Domes aktualitātes
Domes sēdes notika 20. oktobrī un 3. novembrī.

Finanšu un attīstības
jautājumi:

■■ Dome nolēma atsavināt
tās īpašumā esošos nekustamos
īpašumus – starpgabalus Dzirnavu ielā 14 A, Lakstīgalu ielā 3A,
Pļavu ielā 3A un apbūves gabalu
Vecupes ielā 8;
■■ no pašvaldības bilances noņemts nekustamais īpašums Kalna ielā 19A kā pilnībā privatizēts
par latiem;
■■ apstiprināti saistošie noteikumi “Baldones novada sadzīves
atkritumu apsaimniekošanas noteikumi”;
■■ piemērota atlaide – soda
naudas neaprēķināšana par nekustāmo īpašumu, ko SIA “Finkor” iegādājusies izsoles kārtībā
un kam bija nodokļa parāds, ko
vairs nebija iespējams piedzīt no
iepriekšējā īpašnieka;
■■ Dome apstiprināja līdzfinansējumu projektam “Bērnu
rotaļu istabas izveidošana” sociālo
pakalpojumu centrā “Mercendarbe”;
■■ Dome deva atļauju SIA
“BŪKS” noņemt no uzskaites
un norakstīt 1990. gada izlaiduma automašīnu “Fiat Dukato”
un iegādāties jaunu vērtībā līdz
Ls 6000;
■■ Dome atteicās pārņemt savā
īpašumā par izsoles sākumcenu
Ls 113 000 izsolei nodoto SIA
“Baldones parks” nekustāmo īpašumu Rīgas ielā 52 (sanatorija),
jo pašvaldībai nav tādu līdzekļu;
■■ Dome apstiprināja 2011. gada budžeta sagatavošanas kārtību;
■■ deputāti apstiprināja Baldones Goda pilsoņa nosaukuma
piešķiršanu Elgai Bukumai par
mūža ieguldījumu Baldones nova-

da vēstures izzināšanā un popularizēšanā, skolas vēstures muzeja
izveidošanā;
■■ tika apstiprināts zemes ierīcības projekts Upes ielai 2,
■■ Dome piekrita zemes ierīcības projekta izstrādei Pasta
ielā 8A;
■■ Dome noraidīja vienu iesniegumu par nekustamā īpašuma
nodokļa atlaidi kā neatbilstošu
saistošajiem noteikumiem;
■■ Dome nolēma pievienot
prasību par nekustamā īpašuma
nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā tiesu izpildītāja
uzsāktai piedziņai par vienu
īpašumu;
■■ Dome deva atļauju vienai
LR pastāvīgajai iedzīvotājai un
ārzemju bankas meitas uzņēmumam iegādāties īpašumā zemi
lauku apbūves zonā;
■■ Dome atļāva izmantot sporta zāli bez maksas novada sieviešu komandai basketbolā un “BK
Baldone”, kā arī motosportistam
M. Rupeikam.

Zemes lietas:

■■ tika apstiprinātas dzīvokļu
adreses mājā “Lapsēni”;
■■ Dome precizēja savu lēmumu par zemes lietošanas tiesību
pārtraukšanu, labojot kļūdu kadastra numurā;
■■ tika piešķirta nomā zeme
“Dzintari” J. Driksnam kā bijušajam zemes lietotājam;
■■ tika piešķirtas adreses virknei jaunbūvju;
■■ Dome izvērtēja kā piekrītošu pašvaldībai zemes vienību ar
kadastra numuru 8025-011-0514.

Sociālie jautājumi:

■■ tika atjaunoti īres līgumi uz
sociālajiem dzīvokļiem Krasta ielā
17-2 un “Ebes 1”-1.
Domes priekšsēdētāja
Karina Putniņa

Baldones novada iedzīvotāju foruma darba kārtība:

17.00 – ierašanās atpūtas centrā “Millenium” un dalībnieku
reģistrācija;
17.15 – foruma atklāšana;
17.45 – “Baldones Partnerībā” iesniegto 1. kārtas LEADER
projektu ideju prezentācijas;
18.15 – darbs interešu grupās;
18.45 – rezultātu prezentēšana;
19.00 – rezultātu apspriešana un apkopojums;
19.30 – foruma noslēgums:
 diskusijas pie kafijas tases;
 Baldones vietējo mākslinieku priekšnesumi.

11. novembris – Lāčplēša
diena – Baldonē tika atzīmēts ar
lāpu gājienu no novada Domes
līdz piemiņas ugunskuram pie
baznīcas, kas noslēdzās ar kopīgu
svecīšu aizdegšanu.
Savukārt 17. novembrī par
godu Latvijas Republikas proklamēšanas 92. gadadienai Baldones vidusskolas zālē notika svētku
koncerts, kurā uzstājās novada
radošie kolektīvi un solisti. Koncerta kulminācijā notika konkursa
“Sakoptākā sēta un nams 2010”
uzvarētāju svinīgā apbalvošana.
18. novembrī, Latvijas dzimšanas dienā, baldonieši pulcējās
skvērā pie karoga, lai noliktu
ziedus un aizdegtu svecītes vienojoties kopīgā lūgšanā “Dievs,
svētī Latviju!”.

Novembris2010

Foto: Elīna Ķempele

BaldonesnovadaDomesizdevums

Visus aicinām uz Baldones novada iedzīvotāju
konferenci “Tava ideja Baldonei”
Biedrība “Baldones Partnerība” ELFLA (Eiropas Lauksaimniecības fonda Lauku
attīstībai) finansētā LEADER
projekta ietvaros sadarbībā
ar Baldones novada Domi
2010. gada 26. novembrī rīko
Baldones novada 2010. gada
iedzīvotāju konferenci.
Aicinām ikkatru Baldones novada iedzīvotāju: atrodi laiku un
piedalies šajā kopīgajā konferencē Baldonē novada Domes ēkā
plkst. 17.00, lai kopīgiem spēkiem veidotu mūsu novadu tādu,
kādu mēs paši to gribam redzēt!
Šobrīd viens no “Baldones
Partnerības” uzdevumiem ir
izvērtēt un uzlabot “Baldones
Partnerības” darbības teritorijas Attīstības stratēģiju 2009.–

2013. gadam, kas būtu Rīgas
plānošanas reģiona attīstības
programmas sastāvdaļa. Attīstības stratēģijas izstrāde ir nopietns
izaicinājums katram Baldones iedzīvotājam, jo stratēģijas izvirzītajiem mērķiem būs iespēja piesaistīt Eiropas Lauksaimniecības
fonda Lauku attīstībai līdzekļus.
Katra iedzīvotāja izvēle un uzstādījums būs ieguldījums novada
turpmākajā attīstībā.
Darbs iedzīvotāju konferencē
tiks organizēts darba grupās, kurās tiks apspriestas šādas tēmas:
■■ kultūra, sports un brīvais
laiks;
■■ tūrisms, vides labiekārtošana;
■■ uzņēmējdarbība;
■■ sociālie jautājumi, drošība;
■■ dažādi jautājumi.

Baldones novads mums ir
īpašs, jo šeit dzīvo aktīvi, radoši
cilvēki ar labām idejām par to,
kā savu novadu padarīt vēl īpašāku. Baldones novada iedzīvotāju
konference dos mums iespēju ar
šīm idejām dalīties, tās pārrunāt
un precizēt, kā arī palīdzēt tās
realizēt.
Aicinām ikkatru Baldones
novada iedzīvotāju uzrunāt vismaz vienu draugu vai kaimiņu
un piedalīties Baldones novada
iedzīvotāju konferencē 2010. gada
26. novembrī plkst. 17.00 Baldones novada Domes ēkā.

Baldones mūzikas
skola
nosvinējusi savu
25. dzimšanas
dienu!
Turpinājums 3. lpp.
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Baldones novada Domes paziņojums
Baldones novada
pašvaldība atklātā mutiskā
izsolē ar augšupejošu
soli pārdod 4 nekustamos
īpašumus Baldones novadā.

■■ Zemes gabals Pļavu ielā 3A,
Baldonē, Baldones novadā, kadastra
nr. 8005-001-0319, platība 763 m²
vienā gabalā. Izsoles sākumcena ir
Ls 3600, drošības nauda – Ls 360.
Zemes gabala nomniekam Martai
Laimdotai Požarnovai ir pirmpirkuma tiesības saskaņā ar likuma
“Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likums” 4. panta 4. daļu.
Izsole notiks Baldones novada Domē, Baldonē, m. “Pārupes”,
2010. gada 7. decembrī plkst. 10.00.
■■ Zemes gabals Dzirnavu
ielā 14A, Baldonē, Baldones novadā, kadastra nr. 8005-001-0037,
platība 720 m² vienā gabalā. Izsoles sākumcena ir Ls 3600, drošības nauda – Ls 360. Zemes gabala
nomniekam Kristīnei Kokumai ir
pirmpirkuma tiesības saskaņā ar
likuma “Valsts un pašvaldību man-

tas atsavināšanas likums” 4. panta
4. daļu.
Izsole notiks Baldones novada Domē, Baldonē, m. “Pārupes”,
2010. gada 7. decembrī plkst. 11.00.
■■ Zemes gabals Lakstīgalu
ielā 3A, Baldonē, Baldones novadā,
kadastra nr. 8005-001-0038, platība 1100 m² vienā gabalā. Izsoles
sākumcena ir Ls 5500, drošības
nauda – Ls 550. Zemes gabala
nomniekam Jūlijai Macukai ir
pirmpirkuma tiesības saskaņā ar
likuma “Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likums” 4. panta
4. daļu.
Izsole notiks Baldones novada Domē, Baldonē, m. “Pārupes”,
2010. gada 7. decembrī plkst. 16.00.
■■ Zemes gabals Vecupes ielā 8,
Baldonē, Baldones novadā, kadastra
nr. 8005-001-5914, platība 1580 m²
vienā gabalā. Izsoles sākumcena ir
Ls 8700, drošības nauda – Ls 870.
Izsole notiks Baldones novada Domē, Baldonē, m. “Pārupes”,
2010. gada 7. decembrī plkst. 14.00.

Visiem izsolāmajiem īpašumiem izsoles solis noteikts Ls 100,
reģistrācijas maksa izsolei – Ls 5.
Nodrošinājums un reģistrācijas
maksa iemaksājama Baldones novada Domes kasē vai kontā:
Baldones novada Dome
“Pārupes”, Baldonē, LV 2125
Reģ. nr. 90000031245
A/s “SEB banka”, UNLA LV 2X
Konts:
LV30UNLA0003011130719
Reģistrēties izsolei un saņemt
izsoles noteikumus var Baldones
novada Domē no sludinājuma publicēšanas brīža laikrakstā “Latvijas
Vēstnesis” 2010. gada 27. oktobrī līdz 2010. gada 6. decembrim
plkst. 12.00 pie izsoles komisijas
priekšsēdētājas Elīnas Brigmanes
Baldones novada Domes 207. kabinetā Domes pieņemšanas dienās
pirmdienās un ceturtdienās vai arī
citā laikā, iepriekš vienojoties pa
tālr. 67932025, 26199621.
Elīna Brigmane

“Baldones Goda pilsoņa” nosaukums piešķirts
ilggadējai vēstures skolotājai Elgai Bukumai
Noklausījusies Domes priekšsēdētājas Karinas Putniņas ziņojumu un izskatījusi 21 Baldones
vidusskolas pedagoga parakstītu
25. 10. 2010. iesniegumu, Domē
saņemtu 28. 10. 2010., reģ. nr.
10-01-10/247, ar ieteikumu “Baldones Goda pilsoņa” nosaukumu piešķirt ilggadīgai Baldones
vidusskolas vēstures skolotājai
Elgai Bukumai, Baldones novada Dome konstatē, ka visu savu
darba mūžu pusgadsimta garumā
viņa ir atdevusi Baldonei, mācot
vēsturi Baldones vidusskolā un
mudinot iepazīt dzimto novadu,
tā cilvēkus, pētīt, vākt un uzkrāt
novadpētniecības materiālus. Ilgus
gadus viņa vadīja skolas novadpētniecības pulciņu. Neatlaidīgā
un prasmīgā darbā tika izveidots
skolas muzejs, milzīgs darbs ieguldīts Baldones vēstures materiālu
vākšanā un izpētē. Pateicīgi Elgai
Bukumai ir tie Vācijas pilsoņi, kuri
atraduši savu karā kritušo tuvinie-

ku kapavietas, izmantojot viņas
sniegto informāciju.
Skolotāja bijusi iejūtīga un saprotoša klases audzinātāja, draugs
un padomdevējs visiem saviem
audzēkņiem. Viņa vienmēr bijusi
ieinteresēta, lai visi skolēni katru
dienu ierodas skolā un nepārtrauc
mācības, palīdzējusi risināt problēmas ģimenēs, netaupot savu laiku.
Elgas Bukumas un ilggadējā fizikas skolotāja Gunāra Bukuma kopīgais dzīves ceļš vijas jau 53 gadus.
Izaudzinātas divas meitas, šobrīd
mīlestība tiek veltīta arī četriem
mazbērniem. Mazmeita Laura Rogule ir šaha lielmeistare, pazīstama
arī aiz Latvijas robežām. Katrs baldonietis, kurš tuvāk pazīst Bukumu
ģimeni, ar pateicību atcerēsies kādu
gadījumu, kad no viņiem saņemta
nesavtīga palīdzība. Viņi ir palīdzējuši arī gluži svešiem cilvēkiem. Arī
šobrīd, ja kāds ir ieinteresēts par
Baldones vēstures notikumiem un
ievērojamām vietām vai cilvēkiem,

var daudz ko uzzināt no skolotājas
Elgas Bukumas.
Pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 15. panta pirmās
daļas 5. punktu, kas nosaka pašvaldības autonomo funkciju “[..]
rūpēties par kultūru un sekmēt
tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm
un pasākumiem, atbalsts kultūras
pieminekļu saglabāšanai) [..]”, Baldones novada Dome, atklāti balsojot “par” – 14 balsu, “pret” – nav,
“atturas” – nav, nolemj:
“Baldones Goda pilsoņa” nosaukumu piešķirt un, ar zelta nozīmi
un naudas balvu minimālās algas
apmērā apbalvot baldonieti Elgu
Bukumu par mūža ieguldījumu Baldones vēstures apzināšanā, popularizēšanā un skolas novadpētniecības
muzeja izveidošanā.
Domes priekšsēdētāja
K. Putniņa

Baldonē tiks realizēts Eiropas Sociālā fonda projekts
2010. gada 5. novembrī tika
parakstīta vienošanās starp Valsts
reģionālās attīstības aģentūru un Baldones novada Domi
par Eiropas Sociālā fonda pro-

jekta Nr. 1DP/1.5.3.1.0/IPIA/
VRAA/015 “Speciālista piesaiste
Baldones novada Domes administratīvās kapacitātes paaugstināšanai” īstenošanu.
Projekta mērķis ir paaugstināt Baldones novada Domes
administratīvo kapacitāti, piesaistot teritorijas plānotāju Baldones

novada izaugsmes veicināšanai.
Projektā paredzēts īstenot šādas
darbības: piesaistīt teritorijas
plānotāju, nomāt darbavietas
aprīkojumu un veikt publicitātes
pasākumus.
Projekts tiek īstenots no
2010. gada 5. novembra līdz
2012. gada 31. decembrim.

Kaut mazu prieku dāvini ikvienam,
Kaut reizēm sīkāks tas kā gliemežvāks,
Tad, starodams caur visām tavām dienām,
Ik mirklis citiem dotais svētīts nāks.
Sociālais dienests arī šogad plāno rīkot dažādus Ziemsvētku
labdarības pasākumus, lai iepriecinātu daudzbērnu ģimenes, sirmgalvjus, kuri ikdienā ir vieni, kā arī ģimenes, kuras smagi skārusi
krīze. Vairāki uzņēmēji jau ir izteikuši savus piedāvājumus Adventes un Ziemassvētku pasākumiem, kurus mēs labprāt atbalstīsim.
Ja arī tev ir kāda ideja, kā iepriecināt trūcīgas ģimenes, vientuļus vecus cilvēkus vai cilvēkus ar īpašām vajadzībām, būsim
priecīgi palīdzēt to realizēt. Priecāsimies arī, ja piedalīsies mūsu
ikgadējā pasākumā, atvēlot lielāku vai mazāku naudas summu vai
kādas ikdienā noderīgas lietas, pārtiku, gardumus.
Esam pārliecināti, ka iepriekšējos Ziemassvētkos sarūpētās
pārtikas paciņas papildināja mūsu “rūpju” ģimeņu svētku galdu
un arī eglītes padarīja gaišākas.
Vēlāk, pateicoties ziedojumiem, sarīkojām arī Ģimeņu dienu,
kad kopīgās rotaļās un vārot lielo zupas katlu tika stiprinātas
vecāku un bērnu ģimeniskās saites.
Katru gadu Sociālā dienesta un Pensionāru padomes kopīgajā
pasākumā iesaistās aptuveni trīsdesmit uzņēmēju un privātpersonu.
Būsim priecīgi un pateicīgi, ja viņu vidū būsi arī tu!
Ja šis pasākums tevi ir ieinteresējis, lūdzam sazināties ar mums
pa tālr. 67932067, 26218800, 27840484 vai ierasties personīgi
Sociālajā dienestā Domes 1. stāvā.
Lai visu godam sagatavotu, ir nepieciešams laiks, tāpēc ļoti
lūdzam izlemt drīz un, ja vēlaties ziedot naudas līdzekļus, lūdzam
ieskaitīt tos (vēlams līdz 1. decembrim) Domes speciālajā kontā:
Latvijas SEB banka
Kods UNLALV2X
Konts LV95UNLA0003001142623
Reģistrācijas nr. 90000031245
ar norādi //Ziedojums Ziemsvētku labdarības akcijai//
Jau iepriekš pateicoties par interesi un atsaucību,
Sociālā dienesta darbinieces

Ķekavas novada pašvaldības policijas
īss pārskats par 2010. gada oktobri
Baldones novadā
Saņemti izsaukumi – 33.
Aizturētās personas – 2:
■■ LAPK 251, 252.pants (protokola sastādīšanai) – 2.
Saņemtie iedzīvotāju rakstiskie iesniegumi, sūdzības – 0.
Sastādīti administratīvie protokoli – 16:
■■ 42. 1. p. 1.daļa (smēķēšana
neatļautās vietās) – 3;
■■ 42. 1. p. 4.daļa (smēķēšana
neatļautās vietās, Par smēķēšanu,
ja to izdarījis nepilngadīgais) – 2;
■■ 106. p. (dzīvnieku turēšanas, labturibas, izmantošanas un
pārvadāšanas noteikumu pārkāpšana) – 1;
■■ 140. p. (ceļa aizsardzības
noteikumu pārkāpšana) – 1;
■■ 149. 23. p. 2. daļa (gājējiem
noteikto pienākumu pārkāpšana) – 3;
■■ 171. p.1. daļa (alkoholisko
dzērienu vai citu apreibinošo
vielu lietošanu, vai atrašanos

sabiedriskā vietā) – 2;
■■ 171. p. 2. daļa (alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu, vai atrašanos
sabiedriskā vietā, atkārtoti gada
laikā) – 1;
■■ 173. p. 1. d. (Bērna aprūpes pienākumu nepildīšana) – 1;
■■ 186. p 2. d. (dzīvošana LR
teritorijā bez deklarētas dzīvesvietas) – 1;
■■ Baldones saistošie noteikumi – 1.
Izskatīšanas piekritība:
■■ Baldones novada Domes
administratīvā komisija – 2;
■■ Rīgas rajona tiesa – 1;
■■ Ķekavas novada pašvaldības policija – 13;
Satiksmes administratīvo pārkāpumu izskatīšanas birojs – 0.
Nodoti materiāli, informācija:
■■ Rīgas rajona tiesa – 0;
■■ Sociālais dienests – 2;
■■ Valsts policijas iestāde – 0.

Projekta kopējās attiecināmās
izmaksas ir Ls 18 500. Eiropas
Sociālā fonda finansējums ir

100 % no kopējām attiecināmajām izmaksām.
I. Upmale
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Šī gada 15. oktobris iezīmējās ar skaistu un Baldones pilsētai un novadam
nozīmīgu notikumu – Baldones mūzikas skola sagaidīja
savu 25. dzimšanas dienu.
Par godu zīmīgajai gadadienai 16. oktobrī Doles tautas
nama zālē, Ķekavā, notika
svinīgs jubilejas koncerts,
kurā muzicēja daudzi skolas absolventi. Vairāki no
tiem nu jau kļuvuši par labi
zināmiem mūziķiem – Štrausa stīgu kvartets (kurā spēlē Baldones mūzikas skolas
absolvents vijolnieks Kārlis
Bramanis), dziedātāja Linda
Leen, “O!Kartes akadēmijas”
dalībniece Evija Sloka u. c.
Kopā ar absolventiem koncertā uzstājās arī skolas simfoniskais orķestris.
Koncerts ilga vairāk nekā
divas stundas, taču gan koncertētājiem, gan klausītājiem laiks
paskrēja nemanot un sajūsmas
pilnas atsauksmes par šo pasākumu dzirdamas vēl arvien. Tas
apliecina koncerta programmas
daudzveidību un muzikālo kvalitāti.
Emocionāli nozīmīgs brīdis
noteikti bija Baldones mūzikas
skolas pirmās direktores Edītes Marnauzas uzruna. Jo Edīte Marnauza ir ne tikai skolas
pirmā direktore, bet arī viens
no tiem cilvēkiem, kuri radīja
pamatus tām vērtībām, kas Balto
pili ir padarījušas par tādu skolu,
kādu mēs to pazīstam šodien.
Pasākuma otrā, neoficiālā
daļa norisinājās Baldonē, atpūtas centrā “Millenium”. Tā bija
iespēja svinību viesiem satikties
un aprunāties neformālā gaisotnē.
Mūzikas skolas 25. gadadienas atzīmēšana sākotnēji tika
plānota kā samērā pieticīgi svētki pašu lokā, taču rezultātā uz
koncertu un svinībām ieradās
aptuveni 60 absolventu, tādējādi
pasākums zināmā mērā izvērtās
gandrīz par salidojumu, kas bija
ļoti jauki, jo ne laika, ne naudas
ziņā skolai nebūtu pieticis spēka
papildus jubilejas pasākumiem
sarīkot vēl arī absolventu salidojumu.
Svinīgais koncerts Doles tautas namā nebija vienīgā svētku
svinēšana. Dienu pirms koncer-

Foto: Foto no D.E. Slokas personīgā arhīva

Baldones mūzikas skola nosvinējusi
savu 25. dzimšanas dienu

Jubilejas koncertā klātesošos uzrunā Baldones mūzikas skolas pirmā
direktore Edīte Marnauza.

Mūzikas pamatskolas skolēnu un skolotāju kopīgi gatavotā svētku torte
ta – 15. oktobrī, kas ir arī īstais
skolas dibināšanas datums, –
svētkus svinēja tagadējie Baltās
pils skolēni un pasniedzēji. Šajā
dienā stundu vietā mūzikas pamatskolas audzēkņi apmeklēja
dažādas radošās darbnīcas –
zīmēja apsveikumu kartītes un
plakātus, mācījās dejot polonēzi, veidoja dekoratīvas ziedlapu
virtenes skolas izrotāšanai, atsvaidzināja savas zināšanas par
skolas vēsturi un tradīcijām, mācījās dzimšanas dienas dziesmu.
Darbnīcu norises vietas un laiki
bija izplānoti tā, lai visas klases
varētu piedalīties katrā no tām.
Vienā no darbnīcām tika
gatavota lielā dzimšanas dienas torte. Katra klase gatavoja
un dekorēja noteiktu tās daļu.
Rezultātā gatava tapa liela un
skaista svētku torte Baltās pils
formā.
Dienas noslēgumā visi sapulcējās skolas zālē, lai kopīgi
nodziedātu dzimšanas dienas

dziesmu un apēstu pašu gatavoto mūzikas skolas 25. dzimšanas
dienas torti.
Ikviens, kurš reiz mācījies,
strādājis vai kā citādi ilglaicīgāk
uzturējies Baldones mūzikas pamatskolā, labi zina, ka Baltajā
pilī spokojas Baltā dāma. 15. oktobris acīmredzot ir bijis nozīmīgs datums arī viņai, jo visas
dienas garumā te skolas parkā,
te starp kokiem netālajā mežā
ik pa brīdim kopā ar savādu pavadoni parādījās noslēpumainā
svešiniece. Bērni centās savādajā
viešņā atpazīt kādu no skolotājām, taču viss skolas personāls
dāmas parādīšanās brīžos atradās
skolā. Baltās dāmas personība un
parādīšanās iemesli vēl joprojām
ir un paliek mistērija.
Baldones mūzikas skola tika
atklāta 1985. gada 15. oktobrī.
Pateicoties toreizējai Baldones
pilsētas izpildkomitejas priekšsēdētājas Māras Skujas, kolhoza
priekšsēdētāja Voldemāra Bunk-

ša un izcilā diriģenta, profesora
Jāņa Dūmiņa atbalstam un topošās mūzikas skolas direktores Edītes Marnauzas uzņēmībai
un entuziasmam. Mūzikas kolas izveidošanā aktīvi iesaistījās
arī jaunie pedagogi. Vairāki no
tiem – Solvita Loka, Inese Grauba, Jolanta Visocka u. c. – skolā
strādā arī šodien. Kopš dibināšanas Baldones mūzikas pamatskolai bijuši vairāki vadītāji, bet
kopš 2000. gada skolu vada Dace
Elēna Sloka.
1993. gadā Baldones mūzikas skola pārtapa par Baldones
mūzikas pamatskolu, apvienojot
standarta pamatizglītības un mūzikas programmu. Šobrīd Baldones mūzikas skola piedāvā divas
akreditētas izglītības programmas: pamatizglītības programma
ar profesionāli orientētu virziena
programmu “Mūzika” un profesionālās ievirzes izglītības programma – taustiņinstrumentu
spēle, stīgu instrumentu spēle,
pūšaminstrumentu spēle, sitaminstrumentu spēle.
Tādējādi bērni var apgūt gan
pilna laika mūzikas programmu,
gan darboties tikai pēcpusdienās.
Baltā pils var lepoties ar skolēnu labiem un izciliem sasniegumiem valsts un starptautiska
mēroga konkursos un olimpiādēs, Latvijas skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētkos un
starptautiskos mūzikas festivālos
un konkursos.
Skolai ir ilgstoša un veiksmīga sadarbība ar partneriem
Igaunijā, Zviedrijā un Polijā.
2009./2010. gadā skola bija iesaistījusies Eiropas sadarbības projektā “Singing Neighbours” (Latvija,
Igaunija). Kopš 2005. gada Baldones mūzikas skola sadarbojoties

ar Polijas vēstniecību Latvijā un
Latvijas Klavieru skolotāju asociāciju ir rīkojusi Fredrika Šopēna
195 un 200 gadu jubilejai veltītus
klaviermūzikas festivālus, kuros
piedalījušies daudzi jaunie talanti.
Jau vairākus gadus Baltajā
pilī darbojas arī integrētais vijolnieku ansamblis jauniešiem
ar īpašām vajadzībām ar mērķi,
attīstot jaunas prasmes, veicināt
šo jauniešu personīgo izaugsmi
un integrāciju sabiedrībā.
Skolai ir daudz tradīciju –
iknedēļas “Rīta dziesma”, Mārtiņdienas gadatirgus, 1. un 5. klases
iesvētības, tradicionālais Ziemassvētku koncerts Baldones baznīcā un Baltās pils svētki mācību
gada noslēgumā. Arī populārās
mūzikas koncerts un uzvedums
“Vecais ratiņš”. Apvienojot patīkamo ar lietderīgo, jau vairāk
nekā 15 gadus skolas audzēkņi
dodas uz radošo nometni Kolkā.
Skolā darbojas arī jaunāko klašu
tautisko deju kolektīvs.
Kopš 2003. gada Baldones
mūzikas pamatskola ir ieguvusi
trīs “Draudzīgā aicinājuma” balvas par augstiem rezultātiem pamatizglītībā lauku skolu vidū un
2010. gadā mūzikas pamatskola
ierindojās to 27 Latvijas skolu
vidū, kuras ieguva “Draudzīgā
aicinājuma” desmitgades balvu.
Daudzi no mūzikas skolas audzēkņiem turpina savu muzikālo
izglītošanos mūzikas vidusskolās,
vēlāk arī Latvijas Mūzikas akadēmijā. Ir daudz arī tādu, kuri
savu tālāko izglītību nav saistījuši ar mūziku, taču turpina
muzicēt savā brīvajā laikā. Tas
pierāda, ka Baldones mūzikas
skolā iemantotā mūzikas mīlestība nepazūd.
Elīna Ķempele

Noslēpumainā Baltā dāma ar pavadoni
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Baldones novada pašvaldības 2010.gada 20.oktobra saistošo noteikumu Nr.13
„Baldones novada sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi” PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma raksta
Norādāmā informācija
sadaļas
Projekta nepieciešamības 1.1. Baldones novadam ir jāiesaistās valsts kopējā stratēģijā par dalīto atkritumu apsaimniekošanu. Līdz šim
pamatojums
Baldones iedzīvotājiem nebija iespējas izmantot tiesības un pienākumus atkritumus šķirot un ievietot tam
paredzētos konteineros. Esošie normatīvie akti šādu prasību neparedzēja.
1.2. Saistošie noteikumi Nr.13, kas līdz šim regulēja atkritumu apsaimniekošanu Baldones novadā Apstiprināti 2002.
gada 12.decembra sēdes lēmumu, vairāk kārt grozīti. Tie pamatoti ar likuma „Atkritumu apsaimniekošanas likums”
9. pantu, kas savukārt arī vairāk kārt grozīts (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.02.2004., 22.06.2005. un 13.03.2008.
likumu, kas stājas spēkā 16.04.2008.) Šajā laikā mainījusies attieksme pret atkritumu apsaimniekošanu, akcentēts,
ka nepieciešama dalīta atkritumu apsaimniekošana. Bez tam 26.07.2005. izdoti MK ieteikumi Nr.1 “Ieteikumi
pašvaldībām par saistošajiem noteikumiem, kuri reglamentē sadzīves atkritumu apsaimniekošanu”, kas iesaka citu
saistošo noteikumu nosacījumu.
Īss projekta satura izklāsts Jaunie saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) regulē sadzīves atkritumu (turpmāk – Atkritumi) apsaimniekošanu
Baldones novada pašvaldības teritorijā, nosaka prasības atkritumu savākšanai, pārvadāšanai, pārkraušanai, šķirošanai
un uzglabāšanai, kā arī kārtību, kādā veicami maksājumi par Atkritumu apsaimniekošanu, Atkritumu apsaimniekošanā
iesaistīto personu pienākumus un tiesības.
Informācija par plānoto Budžetu neietekmē
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu
Informācija par plānoto 1.1. Noteikumi ir saistoši visām Baldones novada administratīvajā teritorijā esošajām fiziskajām un juridiskajām
projekta ietekmi uz
personām, kuras ir zemes un/vai ēku īpašnieki, valdītāji, nomnieki, lietotāji vai apsaimniekotāji vai arī tikai ierodas
uzņēmējdarbības vidi
Baldones novadā.
pašvaldības teritorijā
1.2.Tiek izsludināts atklāts konkurss atkritumu apsaimniekotājiem un jebkurš komersants var pieteikties, ja atbilst
konkursa nosacījumiem.
1.3. Visiem radīti vienādi apstākļi novada teritorijā.
1.4. Tiks uzlabota pakalpojumu pieejamība
Informācija par
1.1.
Pašvaldība vai tās uzdevumā nekustamā īpašuma apsaimniekotājs slēdz jaunu līgumu ar iepirkuma
administratīvajām
procedūras rezultātā izraudzīto sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, kurš saņēmis sadzīves atkritumu
procedūrām
apsaimniekošanas atļauju
1.2.
Par šo saistošo noteikumu pārkāpumiem fiziskajām un juridiskajām personām ir paredzēta atbildība
saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 75.pantu.
1.3.
Kontrolēt šo saistošo noteikumu izpildi un sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolus atbilstoši
savai kompetencei ir tiesīgi:
1.3.1.Ķekavas novada pašvaldības policijas darbinieki, kas pienākumus veic Baldones novadā;
1.3.2. Baldones novada pašvaldības vides aizsardzības komisijas locekļi;
1.3.3. Baldones novada administratīvais inspektors.1.4. Administratīvo pārkāpumu lietas par saistošo noteikumu
pārkāpumiem izskata Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktajā kārtībā. Lēmumu administratīvo
pārkāpumu lietā pieņem Baldones novada pašvaldības Administratīvā komisija.
1.5.Sūdzības, iesniegumus un priekšlikumus par atkritumu apsaimniekotāju sniegto pakalpojumu kvalitāti, kā arī par
šo saistošo noteikumu neievērošanu adresējami Baldones novada pašvaldības izpilddirektoram.
Informācija par
Ņemts vērā iedzīvotāju viedoklis, kas izteikts ierodoties uz Administratīvās komisijas sēdēm, kā arī iedzīvotāju
konsultācijām ar
vēlmes, kas izteiktas iesniegumos. Atsevišķas konsultācijas veiktas ar vides komisijas locekļiem.
privātpersonām
Saistošie noteikumi Nr. 13
Apstiprināti ar Baldones novada Domes
2010. gada 20. oktobra
sēdes lēmumu (prot. Nr. 20, 10. § )
Baldones novada sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.
panta 1. un 2. punktu,
21. panta pirmās daļas 14. punkta e) apakšpunktu, 16. punktu un
Atkritumu apsaimniekošanas likuma
9. panta pirmās daļas 3. punktu
I.

Vispārīgie jautājumi

1.

Noteikumi nosaka:
1.1.

1.2.

1.3.

sadzīves atkritumu (turpmāk –Atkritumi) apsaimniekošanu Baldones novada pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldībā);
nosaka prasības atkritumu savākšanai,
pārvadāšanai, šķirošanai, pārkraušanai
un uzglabāšanai;
kārtību, kādā veicami maksājumi par
Atkritumu apsaimniekošanu, Atkritumu apsaimniekošanā iesaistīto personu pienākumus un tiesības.

2. Saistošajos noteikumos lietotie termini:
2. 1. atkritumi — jebkurš priekšmets vai viela,
no kuras tās valdītājs atbrīvojas, ir nolēmis vai
spiests atbrīvoties un kura atbilst MK 2004. gada
30. novembra noteikumos Nr. 985 “Noteikumi
par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras
padara atkritumus bīstamus” (turpmāk – atkritumu klasifikators) noteiktajām kategorijām;
2. 2. bīstamie atkritumi – atkritumi (tai skaitā
medicīniskie atkritumi, koksnes konservanti,
augu aizsardzības līdzekļi, dažādas eļļas, krāsas,
izlietoti katalizatori u. c. ), kuriem piemīt viena
vai vairākas īpašības, kas padara tos bīstamus
cilvēku dzīvībai, veselībai un videi, kā arī personu mantai, kuri atbilst atkritumu klasifikatorā
noteiktajām bīstamo atkritumu kategorijām;
2. 3. sadzīves atkritumi – visi pārējie atkritumi
(t. sk. dažāda veida iepakojumi, papīrs, kartons,
stikls, virtuves atkritumi, plastmasas), kuri netiek
kvalificēti kā bīstamie atkritumi atbilstoši atkritumu klasifikatoram;
2. 4. lielgabarīta atkritumi – liela izmēra atkritumi atbilstoši atkritumu klasifikatoram;
2. 5. būvniecības atkritumi – (t. sk. betons,
ķieģeļi flīzes, kārniņi, akmeņi u. c. ) atbilstoši
atkritumu klasifikatoram;
2. 6. bioloģiski noārdāmi atkritumi –augsne,
akmeņi u. c. atbilstoši atkritumu klasifikatoram;
2. 7. atkritumu apsaimniekošana – atkritumu savākšana (tai skaitā atkritumu vākšana,

šķirošana un sajaukšana, lai tos pārvadātu),
uzglabāšana, pārkraušana, pārvadāšana,
pārstrāde (tai skaitā atkritumu sadedzināšana,
iegūstot enerģiju, iekārtās, kuru pamatdarbība
nav atkritumu sadedzināšana), reģenerācija un
apglabāšana (tai skaitā sadedzināšana sadzīves
atkritumu sadedzināšanas iekārtās), šo darbību
pārraudzība, kā arī atkritumu apglabāšanas vietu ierīkošana un pārstrādes objektu vai iekārtu
uzturēšana un aprūpe pēc to slēgšanas;

4. Baldones novada teritorija ir viena atkritumu
apsaimniekošanas zona. Pašvaldības teritorijā
radītos sadzīves atkritumus nogādā to pārstrādātājam vai ved uz atkritumu poligonu.

2. 8. atkritumu apsaimniekotājs – juridiskā
persona, kurai ir atbilstošas iekārtas un inventārs attiecīgo darbību (atkritumu savākšana,
transportēšana, šķirošana, pārstrāde vai apglabāšana) veikšanai, kura ir saņēmusi atļauju LR
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un noslēgusi līgumu ar Baldones novada pašvaldību par
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Baldones
novada administratīvajā teritorijā;

6. Pašvaldība organizē un kontrolē Atkritumu
apsaimniekošanu tās administratīvajā teritorijā
saskaņā ar normatīvajiem aktiem atkritumu
apsaimniekošanas jomā, valsts, Pierīgas reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna un
pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas plānu,
kā arī šiem Noteikumiem.

2. 9. atkritumu radītājs — fiziskā vai juridiskā
persona, kuras darbība rada atkritumus vai kura
veic atkritumu sajaukšanu vai citas darbības, kā
rezultātā mainās atkritumu sastāvs un īpašības;
2. 10. nekustamā īpašuma īpašnieks (šo
noteikumu izpratnē) – nekustamā īpašuma
īpašnieks (neatkarīgi no tā, vai īpašums ir
reģistrēts Nekustamā īpašuma valsts kadastrā
vai Zemesgrāmatā), valdītājs, lietotājs, juridiska
vai fiziska persona, kura uz tiesiska pamata
apsaimnieko nekustamo īpašumu;
2. 11. atkritumu poligons – speciāli ierīkota
un aprīkota atkritumu apglabāšanas vieta, kurā
tiek nodrošināti normatīvajos aktos noteiktie
vides aizsardzības pasākumi;
2. 12. atkritumu šķirošana - atkritumu sadalīšana pa veidiem ( piemēram, papīrs, kartons,
plastmasa, PET pudeles, stikls, bioloģiski noārdāmie atkritumi u. c. ) atsevišķās atkritumu
tvertnēs vai konteineros, kas uzstādīti noteiktās
vietās, lai mazinātu atkritumu apjomu un bīstamību, paātrinātu darbību ar tiem vai veicinātu
to reģenerāciju;
2. 13. Piegulošā teritorija – teritorija, kura robežojas ar attiecīgo nekustamo īpašumu (apstādījumu zona un ietve – līdz brauktuvei, blakus
esošais īpašums).
3. Noteikumu mērķi ir:
3. 1. noteikt atkritumu apsaimniekošanas kārtību, lai aizsargātu cilvēku dzīvību un veselību,
vidi, kā arī personu mantu;
3. 2. veicināt atkritumu apsaimniekošanu, tajā
skaitā dalītu vākšanu un atkārtotu izmantošanu,
lai mazinātu apglabājamo atkritumu daudzumu;
3. 3. samazināt kopējo radīto atkritumu daudzumu, izmantojot labākas atkritumu rašanās
novēršanas iespējas.

5. Atkritumi, pēc to savākšanas, ir atkritumu apsaimniekotāja īpašums.
II. Pašvaldības kompetence (tiesības un
pienākumi)

7. Pašvaldība nosaka prasības atkritumu savākšanai, šķirošanai, pārvadāšanai, pārkraušanai un
uzglabāšanai, atkritumu savākšanai paredzēto
tilpņu veidus (tvertnes, konteineri, urnas).
8. Pašvaldība izvēlas komersantu, kurš veiks
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, organizējot iepirkuma procedūru par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu Baldones novadā, atbilstoši
iepirkumu regulējošiem normatīviem aktiem.
9. Pašvaldība slēdz jaunu līgumu ar iepirkuma
procedūras rezultātā izraudzīto sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, kurš saņēmis sadzīves
atkritumu apsaimniekošanas atļauju. Atkritumu
apsaimniekotājam ir pienākums slēgt līgumu ar
atkritumu radītājiem Baldones novada teritorijā.
Atkritumu radītājiem ir pienākums slēgt līgumu
par atkritumu apsaimniekošanu ar atkritumu
apsaimniekotāju, kas ieguvis tiesības veikt atkritumu apsaimniekošanu Baldones novada
teritorijā.
10. Pašvaldība slēdz līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju uz laiku, ne ilgāku par pieciem
gadiem. Pašvaldība informē atkritumu radītājus
par sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, ar kuru
tā ir noslēguši līgumu par atkritumu savākšanu,
pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu,
publicējot informāciju pašvaldības mājas lapā
www. baldone. lv un Baldones novada pašvaldības izdevumā „Baldones Ziņas” un izvietojot šo
informāciju pašvaldības administrācijas telpās
publiski pieejamā vietā.
III. Sadzīves atkritumu dalītā savākšana un šķirošana
11. Sadzīves atkritumu rašanās vietā veic atkritumu pirmreizējo šķirošanu un tos nogādā uz atkritumu šķirošanas punktu vai laukumu, veicot
atkritumu novietošanu konteineros atbilstoši
šķirošanas prasībām.
12. Šķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekotāji
informē atkritumu radītājus un sadzīves atkritumu apsaimniekotājus par jauna šķiroto atkritumu savākšanas veida ieviešanu un attiecīgo

tvertņu krāsojumu vai apzīmējumu.
13. Šķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekotāji
pēc atkritumu izvešanas nodrošina šķiroto atkritumu savākšanas vietu sakopšanu.
14. Sadzīves atkritumu dalītas savākšanas punktu apsaimniekošanu veic pašvaldība, bet šķirošanas specializēto laukumu – atkritumu apsaimniekotāji.
IV. Sadzīves atkritumu radītāja pienākumi
15. Ikviena fiziska vai juridiska persona ir atkritumu radītājs šo Noteikumu izpratnē un viņu
pienākums ir iesaistīties Baldones novada pašvaldības organizētajā atkritumu savākšanas
sistēmā, līgumā paredzot atkritumu izvešanu ne
retāk kā vienu reizi mēnesī, savākt un nogādāt
visus atkritumus tiem paredzētajās vietās, kā arī
apmaksāt atkritumu apsaimniekotāja sniegtos
pakalpojumus.
16. Atkritumu radītājiem jāsašķiro atkritumi
saskaņā ar šo saistošo noteikumu prasībām, jāiesaistās dalītas sadzīves atkritumu vākšanas pasākumos atbilstoši atkritumu apsaimniekošanu
regulējošajiem normatīviem aktiem, valsts un
Pierīgas reģionālajam atkritumu apsaimniekošanas plānam, reģionālajam atkritumu apsaimniekošanas plānam.
17. Nekustamā īpašuma (izņemot triju un vairāku dzīvokļu mājas) īpašnieks:
17. 1. ir atbildīgs par atkritumu savākšanu un
izvešanu no tā īpašumā vai valdījumā esošās
teritorijas un iesaistīšanos pašvaldības atkritumu
apsaimniekošanas pasākumu īstenošanā atbilstoši Noteikumu prasībām;
17. 2. pēc Baldones novada pašvaldības pieprasījuma sniedz ziņas par to iedzīvotāju skaitu, kas
dzīvo attiecīgajā nekustamajā īpašumā, kā arī
par komersantiem un citām personām, kas veic
saimniecisko darbību attiecīgajā nekustamajā
īpašumā;
17. 3. ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc apsaimniekotāja publiskošanas Baldones novada pašvaldības izdevumā „Baldones ziņas”, slēdz līgumu
ar atkritumu apsaimniekotāju, kuram ir līgums
ar Baldones novada pašvaldību par atkritumu
apsaimniekošanu. Līguma noslēgšana par atkritumu apsaimniekošanu ir obligāta visām fiziskajām un juridiskajām personām;
17. 4. iesaistās dalītas atkritumu vākšanas pasākumos atbilstoši atkritumu apsaimniekošanu
regulējošajiem normatīvajiem aktiem, Pierīgas
reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plānam
un valsts, reģionālajam vai pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas plānam;

21. Iedzīvotājiem, iestādēm, uzņēmumiem un
komersantiem ir pienākums iekļauties pašvaldības kopējā atkritumu savākšanas sistēmā, savākt
un šķirot radītos atkritumus, nogādāt tos nekustamā īpašuma īpašnieka vai apsaimniekotāja
norādītajā savākšanas vietā, samaksāt par atkritumu apsaimniekošanu.
22. Par būvniecības atkritumu savākšanu un
izvešanu ir atbildīgas personas, kas veic būvniecības vai remonta darbus. Tos aizliegts bērt
sadzīves atkritumu tvertnēs. Par būvniecības
atkritumu savākšanu slēdzams atsevišķs līgums
ar atkritumu apsaimniekotāju.
23. Par lielgabarīta atkritumu (ledusskapji, skapji,
gultas, utml. ) izvešanu jāslēdz atsevišķs līgums
ar atkritumu apsaimniekotāju vai atkritumu ar
savu transportu nogādājami uz atkritumu apsaimniekotāja norādīto vietu.
V. Aizliegumi sadzīves atkritumu savākšanā
24. Baldones novada administratīvajā teritorijā
aizliegts:
24. 1. novietot sadzīves atkritumus vietās, kur to
savākšana vai apglabāšana nav atļauta;
24. 2. ierīkot izgāztuves un aprakt atkritumus
pagalmos, tranšejās, būvbedrēs, piegružot un
aizbērt grāvjus, bērt atkritumus mežos, upju
krastos un pļavās u. c. neatļautās vietās;
24. 3. iznest no pagalmiem un novietot ielu
braucamās daļas malās visāda veida atkritumus
(lapas, zāli, zarus utml. );
24. 4. izmest Atkritumus uz ielas braucamās daļas, kā arī dubļus, gružus uz lietus ūdens noteku
restēm un vākiem, uz ielas braucamās daļas un
apstādījumiem, kā arī ēku pagrabu logu ailēm,
kanalizācijas tīkla apskates akās un kontrolakās,
grāvjos, upē un citās ūdenstilpnēs, kā arī uz to
malām un nogāzēm u. c. neatļautās vietās;
24. 5. novietot (pastāvīgi) sadzīves atkritumu
tvertnes uz ielām;
24. 6. sajaukt sadzīvē radušos bīstamos atkritumus, kas atbilst dažādām bīstamo atkritumu
kategorijām, kā arī sajaukt bīstamos atkritumus
ar sadzīves atkritumiem;
24. 7. izvietot būvniecības atkritumus piegulošajās teritorijās;
24. 8. tvertnēs cieši sablīvēt, iesaldēt vai dedzināt atkritumus;

17. 5. Atkritumu tvertņu iztukšošanas dienās atkritumu tvertnes no privāto īpašumu slēgtajiem
pagalmiem pārvieto specializētajiem transportlīdzekļiem vai to apkalpei pieejamā vietā, kur tās
netraucē gājēju un transportlīdzekļu kustību;

24. 9. iepildīt atkritumu tvertnēs kvēlojošus,
degošus, ugunsnedrošus un eksplozīvus
priekšmetus, šķidrus, infekciju slimības izraisošus un cilvēka veselībai un dzīvībai bīstamus
atkritumus, liela izmēra atkritumus, dārza un
parka atkritumus, būvniecības un rūpniecības
atkritumus;

17. 6. pēc saskaņošanas ar atkritumu apsaimniekotāju nodrošina atkritumu savākšanai nepieciešamo tvertņu skaitu, to izvietošanu īpašumā,
ņemot vērā sadzīves atkritumu daudzumu un
tvertņu iztukšošanas biežumu saskaņā ar noslēgto līgumu;

24. 10. dedzināt Atkritumus, izņemot pašvaldības atļautajā laikā, par ko atsevišķi tiek paziņots
Baldones novada izdevumā „Baldones Ziņas”
un mājas lapā www. baldone. lv.
VI. Atkritumu apsaimniekotāja pienākumi

17. 7. uztur atkritumu tvertnes tīras un lietošanas
kārtībā;

25. Atkritumu apsaimniekotājs, kas ir saņēmis
Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes atļauju
atkritumu apsaimniekošanai un iepirkuma
procedūras rezultātā ieguvis tiesības piedalīties
atkritumu apsaimniekošanā, pirms savas darbības uzsākšanas slēdz līgumu ar Baldones novada pašvaldību. Baldones novada administratīvā
teritorijā savāktie sadzīves atkritumi, kuri netiek
pārstrādāti, apglabājami atkritumu poligonā
„Getliņi”, kas atrodas Stopiņu novadā.

17. 8. ir tiesīgi kompostēt bioloģiski noārdāmos
atkritumus sava īpašuma teritorijā, ja tas nerada
draudus cilvēku dzīvībai un veselībai, videi, kā arī
citu personu mantai. Komposta bedres vai kaudzes jāizvieto tā, lai to izdalītā smaka netraucētu
apkārtējos iedzīvotājus un būtu tādā attālumā,
lai nenodarītu kaitējumu to pieguļošai teritorijai.
18. Triju un vairāku dzīvokļu māju īpašnieki vai
apsaimniekotāji, papildus 17. punktā noteiktajam:
18. 1. pēc saskaņošanas ar pašvaldību un atkritumu apsaimniekotāju, izveido iedzīvotājiem
pieejamā vietā atkritumu tvertņu laukumus, kas
paredzēti Atkritumu savākšanai. Nodrošina tajos
kārtību un neatbilstošu atkritumu (lielgabarīta,
būvgružu u. c. ) nenovietošanu tajos. Atkritumu
tvertņu iztukšošanas dienās nodrošina specializētajiem transportlīdzekļiem jebkurā laikā ērtu
piekļuvi minētajām tvertnēm;
18. 2. ēkās, kur atkritumu savākšanai izmanto
atkritumu vadus, nodrošina šo vadu regulāru
apkopi, tvertņu telpu tīrību, kā arī atkritumu
pārvadāšanas specializēto transportlīdzekļu brīvu piekļuvi atkritumu tvertnēm to iztukšošanas
laikā.
19. Nekustāmā īpašuma īpašnieki vai apsaimniekotāji pie iestāžu, uzņēmumu, veikalu un daudzstāvu dzīvojamo māju ieejām vai to tuvumā
ierīko noteikta parauga atkritumu tvertnes un
uztur tās kārtībā.
20. Publisko pasākumu organizētājam jānodrošina atkritumu savākšana attiecīgajā teritorijā 8
(astoņu) stundu laikā pēc pasākuma noslēguma,
kā arī , ja tam ir nepieciešamie apstākļi vai tas iespējams, jānodrošina arī atkritumu dalītā vākšana. Atkritumu apsaimniekošanas līgumu slēdzot
ar Baldones novada pašvaldības izraudzīto atkritumu apsaimniekotāju.

26. Atkritumu apsaimniekošanā atkritumu apsaimniekotājam ir jāizmanto specializēti transportlīdzekļi, atkritumu tvertnes, iekārtas un ierīces, kas nerada apdraudējumu cilvēku dzīvībai
un veselībai, videi un nepārsniedz pieļaujamo
trokšņa līmeni.
27. Atkritumu apsaimniekotājam ir šādi pienākumi:
27. 1 nodrošināt (pārdot, iznomāt) klientus ar
atkritumu tvertnēm pietiekamā daudzumā,
ņemot vērā klientu vajadzības;
27. 2. uzstādīt, labot, nomainīt atkritumu tvertnes, ja minētās tvertnes nav citas personas
īpašums;
27. 3. nodrošināt atkritumu izvešanu no atkritumu tvertnēm, urnām, konteineriem, atkritumu
tvertņu laukumiem, atbilstoši līguma noteikumiem;
27. 4. nodrošināt atkritumu tvertņu laukumu
sakopšanu pēc atkritumu savākšanas, ja savācot atkritumus, tie izbiruši to vainas dēļ;
27. 5. nodrošināt visu atkritumu, tai skaitā šķiroto atkritumu, savākšanu no fiziskām un juridiskām personām;
27. 6. izstrādāt un saskaņot ar Baldones novada
pašvaldību atkritumu savākšanas specializētā
transportlīdzekļa maršrutus, kā arī izmaiņas tajos;
27. 7. marķēt savas atkritumu tvertnes, norādot
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27. 8. pēc iespējas- izveidot dalītās atkritumu savākšanas laukumus un punktus.
28. Atkritumu apsaimniekotājam, savācot atkritumus, aizliegts bojāt ēkas un būves, apstādījumus un to elementus.
VII. Maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
29. Ikvienas fiziskās un juridiskās personas pienākums ir atkritumu apsaimniekotāja noteiktajā
termiņā un kārtībā samaksāt par atkritumu apsaimniekošanu.
30. Maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu tiek iekasēta, piemērojot līgumā ar
pašvaldību paredzēto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas cenu, kas veidojas no maksas
par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu, sabiedrisko
pakalpojumu regulatora apstiprinātā tarifa par
sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos un izgāztuvēs, dabas resursu nodokļa
par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos
noteiktajā apmērā.
31. Maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu tiek iekasēta:
31. 1. no daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem un īrniekiem maksu iekasē mājas īpašnieks
vai apsaimniekotājs, saskaņā ar noslēgto apsaimniekošanas vai īres līgumu;
31. 2. no fiziskām personām, kurām ir īpašumā,
nomā vai lietošanā zeme vai namīpašums, maksu iekasē atkritumu apsaimniekotājs saskaņā ar
noslēgto līgumu starp fizisko personu un atkritumu apsaimniekotāju;
31. 3. no juridiskām personām, kurām īpašumā, nomā vai valdījumā ir nekustamie īpašumi
(zeme, ēkas, būves, u. c. ), maksu iekasē atkritumu apsaimniekotājs saskaņā ar noslēgto līgumu
starp juridisko personu un atkritumu apsaimniekotāju.
32. Baldones novada pašvaldība reizi pusgadā var pārskatīt atkritumu apsaimniekošanas
maksu, ja mainās atkritumu apsaimniekotāja
izmaksas par atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, šķirošanu un apglabāšanu un, ja Atkritumu
apsaimniekotājs to var finansiāli pamatot.
VIII. Sadzīves bīstamo atkritumu apsaimniekošana
33. Bīstamo atkritumu radītājs vai valdītājs:
33. 1. atdala bīstamos atkritumus no citu veidu
sadzīves atkritumiem un slēdz līgumu par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu ar personu,
kura veic bīstamo atkritumu apsaimniekošanu
un ir saņēmusi atļauju šo darbību veikt. Bīstamos atkritumus to radītājs vai valdītājs uzglabā
ne ilgāk par 12 mēnešiem tā, lai tie neapdraudētu cilvēku dzīvību un veselību, vidi, kā arī
Saistošie noteikumi Nr.9
Apstiprināti ar Baldones novada Domes 2010.
gada 7.jūlija
sēdes lēmumu (prot. Nr.14, 9.§.)
Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.7
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA
ATVIEGLOJUMU PIEMĒROŠANU
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas
likuma “Par pašvaldībām” 14.panta
pirmās daļas 3.punkta un Latvijas
Republikas likuma „Par nekustamā
īpašuma nodokli” 5.panta trešo un
ceturto daļu
Izdarīt Baldones pašvaldības 2009.gada
1.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.7 „Par
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
piemērošanu” (prot.Nr.7, 1.§), šādus grozījumus:
1. Izteikt 4. punktu sekojošā redakcijā:
„4. Baldones novada dome, atkarībā no
budžeta ieņēmumu izpildes, var piešķirt atvieglojumus nodokļa maksātāju kategorijām,
kuru dzīvesvieta deklarēta Baldones novadā
vai juridiskā adrese ir Baldones novadā, saskaņā ar Noteikumu 5. punktā paredzētiem
nosacījumiem.”
2. Izteikt 5.6. punktu sekojošā redakcijā:
„5.6. jaunveidojamām juridiskām personām, kapitālsabiedrībām un fiziskām personām, kuras
radījušas ne mazāk kā 5 jaunas darba
vietas iepriekšējā taksācijas gadā, pirms tam
noslēdzot attiecīgu līgumu ar pašvaldību - 90
% apmērā;”
3.Papildināt 5.10.punktu aiz vārda „esošām” ar vārdiem „publiski pieejamām”.
4.Izteikt 5.1 punktu šādā redakcijā:
„5. 1 Dzīvojamām mājām (to daļām)
neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas
dzīvokļu īpašumos, nedzīvojamo ēku daļām,
kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana,
un citām telpu grupām, kuru funkcionālā izmantošana ir saistīta ar dzīvošanu (garāžām,

personu mantu, pēc šī termiņa notecējuma
nodrošinot bīstamo atkritumu savākšanu un
pārvešanu uz speciāli aprīkotu bīstamo atkritumu savākšanas vietu;
33. 2. sedz bīstamo atkritumu apsaimniekošanas izdevumus, izņemot gadījumus, kad pašvaldība šo pakalpojumu ir apmaksājusi.
34. Bīstamie bezsaimnieka atkritumi savācami
un nogādājami savākšanas stacijās par pašvaldības līdzekļiem.
IX. Atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu
35. Par šo saistošo noteikumu pārkāpumiem
fiziskām un juridiskām personām ir paredzēta
atbildība saskaņā ar Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksu.
36. Kontrolēt šo saistošo noteikumu izpildi un
sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolus
atbilstoši savai kompetencei ir tiesīgi:
36. 1 Ķekavas novada pašvaldības policijas darbinieki, kas pienākumus veic Baldones novadā;
36. 2. Baldones novada pašvaldības vides komisijas locekļi;
36. 3. Baldones novada administratīvo pārkāpumu inspektors;
36. 4. Baldones novada izpilddirektors.
37. Amatpersonas, kas minētas 38. 1. -38. 4.
punktos, pārkāpuma konstatēšanas vietā bez
protokola sastādīšanas, izsniedzot noteiktā parauga soda kvīti pārkāpējam, var uzlikt naudas
sodu līdz Ls 20,-.
38. Administratīvo pārkāpumu lietas par saistošo noteikumu pārkāpumiem izskata Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktajā
kārtībā. Lēmumu administratīvo pārkāpumu
lietā pieņem Baldones novada pašvaldības Administratīvā komisija.
39. Sūdzības, iesniegumus un priekšlikumus
par atkritumu apsaimniekotāju sniegto pakalpojumu kvalitāti, kā arī par šo saistošo noteikumu neievērošanu adresējami Baldones novada
pašvaldības izpilddirektoram.
40. Administratīvais sods par šo noteikumu
pārkāpumu pārkāpēju neatbrīvo no pārkāpuma novēršanas un materiālās atbildības.
X. Noslēguma jautājumi
41. Ar šo Noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Baldones novada padomes saistošie
noteikumi Nr. 13 Apstiprināti ar Baldones pilsētas ar lauku teritoriju domes 2002. gada 12.
decembra sēdes lēmumu Nr. 294 (prot. Nr. 23).
42. Saistošie noteikumi publicējami Baldones
novada izdevumā „Baldones Ziņas”. Saistošie
noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc
publicēšanas Baldones novada izdevumā „Baldones Ziņas”.
Domes priekšsēdētāja K. Putniņa
autostāvvietām, pagrabiem, noliktavām un
saimniecības telpām), ja tās netiek izmantotas
saimnieciskās darbības veikšanai, atvieglojumi
nosakām: personām, kam Baldones novada
Sociālais dienests noteicis maznodrošinātas
personas statusu, 70% apmērā no aprēķinātās
nodokļa summas par to periodu, kurā nodokļu
maksātājs atbilst maznodrošinātas personas
statusam.”
5.Papildināt noteikumus ar 5. 2 punktu
šādā redakcijā:
„5.2 Dome ir tiesīga piemērot nekustamā
īpašuma nodokļa atlaidi arī izņēmuma gadījumos, kad, ārkārtas situācijas vai stihiska
nelaimes gadījuma dēļ, juridiskai vai fiziskai personai radušies īpašuma bojājumi vai
zaudējumi.
Nodokļa atlaide netiek piemērota, ja ārkārtas situācija (stihiska nelaime) radusies
īpašnieka ļaunprātīga nodarījuma rezultātā,
un, ja pienākas kāds cits zaudējumu atlīdzināšanas veids.”
6.Papildināt 6.1.punktu ar otro daļu šādā
redakcijā:
„Nosacījumi neattiecas uz 5.6.punktā
minētajām personām”.
7. Punktā 6.3. izslēgt vārdus „…sociālās
palīdzības dienesta izziņa par trūcīgās, maznodrošinātās ģimenes statusu..”.
8.Papildināt noteikumus ar 6.7.punktu
šādā redakcijā:
„6.7. noteikumu 5.11 minētājām personām jāiesniedz dokumentāli pierādījumi
par kultūrvēsturiskā pieminekļa saglabāšanā
veiktajiem ieguldījumiem.”
9. Papildināt noteikumus ar 6. 1 punktu
šādā redakcijā:
„6.1 Noteikumu 5.1 punktā minētos atvieglojumus automātiski piešķir ar sistēmas
NINO (nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēma) palīdzību un to saņemšanai
nav nepieciešams personas iesniegums.”
10. Svītrot noteikumu IV.nodaļu.
Baldones novada Domes
priekšsēdētāja K.Putniņa

TAPIS AR KLIMATA PĀRMAIŅU FINANŠU INSTRUMENTA FINANSIĀLU ATBALSTU

NOSLĒGUŠIES PIRMSSKOLAS
IZGLĪTĪBAS IESTĀDES “VĀVERĪTE”
ĒKAS SILTINĀŠANAS DARBI
Šī gada 20.oktobrī tika parakstīts visu rekonstrukcijas – renovācijas darbu nodošanas – pieņemšanas
akts projektam “Energoefektivitātes
paaugstināšana pirmsskolas izglītības iestādē “Vāverīte”” un 22.oktobrī pie bērnu dārza ēkas tika
piestiprināta informatīvā plāksne
par šo darbu veikšanu klimata
pārmaiņu finanšu instrumenta
programmas ietvaros. Ar to būvdarbu izpildītājs – SIA “LC būve”
sekmīgi paredzētajos termiņos pabeidza visus rekonstrukcijas darbus
un reizē ar to noslēdzās projekta
pirmais posms. Kopējās projekta
realizācijas izmaksas sastāda Ls 134
337,81 plānoto Ls 225 474,62 vietā.
Vislielāko ekonomiju deva celtniecības darbu izmaksu samazinājums.
Plānoto Ls 220 271,62 vietā kopējās
ar ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu saistītās rekonstrukcijas un
renovācijas darbu izmaksas, ieskaitot sākotnēji projektā neiekļauto un
papildus veikto darbu izmaksas, ir
Ls 130 031,35.
Darbu izpildes laikā radās pietiekami daudz problēmu un ar to
atrisināšanu saistītie papildus veicamie darbi, kuri nebija paredzēti
izstrādātajā Tehniskajā projektā. Piemēram, izrādījās, ka visās lodžijās
liela daļa no ārsienām ir izbūvētas
kā atvieglotas konstrukcijas koka
sienas, kuras vairāk nekā 30 gadu
laikā ir zaudējušas savu nestspēju
un logu nomaiņas laikā vienkārši
sabruka. Šo koka ārsienu vietā tika
izbūvētas jaunas sienas no AEROC
blokiem. Virs lodžiju nomainītajiem
logu blokiem tika uzstādīti jauni un
biezāki koka konstrukcijas siltināti
paneļi. Ar akmens vati siltinot pārsegumu bēniņu telpās, lai palielinātu siltumizolācijas efektivitāti, papildus pie jumta dzegas tika izbūvēta
pretvēja barjera no speciālās plēves.
Pēc pagraba griestu nosiltināšanas
kļuva redzams, ka viss pagrabā iekļūstošais mitrums gan no ārpuses
gan no grunts iztvaikojot sakrājas
pagraba pārsegumam uzliktajā akmens vates izolācijā, kura to ļoti
labi uzsūc. Šāda situācija bija pilnīgi nepieļaujama, jo mitra akmens
vate vairs nav izolācija un pagraba
griestu izolācijas izbūve zaudē savu
jēgu. Tāpēc liekā pagraba telpās iekļuvušā mitruma izvadīšanai tika
nolemts izbūvēt šīm telpām sešas
piespiedus ventilācijas sistēmas. Visi
šie minētie papildu darbi kopā izmaksāja Ls 10299,27.

Foto: no O. Usāna personīgā arhīva

atkritumu apsaimniekotāja nosaukumu, kontakttālruni un atkritumu izvešanas dienas un
laikus;
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Projekta realizācijas plāksne pie Baldones bērnu dārza ēkas sienas
Pārējās faktiskās projekta izmaksas ir: ēkas sākotnējā energoaudita un tehniskā projekta izstrādes
izmaksas: Ls 1694,00, būvdarbu
autoruzraudzības un būvuzraudzības izmaksas: Ls 2398,60, izmaksas
informācijai par projekta gaitu un
publicitātes pasākumiem: Ls 213,87.
Atgādināšu, ka 85% no visām izmaksām tiek segti no valsts budžeta programmai “Klimata pārmaiņu
finanšu instruments” paredzētajiem
līdzekļiem, bet 15% ir Baldones pašvaldības budžeta finansējums.
Ēkas siltināšanas rezultātā paredzēts samazināt ēkas siltuma patēriņu no 235,83 kWh/m2 līdz 102,25
kWh/m2, t.i. par 57%. Aprēķinātais
CO2 emisijas samazinājums gadā
ir 98 277,63 kg CO2 (līdz projekta
realizācijai esošā CO2 emisija gadā:
173 507,07 kg CO2, paredzētā pēc
projekta realizācijas: 75 229,44 kg
CO2 gadā, t.i. arī 57% samazinājums). Kopējais paredzētais projekta
efektivitātes rādītājs ir 0,517 kg CO2/
Ls gadā.
Faktiskie minētie rādītāju samazinājuma lielumi un veikto darbu
efektivitāte būs redzama tikai turpmākajā ēkas ekspluatācijas gaitā.
Tālāk piecu gadu garumā sekos
projekta nākošais posms – objekta
monitorings. Tas nozīmē, ka piecu
gadu garumā būs nepārtraukti jāseko līdzi siltumenerģijas patēriņam
bērnu dārza ēkā un, pamatojoties
uz šiem datiem, Vides ministrijā
katru gadu jāiesniedz nepieciešamās atskaites. Ja ziemā veiktie ēkas
termogrāfijas mērījumi uzrādīs, ka
celtniecības darbi ir veikti pietiekami
kvalitatīvi, bet projektā paredzētā
57% lielā siltumenerģijas ekonomija
tomēr netiks sasniegta, pašvaldībai
par saviem līdzekļiem būs jāveic
nepieciešamie papildu pasākumi,
lai šo plānoto samazinājumu sasniegtu. Pretējā gadījumā daļa no

saņemtajām valsts investīcijām būs
jāatgriež valstij.
Apzinoties šī jautājuma svarīgumu, būvdarbu izpildes kvalitāti
regulāri kontrolēja gan būvuzraugs
Ansis Reikmanis, gan projekta autors Ivo Inša un projekta energoauditors Ēriks Inša. Būvdarbiem katru
dienu līdzi sekoja un sekmēja to
raitāku gaitu bērnu dārza vadītājas
vietnieks saimniecības jautājumos
Voldemārs Karols.
Tā kā ievērojams darbu apjoms
bija jāveic ļoti īsā termiņā, arī viss
bērnu dārza kolektīvs ar sapratni
uztvēra esošās neērtības būvdarbu
laikā un iespēju robežās pārorganizēja savu darbu. Jāatzīmē, ka
pozitīva rezultāta sasniegšana monitoringa laikā lielā mērā būs atkarīga
arī no bērnudārza kolektīva, kuram
turpmāk būs jāpievērš daudz lielāka uzmanība visas ēkas pareizai
ekspluatācijai. Īpaša uzmanība būs
jāpievērš apkures sistēmas ekonomiskai izmantošanai. Ievērojams
daudzums liekas siltumenerģijas var
tikt patērēts, nepareizi veicot telpu
vēdināšanu, aizsedzot ar blīviem
vairogiem vai mēbelēm centrālapkures radiatorus, ēku pārkurinot un
nepietiekami pazeminot telpu temperatūru periodos, kad bērnu dārzs
nestrādā (naktīs un brīvdienās). Šodien mēs redzam, ka Baldones bērnudārza ēkas fasāde pēc renovācijas
pabeigšanas ir ieguvusi jaunu, daudz
kvalitatīvāku izskatu. Cerams, ka kopējā darba rezultātā tiks sasniegti arī
visi projektā paredzētie siltumenerģijas patēriņa ekonomijas rādītāji un
pašvaldībai turpmākajos gados ēkas
apkurei būs nepieciešami ievērojami
mazāki līdzekļi.
Informāciju sagatavoja
projekta vadītājs – Domes
galvenais speciālists celtniecības jautājumos
Osvalds Usāns
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“Tabula Rasa”

Projekta “Tabula Rasa” dalībnieki
No 23. līdz 31. oktobrim
Baldones novada Sociālo pakalpojumu centrā “Mercendarbe” jeb Baldones bērnunamā
norisinājās projekta “Tabula
Rasa–Balta Lapa” galvenā aktivitāte – 9 dienu radoša apmaiņas nometne valsts aprūpē
esošiem jauniešiem.
Šis projekts bija divpusēja jauniešu apmaiņa – sadarbība starp
Latvijas Republiku un Krievijas
Federāciju. Tajā piedalījās 30 jauniešu – 15 no katras valsts, vecumā
no 15 līdz 18 gadiem un 6 grupu
līderi. Projektu koordinēja un realizēja Bāreņu biedrība “Saules bērni”
EK programmas “Jaunatne darbībā” apakšprogrammā “Jaunatne
pasaulē” – sadarbība ar Kaimiņu
partnervalstīm.
No Latvijas projektā piedalījās Baldones un Rēzeknes bērnu
namu jaunieši. Krievijas partneri
bija Pečoru skola internāts bērniem bāreņiem un bērniem, kuri
palikuši bez vecāku uzraudzības.
Lai izvairītos no valodu barjeras,
Latvijas dalībnieki lielākoties bija
krievvalodīgi jaunieši un jaunieši,

kuri krievu valodu pārvalda vismaz
sarunvalodas līmenī.
Bāreņu biedrībai “Saules bērni”
šī bija jau trešā veiksmīgā sadarbība
ar Pečoru skolu. Pečoru bērni jau
vairākkārt viesojušies Latvijā un
otrādi. Arī ar Rēzekni sadarbība
aizsākusies jau pirms pieciem gadiem, projektā “Ieraudzīt jūru”, kura
ietvaros 16 jauniešu no Rēzeknes
devās uz Ventspili, lai patiešām pirmo reizi savā mūžā redzētu jūru un
iepazītu Kurzemes dabas skaistumu
un kultūras bagātības. Baldoniešiem
dalība šāda tipa projektā, turklāt kā
uzņēmējorganizācijai, bija daudzējādā ziņā unikāla un iedvesmojoša
pieredze, kas varētu rosināt idejas
Sociālo pakalpojumu centra “Mercendarbe” tālākai attīstībai.
Kā stāsta Bāreņu biedrības
“Saules bērni” valdes priekšsēdētāja
Gunta Užane, gan šī, gan daudzu
citu biedrības realizēto projektu
pamatmisija ir ļoti vienkārša – iepriecināt un iespēju robēžās sniegt
gan morālu, gan materiālu atbalstu.
Dot iespēju bērniem un jauniešiem,
kuru iespējas sociālo apstākļu dēļ
ir lielā mērā ierobežotas, piedzīvot
kaut ko iedvesmojošu. Ko tādu,

kas padarītu viņu ikdienu krāsaināku, iespaidiem un jauniegūtām
zināšanām un prasmēm bagātāku.
Turklāt būtiski, lai jauniegūtās zināšanas un prasmes būtu jauniešiem
praktiski noderīgas arī viņu tālākajā
dzīvē. Lai tās palīdzētu viņiem labāk orientēties un integrēties darba
tirgū un dzīvē kopumā.
Taču, protams, šim projektam
bija arī savi specifiski mērķi. Kā,
piemēram, mazināt stereotipu un
aizspriedumu ietekmi savstarpējās
attiecībās, dodot jauniešiem iespēju
labāk iepazīt gan savu, gan kaimiņu
kultūru. Veicināt jauniešu sociālo
iekļaušanos un jaunatnes sadarbību.
Gan jauniešiem, gan pedagogiem
būtiska bija iespēja dalīties pieredzē
un iespaidos par dzīves specifiku
bāreņu namā Latvijā un Krievijā.
Projekta “Tabula Rasa” pasākuma ietvaros jaunieši – projekta
dalībnieki – piedalījās dažādās nodarbībās, radošajās darbnīcās, diskusijās un ekskursijās. Tika spēlētas
prāta un simulācijas spēles, notika
apaļā galda diskusija, preses konferences simulācija, savas kultūras
un valsts prezentācija, nakts trasīte,
mēmais šovs, filmu vakari, ekskursija Vecrīgā, zooloģiskā dārza apmeklējums. Notika arī diskusijas
par Eiropas Savienību, par kopīgo
un atšķirīgo Latvijas kā ES un Krievijas Federācijas jauniešu dzīvē.Un
tieši bērnu namā dzīvojošu jauniešu
dzīvē.
Visa projekta pasākuma laikā
jaunieši paši fiksēja interesantākos un nozīmīgākos notikumus
un atklājumus pierakstot, zīmējot,

filmējot un fotografējot. Tā tabula
rasa jeb balta lapa deviņu dienu
laikā tika bagātīgi piepildīta ar dažādiem novērojumiem, pārsteigumiem, iespaidiem un jauniegūtām
zināšanām.
Atgriežoties savā valstī, projekta dalībnieki veidos fotoizstādes un
demonstrēs projekta laikā tapušās
filmas, lai ar saviem iespaidiem iepazīstinātu savējos. Foto un video
reportāžas, foto izlases, scenāriju
un filmēšanas gaitu visi jaunieši
plānoja kopīgi. Rezultātā tiks izveidota 13 min gara īsfilma – “Jaunieši Eiropas Savienībā un Krievijas
Federācijā, kopīgais un atšķirīgais”.
Visas projekta pasākuma aktivitātes (radošās darbnīcas, apaļā
galda diskusijas u. c.) tika veidotas
tā, lai jaunieši varētu mācīties tieši
cits no cita. Lai paši uzņemtos iniciatīvu un atbildību par aktivitātēs
notiekošo un notiekošā rezultātu.
Projekta organizatoru, grupu līderu un pedagogu uzdevums bija

nodrošināt jauniešiem mācīšanās
iespēju, iedrošināt un iepazīstināt
ar dažādām radošām metodēm.
Kā tās izmantot un ko tieši no tām
rezultātā gūt un paņemt sev līdzi,
bija pašu jauniešu ziņā.
Pasākuma noslēgumā projekta dalībnieki visi kopā sastādīja
“Draudzības birzi”, kura simbolizē veiksmīgu projekta rezultātu,
draudzību un vēlmi sadarboties
arī turpmāk.
Vienā no projekta pasākuma
dienām “Mercendarbē” ciemojās arī Baldones novada Domes
pārstāvji – Domes priekšsēdētāja
Karina Putniņa un Bāriņtiesas
priekšsēdētāja Ivita Vindela – un
citi viesi. Sanākušajiem bija iespēja
noskatīties Pečoru skolas jauniešu
sagatavoto kultūras prezentāciju un
jaukos priekšnesumus, gan dziesmas, gan dejas. Bija labi redzams,
ka šis projekts sniedzis daudz prieka un iedvesmas tā dalībniekiem.
Elīna Ķempele

Pečoru internātskolas audzēknes dejo tautas deju.

Sargāsim un saudzēsim savu apkārtni
Mēs dzīvojam skaistā, zaļu mežu ieskautā vietā. Taču, sēņojot, ogojot vai vienkārši pastaigājoties pa mežu, mūs satrauc un sadusmo sastapšanās ar mežos izmestajiem atkritumiem.
Diemžēl mūsu apkārtnes mežos jau gadiem ilgi veidojas atkritumu izgāztuves. Tādas ir redzējis
un varētu uzrādīt ikviens no mums. Kas ir šie vainīgie, kuri slepus atved un izgāž mūsu mežos
veselas autokravas nederīgu lietu? Celtniecības un remonta pārpalikumi un gruži, krāsu bundžas, vecas autoriepas, autoaprīkojums, mājsaimniecības priekšmeti. Tas viss redzams šajās
atkritumu kaudzēs.
Vides komisijas sēdē skatījām
satraucošus fotoattēlus. Kur rodas
šie atkritumi? Kāds taču tos atved
un izgāž, labi zinot, ka nodara ļaunumu mūsu mežam, mūsu dabai,
mums visiem, kas šeit dzīvojam.
Tādēļ vides komisija aicina
būt neiecietīgiem un vērīgiem.
Tāpat kā mēs neesam vienaldzīgi
pret to, kas notiek kaimiņu mājā
vai sētā viņu prombūtnes laikā,
sargāsim mūsu kopīgo kaimiņu,
mūsu mežu. Aicinām jūs nebūt
vienaldzīgiem, ja redzat, ka mežā
tiek ievestas atkritumu kravas.

Labi, ja varat nofotografēt vai kā
citādi fiksēt automašīnas numuru, izskatu, laiku, kurā šī darbība
notika. Aicinām būt aktīviem un
ziņot par to.
Daudzas no šīm atkritumu izgāztuvēm atrodas privāto mežu
teritorijās, par ko atbildība jāuzņemas arī meža īpašniekam. Iespēju robežās sargājiet savu mežu.
Tos, kuri gatavo savas atkritumu kravas, lai vestu uz mežu, aicinām vispirms padomāt, ka jūsu
rīcība ir ne vien nelietīga, bet arī
noziedzīga. Tās sekas gadiem ilgi

izjutīs daba un cilvēki. Ja tiešām
jūs neuzrunā sirdsapziņa, redzot
mežā izaugam atkritumu kalnus,
tad atcerieties, ka par šādu rīcību
ir paredzēta atbildība saskaņā ar
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu.
Pēc vides komisijas ierosinājuma Baldones Dome izvietos piecas slepenas videokameras vietās,
kur visaktīvāk notiek šāda atkritumu izgāšana. Padomājiet par
to, ka jums var nākties atbildēt
par visu to atkritumu kalnu, kas
atrodas attiecīgajā vietā.

Cienījamie baldonieši, sargāsim sava novada zaļo rotu! Par
novērotajiem pārkāpumiem lūdzam ziņot administratīvo pārkāpumu inspektoram J. Kārkliņam
(tālr. 26849342) vai Ķekavas paš-

valdības policijai (tālr. 67937102).
Paldies, ja būsiet atsaucīgi un
saprotoši. Aktīvākie ziņotāji tiks
prēmēti.
Aina Pilmane, Baldones
Domes vides komisija
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Kad bērns dod bērnam

23. oktobrī Baldones sporta kompleksā norisinājās atklātais
Baldones čempionāts novusā, vienspēlēs. Sacensības izvērtās
ļoti interesantas un aizraujošas. Baldoniešiem bija spēcīgi
konkurenti, jo dalībnieki ieradās arī no Bauskas, Mārupes,
Kurmenes, Babītes, Ķekavas un Daugmales, līdz ar to rekordliels
spēlētāju skaits – 7 dāmas un 28 kungi.

Sievietes:

1.v. Karīna Ķemere (15 gadu)
Eiropas čempione līdz 15 g. vecumam
2.v. Regīna Andersone
3.v. Dzintra Čudare
tālāk dalībnieces pēc ieņemtās
vietas:
4. Lana Znotiņa (augstākā vieta
starp Baldonietēm)
5. Biruta Siliņa
6. Līva Morica
7. Ulrica Morica
Foto: no I. Žundes personīgā arhīva

Vīrieši:

Projekta “Bērns bērnam” organizatores viesojas Mercendarbē.
Svētdien, 14. novembrī, patiecoties piecām apņēmīgām
Biznesa augstskolas “Turība” Sabiedrisko attiecību studiju
studentēm un Rīgas centra skolu skolēnu atbalstam, Baldones
Sociālo pakalpojumu centra “Mercendarbe” bērni saņēma tik
ļoti tiem nepieciešamās grāmatas. Bērni pie literatūras tika
studenšu realizētā labdarības projekta “Bērns bērnam” ietvaros,
kura mērķis bija vērst sabiedrības uzmanību uz kopīgu sociālās atbildības apzināšanos un veicināšanu, aicinot atsaukties
skolēnus un ziedot grāmatas.
Projekta “Bērns bērnam”
ideja dzima pateicoties Andra
Pētersona – dr. sc. soc., Biznesa
Augstskolas “Turība” Sabiedrisko
attiecību fakultātes dekāna – aicinājumam būt sociāli atbildīgiem, veicot kādu labu darbu sabiedrības interesēs, un neparastai
nejaušībai, kad kāda studente,
ejot pa Baldones Sociālo pakalpojumu centra “Mercendarbe”
gaiteņiem, ievēroja mazu zēnu

PASĀKUMI

19. decembrī plkst.
19.00 tradicionālais Baldones mūzikas pamatskolas
audzēkņu Ziemassvētku
koncerts Baldones evanģēliski luteriskajā baznīcā.
23. decembrī plkst. 19.00
lielais Ziemassvētku koncerts
Baldones vidusskolā.
29. decembrī Baldones
kinoteātra telpās notiks
Ziemassvētku pasākums
bērniem. Viesosies arī leļļu
teātris, bet par to sīkāka informācija vēl sekos.

sēžam un šķirstam kāda pērna iknedēļas žurnāla lappuses.
Puisēns izskatījies tik žēlīgi, ka
studente nolēmusi pajautāt Baldones Sociālo pakalpojumu centra “Mercendarbe” direktoram
Kristapam Keišam, vai tik tiešām
neesot kāda grāmata, ko bērnam
pašķirstīt. Centra direktors atbildējis apstiprinoši - bibliotēkas
krājumi esot niecīgi. Bibliotēkā
ir maz grāmatu mazajiem bērniem – attīstošo, krāsojamo,
ilustratīvo. Tāpat trūkstot citu
grāmatu, jo tās nolietojas un tiek
izsniegtas bērniem līdzi uz skolu,
skaidroja direktors K. Keišs.
Pēc situācijas apzināšanas
studentes saprata, ko varētu darīt
lietas labā, un izstrādāja labdarības projektu “Bērns bērnam” ar
mērķi apgādāt Baldones Sociālo
pakalpojumu centra “Mercendarbe” bērnus ar nepieciešamajām
grāmatām, vienlaikus vēršot sabiedrības uzmanību uz kopīgu
sociālās atbildības apzināšanos
un veicināšanu. Projekta realizēšanai tika nolemts vērsties pie
tās sabiedrības daļas, kas vislabāk varētu izprast Sociālā centra
iemītniekus – pie bērniem. Tika
aicināti piecu Rīgas centra skolu

1.–12. klašu skolēni atsaukties
un ziedot nevajadzīgas, liekas vai
neizmantotas grāmatas Sociālo
pakalpojumu centra “Mercendarbe” iemītniekiem.
Skolēni bija ļoti atsaucīgi, un
kopā tika savāktas vairāk nekā
150 pasaku un bilžu grāmatas,
enciklopēdijas un cita literatūra.
Grāmatas tika nodotas Bērnu Sociālo pakalpojumu centra “Mercendarbe” svinīgā pasākumā šī
gada 14. novembrī, kurā bērnus
ar savu prikšnesumu pagodināja
Baldones vokāla ansambļa solisti,
rotaļās veda “Turības” talismans
kaķis Turis un studentes lasīja
skaistākās savas bērnības pasakas.
Lielu paldies par atsaucību
labdarības projektā “Bērns Bērnam” Biznesa augstskola “Turība”
Sabiedrisko attiecību studiju studentes izsaka Rīgas 3. ģimnāzijai, Rīgas pilsētas 2. ģimnāzijai,
Rīgas Valsts 1. ģimnāzijai, Rīgas Katoļu ģimnāzijai un Privātai pamatskolai un ģimnāzijai
“MAKSIMA”, kā arī Biznesa
augstskolai “Turība” un īpaši
tās talismanam kaķim Turim.
Bērnu nesavtīgā atsaucība
mums, pieaugušajiem, var tikai
likt apbrīnā aizdomāties: ja pat
bērns var saprast citu bērnu un
ziedot, kas gan liedz mums –
pieaugušajiem būt sociāli atbildīgiem un palīdzēt...
Plašāka informācija:
Ilze Žunde,
Biznesa augstskolas
“Turība” studente,
tālr. 26828191
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1.v. Staņislavs Bednarčiks
2.v. Egils Cepurītis
3.v. Gatis Pelēķis
tālāk pēc dalībnieku ieņemtās
vietas:
4. Gints Sīlis
5. Modris Ķipurs
6. Mikus Andersons
7. Emīls Kanapeckis
8. Ēriks Kursišs (12. gadu), Eiro-

pas čempionātā līdz 15 g. vecumam 7. vieta!
9. Fjodors Iļins (augstākā vieta
starp Baldoniešiem)
10. Jānis Viducis
11. Valentīns Losevs
12. Edmunds Jaloveckis
13. Jānis Salna
14. Māris Straume
15. Agris Segliņš
16. Edijs Biļkins
17. Normunds Citovičš
18. Kaspars Čudars
19. Edgars Siliņš
20. Rimants Arseņikovs
21. Ainis Bilinskis
22. Raivis Maslovs
23. Uldis Ančevs
24. Ints Logins
25. Vladislavs Dilbo
26. Aigars Dauburs
27. Ainārs Čudars
28. Uldis Slenijs
Edgars Brigmanis

Minifutbola sacensību dalībnieki
14. novembrī Baldones sporta kompleksā norisinājās minifutbola sacensības. Turnīrs izvērsās ļoti interesants un aizraujošs, jo pieteicās rekorda liels komandu skaits – 16 –, kuras bija
sabraukušas no Ogres, Rīgas, Daugmales, Lielvārdes Valles,
Vecumniekiem un, protams, Baldones.

Uzvarētāji:

1. v. PB Line (Rīga) 2. v. Brigma (Baldone)
3. v. Daugmales Dadzis (Daugmale)

Edgars Brigmanis

Galda teniss
Sievietēm un vīriešiem

Notiek – 4. decembrī
Baldones sporta kompleksā.
Pieteikšanās pa tālruni
26335442 līdz
2. decembrim.

Dalībnieku reģistrēšanās sacensību dienā no plkst. 9.00 līdz 9.30.
Sacensību sākums plkst. 10.00.
Dalības maksa – Ls 1.
Sīkāka informācija pa tālruni
26335442.
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Es nebaidos palīdzēt – Baldone 2010

PALDIES
Cilvēks ir kā puķe vai kā koks;
jo vairāk atver savu
lapu vainagu saulei,
jo krāšņāks tiek.
(J.Jaunsudrabiņš)

Foto: no L. Ozoliņas personīgā arhīva

Vasaras nogales un rudens sākums ir laiks, kad gribas savu –
Baldones – dārzu savest kārtībā
un pamainīt stādu sortimentu.
Arī šoreiz, tāpat kā citus gadus, ļoti dāsni savus saaudzētos
puķu stādus pilsētas dobēm dalīja
Austra Kobzeva, Inese Krejāne,
Projekta „Es nebaidos palīdzēt” organizatori un dalībnieki.
Mēs, jaunieši, esam nonākuši pie secinājuma, ka nepietiek ar to, ka sēžam skolā
vai mājās pie televizora un
neko nedarām. Vai esi pamanījis sev apkārt tos, kuri būtu
priecīgi par tavu palīdzību?
Ar šādu aicinājumu no 8.
līdz 10. oktobrim norisinājās jau
20. “Es nebaidos palīdzēt” projekts, šoreiz – Baldonē. Projektu
organizēja Baldones evaņģēliski
luteriskā draudze sadarbībā ar
Latvijas evaņģēliski luteriskās
baznīcas (LELB) Jaunatnes nozari un Norvēģijas evaņģēliski
luterisko baznīcu (DELK).
Projekta aizsākumi meklējami pie LELB Diakonijas centra
darbiniekiem, kuri redzēja, ka
Latvijā diakonijas (sociālajā)
darbā pārsvarā iesaistās tikai
cilvēki ap pensijas vecumu un
trūkst tieši jaunāka gada gājuma cilvēki, kas iesaistītos šajā
kalpošanas darbā. Ideja, ka jauniešus varētu iesaistīt diakonijas
darbībā draudzēs, nāca no Ilvas
Mārdegas, kas to tālāk nodeva
LELB Jaunatnes Nozares projektu vadītāja Roberta Otomera
rokās, kurš šobrīd jau ir ordinēts mācītājs un kalpo Rīgas
Sv. Gara draudzē Imantā.
Projekts “Es nebaidos palīdzēt” 2007. gada 8. jūnijā ir
saņēmis “Mūsdienu bruņinieku

Baldones baznīcā

balvu 2007” kā viens no labākajiem projektiem, kas uzsākts ar
Eiropas Savienības programmas
“Jaunatne” finansiālu atbalstu.
Kopš 2006. gada augusta jau
ir notikuši 20 “Es nebaidos palīdzēt” semināri. Līdz šim semināru vietas ir bijušas Vangaži,
Rīga, Lauciene, Jelgava, Bauska,
Cēsis, Alūksne, Saldus, Gulbene, Aizkraukle, Kuldīga, Usma,
Emburga, Ķekava, Tērvete un
nu arī Baldone.
Šī – jubilejas reize – bija
īpaša ar to, ka projektā piedalījās aptuveni 20 jauniešu no
Norvēģijas, kopumā – aptuveni
70 dalībnieku. Projekta ietvaros
tika organizēts seminārs, kurā
dalībnieki mācījās par iespējām,
kā palīdzēt apkārtējiem. Jaunieši
piedalījās sociālajā (diakonijas)
darbā, dodoties gan mājapmeklējumos, gan uz Baldones bērnunamu, gan uz veselības aprūpes centru, gan piedaloties
lielajā talkā. Pateicoties norvēģu
ziedojumam, bija iespēja izremontēt kādai daudzbērnu ģimenei istabu un sagādāt jaunas
mēbeles. Šo ziedojumu jaunieši
no Norvēģijas bija savākuši vasaras nometnē, darot dažādus
darbus, piemēram, mazgājot
mašīnas, rādot trikus, aicinot
savus draugus ziedot Baldones
projektam, par to piedāvājot
sarīkot ziedotājiem vakariņas

■■ Dievkalpojumi: svētdienās plkst. 14.00.
■■ Svētdienas skolas nodarbības bērniem: dievkalpojuma laikā.
■■ Iesvētes mācības (tiem, kas vēlas kristīties un iesvētīties):
svētdienās pēc dievkalpojuma.
■■ Jauniešu vakari: piektdienās plkst. 17.00 Baldones bērnu
centra telpās (Leida Ozoliņa, 26536786).
■■ Mazskautu nodarbības: svētdienās plkst. 10.00 (Ivo Odītis,
29480926).
■■ Lūgšanu vakari: trešdienās plkst. 20.00.
■■ Mācītāja pieņemšana: ceturtdienās, iepriekš sazvanoties
(Rolands Eimanis, 29456156).
www.baldonesbaznica.lv

savās mājās. Jaunieši bija priecīgi redzēt, ka viņu atbalsts patiešām noderēja. Lielā talka tika
organizēta teritorijas Parka ielā
sakopšanai: jaunieši grāba lapas,
zāģēja krūmus, salaboja un nokrāsoja sētu. Īpašs prieks bija
par nelielo pasākumu bērniem
un jauniešiem Baldones bērnu nama telpās, kurā koncertu
sniedza Ieva Marta Graudiņa.
Jaunieši organizēja spēles, dziedāja dziesmas, un noslēgumā
visi kopā baudīja garšīgo mājas torti, kuru mums pagatavoja
Rita Mežaka.
Dalībnieki no Norvēģijas cer
uzsākt šādu projektu arī savās
mājās.

Pateicība

Robertam un Agritai Otomeriem par projekta ideju un
lekcijām, kuras tika vadītas arī
norvēģu valodā, Baldones novada Domei par finansiālo atbalstu, Baldones novada Domes
Sociālajam dienestam, Baldones
draudzes diakonei Skaidrītei
Drazlovskai, Baldones vidusskolai, īpaši direktorei Dzintrai
Knohenfeldei, Baldones Sporta
kompleksa vadītājam Edgaram
Brigmanim, Baldones observatorijas vadītājam Ilgmāram Eglītim, veikalam “Aibe”, Mārtiņam
Šternbergam par jaunajiem sētas
mietiem un zāģēšanu, Arnim
Eltermanim par žoga dēlīšiem,
Norvēģijas grupas vadītājiem
Ulf un Toril Asp. Paldies visiem
atbalstītājiem un palīgiem, kurus nepaguvām nosaukt, bet kas
iesaistījās projektā “Es nebaidos
palīdzēt” Baldonē! Kopā mēs

Mūžībā pavadīti

Biruta Malakovska –
72 gadi,
Jānis Šmits – 76 gadi,
Gunārs Zariņš – 75 gadi,
Lilija Maskale – 74.
Izsakām patiesu līdzjūtību
piederīgajiem.

Lidija Briede, Ilze Treimane, Karina Putniņa, Uldis Heinso un
Lidija Turķe.
Dāsni dāvāti tika arī krūmi
un skujkoki ilglaicīgiem stādījumiem. Lielu paldies par atsaucību saku Ārijai Dauburei, Gunai
Bērziņai, Ilzei Točelovskai, Dacei
Usānei, Gintai un Anniņai Bukultēm.
Prieks par to, ka pilsētas apstādījumi tiek paplašināti ar labestīgu iedzīvotāju atbalstu.
Baldones dārzniece Daiga
varam daudz! Lai Dievs jūs visus bagātīgi svētī!

Dalībnieka atsauksmes

“Šī nometne bija fantastiska. Tajā es iemācījos un sapratu
daudz sev iepriekš nezināmas
lietas. Draudzību pieredze, ko
ieguva latviešu un norvēģu jaunieši, ir vienreizēja. Šīs emocijas, ko sniedza man nometne,
es nekad neaizmirsīšu, tā man
iemācīja saprast, kas dzīvē ir
svarīgākais. Man prieks, ka
šajās nometnēs jaunieši spēj
izpausties, mācās diskutēt, uzklausīt citu viedokli, apmainīties
ar pieredzi. ENP nometne palīdz ne tikai citiem cilvēkiem,
bet palīdz atrast pašam savu
aicinājumu. Manuprāt, tie sirsnīgie vakari, kad divu valstu
jaunieši apvienojās – dziedāja
dziesmas, spēlēja spēles –, ir bijuši tik aizkustinoši. Asaras nometnes laikā bira aiz skumjām,
bet citādākām skumjām nekā
ikdienas dzīvē. Tās bira, kad
uzklausīju cilvēku stāstus par
viņu dzīvi, par viņu sāpīgajiem
atgadījumiem, bet tad atkal parādījās smaids, kad sapratu, ka
cilvēkam ir ticība – ticība Dievam, kas padara viņu stiprāku
un emocionāli nobriedušāku.
Asaras arī bira, kad vajadzēja atvadīties no norvēģiem. Šī
draudzība, kas izveidojās pāris
dienu laikā, ir īsta un patiesa.
Cerams, ka tā nebūs mūsu pēdējā tikšanās, un kādu dienu
mums atkal būs lemts sastapties! ENP nometne ir tiešām
lieliska!” (Simona)
Sagatavoja Leida un
Kaspars Ozoliņi
(Baldones ENP projekta
koordinatori)

Baldones jaundzimušie
Evelīna Strazda,
Juliana Minčonoka,
Jurita Ķeire.
Sirsnīgi sveicam vecākus un
vecvecākus!
Skaistākos ziedus,
kas rasā mirdz,
Gaišākos vārdus
no visas sirds:
Lai veselība, izturība,
darba griba,
Lai prieka mirkļu spoža ziba!
(Aspazija)

Sveicam novembra
jubilārus!

Mirdza Krūze – 92;
Skaidrīte Emīlija Viļčinska –
90;
Velta Silbatere – 89;
Ilze Stahovska – 89;
Lilija Stīvere – 89;
Feodora Andrejeva – 83;
Aija Baltaiszaķe – 83;
Zinaida Jaškova – 83;
Zinaida Miezīte – 83;
Ņina Semjonova – 83;
Astrīda Ārija Lasmane – 81;
Valentīna Cālīte – 80;
Leonards Karveckis – 80;
Marta Orbite – 80;
Dzidra Bandere – 75;
Mārtiņš Ķenga – 75;
Silvija Zālīte – 75;
Ārija Apsīte – 70;
Dagne Melnāre – 70;
Daniels Viļums – 70;
Andris Zeidenbergs – 70.

Baldones sporta
kompleksā tiek
piedāvāts, klasiskās
masāžas pakalpojumi
Kakla un apkakles
apvidus, muguras krūšu
apvidus, jostas, krustu un
sēžas apvidus, muguras
kopējā (muguras krūšu
apvidus, jostas krustu un
sēžas apvidus), apakšējās
ekstremitātes, augšējās
ekstremitātes, krūšu kurvja
apvidus masāža, vispārējā.
Tālr. 28461077

Baldones novada Domes izdevums “Baldones Ziņas”
reģ. nr. 000700378, 1991. gada 24. janvārī.
Adrese: Baldone, “Pārupes”, LV 2125. e-pasts: baldoneszinas@inbox.lv
Tālr.: 26226701, 67932350, 67932067
Par publikāciju autoru paustajām domām, skaitļiem un faktiem redakcija neatbild.
Makets sagatavots SIA “Rīgas Apriņķa Avīze” un iespiests SIA “Poligrāfijas grupa Mūkusala”

Lasiet “Baldones Ziņas” internetā: www.baldone.lv
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