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Babītes vidusskola
Babītes vidusskola ir Babītes novada 
pašvaldības dibināta vispārējās vidējās 
izglītības iestāde, kas īsteno vispārē-
jās pamatizglītības, vispārējās vidējās 
izglītības programmas un 33 interešu 
izglītības programmas, to skaitā Jaun-
sardzi, padziļinātu ķīmijas pamatu ap-

guvi, programmēšanu, kaligrāfiju, lie-
tišķo etiķeti un saskarsmi, peldēšanu 
un citas. Babītes vidusskolā šogad mā-
cības uzsāka 986 audzēkņi, no kuriem 
104 skolas durvis vēra pirmo reizi. Šo-
gad Babītes vidusskolā nokomplektē-
tas piecas 1. klases ar vidēji 21 skolēnu 
klasē. Babītes vidusskolā šajā mācību 

gadā ir 38 pamatskolas klases un piecas 
vidusskolas klases. 

Salas sākumskola 
Salas sākumskola ir Babītes novada pa-
švaldības vispārējās izglītības mācību ie-
stāde, kas patstāvīgi organizē un īsteno 
izglītības procesu, nodrošinot izglītoja-
majiem vispusīgas iespējas apgūt vispā-
rējās pirmsskolas izglītības programmu 
un vispārējās pamatizglītības pirmā pos-
ma (1.–6. klase) programmu.  

Turpinājums 7. lpp.

29.  augustā, piedaloties Babītes no-
vada pašvaldības domes deputātiem, 
Administrācijas un Sociālā dienesta 
pārstāvjiem, kā arī būvniecības uz-
ņēmumam, projektētājiem, būvuz-
raugam un citiem viesiem, Babītē 
svinīgi atklāja sociālo dzīvojamo 
māju „Mildas”.

Babītes novada pašvaldības do-
mes priekšsēdētājs Andrejs Ence ar 
pozitīvu ieskatu nākotnē teica: „Pa-
visam drīz, pēc nepieciešamo forma-
litāšu nokārtošanas, sociālo dzīvokļu 
māja sagaidīs savus pirmos iemītnie-
kus. Mēs priecājamies, ka vecā tele-
fonu centrāles ēka ir atradusi jaunu 
pielietojumu, radot iespēju atrisināt 

problēmas ar dzīvesvietas nodroši-
nāšanu sociāli mazaizsargātākajiem 
novada iedzīvotājiem.” 

AS „RERE Grupa” valdes priekšsē-
dētājs Guntis Āboltiņš-Āboliņš norā-
dīja: „Šis ir viens no projektiem, kas 
rada gandarījumu – gandarījumu par 
to, ka no gruvešiem ir izdevies radīt ko 
jaunu, skaistu un paliekošu. Ceru, ka 
priecīgas par skaisto dzīvesvietu būs 
arī ģimenes, kas šajā namā dzīvos.”

Babītes novada pašvaldības projek-
tu vadītājs Māris Grēniņš pastāstīja, 
ka līdz projekta uzsākšanai nekusta-
majā īpašumā „Mildas” atradās trīs 
ēkas – automātisko telekomunikā-
ciju centrāles ēka, kas pārbūvēta par 

daudzdzīvokļu māju, pasta ēka, kas 
demontēta tās sliktā tehniskā stāvokļa 
dēļ, un garāža, kur ierīkota noliktava 
iedzīvotāju vajadzībām. Daudzdzī-
vokļu mājā izbūvēti 10 dzīvokļi, no 
kuriem divi dzīvokļi pirmajā stāvā 
ir ar vides pieejamību cilvēkiem ar 
kustību traucējumiem. Dzīvokļos ir 
veikta pilnā apdare, iestrādāti virtuves 
ventilācijas nosūcēja izvadi, nodroši-
nāta interneta un televīzijas pieejamī-
ba. Ēkai ir centrālā apkure ar dabas gā-
zes apkures katlu. Tāpat nekustamajā 
īpašumā izbūvēts plašs auto stāvlau-
kums, divas stāvvietas transportlī-
dzekļu novietošanai cilvēkiem ar kus-
tību traucējumiem. Pagalmā iekārtots 

bērnu rotaļu laukums un zaļā zona. 
Dzīvokļu lielums atšķiras – to platī-
ba ir no 25 līdz 50 kvadrātmetriem, 
tie pārsvarā ir dzīvokļi ar vienu guļa-
mistabu, viesistabu (izņemot divus 
dzīvokļus), virtuvi un vannasistabu. 
Vienā dzīvoklī ir divas guļamistabas. 
Nekustamais īpašums „Mildas” atro-
das blakus dzelzceļa stacijai „Babīte”, 
blakus ir autobusu pietura, no kuras 
var nokļūt galvaspilsētā.

Atskats vēsturē: 2014.  gadā Ba-
bītes novada pašvaldība nopir-
ka nekustamo īpašumu „Mildas”. 
2015.  gadā tika noslēgts līgums ar 
SIA „BM-projekts” par nekustamā 
īpašuma būvniecības projekta iz- 

strādi, kas tika pabeigta 2016.  gada 
sākumā. Atrisinot ar finansējumu 
saistītos jautājumus, 2017. gada ap-
rīlī tika uzsākta būvprojekta īsteno-
šana un celtniecība, kas noslēdzās 
2018. gada  augustā. Būvuzraudzību 
nodrošināja uzņēmums SIA „Būves 
birojs”. Būvniecību veica uzņēmums 
PS „RERE Meistari 1”. Kopējās iz-
maksas sasniedza 1 015 075,80 eiro, 
ko nodrošināja gan Babītes novada 
pašvaldības budžeta līdzekļi, gan aiz-
ņēmums no Valsts kases.

Ilze Aizsila, 
Babītes novada pašvaldības

 sabiedrisko attiecību speciāliste

Babītē atklāj sociālo dzīvojamo māju
Lai risinātu situāciju saistībā ar mājvietas piedāvājumu bāreņiem 
un ģimenēm (personām), kam ir maznodrošinātas ģimenes (personas) 
statuss un kas iekļautas reģistrā saskaņā ar likumu „Par pašvaldības 
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”, Babītes novada pašvaldība 
realizējusi vairākus gadus lolotu ieceri – Babītes novada Babītes ciemā 
pārbūves darbu rezultātā bijušās pasta ēkas un automātisko 
telekomunikāciju centrāles ēkas nekustamajā īpašumā „Mildas” 
izveidota daudzdzīvokļu māja sociālām vajadzībām. 

Sācies jaunais mācību gads
Jaunajam mācību gadam 3. septembrī durvis vēra piecas 
Babītes novada pašvaldības izglītības iestādes – Babītes vidusskola, 
Salas sākumskola, Babītes Mūzikas skola, pirmsskolas izglītības 
iestāde „Saimīte” un Babītes pirmsskolas izglītības iestāde.
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