1. jūnijs
Babītes vidusskolas sporta laukumā (Jūrmalas iela 17, Piņķi)
Plkst. 12.00 svētku atklāšanas koncerts „Babītes novadam 10”.
Piedalās novada izglītības iestāžu audzēkņi, popgrupas „Ledenītes” un „Bon Bon”, mūsdienu deju kolektīvs „Platīns”. Koncertu vadīs
Lauris Reiniks; koncerta režisore – Dita Torstere-Stepīte.
No plkst. 14.00 līdz 17.00 aktivitātes ģimenēm: lielās koka spēles, piepūšamās atrakcijas, āra boulings, robotika,
„Laboratorium” zinātniskie eksperimenti, sporta aktivitātes, vizināšanās ar zirdziņiem, orbitrons, lielais gumijas batuts, mini BMX
ar trasi, „Razor” drifta karti, gardumu tirdziņš.
Plkst. 11.00 no Spuņciema sporta halles („Pīlādzīši”, Spuņciems, Salas pagasts) aties bezmaksas autobuss uz Piņķiem.

2. jūnijs
Piņķu Sv. Jāņa baznīcā (Skolas iela 17, Piņķi)
Plkst. 12.00 Piņķu Sv. Jāņa baznīcas 145 gadu pastāvēšanas un Babītes novada svētku brīvdabas dievkalpojums.
Dievkalpojumu vadīs arhibīskaps Jānis Vanags, dziedās Babītes novada jauktais koris „Maska”.
Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības centra Lielajā zālē (Jūrmalas iela 14A, Piņķi)
Plkst. 18.00 Babītes novada amatierteātra „Kalambūrs” teatrālā izmeklēšana „Kā rodas izrāde” (pēc K. Čapeka
stāsta motīviem).
Izrādē ikvienam būs iespēja gluži kā pa atslēgas caurumu vērot izrādes tapšanas aizkulises, noskaidrot, kā tad tas patiesībā notiek
un cauri kādām grūtībām nākas iziet aktieriem, režisoram un autoram, pirms izrāde, mirdzoša un skaista, parādās prožektoru
gaismās.

4. jūnijs
Kultūrizglītības centra filiālē Salas pagastā „Vietvalži” Spuņciemā
No plkst. 18.00 līdz 19.30 „Sprediķis Piņķu baznīcā” un stāsts par Babītes novada baznīcām.
Video uz lielā ekrāna, gida stāstījums par baznīcām, kas senāk atradušās un joprojām atrodas Babītes novada teritorijā, par arhitektu
Johanu Danielu Felsko un viņa ieguldījumu Rīgas un tās apkārtnes arhitektūrā (papildināts ar fotoattēliem, kas tiks projicēti
uz lielā ekrāna zālē). Ieskats A. Čaka poēmas tapšanā – vēsturiskais un literārais aspekts; Eduarda Pāvula ieguldījums Pirmā
pasaules kara mākslinieciskajā atveidojumā un tā nozīmība latviešu kultūrā (kinofilmas „Latviešu strēlnieka stāsts” un „Zītaru
dzimta”, teātra izrādes, radioteātra ieraksti) un tautas apziņā. Ekskursija E. Pāvula memoriālajā izstādē.
Pieteikties dalībai ekskursijā var, zvanot Dacei Ulpei uz tālruņa numuru 67914921 vai administratorei uz tālruņa numuru 20387272, kā arī rakstot
uz e-pasta adresi dace.ulpe@babite.lv. Plkst. 17.30 no Babītes vidusskolas auto stāvlaukuma (Jūrmalas iela 17, Piņķi) aties bezmaksas autobuss.

5. jūnijs
Kultūrizglītības centra filiālē Salas pagastā „Vietvalži” Spuņciemā
No plkst. 18.00 līdz 19.30 „Burvju spogulis” un Salas pagasta ciemi.
Visu piecu „Burvju spoguļa” sižetu demonstrējums, iepazīšanās ar Salas pagasta vēstures ekspozīciju, gida stāstījums par Salas
pagasta ciemiem, to leģendām un nostāstiem, interesantākajām un vēsturiski nozīmīgākajām vietām Salas pagastā (fotoattēli
uz lielā ekrāna). Sīpolu audzēšana Salas pagastā, Sīpolu svētki, „Padomju Latvijas” kartupeļi – no piemājas saimniecībām līdz
pirmajai čipsu ražotnei, atskats uz Salas pagasta saimniecisko vēsturi. Ievērojami cilvēki, kuru dzīve saistīta ar Salas pagastu.
Kari, kas skāruši Salas pagastu.
Pieteikties dalībai ekskursijā var, zvanot Dacei Ulpei uz tālruņa numuru 67914921 vai administratorei uz tālruņa numuru 20387272, kā arī rakstot
uz e-pasta adresi dace.ulpe@babite.lv. Plkst. 17.30 no Babītes vidusskolas auto stāvlaukuma (Jūrmalas iela 17, Piņķi) aties bezmaksas autobuss.

6. jūnijs
Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības centra Lielajā zālē (Jūrmalas iela 14A, Piņķi)
Plkst. 18.00 popgrupu „Pīlādzīši” un „Cool Kids” jaunā albuma prezentācijas koncerts „Neticams notikums”.
Koncertā skanēs visas dziesmas no jaunā albuma. Dziesmu autori – Reinis Sējāns un Inga Gaile. Popgrupu vadītāja – Maija Sējāne.
Koncertu vadīs Mārtiņš Ruskis. Ieeja ar bezmaksas ielūgumiem.
Kultūrizglītības centra filiālē Salas pagastā „Vietvalži” Spuņciemā
No plkst. 18.00 līdz 19.30 Pāvulu dzimta un Eduards Pāvuls. Video „E. Pāvula biogrāfija” uz lielā ekrāna. Iepazīšanās ar E. Pāvula
memoriālo izstādi gida pavadībā, izstāde „Teātra gars” radošo prasmju telpā. Video „Sprediķis Piņķu baznīcā” E. Pāvula memoriālās
izstādes zālē.
Pieteikties dalībai ekskursijā var, zvanot Dacei Ulpei uz tālruņa numuru 67914921 vai administratorei uz tālruņa numuru 20387272, kā arī rakstot
uz e-pasta adresi dace.ulpe@babite.lv. Plkst. 17.30 no Babītes vidusskolas auto stāvlaukuma (Jūrmalas iela 17, Piņķi) aties bezmaksas autobuss.

7. jūnijs
Piņķu Sv. Jāņa baznīcā (Skolas iela 17, Piņķi)
No plkst. 18.00 līdz 24.00 Baznīcu nakts koncerti un pasākumi.
Kultūrizglītības centra filiālē Salas pagastā „Vietvalži” Spuņciemā
No plkst. 18.00 līdz 19.30 „Vietvalži” – no ēkas uzcelšanas 1814. gadā līdz mūsu dienām.
Iepazīšanās ar KIC filiāli Salas pagastā „Vietvalži”: ekskursija pa telpām, stāsts par ēkas vēsturi un tās funkcijām dažādos laikos,
iepazīšanās ar „Vietvalžu” apkārtni – skvērs, „Vadoņa ozols”, „Ģenerāļa Baloža ozols”, deju grīdas vieta, pirmā Jāņu svinēšanas vieta,
„Pāvula pagrabs”, stāsts par skolotājiem J. Vismani un A. Speru, Jāni Skušku un padomju laikiem, par amatierteātri „Kalambūrs”
(izstāde „Teātra gars” radošo prasmju telpā).
Pieteikties dalībai ekskursijā var, zvanot Dacei Ulpei uz tālruņa numuru 67914921 vai administratorei uz tālruņa numuru 20387272, kā arī rakstot
uz e-pasta adresi dace.ulpe@babite.lv. Plkst. 17.30 no Babītes vidusskolas auto stāvlaukuma (Jūrmalas iela 17, Piņķi) aties bezmaksas autobuss.

8. jūnijs
Pie Piņķu ūdenskrātuves
Plkst. 11.00 skrējiens „Babītes novadam 10”.
Starts no plkst. 11.00 līdz 13.00 pēc brīvas izvēles. Elektroniski pieteikušos (reģistrācijas forma pieejama www.babite.lv)
dalībnieku reģistrācija un dalībnieka numura saņemšana starta vietā pie Piņķu ūdenskrātuves no plkst. 9.00. Programmā:
10 km (seši apļi) skriešana bez laika kontroles, komandu un ģimeņu stafetes skrējiens bez laika kontroles, nūjošana bez laika
kontroles. Visi dalībnieki pēc finiša saņems Babītes novada piemiņas medaļas.
Plkst. 19.00– 20.30 noslēguma koncerts „Babītes novadam 10”.
Piedalīsies Babītes novada radošie kolektīvi: koklētāju ansambļi „Balti” un „Dzītariņi”, deju kolektīvi „Kaspīne” un „Dārta”,
jauktie kori „Atskaņa” un „Maska”, popgrupa „Karameles”, Babītes Mūzikas skolas kamerorķestris, Babītes Mūzikas skolas
sitaminstrumentu ansamblis. Koncertu vadīs Kārlis Anitens; koncerta režisore – Dita Torstere-Stepīte.
Plkst. 18.00 no Spuņciema sporta halles („Pīlādzīši”, Spuņciems, Salas pagasts) aties bezmaksas autobuss uz Piņķiem.

Plkst. 21.00–23.00 grupas „Labvēlīgais tips” koncerts. Pēc koncerta līdz 3.00 naktī zaļumballe kopā ar grupu „TirkizBand”.
Autobuss no Piņķu ūdenskrātuves uz Spuņciemu aties plkst. 23.30 un pēc zaļumballes plkst. 3.00. Maršruts: Piņķu ūdenskrātuve–Babītes ciems–Spuņciems.

Izstādes
Babītes novada desmitās jubilejas ietvaros Babītes novada pašvaldības bibliotēkā Jūrmalas ielā 14A, Piņķos, no 27. maija būs
apskatāma izstāde „Atskats pagātnē un ieskats Babītes novada tagadnē”.
Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības centra filiālē Salas pagastā „Vietvalži” no 4. līdz 15. jūnijam būs apskatāma
medību trofeju izstāde. Izstādes atklāšana – 4. jūnijā plkst. 12.00. Izstādes organizatori – Babītes novada pašvaldība un
biedrība „Mednieku klubs „Tīreļi””.
Izstādes darba laiks – darbdienās no plkst. 10.00 līdz 18.00 (izņemot pirmdienas), sestdienās no plkst. 11.00 līdz 17.00.

Uz tikšanos svētku pasākumos!

2019. gada jūnijs

