā “Infrastruktūra, kas 
attiecas uz lauksaimniecības un 

mežsaimniecības attīstību un pie-
lāgošanu”, aktivitātē “Meliorācijas 
sistēmu būvniecība, rekonstruk-
cija un renovācija”, ar projektu 
“Dzilnupes poldera krājbaseina un 
pievadkanāla renovācija Babītes 
pagastā, Babītes novadā”;

• atļaut pārdot Babītes novada 
pašvaldības grāmatvedības bilan-
cē atrodošos kustamo mantu par 
brīvu cenu;

• ar 1.03.2013. apstiprināt gro-
zījumus “Babītes novada pašval-
dības Administrācijas nolikumā” 
(apstiprināts Babītes novada do-
mes 16.12.2009. sēdē (protokols 
nr. 10, 23. §)) 

• ar 1.03.2013. veikt izmai-
ņas pašvaldības 23.01.2013. no-
teikumu Nr.  1 “Par amatiem, 
to klasificēšanu un mēnešalgām 
pašvaldības iestādēs 2013. gadā” 
1. pielikumā “Babītes novada paš-
valdības Administrācijas amatu 
klasificēšanas rezultātu apkopo-
jums un mēnešalgas” un 11. pieli-
kumā “Babītes novada pašvaldības 
Sporta un kultūras centra amatu 
klasificēšanas rezultātu apkopo-
jums un mēnešalgas” saskaņā ar 
pielikumiem nr. 1 un nr. 2.;

• apstiprināt Babītes novada 
pašvaldības saistošos noteikumus 
Nr. 4 “Par grozījumiem Babītes 
novada pašvaldības 2013.  gada 
budžetā”;

• iedalīt no 2013.  gada paš-
valdības budžeta sadaļas sporta 
pasākumiem paredzētiem finanšu 
līdzekļiem (EKK 3263) un pārskai-
tīt biedrībai “Sporta klubs “Babīte””, 
reģ. nr. 40008062780, lai finansētu: 

- bērnu futbola komandas in-
ventāra iegādi, treniņus un dalību 
sacensībās Ls 19000 apmērā;

- bērnu (zēnu) florbola ko-
mandas inventāra iegādi, treni-
ņus un dalību sacensībās Ls 5900 
apmērā;

- sieviešu volejbola koman-
das treniņus un dalību sacensībās 
Ls 2500 apmērā;

- vīriešu un veterānu volejbola 
komandas treniņus un dalību sa-
censībās Ls 150 apmērā;

- florbola komandas (vīriešu) 
treniņus un dalību sacensībās 
Ls 2300 apmērā;

- vīriešu veterānu florbola ko-
mandas treniņus un dalību sacen-
sībās Ls 400 apmērā

- sporta veterānu (senioru) 
treniņus un dalību sacensībās 
Ls 1500 apmērā;

- Babītes novada novusa ko-
mandas treniņus un dalību sacen-
sībās Ls 700 apmērā;

- basketbola komandas dalību 
Mārupes novada basketbola līgā 
Ls 700 apmērā;

- Babītes novada iedzīvotājam 

Mārim Rozenblatam alpīnisma 
ekipējuma iegādi un treniņus 
Ls 400 apmērā; 

- Babītes novada iedzīvotājas 
Ilonas Kojalovičas dalību viegl-
atlētikas sacensībās veterāniem 
2013. gadā Ls 400 apmērā;

- Babītes novada iedzīvotāja 
Andra Kojaloviča dalībai vieglat-
lētikas sacensībās veterānu izlases 
sastāvā 2013. gadā Ls 150 apmērā;

• iedalīt Ls 300 Babītes nova-
da iedzīvotājai Danielai Vismanei 
dalībai starptautiskajās tenisa sa-
censībās 2013. gadā;

• iedalīt Ls 1000 Babītes nova-
da iedzīvotājam Gintam Filipso-
nam dalībai 2013. gada sacensībās 
un inventāra iegādei;

• iedalīt Ls  300 Babītes no-
vada iedzīvotājiem Gintam Ruņ-
ģim un Adrijai Līvai Ruņģei da-
lībai ūdensslēpošanas sacensībās 
2013. gadā;

• iedalīt Ls 500 Babītes nova-
da iedzīvotājai Tatjanai Varšai da-
lībai sacensībās florbolā sievietēm 
2013. gadā valsts izlases sastāvā;

• iedalīt Ls  500 Babītes no-
vada iedzīvotājiem Viesturam 
Gargurnim un Austrai Braunai 
dalībai Pasaules čempionātā svaru 
bumbu celšanā;

• iedalīt Ls  400 Babītes no-
vada iedzīvotājam Paulim Gilim 
dalībai Pasaules čempionātā svaru 
bumbu celšanā;

• iedalīt Ls 400 Babītes nova-
da pašvaldības iedzīvotājai Terēzei 
Peniķei dalībai 2013. gada Eiropas 
un Pasaules junioru čempionātos;

• iedalīt Ls 1000 ūdens spor-
ta biedrības “Aqua Sports” rīkoto 
ūdenssporta sacensību organizēšanai 
bērniem, iesācējiem, pieaugušajiem 
un senioriem 2013. gada vasarā Ba-
bītes novada Piņķu ūdenskrātuvē;

• iedalīt Ls  300 Babītes no-
vada iedzīvotājai Ilzei Skreijai 
atbalstam dalībai pasaules čem-
pionātā motokrosā dāmu klasē 
2013. gadā;

• iedalīt Ls 300 Babītes nova-
da iedzīvotājam Artūram Orlovs-
kim dalībai sporta deju sacensībās 
2013. gadā; 

• iedalīt Ls  400 Babītes no-
vada iedzīvotājam Jānim Lācim 
dalībai sacensībās 2013. gadā;

• iedalīt Ls 400 Babītes nova-
da iedzīvotājam Jānim Horelikam 
dalībai sacensībās 2013. gadā un 
inventāra iegādei;

• iedalīt Ls 300 Babītes nova-
da iedzīvotājam Laurim Ermanim 
dalībai sacensībās 2013. gadā un 
inventāra iegādei;

• iedalīt Ls 300 Babītes nova-
da iedzīvotājam Eduardam Stefa-
novičam dalībai sacensībās 2013. 
gadā un inventāra iegādei.

• piešķirt telpu grupām adreses:

Telpu grupas kadastra 
apzīmējums

Adrese

8048 004 0886 001 001 Stropu iela 6–1, Spilve, Babītes pag., 
Babītes nov., LV-2101

8048 004 0886 001 002 Stropu iela 6–2, Spilve, Babītes pag., 
Babītes nov., LV-2101
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Par gājēju celiņiem Piņķu ciemā
Kā jau iepriekš regulāri esam 
informējuši – Babītes novada 
pašvaldība un SIA “Babītes 
siltums” realizē ES Kohēzijas 
fonda līdzfinansēto projektu 
“Ūdenssaimniecības pakal-
pojuma attīstība Babītē”.

Šobrīd pabeigta ūdensapgādes un 
notekūdeņu kanalizācijas tīklu iz-
būve Babītē, daļēji Priežuciemā 
un Piņķos. Izbūvētas jaunas ūdens 
ieguves akas un ūdens atdzelžoša-
nas ietaises Babītē, bet Piņķos šis 
darbs tuvojas noslēgumam. 

Šobrīd nopietnākie inženiertīk-
lu izbūves darbi notiek Piņķos, kā 
rezultātā iedzīvotāji spiesti sadzīvot 
ar dažādām neērtībām. Tīklu izbū-
ves dēļ pilnībā demontētas ietves 
gar Jūrmalas un Rīgas ielām, ku-
ras jau iepriekš bija nolietojušās. 
Pēc pašvaldības pasūtījuma tiek 
izstrādāts tehniskais projekts jau-
nu gājēju celiņu izbūvei gar ēku 

Saules ielā 2 un Jūrmalas ielā 15, 
t. i., gar Saules ielu, Jūrmalas ielu, 
kā arī gar Rīgas ielu posmā no 
veikala “Elvi” līdz ēkai Rīgas ielā 
2a. Pēc projekta izstrādes un ak-
cepta, ietves gar minētajām ielām 
tiks izbūvētas no jauna. 

Līdz ar ietvju izbūvi gar Saules 
un Jūrmalas ielām paredzēts izbū-

vēt jaunas pieejas no ietves līdz 
ēkas Saules ielā 2 ieejas telpām. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, 
aicinām iedzīvotājus iekļūšanai 
ēkā Saules ielā 2 izmantot iekš-
pagalma ielu, kura tika atjauno-
ta 2011. gadā, jo vecais ietves 
segums gar Jūrmalas ielu netiks 
atjaunots. 

Ceram, ka Piņķu ciema iedzī-
votāji ar izpratni izturēsies pret 
šīm neērtībām, jo pēc projekta 
realizācijas – 2013. gada vasarā – 
iedzīvotājiem būs daudz ērtāka 
pārvietošanās gar jau minētajām 
ielām.

Elfa Sloceniece,
pašvaldības izpilddirektore

Saimnieciskie darbi janvārī un februārī
1. Procesā esošās iepirkumu 

procedūras:
1.1. izsludināts atklāts kon-

kurss par nedzīvojamās ēkas re-
konstrukciju par Babītes mūzikas 
skolu un bibliotēku nekustamajā 
īpašumā Jūrmalas iela 14A, Piņ-
ķi, Babītes novads, piedāvājumu 
iesniegšanas termiņš 21.03.2013.

1.2. izsludināts atklāts kon-
kurss par Atpūtas ielas posma, 
Pūpolu ielas, Ezermalas ielas Piņ-
ķos, Babītes novadā rekonstruk-
cijas būvdarbiem, piedāvājumu 
iesniegšanas termiņš 14.03.2013.; 

1.3. izsludināts iepirkums par 
transporta pakalpojumiem dažā-
diem skolēnu, sportistu, pašval-
dības kolektīvu pārvadājumiem, 
piedāvājumu iesniegšanas termiņš 
11.03.2013.;

1.4. izsludināts iepirkums par 
apgaismojuma izbūvi Upes ielā, 
Kalna ielā, Mazā Kalna ielā Brīv-
kalnos, piedāvājumu iesniegšanas 
termiņš 11.03.2013.;

1.5. izsludināts iepirkums par 

apgaismojuma izbūvi Meistaru 
ielā, Rūpnieku ielā, Priedaines 
ielā, Piņķos, Babītes novadā, pie-
dāvājumu iesniegšanas termiņš 
7.03.2013.;

1.6. noslēdzies piedāvājumu 
iesniegšanas termiņš iepirkumam 
par Skolas ielas, Piņķos, Babītes 
novadā rekonstrukciju, iesniegti 
pieci piedāvājumi, notiek vērtēšana.

2. Iepirkuma procedūru rezul-
tātā noslēgti līgumi ar: 

2.1. biedrību “Latvijas Sama-
riešu apvienība” par sociālo pakal-
pojumu (personu aprūpe mājās, 
personu pavadonis-asistents, ģi-
menes asistents) iegādi, līgumcena 
Ls 12 000, termiņš – divi gadi;

2.2. SIA “Alcom” par piebrau-
camās ielas “Piņķu ciems 2” pos-
ma ielu apgaismojuma tehniskā 
projekta izstrādi, līgumcena – Ls 
470, termiņš 1.05.2013.;

2.3. SIA “EDS” par Babītes 
novada pašvaldībai piederošo 
ielu apgaismojuma sistēmu uz-
turēšanas remontdarbiem, līgum-

cena – līdz Ls 12 400, termiņš – 
31.01.2014.;

2.4. SIA “Mērniecība A.K.” par 
atmežojamās meža zemes izvieto-
juma plāna izstrādi pašvaldības 
nekustamā īpašuma “Kapi” zemes 
vienības daļai, līgumcena – Ls 
740, termiņš – 80 dienas;

2.5. SIA “Vertex projekti” par 
gājēju ietves Jūrmalas ielas pos-
mā no Rīgas ielas līdz Saules ielai 
un Saules ielā līdz Centra ielai, 
Piņķos, Babītes novadā rekons-
trukcijas tehniskā projekta izstrā-
di, līgumcena Ls 2560, termiņš 
31.05.2013.;

2.6. SIA “Projekts 3” par gā-
jēju ietves Rīgas ielas posmā no 
veikala “Elvi” līdz nekustamajam 
īpašumam Rīgas iela 2A, Piņķos, 
Babītes novadā rekonstrukcijas 
tehniskā projekta izstrādi, līgum-
cena Ls 1700, termiņš 31.05.2013.

2.7. SIA “EDS” par ielu apgais-
mojuma 2. kārtas rekonstrukciju 
Piņķos – Jūrmalas, Saules, Centra 
un Rīgas ielu rajonā, līgumcena – 

Ls 4684, termiņš – divi mēneši. 
2.8. SIA “Rīgas Apriņķa Avīze” 

par Babītes novada pašvaldības 
informatīvā izdevuma “Babītes 
Ziņas” izdošanu un izplatīšanu, 
līgumcena – līdz Ls 10 000, ter-
miņš – 31.03.2014.

2.9. SIA “Prāna Ko” par saim-
niecības preču piegādi Babītes no-
vada pašvaldības administrācijas 
un iestāžu darba nodrošināšanai, 
līgumcena – līdz Ls 12 000, ter-
miņš – 3.03.2014.

3. Noslēgts līgums ar SIA 
“R20” par Babītes novada Salas 
pagasta kapsētas teritorijas ap-
saimniekošanu, līgumcena līdz 
Ls 2900, termiņš 19.02.2014. 

4. Sagatavots līgums parakstī-
šanai ar SIA “SIA 1960” par dzīv-
nieku līķu savākšanu no Babītes 
novada administratīvajā teritorijā 
esošām sabiedriskām vietām un to 
utilizēšanu, līgumcena atbilstoši 
tāmei, termiņš – 28.02.2015.

Elfa Sloceniece,
pašvaldības izpilddirektore

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Sēnītes” zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 8048 007 0108 detālplānojuma projekta publisko apspriešanu
Pamatojoties uz Babītes novada paš-
valdības domes 27.02.2013. lēmumu 
“Par Babītes novada Babītes pagasta 
nekustamā īpašuma “Sēnītes” zemes 
vienības, kadastra apzīmējums 8048 
007 0108, detālplānojuma projekta 
nodošanu publiskajai apspriešanai 
un atzinumu saņemšanai” (sēdes 
protokols Nr. 2, 14. §), detālplāno-

juma projekts tiek nodots publis-
kajai apspriešanai.

Detālplānojuma publiskās ap-
spriešanas termiņš ir noteikts trīs ne-
dēļas no 12.03.2013. līdz 4.04.2013. 

Ar detālplānojuma projekta 
materiāliem līdz 4.04.2013. var ie-
pazīties Babītes novada pašvaldības 
administrācijas ēkā Centra ielā 4, 

Piņķos, Babītes pagastā, Babītes no-
vadā, LV-2107, pašvaldības vietnē 
www.babite.lv.

Detālplānojuma projekta sa-
biedriskās apspriešanas sanāksme 
notiks 27.03.2013. plkst. 16 Babītes 
novada pašvaldības administrācijas 
ēkā Centra ielā 4.

Informāciju par detālplānojuma 

izstrādi interesenti var saņemt, sazi-
noties ar detālplānojuma izstrādes 
vadītāju teritorijas plānotāju Daci 
Ansenu pa tālruni 67511291 vai ap-
meklētāju pieņemšanas laikā pirm-
dienās un ceturtdienās no plkst. 8.15 
līdz 12.15 un no 13 līdz 18 Babītes 
novada pašvaldības administrācijas 
ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes 

pagastā, Babītes novadā, LV-2107.
Rakstiski priekšlikumi vai ie-

bildumi līdz 4.04.2013. sūtāmi pa 
pastu vai iesniedzami Babītes no-
vada pašvaldības administrācijas 
ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes 
pagastā, Babītes novadā, LV-2107.

Dace Ansena,
pašvaldības teritorijas plānotāja

Februārī 
27 iedzīvotāju 
iesniegumi 
un sūdzības
Babītes novada pašvaldības Sabied-
riskās kārtības daļa informē, ka 
sabiedriskās kārtības sargi sadar-
bībā ar Olaines iecirkņa policijas 
darbiniekiem, veicot sabiedriskās 
kārtības uzraudzību Babītes novadā 
janvārī, devušies 36 izbraukumos. 
Mēneša laikā valsts policijā nogā-
dātas piecas personas, no kurām 
divas par administratīvo pārkāpu-
mu izdarīšanu, bet trīs – aizdomās 
par noziedzīgu nodarījumu izdarī-
šanu. Februārī saņemti un izskatīti 
27 iedzīvotāju iesniegumi un sūdzī-
bas, divos gadījumos personas no-
gādātas uz mājām. Ar 24 personām 
veiktas preventīvas pārrunas un 
pieņemti paskaidrojumi. Sastādīti 
14 protokoli/paziņojumi par ap-
stāšanās un stāvēšanas noteikumu 
neievērošanu, savukārt par alkoho-
lisko dzērienu vai citu apreibinošo 
vielu lietošanu sabiedriskās vietās 
vai par atrašanos sabiedriskās vietās 
tādā reibumā, kas aizskar cilvēka 
cieņu, sastādīti divi administratīvo 
pārkāpumu protokoli.

Sadarbībā ar valsts policijas 
darbiniekiem aizturētas un no-
gādātas administratīvā aresta 
izciešanai divas personas par au-
tomašīnas vadīšanu alkoholisko 
dzērienu ietekmē.

Februārī tika veikti divi rei-
di, kuru laikā tika pārbaudītas 
automašīnas un to vadītāji, ar 
mērķi novērst likumpārkāpumus 
un noziedzīgus nodarījumus, kā 
arī tika veikta preventīva rakstura 
patrulēšana Babītes novada terito-
rijā – pārbaudītas personas, kuras 
agrāk tikušas tiesātās, kā arī tika 
pārbaudīta māju numuru lietoša-
na uz ēkām un celtnēm.

Lūgums ziņot sabiedriskās 
kārtības daļai par konstatētiem 
sabiedriskās kārtības u. c. likum-
pārkāpumiem pa diennakts tāl-
runi 29466001.

Ainārs Skudris,
sabiedriskās kārtības sargs

Remontdarbi Rīgas ielā. Zanes Siliņas foto
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Iedzīvotāju ievērībai!
Informācija par nekustamā īpašuma nodokli 2013. gadā
2013. gada nekustamā īpašuma 
nodokļa (NĪN) aprēķina un mak-
sāšanas paziņojumu izsūtīšanas 
termiņā 15.02.2013. lielākā daļa 
Latvijas pašvaldību ir veiksmīgi 
pabeigušas nodokļa aprēķinu un 
izsūtījušas maksāšanas paziņoju-
mus. Aprēķinātā NĪN apjoms uz 
šo datumu ir 98 % no 2012. gada 
aprēķina summas.

NĪN likuma grozījumi, ku-
rus Saeima pieņēma 2012. gada 
pašās beigās, ļāva pašvaldībām 
savā teritorijā noteikt atšķirīgu 
nodokļa likmi salīdzinājumā ar 
likumā noteikto ar mērķi veicināt 
teritorijas un uzņēmējdarbības 
attīstību, kā arī ievērot sociālo 
taisnīgumu. Lai šādus mērķus 
sasniegtu ar pašvaldības speciāli 
noteiktu NĪN politiku, ir nepie-

ciešama nopietna un vispusīga si-
tuācijas analīze un atbildīgi lēmu-
mi. Diemžēl pašvaldībām laika 
situācijas analīzei praktiski nebija, 
tādēļ gandrīz visas pašvaldības 
2013. gadā atšķirīgas NĪN likmes 
savā teritorijā nenoteica. Pašval-
dības, pieņemot vai nepieņemot 
saistošos noteikumus, 2013. gada 
NĪN aprēķinā izmantoja citus no-
dokļa apjomu ietekmējošus ins-
trumentus, tādus kā nodokļa ap-
joma palielinājuma ierobežojums 
(NPI), dzīvojamo māju palīgēku 
aplikšana ar NĪN un vidi degra-
dējošas, sagruvušas vai cilvēku 
drošību apdraudošas būves jeb 
grausta aplikšana ar paaugstinā-
tas likmes NĪN. Šo instrumentu 
izmantošanas kopsavilkums ir 
šāds: No 119 Latvijas pašvaldī-

bām saistošos noteikumus (SN) 
par 2013. gada NĪN piemēroša-
nu ir izdevušas 109 pašvaldības. 
Tajās 10 pašvaldībās, kurās nav 
izdoti SN, netiek piemēroti NPI 
un dzīvojamo māju palīgēkas, 
kuru platība pārsniedz 25 m2, 
tiek apliktas ar nodokli. NPI 
netiek piemērots arī 18 pašval-
dībās, kuras to noteikušas SN. 77 
pašvaldībās tiek piemērots NPI 
25  % apmērā, trīs pašvaldības 
piemēro citus NPI apmērus  – 
5 %, 10 %, 75 %. Savukārt, 0 % 
NPI noteikts 11 pašvaldībās, kas 
nozīmē, ka pēc nekustamā īpa-
šuma kadastrālās vērtības aktu-
alizācijas NĪN apmērs atsevišķi 
par katru zemes vienību nedrīkst 
pārsniegt iepriekšējam taksāci-
jas gadam aprēķināto nodokļa 

apmēru. Palīgēkas ar nodokli 
neaplikt paredzējušas 94 pašval-
dības. No tām divās pašvaldībās 
palīgēkas ar NĪN bija apliekamas 
2012. gadā.

Likumā par NĪN ir noteik-
ti nodokļa apjoma samazinā-
jumi (atvieglojumi) trūcīgiem 
NĪN maksātājiem, kā arī, sākot 
ar 2013. gadu, maksātājiem ar 
daudzbērnu ģimenēm. Pašval-
dības ar saviem SN var šo NĪN 
maksātāju kategoriju paplašināt, 
ko vairums pašvaldību ir arī 
 izdarījušas.

Jau vairākus gadus NĪN mak-
sātājiem portālā www.epakalpoju-
mi.lv ir pieejama vispusīga infor-
mācija par saviem nekustamiem 
īpašumiem visās Latvijas pašval-
dībās, to nodokļiem, maksāšanas 

paziņojumiem, maksājumiem, kā 
arī nodrošināta iespēja nodokli 
apmaksāt un pieteikties maksā-
šanas paziņojuma elektroniskai 
piegādei. Katru gadu, sagatavojot 
visiem NĪN maksātājiem nodokļa 
maksāšanas paziņojumus papīra 
formā un piegādājot tos norādī-
tajā adresē, tiek patērēts milzīgs 
papīra apjoms un, protams, arī 
nozīmīgi naudas līdzekļi. Šos 
resursus var ietaupīt, NĪN mak-
sātājiem atsakoties no maksāša-
nas paziņojuma piegādes papīra 
formā, to aizstājot ar maksāšanas 
paziņojumu elektronisku piegā-
di. Pašreiz šādu iespēju izman-
to tikai nedaudz vairāk par 4 % 
NĪN maksātāju. Aicinām nodokļu 
maksātājus aktīvāk izmantot šo 
iespēju!

Blaumanis 
dzimtās 
valodas dienā
21. februārī Eiropā atzīmē Starp-
tautisko dzimtās valodas dienu. 
UNESCO Latvijas Nacionālā ko-
miteja sadarbībā ar IZM un Lat-
viešu valodas aģentūru aicināja 
skolas piedalīties aktivitātē “Trāpīt 
laikā” un veltīt to R. Blaumaņa 
150. dzimšanas dienai. Babī-
tes vidusskolā šajā dienā notika 
konkurss 8.–12. klašu skolēniem 
par R. Blaumaņa dzīvi, literāro 
darbību, nozīmi mūsdienās. 

Skolēni bija sagatavojuši mājas 
darbu – iestudējuši kāda R. Blau-
maņa darba fragmentu, atbildēja 
uz bibliotekāru sagatavotajiem jau-
tājumiem par viņa dzīvi un nozī-
mi latviešu kultūrā, centās atpazīt 
R. Blaumaņa darbu iestudējumu un 
ekranizējumu fragmentus, trāpot 
laikā, domāja mūsdienīgu saukli 
par R. Blaumani. Konkursa uzva-
rētāji – 11. klase – ieguva iespēju 
apmeklēt R. Blaumaņa un J. Rozen-
tāla muzeju Rīgā. 2. vietu ieguva 
9.a klase, 3. vietu – 9.b klase.

Pasākumu organizēšanā iesais-
tījās 9.b skolnieces Elīza Sestule, 
Anna Sestule un Stefānija Dubra, 
bet pasākumu vadīja teātra pulci-
ņa dalībnieces Katalīna Bernāne, 
Dārta Smaine un Marta Bukša.

Materiāls par pasākumu apska-
tāms internetā www.yotube.com.

Merita Meiere, 
latviešu valodas un literatūras 
metodiskās komisijas vadītāja 

Zemes stunda – 23. martā plkst. 20.30
Zemes stundā ikviens iedzī-
votājs, pašvaldība, uzņē-
mums, valdība ir aicināta 
simboliski izslēgt apgaismo-
jumu uz vienu stundu. To-
mēr – Zemes stunda ir daudz 
vairāk par simbolisku rīcību, 
uz vienu stundu izslēdzot 
ēku vai objektu ārējo apgais-
mojumu. Tas ir aicinājums 
mainīt rīcību un sākt iniciatī-
vas, lai sekmētu enerģijas un 
resursu taupīšanu un veidotu 
videi draudzīgāku iedzīvotā-
ju dzīvi ikdienā.

Par Zemes stundu
Zemes stunda ir lielākais klimata 
tēmai veltītais pasākums, kāds 
jebkad noticis. 2007. gadā Ze-
mes stunda aizsākās kā vienas 
pilsētas  – Sidnejas – iniciatīva. 
Slavenajā Austrālijas pilsētā ak-
cijā piedalījās 2,2 miljoni māj-
saimniecību un uzņēmumu. Tās 
laikā miljoniem cilvēku visapkārt 
pasaulei vienojās, izslēdzot ap-
gaismojumu uz vienu stundu, lai 
pieprasītu izlēmīgu rīcību klimata 

problēmu risināšanai. 2012. gadā 
Zemes stunda notika 152 valstīs 
vairāk nekā 7001 pilsētā visā 

pasaulē. Zemes stunda turpināja 
iesākto – būt vairāk nekā viena 
stunda. Cilvēki, uzņēmumi un 

organizācijas iesaistījās kampaņā 
“Es darīšu, ja tu darīsi” (I  Will 
If You Will), pieņemot jaunus 
izaicinājumus vides stāvokļa 
uzlabošanai. Latvijā akcijā pie-
dalījās 38 pašvaldības, ļoti dau-
dzi uzņēmumi un organizācijas. 
Zemes stunda notiek katru gadu, 
šogad  – 23. martā plkst. 20.30. 
Tāpat kā Jaunais gads, Zemes 
stunda virzīsies no vienas laika 
zonas uz nākamo. 

Par Pasaules Dabas fondu 
Pasaules Dabas fonds ir Latvijā 
reģistrēta sabiedriskā organizāci-
ja, kas darbojas kopš 1991. gada; 
asociētais partneris pasaulē ietek-
mīgākajai dabas aizsardzības or-
ganizācijai WWF. Pasaules Dabas 
fonda mērķis ir dabas aizsardzība, 
lai saglabātu ģenētisko, sugu un 
ekosistēmu daudzveidību, nodro-
šinātu atjaunojamo dabas resursu 
nenoplicinošu izmantošanu tagad 
un nākotnē, palīdzētu samazi-
nāt piesārņojumu, kā arī dabas 
resursu un enerģijas izšķērdīgu 
patēriņu.

Babītes novada pensionāru ievērībai!

Sakarā ar dzīves dārdzības nepārtrauktu palielināšanos pen-
sionāri aicināti parakstīties par pensiju indeksācijas pieprasī-
šanu. Parakstu vākšana Babītes novada teritorijā notiek līdz 
25. martam Babītes novada bibliotēkās un dienas centrā Piņķos 
iestāžu darba laikā.

Babītes novada pašvaldības sociālais dienests informē, ka 
no 2013. gada 1. janvāra ir iespējams saņemt asistenta 
pakalpojumu personām ar invaliditāti, kurām VDEĀK ir 
izsniedzis atzinumu par asistenta pakalpojumu nepiecieša-
mību, kā arī bērniem, kuriem noteikta invaliditāte no piecu 
līdz 18 gadu vecumam. Sīkāku informāciju var iegūt, zvanot 
pa tālruni 67914550.

Akcija, kas aicina atbalstīt izlēmīgu rīcību, risinot klimata problēmas, 
sākās Austrālijā. 2007. gadā vairāk nekā divi miljoni mājsaimniecību 
un uzņēmumu Sidnejā uz stundu izslēdza apgaismojumu. 
2012. gadā Zemes stunda notika 152 valstīs.
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organizēja Popielu. Priekšnesumus 
vērtēja aktieris Rihards Lepers, 
bārmenis un uzņēmējs Andris 
Reizenbergs un hiphopa treneris 
un horeogrāfs Jānis Androņiks. 
Līdzpārvalde organizēja novusa 
turnīru 8.–12. klasei, tika rakstītas 
mīlestības vēstules un apsveikumi. 
Konkursus ar balvām atbalstīja 
veikals “Elvi”, “Inbox” ledus halle, 
SIA “Spilva”.

21.  februāris  – Starptautis-
kā dzimtās valodas diena (pēc 
UNESCO iniciatīvas, lai uzsvērtu 
valodu un kultūru daudzveidību). 
Šogad iniciatīvas “Trāpīt laikā” 
ietvaros visi interesenti tika ai-
cināti pievērsties Rūdolfa Blau-
maņa daiļradei – 150. dzimšanas 
dienai, kas iekļauta arī UNESCO 
svinamo dienu kalendārā. Arī 
mūsu skolā notika pasākums 
“Trāpīt laikā”, kad 8.–12.  klašu 
skolēni bija iestudējuši frag-
mentus no R. Blaumaņa lugām, 
atpazina filmu un teātra izrāžu 
fragmentus, atbildēja uz jautā-

jumiem par rakstnieka biogrāfi-
ju. Konkursā uzvarēja 11. klase. 
Pasākumu organizēja latviešu 
valodas un literatūras MK (vad. 
M.  Meiere). Videomateriāls ir 
ievietots “Youtube” vietnē.

Skolā notika skatuves runas 
konkursa 2. kārta. Uz Pierīgas no-
vadu skolu konkursu, kas notiks 
20. martā izvirzīti 5.c klases skol-
nieks Valters Kristiāns Zviedris, 
7.a klases skolniece Petra Zeltiņa 
un 11. klases skolniece Elīza Eli-
zabete Krastiņa.

28. februārī notiks Skolas pa-
domes sēde, kurā tiks apspriests 
jaunais nolikums un izskatīti citi 
aktuāli jautājumi.

21.  februārī Vangažu vidus-
skolā notika vokālās mūzikas 
konkurss “Balsis 2013”, kurā pie-
dalījās arī mūsu skolas audzēkņi. 
Sākumskolas vokālais ansamblis 
“Pūpoliņi” (sk. I.  Martinsone) 
un 6.–7.  klašu ansamblis (sk. 
S.  Sestule) ieguva 1.  pakāpi un 
ir izvirzīti uz 2. kārtu. Savukārt 
9.–10. klašu ansamblis (sk. S. Ses-

tule) ieguva 2. pakāpi. Konkur-
sa 2.  kārta norisināsies Jelgavā 
8. martā. Turam īkšķus!

28. februārī Sākumskolas Me-
todiskās komisijas vadītāja Daiga 
Sīpola un 1.a klases audzinātāja 
I.  Bauble ciemojās Babītes PII, 
kur tikās ar nākamo pirmklas-
nieku vecākiem.

P.S. 9.b klases skolniece Anna 
Sestule piedalās Ēnu dienas video-
konkursā “Atspoguļo savu Ēnu die-
nu”. Varat balsot un atbalstīt “You 
tube” – Annas Ēnu diena 2013.

Projektu nedēļa
No 4.  līdz 8.  februārim Babī-
tes vidusskolā noritēja projektu 
nedēļa. 5.–9. klašu skolēni savu 
audzinātāju vadībā strādāja pie 
visdažādākajām tēmām, devās 
mācību ekskursijās, tikās ar da-
žādu nozaru speciālistiem, pro-
jektos iesaistīja arī savus vecākus 
un pētīja viņu profesijas. 9. kla-
ses turpināja iesākto tradīciju un 
gatavojās savam vakara pasāku-
mam, kuru veltīja saviem vecā-
kiem un skolotājiem. Pasākums 
notika 8.  februārī, kad arī vecāki 
sapulcē tikās ar direktores viet-
nieci izglītības jomā I. Stašulāni 
par 10.  klases komplektēšanu. 
8.b klase izstrādāja projektu par 
tēmu “Babītes novada attīstības 
plāns līdz 2020. gadam”. Skolēni 
audzinātājas A. Feldmanes vadībā 
izveidojuši maketu, kādi izska-
tīsies Piņķi 2020.  gadā. Makets 
būs apskatāms skolas 2.  stāva 
vestibilā. 

Gita Sondore, 
Babītes vidusskolas direktora 
vietniece audzināšanas jomā

8.b klases skolēnu projekts – Babītes novada attīstības plāna 
makets “Piņķi 2020. gadā”. Zanes Siliņas foto

Babītes vidusskolā tapis attīstības plāna 
makets “Piņķi 2020. gadā”

Gleznu sajūtas 
dienas centrā
Martā dienas centrā Piņķos 
aplūkojama mākslinieka 
autodidakta Roberta Spalvja 
personālizstāde. 

Gleznas un dažādi koka objekti 
papildinājuši mākslinieka radošos 
krājumus visa mūža garumā. Pats 
mākslinieks atzīst, ka lielākā daļa 
viņa radošo darbu rotā draugu 
un tuvinieku mājokļus, par ko 
ir prieks, jo tie visus šos gadus 
ir aktīvi aplūkoti un apspriesti. 
Gleznu autora, galdnieka un nam-
dara, iecienītākās tēmas ir ainavas, 
klusās dabas, paziņu un tuvinieku 
portreti.  Roberts Spalvis glezno arī 

sen mainījušās ainavas no vecām 
fotogrāfijām, uzburot sajūtas ar paša 
vai gleznas pasūtītāja atmiņām.

Izstādi var apmeklēt bez mak-
sas, kā pateicība pasakot smaidošu 
“Paldies!” centra darbiniecēm.

R. Spalvis trīs vārdos par sevi: 
“Esmu dzimis 1937. gada 23. aprīlī 
Krāslavas rajonā. Jau Sauleskalna 
septiņgadīgajā lauku skolā pade-
vās zīmēšana. Kopš 16 gadu vecu-
ma maizi pelnu pats – Rīgas HES 
Andrejsalā piestrādāju par tvaika 
turbīnu mašīnista palīgu, bet kara-
dienestā biju mehāniķis vadītājs uz 
smagajiem tankiem, taču nācās arī 
zīmēt un rakstīt lozungus. Brīvākos 

brīžos uzgleznoju arī pa kādai bil-
dei. Manas dzīves drūmākās dienas 
sākās, kad pēc 45 gadu darba aizgā-

ju pensijā – nezināju, ko iesākt bez 
darba. Nolēmu sapirkt krāsas, un 
kopš 1997. gada intensīvi gleznoju.”

Zane Siliņa, 
pašvaldības sabiedrisko 

attiecību speciāliste

Sākumskolā “Vinnijs” – 
Ēģipte un klauni
Februāris atkal pagāja notiku-
miem pilns. Šis aukstais un snie-
ga pilnais mēnesis tika pavadīts 
ļoti siltā gaisotnē, proti, “Vinnijā” 
norisinājās projekts “Ceļojums uz 
Ēģipti”. Šajā projektā bērni zīmē-
ja un veidoja dažādus darbiņus 
Ēģiptes noskaņās, iepazina ēģip-
tiešu kultūru un ēdienus, kas bēr-
nus ļoti sajūsmināja. Tāpat bija 
iespēja iemācīties arābu valodu, 
kā arī apgūt hieroglifu rakstību. 
Projekta noslēguma dienā “Vin-
nijā” ieradās pedagogi no Rīgas 
un Pierīgas pieredzes apmaiņā, 
kuri bija atbraukuši, lai noskatītos 

“Ceļojuma uz Ēģipti” noslēguma 
pasākumu ar bērnu priekšnesu-
miem, kā arī iepazītos ar peda-
gogu darba metodēm.

Jau nākamajā dienā “Vinnijā” 
no Rīgas Cirka ieradās klauni PiPo 
un Okidoki ar ļoti smieklīgiem un 
jautriem priekšnesumiem. Un, pro-
tams, kā tad klauni bez dzīvnie-
kiem. Līdzi bija atvesti divi pūdeļu 
šķirnes sunīši un žurciņas, kas bija 
tik ļoti veikli un gudri zvēriņi, ka 
bērni par to nebeidza runāt visas 
nedēļas garumā.

Tā nu pagāja februāris “Vin-
nijā” – silti un jautri.

Mazi ēģiptieši ciemojas “Vinnijā”.

Sākusies uzņemšana sākumskolas “Vinnijs” 
1., 2., 3. un 4. klasē
Ja ir vēlēšanās, lai jūsu bērns kopā 
ar “Vinniju” piedalītos piedzīvo-
jumos un iegūtu zināšanas, tad ir 
laiks pieteikt bērnu “Vinnijā”, jo ir 
sākusies uzņemšana 1., 2., 3. un 4. 
klasē, kas no septembra mācības 
sāks jau paplašinātajā sākumskolā, 
kas būs ieguvusi ne tikai jaunas 
un plašas telpas, bet arī sporta 
zāli un daudz lielāku ēdamzāli.

Mēs nodrošinām individuālu 
pieeju, lai ikviens konkrētu uzde-
vumu paveiktu pēc savām spējām, 
ar vislabākajiem sasniegumiem un 
rezultātiem. Laipni gaidīsim jaunos 
audzēkņus kopā ar vecākiem iepa-
zīties ar vidi un pedagogiem.

Renārs Krīgers,
sākumskolas “Vinnijs” 

projektu vadītājs

▶ 3. lpp.
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Numura pielikumi

sPOrta ziŅas
Pierīgas novadu 
sporta spēles
3. februārī Babītes vidusskolā no-
risinājās Pierīgas novadu 2013. 
gada sporta spēles dambretē. 

Piedalījās tikai trīs Pierīgas 
novadu komandas. Babītes novada 
komanda izcīnīja 1. vietu: godam 
novadu pārstāvēja Saiva Paņko, 
izcīnot 1. vietu starp dāmām, bet 
Romāns Viļums izcīnīja 1. vietu 
pie pirmā galdiņa, Andris Kalpiņš 
(1. vieta pie otra galdiņa), Jānis 
Paņko (2. vieta pie trešā galdiņa).

24. februārī arī Babītes vidus-
skolas telpās norisinājās Pierīgas 
novadu 2013. gada sporta spēles 
novusā. Babītes novada komanda 
izcīnīja 3. vietu no desmit Pierī-
gas novadu komandām. Novada 
komandu pārstāvēja Anastasija 
Linkeviča, Staņislavs Kojalovičs, 
Gaidis Čoders un Ainārs Grosens, 
kurš spēlēja pie pirmā galdiņa un 
uzrādīja absolūti labāko rezultātu, 
izcīnot 18 punktus no 18  iespē-
jamiem.

Babītes novada 2013. gada 
sporta spēles
10. februārī golfa kluba “Viesturi” 
teritorijā (Mārupes novads) notika 
Babītes novada 2013. gada sporta 
spēles distanču slēpošanā. Sacen-
sības piedalījās četrdesmit četri 
dalībnieki dažādās vecuma gru-
pās. Pirmās vietas izcīnīja – Anna 
Marija Rezņikova, Oskars Osis, 
Reinis Bagats, Reinis Linga, Austra 
Brauna, Jānis Millers, Rita Golve-
re, Andris Tukris, Valentīna Jaksa, 
Guntis Dišlers, Viesturs Gargurnis 
un Staņislavs Kojalovičs. 

23.  februārī Babītes sporta 
kompleksā norisinājās Babītes 
novada 2013. gada sporta spēles 
kāršu spēlē “Zolīte”, otrais posms, 
kurā piedalījās 21 dalībnieks.

Otra posma uzvārētāji:
• dāmām 1.  vietā Dzintra 

Svikle, 2. vietā Valentīna Baumane 
un 3. vietā Inita Reika.

• kungiem 1. vietā Jurģis La-
piņš, 2. vietā Mairis Kampars un 
3. vietā Ainārs Grosens.

Vieglatlētika
16. februārī Rīgas sporta manēžā 
notika Latvijas Sporta Veterānu 
savienības 50. sporta spēļu sacen-
sības vieglatlētikā telpās.

Sporta kluba “Babīte” dalīb-
nieku labākie sasniegumi:

• Austra Brauna  – 1.  vieta 
lodes grūšanā (D: 30 +);

• Ingrīda Lamberte – 1. vieta 
lodes grūšanā (D: 45 +);

• Rudīte Everte – 1. vietas 800 
un 3000 m (D: 35 +);

• Daiga Dābola – 1. vietas 60 
un 200 m (D: 30+);

• Ruta Jēkabsone  – 2.  vieta 
60 m un 3. vieta 800 m (D: 60+);

• Dmitrijs Ivasivs – 1.  vieta 
60 m un 2. vieta 200 m (K: 35+);

• Gundars Ošmucnieks  – 
3. vieta 3000 m (K: 50+).

16.–17. februārī Kuldīgā no-
tika Latvijas ziemas čempionāts 
vieglatlētikā telpās.

Babītes novada iedzīvotājs 
Māris Grēniņš izcīnīja divas pir-
mās vietas – tāllēkšana un trīs-
soļlēkšana, kā arī 3. vietu 60 m 
skriešanā ar barjerām.

Peldēšana
2. martā Jelgavas LLU 25  m 
peldbaseinā norisinājās Latvijas 
Sporta veterānu 50. sporta spēles 
peldēšanā. Sporta kluba “Babīte” 
komanda kopvērtējumā izcīnīja 
4. vietu starp 15 komandām. In-
dividuāli godalgotās vietas izcī-
nīja savās vecuma grupās: 50 m 
brīvais stils (S70+) 2. vieta Aina 
Kvēpa, (S60+) 3. vieta Ināra Dū-
šele, (S55+) 1. vieta Vera Varša, 
(S35+) 3. vieta Ilze Ķiploka, 50 m 
uz muguras – (S60+) 3. vieta Inā-
ra Dūšele, (S55+) 1.  vieta Vera 
Varša, (S45+) 3.  vieta Ieva Siļ-
ķe, (S35+) 1. vieta Ilze Ķiploka, 
100 m kopmpleksajā peldējumā 
(V30+) 2. vieta Jānis Liepnieks, 
jauktajā 4 x 50 m brīva stila sta-
fetē (kopējais gadu skaits 160+) 

3. vieta (Ieva Siļķe, Ilze Ķiploka, 
Atis Brikovskis un Jānis Liep-
nieks). 

Novuss
Divas sporta kluba “Babīte” no-
vusa komandas ir noslēgušas 
Latvijas komandu čempionātus. 
Virslīgas komanda izcīnīja 8. vietu 
sešpadsmit komandu konkurencē, 
bet otrās līgas komanda izcīnīja 
trešo vietu un tiesības nākamajā 
sezonā spēlēt pirmajā līgā. 

Volejbols
Baltijas sieviešu volejbola līgas 
devītais sabraukums norisinājās 
Voru pilsētā Igaunijā 25.–27. jan-
vārī, kur Latvijas komandas tikās 
otrreiz ar Igaunijas komandām. 
Sporta kluba “Babīte” komanda 
izcīnīja maksimālo punktu skaitu, 
uzvarot visā trijās spēlēs, kas ļāva 
mūsu komandai apsteigt turnīra 
tabulā Jelgavas/LU komandu par 
vienu punktu un ieņemt piekto 
vietu. Jelgavas /LU izcīnīja vienu 
uzvaru un piedzīvoja divus zaudē-
jumus, bet Latvijas Junioru izlase 
visās trijās spēlēs zaudēja. Sporta 
klubs “Babīte” uzvarēja University 
of Tartu 3:0 (25:18, 26:24, 25:22), 
Familia/Voru VK 3:1 (25:14, 
23:25, 26:24, 25:20) un TTU 3:1 
(27:29, 25:20, 25:22, 25:13).

Divpadsmitais sabraukums 
norisinājās Rīgas 49. vidusskolas 
sporta kompleksā, kur Latvijas 
komandas tikās ar Lietuvas ko-
mandām, kur atkal tika izcīnīti 
maksimālie 9 punkti, nezaudējot 
nevienā setā. Tika uzvarētas SM 
Tauras VTC (Viļņa) 3:0 (25:5, 
25:17, 25:11), Achema KKSC (Jo-

nava) 3:0 (25:16, 25:20, 25:20) un 
HEKSA (Kauņa) 3:0 (25:16, 25:19, 
25:17).

Babītes sporta kompleksā 
15. martā spēle ar Latvijas Nacio-
nālo Junioru izlasi, un 16. martā 
ar Jelgavas/LU komandām noslēg-
sies regulārais čempionāta posms, 
un 29.–31. martā Jelgavā norisinā-
sies play-off turnīrs par medaļām. 
Ceturtdaļfinālā mūsu komandai 
neatkarīgi no pēdējām spēlēm 
būs jātiekas ar Latvijas komandu 
Jelgavas/LU.

9. februārī Jelgavas pilsētā no-
risinājās vīriešu volejbola veterānu 
sacensības “Jelgavas kauss 2013”. 
Sacensībās piedalījās komandas 
no Valgundes, Jelgavas, Saldus, 
Skrundas un Babītes. Mūsu novada 
veterānu komanda izcīnīja 4. vietu.

Florbols
Sporta kluba “Babīte” vīriešu pir-
mās līgas čempionāta florbola ko-
manda ir noslēgusi pirmā posma 
spēles, izcīnot 2. vietu Centra gru-
pā, kur pēdējā spēlē 23.  februārī 
Kalsnavā tika uzvarēta FK “Kals-
nava” ar rezultātu 14:5 (3:0, 8:2, 
3:3) un mūsu florbolists Mārtiņš 
Lapsiņš guva pusi no vārtiem, tas 
ir, septiņi gūtie vārti. Tālāk nori-
sinās play-off turnīrs (grupas līdz 
divām uzvarētām spēlēm), kur 
mūsu komanda jau ir aizvadījusi 
pirmo spēli ar 3. vietas komandu 
no Vidzemes – FK “Ogres vilki”. 
Mūsu komandai neklājās viegli, 
bet tomēr izdevās izcīnt grūtu uz-
varu ar rezultātu 8:6 (2:1, 2:3, 4:2).

Guntars Reika, 
Babītes sporta kompleksa 

vadītājs

Kultūras aFiša
15. martā plkst. 18.30
Sporta un kultūras centrā, 
Spuņ ciemā
radošo prasmju 
nodarbība ar 
netradicionālās 
ārstēšanas eksperti 
Inesi Ziņģīti
Līdzi jāņem dvielītis 1,2 m. 
Nodarbība notiks bez apaviem, 
vēlams, lai kājās būtu īszeķes.

23. martā plkst. 18
Sporta un kultūras centrā, 
Spuņ ciemā
Starptautiskajai teātra 
dienai veltīts pasākums
Piedalās: Saulkrastu novada 
kultūras un sporta centra 
“Saulkrastu teātris”,
Pauls Putniņš “Ar būdu uz 
baznīcu”. Režisore Vija Skudra
Plkst. 20 Teātra dienas muzi-
kālās noskaņas kopā ar grupu 
“Lustīgais Blūmīzers”

28. martā plkst. 18
Sporta un kultūras centrā, 
Spuņciemā 
Lieldienu pasākums 
bērniem
Pavasarīga izrāde “Oranžā 
māja”
Tradicionālās Lieldienu rotaļas 
Piedalās: Mūsdienu deju 
grupa “Platīns”, vadītāja Aija 
Meikšāne

31. martā plkst. 12
Babītes vidusskolas zālē
Lieldienu koncerts: 
“Glabāsim Lieldienu 
saulīti sirdīs”
Piedalās: Bērnu tautas deju 
kolektīvs “Kaspīne”, vadītāja 
Dace Veide
Vidējās paaudzes deju kolektīvs 
“Dārta”, vadītājs Lauris Siliņš
Folkloras kapela “Maskačkas 
spēlmaņi”
Babītes novada pašvaldība, 
vēlot ikvienam priecīgas Liel-
dienas, aicina kopā priecāties 
par pavasara atnākšanu.

6. aprīlī plkst. 18
Koncerts Piņķu Jāņa baznīcā
“Vienkārši akordeons...’”
Juris Olekšs (akordeons)
Inga Dziļuma (taustiņinstru-
ments) 

Latvijas 
sporta 
veterānu 
peldēšanas 
sacensības 
Jelgavā. 
Babītes no-
vada koman-
dai 3. vieta 
(attēlā 
pa labi)


