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Domes aktualitātes Aizvadīts Baldones atklātais
Finanšu un attīstības
jautājumi:

• tika apstiprināts inventarizācijas komisijas ziņojums par
gadskārtējās materiālo vērtību un
finanšu līdzekļu inventarizāciju
pašvaldības struktūrvienībās;
• tika apturēta līdz 1. jūlijam
nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņa par vienu īpašumu iesniegtā parāda nomaksas
grafika dēļ un nolemts pievienot
zvērināta tiesu izpildītāja lietā
esošai piedziņai NĪN parādu par
vienu īpašumu;
• Dome pieņēma lēmumu
par tās īpašumā esoša neizīrēta
dzīvokļa īres tiesību izsoli;
• tika uzņemti pašvaldības
bilancē pašvaldības īpašumi –
zeme Sporta ielā 3, Mežmalas
ielā 3A, Ķeguma prospektā 36,
Zīļu ielā 27;
• Dome nolēma segt no
2011. gada budžeta nodokļu
parādu VID, kas izveidojies SIA
“Sociālās aprūpes centrs “Baldone””;
• Dome nolēma segt SIA
“BŪKS” sociālo dzīvokļu īrnieku
parādus par 2010. gadu;
• no pamatlīdzekļiem tika izslēgti fiziski un morāli nolietotie
skapis bibliotēkā, dators Domē
un magnetola kino;
• Dome apstiprināja koplīgumu ar administrācijas, Sociālā
dienesta un pilsētas un ceļu uzturēšanas dienesta darbiniekiem,
kā arī trīspusēja vienošanās starp
Domi, Baldones vidusskolas administrāciju un arodorganizāciju;
• Dome nolēma segt Ls 0,10
par katru ēdienreizi PII “Vāverīte” 5–6 gadus vecajiem bērniem
un sākumskolas skolēniem, kam
mācības notiek bērnudārza telpās;
• Deputāti apmierināja basketbola komandas “BK Baldone”
iesniegumu un atļāva bez maksas
izmantot sporta kompleksa zāli
treniņu nodarbībām;
• tika apstiprinātas jaunās
dalības maksas pašvaldības organizētajās sporta sacensībās – Ls 2
no individuālajiem dalībniekiem

un Ls 10 no komandām;
• Dome nolēma piemērot
50 % atlaidi nekustamā īpašuma
nodoklim par 2011. gadu vienai
personai;
• Dome apstiprināja iepirkumu komisiju celtniecības, rekonstrukcijas un remontdarbiem
2011. gadam 5 cilvēku sastāvā –
O. Usāns, I. Simsone, A. Vidžis,
J. Mugurēvičs un I. Upmale;
• Dome deva atļauju savienot
M. Meijerei deputāta un iestādes vadītājas amatus un I. Simsonei savienot izpilddirektores
un iepirkumu komisijas loceklis
amatus;
• Dome piekrita optiskā kabeļa ierīkošanai 1/23 daļā no
pašvaldības īpašuma Rīgā, Lāčplēša ielā 24, Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijas vajadzībām.

Zemes lietas:

• tika noteikts zemes lietošanas mērķis īpašuma “Jaunvoitāni” daļai;
• tika pārtrauktas zemes
lietošanas tiesības uz īpašumu
“Ērces – 2” un piešķirta minētā
zeme nomā bijušajai zemes lietotājai;
• tika pieņemts lēmums veikt
meža zemes transformāciju Dzeņu ielas izveidošanai par pašvaldības budžeta līdzekļiem;
• tika izvērtēta lietošanā nodoto neizpirkto zemju piekritība
pašvaldībai.

Sociālie jautājumi:

• tika veiktas izmaiņas bāriņtiesas sastāvā un no bāriņtiesas
locekles pienākumu veikšanas uz
personiska iesnieguma pamata
atbrīvota G. Mugurēviča;
• tika veiktas izmaiņas dzīvokļu komisijas sastāvā un
S. Stanguta vietā par locekli apstiprināts N. Ļeoņenko;
• tika pagarināts sociālā dzīvokļa īres līgums Strēlnieku ielā
1–5;
• tika anulēta dzīvesvietas
deklarācija vienai ģimenei “Liepalejās”.
Domes priekšsēdētāja
Karina Putniņa

čempionāts distanču slēpošanā

Foto: Edgara Brigmņa personīgais arhīvs

Domes sēdes notika
19. janvārī un 2. februārī.
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Tautas
skaitīšana
Atgādinām, ka no 1. marta
līdz 31. maijam Latvijā norisināsies 2011. gada tautas skaitīšana.
Pirmo reizi Latvijas tautas skaitīšanu
praksē iedzīvotājiem no 2011. gada
1. līdz 10. martam tiks dota iespēja
aizpildīt tautas skaitīšanas anketas
tiešsaistes režīmā internetā. Aizpildīšana internetā būs iespējama, tikai

izmantojot personas pases datus un
personas kodu. Anketas internetā
varēs aizpildīt arī par pārējiem ģimenes locekļiem, ja ir zināmi to personas kodi. Saite uz tautas skaitīšanas
anketu atrodama interneta vietnē
www.tautasskaitisana.lv.
Sākot ar šī gada 17. martu (līdz
31. maijam) savu darbu uzsāks tautas
skaitītāji, kuri apmeklēs tos iedzīvotājus (viņu dzīvesvietās), kuri tautas
skaitīšanas anketas nebūs aizpildījuši
internetā.

CĀLIS NĀK
Baldones novada Dome
rīko jauno dziedātāju konkursu

“BALDONES CĀLIS – 2011”
Konkursā aicināti piedalīties bērni
no 3 līdz 6 gadu vecumam (ieskaitot).

Konkursā jāizpilda divas dziesmas,
kas atbilst bērna vecumam un balss spējām:
• latviešu tautas dziesma (obligātā);
• izvēles dziesma.
Pieteikties līdz 20. martam
Domē pie kultūras darba organizatores
vai pa tālr. 67932458, 29151386.

Ķekavas novada
pašvaldības policijas
īss pārskats par
2011. gada janvāri
Baldones novadā
Saņemti izsaukumi – 37:
• ģimenes konflikti – 4;
• kaimiņu konflikti – 1;
• Valsts policijas iestādēm nepieciešama palīdzība – 1;
• jebkāda veida darbība, kas rada
troksni un traucē apkārtējo iedzīvotāju mieru – 3;
• citi izsaukumi – 28;
Sastādīti administratīvie
protokoli – 16:
• 42. 1. p. 1.daļa (smēķēšana neatļautās vietās) – 2;
• 106. p. 1. daļa (dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un
pārvadāšanas prasību
pārkāpšana) – 6;
• 149. 23. p. 2. daļa
(gājējiem noteikto pienākumu
pārkāpšana) – 7;
• 186. p. 2. daļa (dzīvošana bez
deklarētas dzīvesvietas Latvijas
teritorijā) – 1.
Nodoti materiāli, informācija – 3:
• Probācijas dienests – 1;
• Bāriņtiesa – 1;
• Valsts policijas iestādēm – 1.
Dzīvnieku patversmē nogādāti
dzīvnieki – 1.

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

BaldonesZias
6 2Aktuāli

Rīgas Apriņķa Avīze

2011.gadafebruris
Piektdiena, 21. janvāris, 2011

Baldones novada pašvaldības 2010. gada 22. decembra saistošo noteikumu Nr. 17
“Par pašvaldības galvojumu studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšana”
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas
Projekta nepieciešamības pamatojums

Norādāmā informācija
Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldību budžetiem” 26.panta 4. daļu, likuma “Par pašvaldībām” 43.panta 3.daļu likuma “Par valsts
un pašvaldības finansu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 4. panta, trešās daļas 3.punktu nosaka, ka jābūt vienotai un
pārskatāmai praksei pašvaldības līdzekļu izlietojumā. Šādu vienotu pieeju var noteikt tikai tad, ja tiek pieņemti saistošie noteikumi,
kas ir attiecināmi uz visiem gadījumiem.
Īss projekta satura izklāsts
Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā Baldones novada pašvaldības vārdā tiek sniegts galvojums par tām parāda saistībām,
ko studējošās personas uzņemas studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai no kredītiestādes
Informācija par plānoto projekta ietekmi uz
Budžetu var ietekmēt, ja students nepilda līguma saistības ar banku. Tāpēc ar katru studentu, kam izsniedz galvojumu tiek slēgts
pašvaldības budžetu
līgums.
Informācija par plānoto projekta ietekmi uz
Galvojums pastiprina iespēju, ka students pēc studijām atgriezīsies savā pašvaldībā un šādi sekmēs uzņēmējdarbības attīstību
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
pašvaldībā.
Informācija par administratīvajām procedūrām Finanšu un attīstības komitejas lēmumu personai ir tiesības apstrīdēt Baldones novada Domē, viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas, kā arī iesniegumi par šo saistošo noteikumu neievērošanu adresējami Baldones novada pašvaldības Domei.
Informācija par konsultācijām ar
Ņemts vērā deputātu, kā arī izglītības iestāžu darbinieku viedoklis, grozījumi ļaus iedzīvotājiem labāk un precīzāk izprast iespējas
privātpersonām
saņemt galvojumu, bet Finanšu un attīstības komitejas deputātiem atvieglos darbu, piemērojot šos noteikumus

Domes priekšsēdētāja K.Putniņa

Saistošie noteikumi Nr. 17, apstiprināti ar Baldones novada Domes
2010. gada 22. decembra sēdes lēmumu (prot. Nr. 26, 12. §)
PAR PAŠVALDĪBAS GALVOJUMU STUDIJU KREDĪTA UN STUDĒJOŠĀ KREDĪTA SAŅEMŠANAI

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 26. panta ceturto daļu, LR Ministru kabineta 29. 05. 2001. noteikumu Nr. 220 “Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no
kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu” 13. punktu

I. Vispārīgie noteikumi
1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā
Baldones novada pašvaldības (turpmāk
tekstā – PAŠVALDĪBAS) vārdā tiek
sniegts galvojums par tām parāda saistībām, ko studējošās personas (turpmāk
tekstā – STUDĒJOŠAIS) uzņemas studiju
kredīta un studējošā kredīta (turpmāk
tekstā – KREDĪTS) saņemšanai no kredītiestādes.
2. Tiesības uz PAŠVALDĪBAS galvojumu KREDĪTA saņemšanai ir:
2.1. bārenim;
2.2. invalīdam, kuram viens no vecākiem ir miris, viens no vecākiem ir I vai
II grupas invalīds;
2.3. personai no maznodrošinātas ģimenes vai no ģimenes, kurai ir piešķirts
trūcīgās ģimenes (personas) statuss.
2.4. personai, kura apgūst pašvaldības
iestādēm, pašvaldības SIA vai citai pašvaldības struktūrvienībai nepieciešamu
specialitāti.
3. Papildus 2. punktā noteiktajām
prasībām personai ir jābūt:
3.1. Latvijas pilsonim vai personai,
kurai ir Latvijas Republikas nepilsoņa
pase;
3.2. deklarētai dzīvesvietai Baldones
novadā.
4. Galvojumu izsniedz bakalaura vai
augstākās profesionālās izglītības iegūšanai. Studiju kredīta galvojums paredzēts
sekmīgiem STUDĒJOŠAJIEM, kuriem
ir noteikta mācību maksa. Pilna laika
STUDĒJOŠIE var saņemt galvojumu gan
studiju kredītam, gan studējošā kredītam.
Nepilna laika STUDĒJOŠIE var saņemt
galvojumu tikai studiju kredītam, un kuri
no mācībām brīvajā laikā vismaz 1 gadu
strādā PAŠVALDĪBĀ vai tās iestādēs.
5. Galvojumu izsniedz, pamatojoties
uz Baldones novada Domes lēmumu un
vienošanos (turpmāk tekstā – VIENOŠANĀS) par galvojumu (paraugs Pielikumā), ko slēdz Baldones novada Domes priekšsēdētājs un STUDĒJOŠAIS.
Pēc VIENOŠANĀS noslēgšanas Baldones
novada Domes priekšsēdētājs slēdz galvojuma līgumu ar konkrēto kredītiestādi,
kurā STUDĒJOŠAJAM ir paredzēts ņemt
kredītu.

6. Ja galvojums tiek piešķirts pamatojoties uz šo saistošo noteikumu 2.4. punktu, PAŠVALDĪBA un STUDĒJOŠAIS
vienojas par ne mazāk kā divu gadu ilgu
darba tiesisko attiecību nodibināšanu
ar Baldones novada pašvaldību vai tās
iestādēm pēc STUDĒJOŠĀ studiju pabeigšanas.
II. Galvojuma sniegšanas kārtība
7. Galvojuma saņemšanai ir nepieciešami šādi dokumenti:
7.1. STUDĒJOŠĀ pieteikums par
galvojuma saņemšanu kredīta ņemšanai,
norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu,
deklarēto dzīves vietu, studiju programmas nosaukumu, augstskolu un fakultāti,
iestāšanās gadu augstskolā, studiju gadu,
kā arī nepieciešamā kredīta veidu un tā
apmēru;
7.2. izziņa no kredītiestādes par kredīta veidu un apmēru, paredzēto atmaksas
grafiku, atmaksas termiņiem un kredīta
procentu likmi;
7.3. STUDĒJOŠĀ apliecinājums, ka:
7.3.1. STUDĒJOŠAJAM nav radinieku – vecāku, brāļu, māsu, kas var sniegt
galvojumu;
7.3.2. STUDĒJOŠAJAM vai viņa radiniekiem – vecākiem, brāļiem, māsām
un STUDĒJOŠĀ bērniem nav nekustamā
īpašuma vai vērtspapīru, kas varētu būt
kredīta nodrošinājums;
7.4. izziņa no augstskolas par studiju
faktu un sekmēm, kā arī ar apstiprinājumu par tiesībām ņemt kredītu;
7.5. vienošanās (ja tāda ir) kopija ar
darba devēju – Baldones novada Domi
vai tās iestādi, par darba nodrošinājumu
pēc studiju beigšanas;
7.6. citi dokumenti, kas apliecina
atbilstību šajos noteikumos minētajām
prasībām.
8. Priekšroka galvojuma saņemšanai
tiek dota STUDĒJOŠAJAM, kurš ir noslēdzis vienošanos ar Baldones novada Domi
vai tās iestādi par darba nodrošinājumu
pēc studiju pabeigšanas.
9. Pieteikumus KREDĪTA saņemšanai
kopā ar pievienotajiem dokumentiem pieņem Baldones novada Domes kancelejā
un izskata Finanšu un attīstības komiteja.

10. Finanšu un attīstības komiteja
sniedz atzinumu par kredīta galvojuma
piešķiršanu, sagatavo vienošanās projektu
par galvojuma saņemšanu, ko virza izskatīšanai pašvaldības Domes sēdē.
12. Ja STUDĒJOŠAIS iesniedzis pieteikumu, kam nav pievienoti visi nepieciešamie dokumenti, Finanšu un attīstības komitejai ir tiesības noteikt termiņu
trūkumu novēršanai, par to paziņojot
STUDĒJOŠAJAM. Ja STUDĒJOŠAIS
noteiktajā termiņā nav iesniedzis pieprasītos dokumentus, Finanšu un attīstības
komitejai ir tiesības paziņot, ka galvojuma
pieteikums tiek atstāts bez izskatīšanas.
13. STUDĒJOŠO var uzaicināt uz
Finanšu un attīstības komitejas sēdi un
Baldones novada Domes sēdi, kur tiks
izskatīts jautājums par galvojuma sniegšanu. Domes deputātiem ir tiesības uzdot
STUDĒJOŠAJAM jautājumus, kas saistīti
ar galvojuma sniegšanu un kredīta ņemšanu. Dome, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas atzinumu, pieņem lēmumu
sniegt galvojumu studiju un/vai studējošā
kredīta ņemšanai vai arī lēmumu par atteikumu sniegt galvojumu.
14. Pēc labvēlīga Baldones novada
Domes lēmuma pieņemšanas Baldones
novada Domes priekšsēdētājs paraksta
sagatavoto VIENOŠANOS starp STUDĒJOŠO un PAŠVALDĪBU par galvojuma
saņemšanu.
15. Pēc VIENOŠANĀS noslēgšanas,
Baldones novada Domes priekšsēdētājs
paraksta galvojuma līgumu ar kredītiestādi.
III. Nobeiguma noteikumi
16. Par galvojuma sniegšanas atteikumu STUDĒJOŠAJAM tiek paziņots
rakstveidā Administratīvā procesa likumā
noteiktajā kārtībā.
17. Finanšu un attīstības komitejas
lēmumu personai ir tiesības apstrīdēt Baldones novada Domē viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
18. Baldones novada Domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Domes priekšsēdētāja K. Putniņa

Baldones Dome izsludina pirmreizēju nomas tiesību izsoli
dzīvoklim Rīgas ielā 69–5, Baldonē
Baldones novada Dome pirmreizējā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsola nomas tiesības
Baldones novada Domes nekustamajam īpašumam – dzīvoklim
Rīgas ielā 69–5, Baldonē, Baldones
novadā, kadastra nr. 8005-900-0345.
1. Izsole notiks 2011. gada
1. martā, otrdienā, plkst. 14.00
Baldones novada Domē.
2. Nekustamais īpašums ir 2 istabu dzīvoklis ar daļējām ērtībām,
platība 42,34 m². Dzīvoklim tiek
nodrošināti šādi komunālie pakalpojumi: aukstais ūdens, kanalizācija,
elektrība. Dzīvoklim ir malkas apkure. Nepieciešams kosmētiskais remonts, logu un santehnikas maiņa.
3. Nekustamā īpašuma nomas
tiesību līguma termiņš – 10 gadu.
4. Par izsoles dalībnieku var būt
tikai fiziska persona, kurai
1.1. pastāvīgā deklarētā dzīvesvieta ir Baldones novada teritorijā;
1.2. Baldones pašvaldībai nav
nenomaksātu nodokļu, ēku apsaimniekošanas vai komunālo maksājumu parādu;
1.3. īpašumā vai īres lietošanā
nav cita dzīvojamā platība.
5. Nekustamā īpašuma nomas
tiesību sākumcena ir Ls 535 (pie-

ci simti trīsdesmit pieci lati), ko
veido
1.1. parāds par ēkas apsaimniekošanu un komunālajiem maksājumiem, kas uz 2011. gada 1. martu
sastāda Ls 520 (pieci simti divdesmit
latu);
1.2. ikmēneša īres maksājums,
kuru veido dzīvokļa apsaimniekošanas maksa un komunālie maksājumi – tā sākumcena izsolei noteikta
Ls 15 (piecpadsmit latu).
6. Īres tiesību izsoles solis
Ls 10 (desmit latu).
7. Izsoles reģistrācijas maksa
Ls 5 (pieci lati), drošības nauda
Ls 53 (piecdesmit trīs lati).
8. Reģistrēties izsolei un iepazīties ar izsoles noteikumiem var no
7. līdz 25. februārim plkst. 12.00
Baldones novada Domē, 207. kab.
Domes pieņemšanas dienās –
pirmdienās no 8.00 līdz 19.00 un
ceturtdienās no 8.00 līdz 17.00 –
pie nekustamo īpašumu pārzines
vai iepriekš vienojoties pa tālruni
67932025.
9. Objekta apskates vieta un
laiks – Rīgas iela 69–5, Baldone,
Baldones novads, pēc iepriekšējas
vienošanās ar Baldones novada
Domes pašvaldības uzņēmumu SIA
“BŪKS” pa tālr. 67932700.

Paziņojums par teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu
Baldones novada Dome paziņo, ka saskaņā ar Domes 2011. gada 16. februāra sēdes lēmumu “Par Baldones novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšana” (prot. Nr. 4, 3. §), ir uzsākta Baldones novada teritorijas
plānojuma izstrāde, apstiprināts darba uzdevums un izpildes termiņi.
Teritorijas plānojuma izstrādes termiņš noteikts no 2011. gada februāra
līdz 2012. gada aprīlim.

Baldones novada Sociālo pakalpojumu centra
“Mercendarbe” Krīzes centra maksas pakalpojumi
N.
p.
k.

Pakalpojums

1. Vardarbībā un
prettiesiskās
darbībās cietušo
bērnu sociālā
rehabilitācija
2. Vienam no
bērna vecākiem
ar bērniem

Reģistrētais
Izmaksas
sociālais
vienai
pakalpojums,
personai
kura ietvaros tiek diennaktī
nodrošināts
(LVL)
LVL 15
Krīzes centrs

LVL 8

LVL 15

Krīzes centrs

LVL 7

LVL 18

LVL 9
3. Krīzes situācijās
nonākušas
personas

Krīzes centrs

LVL 10

Piezīmes
30 dienu sociālās rehabilitācijas kurss
no 0 līdz 18 gadus vecām personām
30 dienu sociālās rehabilitācijas kurss
nevardarbīgajām pavadošajām
personām (mātei un/vai tēvam)
Vienam no bērna vecākiem kopā
ar vienu bērnu (bērns līdz viena
gada vecumam) vai mātei sākot no
26 grūtniecības nedēļas (pirms bērna
piedzimšanas). Centrs nenodrošina
preces, kas nepieciešamas bērnam, –
autiņbiksītes, medikamentus,
higiēnas preces, barošanas
piederumus.
Papildus maksa par katru nākamo
bērnu (bērns līdz viena gada
vecumam).
Vienam no bērna vecākiem kopā
ar vienu bērnu (bērns no viena
gada vecuma līdz divu gadu
vecumam). Centrs nenodrošina
preces, kas nepieciešamas bērnam, –
autiņbiksītes, medikamentus,
higiēnas preces, barošanas
piederumus.
Papildu maksa par katru nākamo
bērnu (bērns no viena gada vecuma
līdz divu gadu vecumam).
Nepilngadīgai personai no divu
gadu vecuma līdz 18 gadu vecumam
vai nepilngadīgai personai kopā ar
pilngadīgu personu (maksa par katru
personu atsevišķi).
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Pirms pusotra gada savu darbu
sāka pašreizējā novada Dome, kuras
sastāvā tika ievēlēti arī 9 deputāti
no “Rīgas apriņķa novadu apvienības” (RANA) saraksta – Jānis
Dūmiņš, Solvita Freiberga, Sarmīte
Grundšteine, Inese Lagzdiņa, Malda Meijere, Helmuts Nezinis, Ivars
Pundiņš, Karina Putniņa, Andris
Vidžis. Mūsu saraksta deputāti pārstāv visdažādākās darbības jomas.
Tie ir gan uzņēmēji, gan saimnieciskie darbinieki, gan pedagogi, mediķi
un vides speciālisti. Arī deputātu
darba pieredze ievēlēšanas brīdī bija
ļoti dažāda.
Uzsākot deputāta darbu jaunievēlētajā Domē, mēs visi bijām vienisprātis par vairākiem būtiskiem
pamatprincipiem. Uzskatām, ka Domes darbs ir komandas darbs, kurā
galvenais nav piederība tai vai citai
partijai vai savu personisko principu
un nopelnu izcelšana, bet gan kopīga virzība uz konkrētu mērķi un optimālu rezultātu. Sevišķi svarīgi tas
ir pašreizējos finansiālajos apstākļos,
kad pašvaldības ienākumi pēdējos
divos gados nevis pieaug, bet tieši
otrādi – sarūk. Patlaban jāliek visi
prāti kopā, lai ar nelieliem līdzekļiem izdarītu maksimumu. Tomēr
jāatzīst, ka mums ne vienmēr tas
izdodas, jo traucē Domes dalījums
pozīcijā un opozīcijā un balsojums,
vadoties nevis pēc saprāta, bet pēc
kaut kādiem abstraktiem frakcijas
disciplīnas principiem. Tas padara
destruktīvu Domes darbu un lēmumu pieņemšanu.
Mūsu nelielajā novadā visi
esam solījušies strādāt pašvaldības
iedzīvotāju labā, nevis celt partiju
reitingus. Lielā politika lai paliek
Saeimai, nelielā pašvaldībā tai nav
vietas. Mūsuprāt, skaistas runas un
lozungi piedien priekšvēlēšanu kampaņai, tagad ir jāveic konkrēti darbi,
un tiem jābūt ar vērtību nākotnei.
Tā ir iesākto projektu pārdomāta turpināšana. Skolas pabeigšana, mūsdienīgi mācību apstākļi,
arvien pieaugošais nodrošinājums ar
moderniem mācību līdzekļiem un
aprīkojumu palielina mūsu mācību
iestāžu un visupirms jau vidusskolas
konkurētspēju un iespēju dot labu
pamatu turpmākai tās absolventu
izglītībai. Līdz ar to sākumskolas
korpusa celtniecības turpināšana ir
ļoti būtisks jautājums, kas ļaus ne
tikai nodrošināt normālus apstākļus
mūsu mazākajiem skolēniem, bet arī
atbrīvos bērnudārza telpas un ļaus
faktiski likvidēt rindu uz šo iestādi.
Ir izskanējušas runas, ka nevajag
šogad būvēt ēdnīcas stāvu, bet gan
trīs klases un jau šogad atbrīvot bērnudārzu. Izvērtējot visus piedāvātos
variantus, secinām, ka visam jānotiek loģiskā secībā. Vispirms jārada

Foto: E. Kempele

Godprātīgi strādājam nākotnes vārdā

Baldones vidusskolas jaunais korpuss
normāli apstākļi mazo bērnu apmācībai un visu skolēnu ēdināšanai.
Nekādi pagaidu risinājumi nedod
labāko rezultātu un galu galā izmaksātu vairāk. Šogad pabeidzot ēdnīcu
pirmajā stāvā un nākamgad izbūvējot klases otrajā stāvā, izremontējot
grupu telpas bērnudārzā, sasniegsim
vēlamo rezultātu – bērnudārza rindu samazināšanu, vienlaikus radot
arī normālus apstākļus bērnu izglītošanai un audzināšanai gan skolā,
gan bērnudārzā, kura audzēkņi taču
arī reiz ies skolā.
Apstākļos, kad pašvaldības budžeta līdzekļi ir nepietiekami attīstības projektu īstenošanai, mūsuprāt,
jāmeklē iespējas piesaistīt ES un citu
fondu līdzekļus. Īpaši, ja tie dod
iespēju atrisināt sasāpējušas problēmas un sakārtot infrastruktūras
objektus.
Tikai pateicoties mūsu vienotajam balsojumam, uzsākām un
realizējām bērnudārza siltināšanas
projektu, kas bez klimata pārmaiņu
finansu instrumenta programmas
līdzekļiem vēl ilgus gadus paliktu
tikai sapnis. Tieši tāpat būtu ar iedzīvotāju jau sen prasīto ietvi gar
Rīgas ielu gandrīz līdz pilsētas robežai, kuras būvniecību realizēsim
šovasar. Tās projektētās izmaksas
ir aptuveni Ls 200 000, no kuriem
75 % saņemsim no ERAF fonda un
valsts. Mūsu iniciatīva ir arī jauniešu aktīvās atpūtas laukuma – āra
trenažieru un volejbola laukuma –
izveidošana pie sporta kompleksa,
kam 75 % no visiem nepieciešamajiem līdzekļiem iegūsim no Lauku
atbalsta dienesta koordinētās programmas.
Projektu sagatavošana parasti
notiek ļoti īsā laikā, tādēļ Domes
lēmums jāpieņem ātri. Deputātiem
jābūt izlēmīgiem, jo citādi attiecīgajā
programmā var nepietikt līdzekļu,
kā tas bija ar pašvaldības ēku siltināšanu, kur otrajā kārtā lielākā daļa
projektu tika noraidīti. Konsekventi
balsojam arī pret jebkādiem avantūristiskiem projektiem, kuru liet-

derība ir vēl publiski jāpārrunā, kā,
piemēram, sasteigtu avārijas stāvoklī
esošā kultūras nama nepārdomātu
atjaunošanu, kas patlaban būtu jāveic pilnībā par pašvaldības budžeta
jau tā trūcīgajiem līdzekļiem. Mēs,
kas paši esam dažādu pašdarbības
kolektīvu dalībnieki, protams, atbalstām ideju, ka kultūras iestāde ir
ļoti nepieciešama, taču līdzekļi jāiegulda tā, lai šī iestāde patiesi varētu
pildīt visas tai paredzētās funkcijas.
Mēs bijām vienoti arī balsojumā pret atalgojuma palielināšanu
kā Domes administrācijas darbiniekiem, tā deputātiem, ko ierosināja
“Pilsoniskās savienības” deputāti,
jo tāds lēmums būtiski samazinātu
attīstībai pieejamos līdzekļus un radītu nesamērīgi lielu distanci starp
vidējo pašvaldības iedzīvotāju ieņēmumu līmeni un pārvaldi. Tieši
tāpat mēs esam pret lieku pārvaldes
birokratizēšanu, kas nebūt neliecinātu par labu pārvaldību. Mūsuprāt,
labi strādā tā iestāde, kur katrs atbild par savu darbu un iedzīvotāji
skaidri zina, pie kura darbinieka
doties.
Katrs mūsu saraksta deputāts
šī pusotra gada laikā ir devis savu
personisko ieguldījumu Domes darbā, tādēļ nu nekādi nevar apgalvot,
kā reizēm dzird runājam, ka mūsu
vidū pastāv tikai viens viedoklis.
Tieši otrādi, Domes sēdēs balsojam,
vadoties pēc katra pārliecības, taču
paturot prātā galveno mūs vienojošo
principu – lai pieņemtais lēmums
būtu ar maksimālu lietderību. Gan
objektīvu, gan subjektīvu iemeslu
dēļ Solvitai Freibergai un Inesei
Lagzdiņai nācās pārņemt attiecīgi
izglītības, kultūras un sporta komitejas un sociālo jautājumu komitejas
vadību. Viņu darbības laikā ievērojami uzlabojusies komiteju pieņemto
lēmumu kvalitāte. Pēc I. Lagzdiņas
iniciatīvas tika izveidota biedrība
“Baldones partnerība” un apstiprināts finansējums 3 attīstības projektiem, un turpinās darbs pie jaunu
projektu sagatavošanas. H. Nezinis

sekmīgi vada labiekārtošanas komisijas darbu, bet S. Grundšteine –
vides komisiju. Viņu darba rezultāti
ir visiem redzami – jaunas sakārtotas vietas pilsētā, tūrisma attīstības
aizsākums, fotokonkurss u. c. Viņu
vadībā notiek mērķtiecīga gan pilsētas, gan lauku vides sakārtošana.
M. Meijeres vadītais Sociālais dienests pašreizējos ekonomiskās krīzes
un iedzīvotāju materiālās labklājības
būtiskas samazināšanās apstākļos ir
bieži vien pēdējais glābiņš nelaimē
nonākušiem iedzīvotājiem, tādēļ
viņas ikdiena saistīta ar nemitīgu
darbu pie sociālā atbalsta sistēmas
pilnveidošanas. A. Vidža, I. Pundiņa
pieredze, strādājot biznesa vidē vai
vadot uzņēmumu, ir neatsverama,
kad nepieciešams izlemt saimniecis-
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kus un finansiālus jautājumus. Tāpat
arī J. Dūmiņa ieguldījums izglītības,
kultūras un sporta komitejas darbā nav skaļš, tukšvārdīgs, bet gan
dzīves pieredzē sakņots un pragmatisks, jo arī paša mūžs vienmēr
bijis saistīts ar kultūru un sportu.
RANA deputāti daudz nerunā,
nebārsta skaļas frāzes, bet godprātīgi dara savu nebūt ne vieglo
darbu. Varbūt reizēm tas šķiet nemanāms, taču esam pārliecināti, ka
tas ir darbs Baldones novada un tā
iedzīvotāju nākotnes vārdā.
Jānis Dūmiņš,
Solvita Freiberga,
Sarmīte Grundšteine,
Inese Lagzdiņa, Malda Meijere,
Helmuts Nezinis, Ivars Pundiņš,

Pateicības un dāvinājums
Baldones vidusskolai
2011. gads Baldones vidusskolā aizsācies ļoti veiksmīgi.
Janvārī saņēmu ielūgumu no
Biznesa augstskolas “Turība” uz
svinīgu pasākumu, kurā rektors
Antons Kiščenko mūsu skolai pasniedza Pateicības rakstu par to,
ka “2010. gadā skolas absolventi
izglītības ceļu izvēlējās turpināt
Biznesa augstskolā “Turība””. Pateicības rakstus saņēma 18 skolas. “Turība” šo skolu pārstāvjiem
vakarā bija sagādājusi patīkamu
pārsteigumu – biļetes uz Jaunā
Rīgas teātra izrādi “Ziedonis un
Visums”.
Neparasts pārsteigums bija
arī hokeja komandas “Dinamo”
Pateicības raksts Baldones vidusskolai par to, ka tā aktīvi atbalsta
hokeja komandu 2010./2011. gada
sezonā. Klāt bija pievienota arī
liela “Dinamo” komandas fotogrāfija. Lielākie hokeja fani klātienē
ir 10. klases skolēni ar klases audzinātāju Ramonu Markovu un
skolotāju Sandru Krastiņu. Viņi
ir atbalstījuši komandu daudzās
spēlēs. Uz hokeju dodas arī 11.a,
11.b un 9.b klases skolēni.
28. janvārī tika saņemts ielūgums uz “Draudzīgā aicinājuma
dienu” pasākumu Melngalvju
namā. Draudzīgā aicinājuma tradīciju pirms daudziem gadiem
aizsāka Latvijas Valsts prezidents
Kārlis Ulmanis. Šogad šo tradīciju nolēma atjaunot SIA “Rīgas
nami”, aicinot sabiedrībā pazīstamus cilvēkus dāvināt grāmatas
savām skolām.
Grāmatas Rīgas skolām dāvināja LR prezidents Valdis Zatlers, Rīgas Domes priekšsēdētāja
vietnieks A. Ameriks, SIA “Rīgas nami” valdes priekšsēdētājs
K. Kavacs u. c. Septiņu laimīgo

skolu vidū bija arī Baldones vidusskola. Mums vairākas grāmatas dāvināja bijusī absolvente
“Spilvas” dvēsele Lolita Bemhena.
Uzņēmējai varam pateikties par
fantastiskām grāmatām, piemēram, “Lielo simbolu enciklopēdiju”, “Latviešu frazeoloģijas vārdnīcu”, G. Repšes “Bāreņu namu”,
L. Muktupāvelas “Mīla. Benjamiņa”, I. Ābeles “Paisumu” u. c. Sirsnīgs paldies Lolitai Bemhenai
par atbalstu!
Paldies arī SIA “Rīgas nami”
par dāvinājumā saņemtajām greznajām grāmatām “Melngalvju
nams”, “Rīgas pārvalde astoņos
gadsimtos” u. c.
Ļoti ceram, ka mūs atbalstīs
arī citi skolas absolventi un vecāki. Jau tagad varam teikt paldies
mūsu skolēnu tētim N. Graustiņam par iniciatīvu un jauko stāstījumu par ceļojumu uz Indiju.
Pašreiz atbalsts nepieciešams,
lai izremontētu skolas muzeju un
izgatavotu jaunas mēbeles (nepieciešams kokmateriāls plauktiem
un skapjiem). Mēs lūdzam tos
baldoniešus, kuriem ir interesanti
materiāli par Baldones vidusskolu – fotogrāfijas, vecas grāmatas,
liecības, rakstāmpiederumi, atmiņu klades, pionieru kaklauts,
nozīmītes, arī dažādi veci sadzīves
priekšmeti –, atbalstīt mūs un
papildināt skolas muzeju. Skolēni to noteikti pratīs novērtēt!
Neraugoties uz dažādu slimību uzliesmojumu, mēs čakli mācāmies, ir gūtas vairākas uzvaras
mācību priekšmetu olimpiādēs un
konkursos. Bet par to nākamreiz.
Dzintra Knohenfelde,
Baldones vidusskolas
direktore
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Atceroties
dūmu smaržu
Ar lielu emocionālu pacēlumu šogad janvārī visā Latvijā
tika atzīmēta 1991. gada barikāžu
atceres divdesmitā gadskārta. Arī
Baldone nepalika malā, un šogad pirmo reizi tika noorganizēts
pasākums visas dienas garumā,
kas norisinājās Baldones centrā
pie kinoteātra un vēlāk arī kinoteātra telpās. Pasākuma mērķis
bija atsaukt atmiņā tos svarīgos
notikumus pirms divdesmit gadiem, kad visa Latvijas tauta pēc
Tautas frontes aicinājuma vienoti
cēlās aizstāvēt Latvijas neatkarību,
savu likumīgi ievēlēto parlamentu un valdību. Diemžēl šodienas
jaunatne par tā laika notikumiem
ir maz informēta, tieši tāpēc ir
nepieciešami šāda veida pasākumi, kas ik gadu atgādina par
toreizējiem notikumiem.
Baldones iedzīvotāji – abu skolu skolēni, bērnudārza audzēkņi
un pieaugušie – pasākumu apmeklēja kuplā skaitā. Laukumā pretī
kinoteātrim varēja aplūkot Zemessardzes 17. Pretgaisa aizsardzības
bataljona bruņojuma ieročus un
zemessargu individuālo ekipējumu, kā arī izmēģināt darbībā
zenītlielgabalu L 70. Pasākuma

laikā tika atskaņota emocionāla
un patriotiska mūzika, kuru nodrošināja kinomehāniķis Gunārs.
Iedzīvotāji varēja saņemt atildes
uz viņiem interesējošiem jautājumiem, piemēram, par Latvijas
Republikas Zemessardzi, zemessargu un jaunsargu dienestu u. c. Šīs
atbildes sniedza gan instruktori un
zemessargi, gan jaunsargi, kuri arī
piedalījās pasākuma organizēšanā.
Savukārt kinoteātra iekšienē
iedzīvotāji varēja apskatīt barikāžu
fotogrāfiju izstādi un noskatīties
dokumentālo filmu par tā laika
notikumiem. Vakarā 44 Baldones
novada iedzīvotājiem tika pasniegtas barikāžu dalībnieku piemiņas
zīmes.
Liels prieks, ka šajā ekonomisku grūtajā laikā, kad zemā finansējuma dēļ ilgus gadus rūpīgi
veidotā patriotiskā un pilsoniskā
jauniešu audzināšanas sitēma ir
apdraudēta, tomēr ir jaunieši, kas
iesaistās un darbojas Jaunsargu
kustībā. Šie jaunieši ar lielu atbildības izjūtu ir gatavi spodrināt un
augstu nest Baldones vārdu.
Pēc pasākuma jaunsargi devās
uz ziemas nometni, kura atradās
Baldones novada mežā pie “Rāju-

Aplūkot militāro tehniku ieradušies arī paši mazākie baldonieši.
mu” mājām. Nometnes laikā jaunsargi divas diennaktis mitinājās
teltīs, slēpoja, apguva zināšanas
praktiskajā šaušanā, tūrismā un
lauku kaujā.
Atskatoties jāsecina, ka daudzu
iedzīvotāju sarunās bieži izskan
viedoklis par to, ka barikāžu laika ideāli ir nodoti un ne par tādu
dzīvi mēs esam cīnījušies. Taču

mums nevajadzētu tā domāt, jo
pats galvenais mērķis – neatkarīga
valsts – tika sasniegts. Tās negācijas, kas šodien mūs pavada, daļēji
ir mūsu pašu vaina. Mēs nemācējām atsijāt pelavas no graudiem,
neesam vienoti sociālajos jautājumos un nemākam mobilizēties
vienotai idejai daudzpartiju sistēmā.

Tomēr vēlos teikt lielu paldies
visiem, kas palīdzēja, bija blakus
un atbalstīja mani barikāžu atceres
pasākuma veidošanā un organizēšanā.
Zemessardzes 17. Pretgaisa
aizsardzības bataljona
1. baterejas 1. Vada komandieris
Juris Kārkliņš

Baldonieši raksta

Trešās atmodas uzvara

Tālavas taurētājs aicina tautu:
Latvieti mosties, cīnīties steidz!
Aizstāvēt tautu un valsti tu brauc,
Jo trešā atmoda cīnīties sauc.

Latvijas Lāčplēši, Spīdolas, Laimas
Steidzās uz Rīgu stāvēt pie Saeimas.
Brauca ar tehniku smagu un lielu,
Rīgā pret tankiem bloķēja ielu.
Tā stunda bij’ situsi – laiks važas raut!
Tak pret’nieks uz mums var arī šaut.
Bet ļaudis bij’ droši, nejuta briesmu;
Vēsumā drebot skandēja dziesmu.
Jau laikus OMON-s pulveri mala,
Dzelžu lodes priekš latviešiem kala.
Tik gaidīja pavēli, kad varēs šaut,
Aizbēgt nevienam nedrīkstot ļaut.
Kad pienāca pavēle – nu ka streļaj!
Kalašņikovs runāt sāk nāvīgais.

Ložu dragāti ozoli lūza;
Asaras, asinis straumēm vien plūda.
Mūs uzveikt gribēja sarkanie, baltie,
Bet pretī tiem stājās latvieši staltie.
Teic Lāčplēsis – uzveikt mūs nespēj
neviens!
Var Daugavā pazust naidnieks ikviens.
Ar kailām rokām un dziesmotu garu
Latvieši naidniekam atņēma varu.
Latvieši brīvi nu tēvzemē dzīvo;
Virs Rīgas pils karogs sarkanbalts
plīvo.
Mēs pierādījām – ja gribam, tad
spējam bez ieročiem uzveikt jebkuru
pretinieku!
1991. gada barikādes pieminot,
Barikāžu dalībnieks
Arnolds Kaļēvics

J. Kārkliņš Baldones jaunatnei demonstrē zemessargu individuālo ekipējumu.
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Radošo reklāmu konkursā “Cita Holivuda”
Baldones meitenes iegūst 1. vietu
Tie, kuri vakaros labprāt ieslēdz
televizoru un vakaru pavada, skatoties filmu vai ziņas, ir arī sapratuši,
ka reti kas var būt kaitinošāks par
reklāmas pauzēm. Ja cītīgāk pavēro, ko cilvēki dara šajās pauzēs,
mēs varam secināt, ka tās ir dārgas mūsu dzīves minūtes, kuras
mēs pavadām, dusmojoties par
reklāmu bezjēdzīgo saturu. Brīdī,
kad ekonomikas skolotāja Solvita
Zavacka iepazīstināja mūs ar ideju par reklāmas veidošanu kādam
uzņēmumam, mēs sapratām, ka tā
ir vienīgā iespēja kaut ko mainīt
pašu spēkiem – veidot reklāmu!

Ar saukli “Apnicis skatīties
uz svešām reklāmām?! Radi pats
savu!” biznesa izglītības biedrība
Junior Achievement-Latvija (JAL)
jau 13. reizi rīkoja radošo reklāmu konkursu “Cita Holivuda”,
kuras laikā 5.–12. klašu skolēniem
tika dota iespēja veidot reklāmas
uzņēmumiem un organizācijām.
Kā uzsvēra arī apbalvošanas vadītāja un jauniešu raidījuma “Sems”
žurnāliste Ketija Dombrovska:
“Galvenais ir ideja!” Tāpēc, uzzinot par šo konkursu, uz papīra tika pierakstītas visdažādākās
idejas, lai gan jāatzīst, ka vispirms

galvenais bija iegūt labu atzīmi
ekonomikā, tikai vēlāk sapratām,
ka mūsu reklāma ir pietiekami
kvalitatīva un oriģināla, lai nosūtītu to vērtēšanai bargajai Rīgas Starptautiskās ekonomikas un
biznesa administrācijas augstskolas (RISEBA) žūrijai. Šī augstskola
vēlējās, lai jaunieši iesniedz savus
darbus, kuri aicina studentus nepamest Latviju, bet mācīties mūsu
augstskolās. Lai gan daudzi šaubījās par to, vai salīdzinājums,
ka “RISEBA studenti ir tik pat
uzticīgi savai augstskolai kā latvieši kartupeļiem”, spēs piesaistīt

Aizvadītajā pirmdienā, 14. februārī, daudzviet pasaulē tika atzīmēta Valentīndiena. Arī Latvijā,
arī Baldonē, arī Baldones mūzikas
pamatskolā.
Šajā dienā gan skolēniem, gan
skolotājiem baltajā pilī bija jāierodas tērptiem Valentīndienas krāsā – sarkanā. Pacentušies bija visi,
taču īpaši izcēlās paši mazākie, kuri
ne vien bija izvēlējušies sarkanu
apģērbu vai aksesuārus, bet bija
pat izveidojuši dažādu mīlas tēlu
kostīmus – pa skolu todien staigāja
mazi amori, sirsniņas, enģeļi u. c.
Notika arī tērpu parāde, kurā žūrija
izvirzīja trīs simpātijas. Žūrija bija
pasākuma īpašie viesi – “O!Kartes
Akadēmijas” dalībnieki Evija Slo-

ka un Nikolajs Puzikovs un divas
Siguldas Valsts ģimnāzijas skolnieces, kuras bija Evijas ēnotājas Ēnu
dienā 2011.
Evijai, Nikolajam un Siguldas
meitenēm nācās vērtēt arī Valentīndienas “Brīvā Mikrofona”
dziedātājus. Uzdevums nebija no
vieglajiem, jo visi 13 dalībnieki bija
sagatavojuši skaistas dziesmas un
godam tās nodziedāja. Tomēr žūrijai izdevās izvēlēties trīs labākos
no 13 labākajiem.
Savukārt skolotāja Una Reisnere bija sagatavojusi Valentīndienas
viktorīnu, kurā vairākas komandas
atbildēja uz jautājumiem, šķetināja
“vārdu mežģus” un risināja citus
interesantus uzdevumus.

Kad visi konkursi un spēles bija
aizvadītas, Evija un Nikolajs sniedza nelielu koncertu, kura noslēgumā visi klātesošie kopā nodziedāja
Aishas dziesmu “Iedomājies”. Šo
dziesmu skolēni bija iemācījušies
īpaši šim pasākumam.
Gan bērni, gan skolotāji aizvadīto Valentīndienu atcerēsies kā ļoti
gaišu, sirsnīgu un priecīgu dienu.
Elīna Ķempele

vērtētājus, mēs tomēr cerējām, ka
mūs novērtēs.
Apbalvošana notika kinoteātrī
“Rīga” 3. februāra pēcpusdienā,
kad laika apstākļi mūs nelutināja.
Visi desmit reklāmas uzdevumu
devēji apbalvoja ne tikai pirmo trīs
vietu ieguvējus, bet arī simpātijas. Brīdī, kad RISEBA pārstāve
nosauca trešās un otrās vietas
ieguvējus, mēs sapratām, ka tomēr brīnumi notiek – mēs esam
ieguvušas 1. vietu! Pārsteigums
tiešām bija liels, un smaidu kādu
brīdi nevarējām noslēpt, jo nebijām cerējušas, ka mūsu trakā ideja
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piesaistīs nopietnas iestādes darbiniekus. Protams, prieks arī par
saņemtajām dāvanām un piemiņas
veltēm, kas neļaus šo piedzīvojumu tik ātri aizmirst.
Šis konkurss bija patīkama
atkāpe no ikdienas, iespēja attīstīt savu radošo domāšanu un arī
praktiskas iemaņas, darbojoties
ar dažādām datorprogrammām,
lai no 500 fotogrāfijām izvēlētos
labākās un izveidotu kvalitatīvu
video. Varbūt kāds teiks, ka tas
nav tā vērts, bet mēs oponēsim!
Jaunība ir īstais laiks, lai izmēģinātu visu un pieņemtu ikvienu
sniegto iespēju.
Krista Alksne,
Loreta Nudiena,
Rasma Rozenštrauha

Mūzikas pamatskolas bērni bauda Valentīndienas koncertu.

Baldones mūzikas pamatskolai
izveidota sava interneta vietne, kurā
izlasāmi jaunumi, vispārēja informācija par skolu, kā arī ļoti praktiska
informācija skolēniem un viņu vecākiem, kā, piemēram, nedēļas ēdienkarte u.c. – www.muzikasbaltapils.lv.

Foto: D. Slokas arhīvs

Valentīndiena Baldones mūzikas pamatskolā

Nikolaja un Evijas duets

Žūrija sveic vienu no savām simpātijām.

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

BaldonesZias
106 Aktuāli
LabieDarbi.lv
izsludina projektu
pieteikumu konkursu
2011. gadam

Interneta vides labdarības projekts LabieDarbi.lv izsludina projektu pieteikumu
konkursu 2011. gadam. Tā mērķis ir sniegt
finansiālu atbalstu indivīdu un organizāciju
projektiem, kas orientēti uz izaugsmi un
attīstību, tā veicinot izglītības, zinātnes,
kultūras, mākslas un sporta attīstību Latvijā kopumā.
LabieDarbi.lv finansiāli atbalsta radošus, talantīgus, apņēmīgus un mērķtiecīgus Latvijas iedzīvotājus viņu individuālo
mērķu, kam nav tieša komerciāla rakstura,
sasniegšanā, un organizāciju projektus, kas
veicina bērnu, jauniešu un pieaugušo personīgo attīstību un profesionālo izaugsmi.
LabieDarbi.lv projektu konkurss norisinās katru mēnesi, un uzvarētāji tajā tiek
noteikti ar sabiedrības līdzdalību bezmaksas
publiskā balsošanā portālos www.labiedarbi.
lv un www.draugiem.lv.
Viens projekta pieteikums var pretendēt uz līdz pat Ls 2000 lielu finansiālu
atbalstu. Kopējais LabieDarbi.lv konkursa
ikmēneša finansējuma fonds ir mainīgs –
no Ls 6500 līdz 10 000 (un vairāk), kas
dod iespēju ik mēnesi atbalstīt vidēji
5 projektus.
Interesenti 2011. gada projektu konkursiem var pieteikties, elektroniski aizpildot pieteikuma formu portāla www.
labiedarbi.lv sadaļā “Iesniedz projektu”
(http://www.labiedarbi.lv/lv/iesniedz_projektu/). Pieteikšanās konkursam norisinās
no katra mēneša 25. datuma līdz nākamā
mēneša 25. datumam (neieskaitot). Tam
pieteikties var fiziskas personas bez vecuma ierobežojuma un bezpeļņas organizācijas. Sīkāka informācija par konkursa
norisi un nosacījumiem atrodama projektu
konkursa nolikumā: http://www.labiedarbi.
lv/lv/nolikums/.
Par LabieDarbi.lv
LabieDarbi.lv ir īstermiņa aizdevumu
tirgus līdera SMScredit.lv un sociālā portāla
Draugiem.lv labdarības iniciatīva – interneta vides projekts ar mērķi projektu konkursa kartībā nodrošināt iespēju Latvijas
iedzīvotājiem un organizācijām viegli
un ātri saņemt finansiālu atbalstu savu
ideju un mērķu realizēšanai. Projekts tika
uzsākts 2010. gada 26. aprīlī, un 8 mēnešu
laikā saņēmis 586 projektu pieteikumus.
No 241 pieteikuma, kas atbilda konkursa nolikumam, atlases kārtu izturējuši
115 projekti, iekļūstot tā otrajā kārtā, kas ir
publiska balsošana portālos www.labiedarbi.
lv un http://www.draugiem.lv/special/labiedarbi/. 2010. gadā finansiālu atbalstu saņēmuši 40 uz izaugsmi un attīstību orientēti
projekti kopumā 56 tūkstošu latu apmērā.
Sīkākai informācijai:
Līga Skromane,
LabieDarbi.lv projekta vadītāja
Tālrunis: 66051666
E-pasta adrese: liga.skromane@labiedarbi.lv
www.labiedarbi.lv

Rīgas Apriņķa Avīze

2011.gadafebruris
Piektdiena, 21. janvāris, 2011

Baldones novada bāriņtiesas pārskats par 2010. gadu

Lai iedzīvotājiem būtu informācija, kas ir bāriņtiesa un ko tā
dara, vēlos sniegt nelielu ieskatu
bāriņtiesas darbā, tāpēc esmu
sagatavojusi pārskatu par Baldones novada bāriņtiesas darbību
2010. gadā.
Katra novada bāriņtiesa, arī
Baldones, ir pašvaldības izveidota
iestāde, kas nodarbojas ar jautājumiem, kas saistīti ar aizbildnību un aizgādnību. Aizbildnība ir
tāda aprūpes forma, kad persona,
kas ir aizbildnis, aizvieto bērnam
vecākus un pārstāv viņu personiskajās un mantiskajās attiecībās.
Aizgādnībā ir personas, kurām
atņemta rīcībspēja, personisko un
mantisko interešu, kā arī pašas
mantas aizsardzības forma. Zem
šiem 2 vārdiem (aizbildnība un
aizgādnība) ir virkne tiesību, kas
bāriņtiesai jāaizstāv, un virkne
darbību, kas bāriņtiesai jāveic, lai
aizsargātu bērna vai rīcībnespējīgas personas tiesības un intereses.
Tagadējais Baldones novada
bāriņtiesas sastāvs uzsāka darbu
2010. gada 1. martā, kad daudzos novados notika bāriņtiesu
amatpersonu pārvēlēšanas. Bāriņtiesas sastāvs 2010. gadā (pēc
1. 03. 2010.) bija 5 cilvēki: bāriņtiesas priekšsēdētāja Ivita Vindela un četri bāriņtiesas locekļi – Guna Zīle, Inese Erģe, Aija
Leitāne un Guna Mugureviča, bet
2011. gadā Bāriņtiesas sastāvs ir
nedaudz mainījies un ir šāds: bāriņtiesas priekšsēdētājs (I. Vindela), 3 bāriņtiesas locekļi (G. Zīle,
A. Leitāne, I. Erģe) un bāriņtiesas
sekretārs (G. Mugureviča).
No 2010. gada 1.janvāra līdz
2010.gada 31. decembrim bāriņtiesā pieņemti 67 lēmumi.
Neviens bāriņtiesas lēmums nav
pārsūdzēts.
Normatīvie akti paredz, ka lēmuma noraksts jāpievieno lietas
materiāliem un jānosūta administratīvā procesa dalībniekiem,
kā arī jāinformē par to atsevišķas
institūcijas, piemēram, Pilsonības
un migrācijas lietu pārvalde, Uzturlīdzekļu garantijas fonda administrācija, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Valsts bērnu
tiesību aizsardzības inspekcija,
Labklājības ministrija, iesaistīto
personu dzīvesvietas bāriņtiesas
u. c., papildus vēl savstarpējā sarakste ar institūcijām, tādēļ kopējais dokumentu klāsts Bāriņtiesā
ir ļoti liels.
2010. gadā ārpusģimenes aprūpē tika nodoti 29 bērni:
 21 bērns ir aizbildnībā (no
kuriem vienam nav ārpusģimenes

N.p.k.
1.
2.
3.
4.

Pieņemtie lēmumi
Vienpersonisks lēmums
Par aprūpes tiesību atņemšanu vecākiem
Par aprūpes tiesību atjaunošanu vecākiem
Par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu

Skaits
3
5
10
3

5.

Par atzinuma sniegšanu par personas atbilstību aizbildņa
pienākumu pildīšanai
Par aizbildņa atlaišanu no aizbildņa pienākumu pildīšanas
Par aizbildņa maiņu
Par aizgādņa iecelšanu personai, kuru tiesa atzinusi par
rīcībnespējīgu gara slimības dēļ
Par atļaujas došanu aizgādnim rīkoties ar rīcībnespējīgās
personas mantu
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Par atļauju nepilngadīgā vārdā pieņemt viņam piekrītošo
mantojumu
Par atļauju nepilngadīgajam uzdāvināt īpašumu
Par atļauju nepilngadīgajam piederošajā īpašumā veikt koku
ciršanu
Par atļauju izņemt naudu no nepilngadīgā konta
Par bērna ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas institūcijā
Par bērna aprūpes izbeigšanu ilgstošas sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas institūcijā
Par bērna ievietošanu audžuģimenē
Par bērna uzturēšanās termiņa audžuģimenē pagarināšanu
Par personas (ģimenes) piemērotību audžuģimenes
pienākumu veikšanai
Par audžuģimenes statusa piešķiršanu
Par viesģimenes statusa piešķiršanu
Par personas (ģimenes) atzīšanu par adoptētājiem
Par bērnu nodošanu adoptētāju aprūpē un uzraudzībā
Par bērnu nodošanu termiņa adoptētāju aprūpē un uzraudzībā
pagarināšanu
Par pirmsadopcijas aprūpes izbeigšanu
Par māsu un brāļu šķiršanu adopcijas gadījumā
Par bērnu adopciju uz ārvalstīm
Par valsts ģimenes pabalsta izmaksas pārtraukšanu vienam
vecākam un izmaksāšanu personai, kura faktiski audzina bērnu
Par prasības sniegšanu tiesā aizgādības tiesību atņemšanai
Par atzinumu sniegšanu tiesai:
 ikdienas aizgādības un saskarsmes tiesību izmantošanas
kārtības noteikšana;
 atsevišķas aizgādības un saskarsmes tiesību izmantošanas
kārtības noteikšana;
 ikdienas aizgādības noteikšana;
 atsevišķas aizgādības noteikšana.
Par administratīvās lietas izskatīšanas atlikšanu

1

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

30.

aprūpe);
 5 bērni ir audžuģimenēs;
 4 bērni ir ilgstošas sociālās
aprūpes un sociālās rehabilitācijas
institūcijās.
Bāriņtiesā uz pārskata sastādīšanas brīdi no visām lietām aktīvas (ar kurām regulāri notiek
darbs) ir:
 22 aizbildnības lietas;
 12 aprūpes tiesību atņemšanas lietas;
 3 lietas par viesģimenes
statusa piešķiršanu;
 1 lieta par vecāku domstarpībām bērna audzināšanas
jautājumos;
 30 aizgādnības lietas;
 8 lietas par bērna mantas
pārvaldību;
 1 lieta par audžuģimenes
statusa piešķiršanu;
 4 lietas par bērna ievietošanu audžuģimenē;
 1 lieta par atzinuma sniegšanu tiesai;
 3 adopcijas lietas;
 4 lietas par bērna ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes un

3
1
2

Piezīmes

nevienam nav atjaunotas
tostarp 1 aizbildnība bez aprūpes tiesību
atņemšanas

tostarp 1 iecelts par pagaidu aizgādni

2

1
1
2
2
2
1
2
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2

netika piešķirts

tostarp 1 lieta tika izbeigta

1
1
1
1
1
3
Kopā
67 lēmumi

sociālās rehabilitācijas institūcijā.
Bāriņtiesa pārskata gadā ir
piedalījusies vismaz 45 tiesas sēdēs Rīgas rajona tiesā un Liepājas tiesā, kā arī iesniegusi tiesā
6 prasības pieteikumus par aizgādības tiesību atņemšanu vecākiem, no kuriem 4 prasības tiesa
ir apmierinājusi un jau atņēmusi
vecākiem aizgādības tiesības, bet
2 tiks skatītas 2011. gadā.
Tāpat Bāriņtiesa sadarbībā ar
Baldones novada Sociālo dienestu
ir veikusi apsekošanas visās aktīvajās administratīvajās lietās, par
ko ir sastādīti dzīves apstākļu apsekošanas akti ne vienu reizi vien.
Papildus minētajam Bāriņtiesa pozitīvu rezultātu bieži vien
sasniedz bez jebkādu lēmumu
pieņemšanas, jo:
 sniedz dažādas konsultācijas;
 izskata sūdzības;
 veic pārrunas;
 risina domstarpības, mēģinot puses samierināt;
 sniedz ieteikumus;
 piedalās citu institūciju rī-

kotajās sarunās ar vecākiem vai
personām, kas bērnu pārstāv;
 veic saraksti ar fiziskajām
un juridiskajām personām;
 kārto apliecības sociālo garantiju nodrošināšanai;
 sadarbojas ar citām bāriņtiesām un institūcijām (Sociālo
dienestu, policiju, psihologu, skolām, aprūpes centriem, ģimenes
ārstiem u.c.)
 apmeklē Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas un
Bāriņtiesas darbinieku asociācijas
rīkotos seminārus un diskusijas.
Pārskata gadā Bāriņtiesā ir
bijusi šāda dokumentu aprite:
saņemti 429 dokumenti (ienākošie) un nosūtīti 581 dokuments
(izejošie).
Arī turpmāk Bāriņtiesa centīsies informēt iedzīvotājus par
aktuālo bāriņtiesas darbā, tāpēc
gaidiet nākamās ziņas.
Visiem veiksmi vēlot,
Baldones novada
bāriņtiesas priekšsēdētāja
Ivita Vindela
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Baldones novada atklātā čempionāta rezultāti 22. 01. 2011. norisinājās
Baldones atklātais čempionāts
distanču slēpošanā pa vecuma grupām:
Sievietes:
distanču slēpošanā
pēc 1999. g. (iesk.) dzimušās
Vārds Uzvārds
Estere Smeltere
Betija Bunkša
Letīcija Kalve
Linda Kreicuma
Aleksandra Ņikonova
Linda Atvare
Agnese Spustaka
Monta Žvaune

Distance
1550 m
~
~
~
~
~
-

Rezultāts
11:12
12:06
16:01
16:10
16:38
17:02
-

Vieta
1
2
3
4
5
6
-

S15

1996.–1998. dzimšanas gads
Vārds Uzvārds
Rūta Patmalniece
Krista Ratniece
Anna Smeltere

Distance
5 km
~
~

Rezultāts
18:35
19:02
20:02

Vieta
1
2
3

S16

1992.–1995. dzimšanas gads
Vārds Uzvārds
Laima Leitāne

Distance
5 km

Rezultāts
15:21

Vieta
1

S20

1982.–1991. dzimšanas gads
Vārds Uzvārds
Elīna Brigmane
Sandra Lapiņa
Linda Žvaune
Evija Brīnuma

Distance
5 km
~
~
~

Rezultāts
22:26
23:51
25:25
25:30

Vieta
1
2
3
4

S30

1972.–1981. dzimšanas gads
Vārds Uzvārds
Lidija Rosicka
Dace Lina
Solvita Ozoliņa
Aija Liepiņa
Liene Atvare

Distance
5 km
~
~
~
~

Rezultāts
15:34
20:44
23:51
25:04
27:05

Vieta
1
2
3
4
5

S40

1962.–1971. dzimšanas gads
Vārds Uzvārds
Raimonda Meldrāja
Zanda Ņikonova
Sarmīte Ratniece

Distance
5 km
~
~

Rezultāts
18:20
19:35
22:20

Vieta
1
2
3

S50

1961. dzimšanas gads un vecākas
Vārds Uzvārds
Anita Kalve
Dace Štekele

Distance
5 km
~

Rezultāts
25:58
izst.

Vieta
1
-

V12

pēc 1999. g. (iesk.) dzimušie
Vārds Uzvārds
Danils Lavišs
Rūdis Liepiņš
Guntars Mieriņš
Makars Lavišs
Dāvis Ņikonovs
Kārlis Liepiņš
Imants Mieriņš
Pāvels Rosickis

Distance
1550 m
~
~
~
~
~
~
~

Rezultāts
10:42
11:30
12:37
12:41
13:07
13:09
15:30
22:22

Vieta
1
2
3
4
5
6
7
8

V15

1996.–1998. dzimšanas gads
Vārds Uzvārds
Vladislavs Kladenkovs
Mārtiņš Bokišs

Distance
5 km
~

Rezultāts
15:34
28:31

Vieta
1
2

V16

1992.–1995. dzimšanas gads
Vārds Uzvārds
Emīls Ribaks

Distance
10 km

Rezultāts
35:11

Vieta
1

V20

1982.–1991. dzimšanas gads
Vārds Uzvārds
Edgars Brigmanis
Hardijs Šefanovskis
Mārtiņš Lejiņš
Andrejs Jesko
Mārtiņš Antons
Gatis Vilšķersts
Andris Ivanāns

Distance
10 km
~
~
~
~
~
~

Rezultāts
31:10
33:08
33:26
35:18
35:50
54:10
58:27

Vieta
1
2
3
4
5
6
7

V30

1977.–1981. dzimšanas gads
Vārds Uzvārds
Kaspars Pakers
Igors Kazakevičs
Gunārs Krauja
Mārtiņš Šternbergs

Distance
10 km
~
~
~

Rezultāts
33:23
33:53
47:04
49:27

Vieta
1
2
3
4

V35

1972.–1976. dzimšanas gads
Vārds Uzvārds
Aleksandrs Lavišs
Arnis Kalniņš
Jānis Ratnieks

Distance
10 km
~
~

Rezultāts
33:00
33:44
45:27

Vieta
1
2
3

V40

1962.–1971. dzimšanas gads
Vārds Uzvārds
Žans Ribaks
Modris Krauja
Didzis Romanovs

Distance
10 km
~
~

Rezultāts
34:13
46:34
izst.

Vieta
1
2
-

V50

1952.–1961. dzimšanas gads
Vārds Uzvārds
Līgonis Bečers
Aivars Logins
Ģirts Vēsma
Juris Kauliņš
Ilgonis Smildziņš
Pēteris Zvaunis
Aleksandrs Ņikonovs
Ernests Štekelis

Distance
10km
~
~
~
~
~
~
~

Rezultāts
30:57
34:47
35:11
46:42
49:11
1:00:02
izst.
izst.

Vieta
1
2
3
4
5
6
-

1951. dzimšanas gads un vecāki
Vārds Uzvārds
Vjačeslavs Romanovs
Andris Tauvens
Ivars Brigmanis

Distance
5 km
~
~

Rezultāts
20:31
20:47
28:53

Vieta
1
2
3

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.

1.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.

1.
2.

Vīrieši:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.

1.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
V60
1.
2.
3.

Šī gada 22. janvārī Baldonē
slēpošanas bāzē “Riekstu kalns”
norisinājās atklātais Baldones
čempionāts distanču slēpošanā.
Sacensībās kopā piedalījās 66 dalībnieki, kuru vidū bija ne tikai
Baldones novada sportisti, bet arī
viesi no Daugmales, Ķekavas, Rīgas, Valmieras un Vecumniekiem.
Sacensību dalībnieki savstarpēji sacentās vairākās vecuma
grupās no kurām sievietēm –
septiņās, bet vīriešiem – deviņās
vecuma grupās.
Izsakām pateicību slēpošanas
bāzes “Riekstu kalns” komandai,
īpaši Ervīnam Kešuro par atbalstu
sacensību organizēšanā, galvena-

jam trases sagatavotājam Eināram
Šefanovskim un Vitālijam Skrebelim par lielisko darbu un entuziasmu sacensību organizēšanā!
Paldies arī Baldones vidusskolas sporta skolotājam Gundaram
Knohenfeldam un viņa komandai,
kuras sastāvā bija Elīza Andersone, Madara Zīle un Ineta Fogele,
par precīzo rezultātu fiksēšanu un
diplomu sagatavošanu!
Paldies fotogrāfei Andai Braķei un mūzikas speciālistam Rihardam Snikusam.
Paldies visiem, kas piedalījās
sacensībās, īpaši visiem baldoniešiem, kas pārstāvēja savu novadu!
Edgars Brigmanis

Foto: Edgara Brigmaņa personīgais arhīvs

S12

Bērnu starts

Vīriešu starts

5. februārī Inčukalna sporta kompleksā
norisinājās Pierīgas novadu sporta spēles
kāršu spēlē ZOLĪTE.
Baldones komanda astoņu
komandu konkurencē izcīnīja
augsto 4. vietu!
1.
2.
3.
4.
5.

vieta
vieta
vieta
vieta
vieta

–
–
–
–
–

Mālpils novads
Ropažu novads
Saulkrastu novads
Baldones novads
Sējas novads

6. vieta – Krimuldas novads
7. vieta – Inčukalna novads
8. vieta – Stopiņu novads.
Baldones komandu pārstāvēja
Biruta Rolle, Gvido Zambergs,
Māris Straume, Aleksandrs Zīle.
Edgars Brigmanis
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Foto: J. Ivanova arhīvs

Bērnu klubs “Karatē SEN-E”
nosauc labākos sportistus

VECĀKIEM
Baldones PII “Vāverīte”
8. martā atvērto durvju diena. Gaidīsim esošos un jaunos
vecākus, kuri savus bērnus nākamajā mācību gadā vedīs uz
PII “Vāverīte”.
8. martā plkst. 18.00 vecāku
sapulce bērnudārza zālē tiem
vecākiem, kuri savus bērnus
vedīs Baldones vidusskolas sākumskolas 1. klasē no 1. septembra. Tikšanās ar Baldones
vidusskolas mācību pārzini
u. c. pārstāvjiem.
Lūdzu reģistrēt Baldones PII
“Vāverīte” 2006. gadā dzimušos bērnus, lai uzsāktu obligāto apmācību – sagatavošanu
skolai no 1. septembra.

Baldones kinoteātra

programma

Baldones mazie karatē meistari kopā ar treneri Jevgeniju
Šī gada 12. februārī norisinājās
tradicionālais ikgadējais atestācijas
eksāmens, kurā sportistus vērtēja
īpaša atestācijas komisija no Latvijas
Karatē federācijas (LKF). Atestācijas
komisija sastāv no Latvijas karatē
instruktoriem ar melnajām jostām,
3-a un 4-a DANa (meistarības pakāpe) meistari. “Karatē SEN-E” ir LKF
biedrs un aktīvi piedalās federācijas
pasākumos.
Atestācijas eksāmenā piedalījās
24 bērni, to starpā 6 Baldones kluba
audzēkņi. Visi 6 veiksmīgi nokārtoja
eksāmenu. Lieliski tiekot galā gan ar
fiziskās sagatavotības un tehnikas, gan
teorētiskajiem, gan garīgās sagatavotības uzdevumiem.
Sportistiem piešķīra dažādas
“KYU” pakāpes (mācekļa pakāpes)
un jostas (saskaņā ar starptautiskajiem standartiem, pieņemtiem austrumu mākslās cīņas pasaulē). EksāmeAtestācijas eksāmena dalībnieki

na beigās komisija nosauca labākos
sportistus iesācējus. Tie bija: Rolands
Leveika (5 g.), Betija Bunkše (9 g.) un
Veronika Fomina (13 g.). Sportistus
apbalvoja ar piemiņas dāvanām.
Šis eksāmens bija ļoti svarīgs. Tajā
tiek noteikts sportista karatē līmenis.
Pats augstākais novērtējums ir melnā
josta. Jāpiemin, ka arī tikai piedalīšanās šajā eksāmenā jau ir sasniegums,
jo jābūt īpaši labi sagatavotam, lai
tiktu pielaists pie eksāmena. Ir ļoti
apzinīgi un regulāri jātrenējas. Viens
no Bērnu kluba “Karatē SEN-E” pamatmērķiem arī ir – celt bērna pašapziņu, cīņas garu un drosmi
Šie eksāmeni ir labs stimuls bērniem turpināt trenēties un tiekties pēc
arvien labākiem rezultātiem. Kā arī
gluži vienkārši lietderīgi, veselīgi un
interesanti pavadīt savu brīvo laiku.
Sveicam visus dalībniekus un uzvarētājus un novēlam arī turpmāk

veiksmīgi turpināt iet savu ceļu, arvien pilnveidojoties. Tikai retais zina,
ka “SEN-E” nozīmē ‘dzīves ceļš’.
Fotogrāfijas iespējams apskatīt
Baldones novada interneta vietnē
www.baldone.lv.
Bērnu karatē klubs “Karatē SENE” aktīvi turpina darboties Baldonē,
nodarbības kā līdz šim notiek Baldones sporta kompleksā.
Karatē būtība ir prāta treniņi
caur ķermeni.
“Gala mērķis karatē mākslai
ir nevis uzvara vai zaudējums, bet
rakstura pilnveidošana.”
“Karate Sen-E” durvis joprojām
atvērtas visiem tiem, kuri vēlas stiprināt garu un miesu karatē treniņos.
Informāciju piedāvā kluba treneris
Jevgenijs Ivanovs
Тālr. 26408970
E-pasta adrese: ogres.karate@inbox.lv

18., 19., 20., 21.,
22. februārī
“Tūrists”
(asa siž. trilleris,
1 stunda 43 min)
26., 27., 28. februārī,
1. martā
“Nārnijas hronika:
Rītausmas ceļinieka
brauciens”
(piedz., fant., ģimenes filma,
1 stunda 55 min)

Baldones jaundzimušie
Samanta Kantāne
Vivita Konuša
Evija Konuša
Markuss Emīls Plāte
Sirsnīgi sveicam vecākus
un vecvecākus!

Sveicam Baldones
jaunlaulātos!
Mārtiņš Jaudzems
un Daina Indriksone

Mūžs kļūst kā zelta bišu drava,
Kā dziļu sakņu pacelts
ziedošs koks –
Kam saule sebesīs un ēna sava,
Kas savā brīvībā
pats sev vien žogs.
(J. Sudrabkalns)

Sveicam februāra
jubilārus!
Milda Elvīra Vīksne – 91

Atkārtots atgādinājums –
seansu sākums
plkst. 19.00.

Ņina Vorobjova – 88

Iespējamas izmaiņas repertuārā. Sekojiet informācijai kinoteātrī!

Erna Dāboliņa – 85

Kino direkcija

Marija Stūre – 86
Berele Paulīna – 85
Iraida Manuhova – 84
Veronika Ludborža – 83
Elga Rublovska – 83
Rozālija Bērziņa – 82

Mūžībā pavadīti

Antoņina Burlaka-Burlakova – 82
Juris Pauče – 81

Vera Jurevica
Juris Leščinskis
Valda Ņina Zandere
Ivars Ziedonis Grinvalds
Mirdza Žubēvica
Broņislava Briede

Anna Veidemane – 81

Izsakām patiesu līdzjūtību
piederīgajiem.

Andrejs Mitrevics – 70

Anna Veidemane – 80
Viktorija Lakstīgala – 75
Emīlija Kazaka – 70
Pjotrs Kazaks – 70
Pāvels Stroganovs – 70

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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