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Domes aktualitātes
Finanšu un attīstības
jautājumi:

■■ tika pagarināts nekustāmā īpašuma nodokļa samaksas
termiņš vienam īpašniekam uz
personiska iesnieguma pamata;
■■ tika pieņemts lēmums piedzīt bezstrīda kārtībā nekustāmā īpašuma nodokļa parādu no
diviem īpašniekiem;
■■ tika pieņemts lēmums
piedalīties “INTERREG IV”
projektā kā vienam no dalībniekiem un veikt radioaktivitātes
ietekmes uz veselību izpēti;
■■ tika pieņemts lēmums
piedalīties pārrobežu projektā
“Muzikālie kaimiņi”;
■■ Dome piekrita paredzēt
2011. gada budžetā līdzfinansējumu vidusskolas projektam
ar ELFLA finansējumu jauna
elektroniskā zvana un apziņošanas sistēmas ierīkošanai;
■■ Dome apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 17 “Par pašvaldības galvojumu studiju un
studējošā kredīta saņemšanai”;
■■ Dome apstiprināja “Darba samaksas un sociālo garantiju nolikumu” un noteikumus
“Kārtība, kādā Baldones novada
Domes amatpersonas (darbinieki) izmanto pašvaldības mantu
un finanšu resursus”;
■■ Dome pilnvaroja priekšsēdētāju izveidot koku ciršanas
komisiju;
■■ tika apstiprinātas degvielas patēriņa normas 2011. gadam personiskajām automašīnām, kas uz patapinājuma
līguma pamata tiek izmantotas
dienesta vajadzībām;
■■ Dome ar izmaiņām apstiprināja koplīgumu ar administrācijas, Sociālā dienesta un pilsētas un ceļu uzturēšanas dienesta
darbiniekiem, taču darbinieku
kopsapulcē veiktie grozījumi
daļēji tika noraidīti, tādēļ jautājums jāskata atkārtoti;
■■ Dome apstiprināja Domes
priekšsēdētājas, izpilddirektores,
bāriņtiesas priekšsēdētājas, Sociālā dienesta, sociālās aprūpes
centra “Marcendarbe”, Dzimtsarakstu nodaļas, bibliotēkas un

kino vadītāju un SIA “BŪKS”,
SIA “Sociālo pakalpojumu centra “Baldone”” valdes locekļu
amatalgas;
■■ Dome apstiprināja amatu
sarakstus un amatalgas visām
pašvaldības struktūrvienībām
2011. gadam;
■■ tika apstiprinātas jaunas
štata vietas: mūsdienu deju
treneris (breiks skolēniem), senioru veselības grupas treneris,
0,5 slodzes remontstrādnieks
mūzikas pamatskolā un personāldaļas un tūrisma speciālists
(no 2. pusgada);
■■ Dome apstiprināja amatalgu klasificēšanas rezultātus;
■■ Dome nolēma izsolīt pašvaldības īpašuma dzīvokļa Rīgas
ielā 69–5 īres tiesības;
■■ Dome deva tirdzniecības
atļauju Sporta ielā 4 uz 3 gadiem IU “Zanza”;
■■ tika apstiprināti konkursa
“Skaistākais Ziemassvētku noformējums 2010” rezultāti.

Zemes lietas:

■■ valsts rezerves fondā tika
ieskaitīta zeme “Rozītes 51”
sakarā ar to, ka bijušais zemes
lietotājs atteicās slēgt zemes nomas līgumu un uz tā neatrodas
ēkas;
■■ tika piešķirta adrese īpašumam “Eglaines”.

Dažādi jautājumi:

■■ Dome piekrita slēgt dzīvojamo telpu īres līgumu ar vienu
personu par dzīvokļa “Dunduri-1” izīrēšanu, jo minētā persona šo dzīvokli apdzīvoja jau
pirms mājas nonākšanas pašvaldības valdījumā;
■■ Dome lēma par pašvaldības īpašumu “Straumes”
32 un 33, piedāvājot 33. dzīvokļa īrniekam iespēju īrēt mazāku
dzīvokli Nr. 32 un izsolot īres
tiesības uz dzīvokli Nr. 33;
■■ Dome uz bāriņtiesas
priekšsēdētājas
iesnieguma
pamata atcēla lēmumu par
bāriņtiesas ekspertu komisiju,
kuras pienākumos bija izvērtēt
dokumentu arhivēšanas nepieciešamību.
Domes priekšsēdētāja
Karina Putniņa

44 Baldones novada iedzīvotājiem
pasniegtas 1991. gada barikāžu
dalībnieka piemiņas zīmes
Baldones novada Dome
saņem Vides ministrijas balvu

Lasiet 4. lpp.

16. decembrī Vides ministrija
pasniedza gadskārtējo balvu par
vides investīciju projektu īstenošanu 2010. gadā “Ābols 2010”. Balva
tiek pasniegta katru gadu kopš
2005. gada dažādās nominācijās. Ir
3 veidu “āboli” – mazais, vidējais un
lielais. Šogad Baldones pilsēta saņēma vidējo ābolu par atbalstu un
sadarbību ar finansējuma saņēmēju SIA “BŪKS” ūdenssaimniecības
projekta īstenošanā. Tā ir ļoti liela
atzinība mūsu paveiktajam darbam,
jo šajā projekta kārtā piedalījās
19 pašvaldības. Mūsu ūdenssaimniecības rekonstrukcijas projekta
īstenošana tika atzīta par ļoti veiksmīgu, tādēļ balva ir pelnīta.
Domes izpilddirektore
Ilze Simsone

Foto: Elīna Ķempele

Domes sēdes notika
22. decembrī un 5. janvārī.
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2011. gada tautas skaitīšana Latvijā
No 1. marta līdz 31. maijam
norisināsies 2011. gada tautas skaitīšana, kas būs pirmā
tautas skaitīšana pēc Latvijas
iestāšanās ES un darbaspēka
brīvas kustības ES ierobežojumu atcelšanas.
Pirmo reizi Latvijas tautas
skaitīšanu praksē iedzīvotājiem no
2011. gada 1. līdz 10. martam tiks
dota iespēja aizpildīt tautas skaitīšanas anketas tiešsaistes režīmā
internetā savās mājās, bibliotēkās,
mācību iestādēs vai citur, kur ir
pieejams internets. Aizpildīšana
internetā būs iespējama, tikai izmantojot personas pases datus un
personas kodu. Anketas internetā
varēs aizpildīt arī par pārejiem ģimenes locekļem, 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.
Anketās netiks uzdoti jautājumi par ienākumiem, uzkrājumiem
vai veselības stāvokli. Mājokļa anketā ietverti jautājumi par mājsaimniecības locekļu skaitu, kā arī
tādi mājokli raksturojošie rādītāji
kā ēkas tips, piederība, mājokļa
platība u. c.
Personas anketā tiks apkopota informācija par iedzīvotāju
ekonomisko aktivitāti, izglītību,
ģimenes stāvokli, tautību, valodu,
kuru pārsvarā lieto mājās, kā arī
par migrāciju. Papildus iedzīvotāji
tiks lūgti sniegt informāciju par
emigrējušām personām, kas palīdzēs precizēt Latvijas pastāvīgo
iedzīvotāju skaitu. Daļu no tautas
skaitīšanas programmā ietvertās
informācijas iegūs, apkopojot administratīvo reģistru (Iedzīvotāju
reģistra, Nekustamā īpašuma reģistra, Valsts ieņēmumu dienesta
nodokļu maksātāju reģistra) datus.

Taču ir jomas, kurās šādu reģistru
trūkst, piemēram, izglītības reģistrs, profesiju un nodarbošanās
reģistrs u. c. Tādēļ vienīgā iespējamā informācijas iegūšanas metode
ir atbilstošo jautājumu uzdošana
iedzīvotājiem. Visas sniegtās atbildes ir konfidenciālas.
Tautas skaitīšanas kopsavilkuma dati būs plaši pieejami visiem
iedzīvotājiem. Tie tiks publicēti
CSP vietnē, nosūtīti bibliotēkām,
visām pašvaldībām.
Darboties sācis Centrālās
statistikas pārvaldes bezmaksas
informatīvais tālrunis 80000777.
Ikviens, zvanot pa šo tālruni darba
dienās no plkst. 8.30 līdz 17.00,
saņems atbildes uz jautājumiem
par 2011. gada tautas skaitīšanu.
Valsts sekmīgai attīstībai nepieciešama detalizēta informācija
par tās iedzīvotājiem. Par tevi. Par
mani. Par mums visiem. Piedalies!
I. Brutāne,
“Tautas skaitīšanas 2011”
Rīgas rajona reģionālā vadītāja
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Baldones novada pašvaldības 2010. gada 1. decembra saistošo noteikumu Nr. 14 “Grozījumi
saistošajos noteikumos Nr. 3 “Sociālās palīdzības pabalsti Baldones novada pašvaldībā””

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
Projekta nepieciešamības
Ir izdoti jauni normatīvie akti – Ministru kabineta 30. 03. 2010. noteikumi Nr. 299 “Noteikumi
pamatojums
par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”, 22. 12. 2009. MK noteikumi
Nr. 1549 “Kārtība, kādā piešķir un izmaksā atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu”,
kas prasa arī izmaiņas pašvaldības saistošajos noteikumos.
Īss projekta satura izklāsts
Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 3 “Sociālās palīdzības pabalsti Baldones novada
pašvaldībā” konkretizē pašvaldības prasības ģimenes (personas) atzīšanai par trūcīgu, sīkāk
izskaidro dzīvokļa pabalsta piešķiršanas kārtību, precizē audžuģimeņu pabalsta piešķiršanas
kārtību, nosaka papildu prasības, piešķirot pabalstu bērnu izglītībai un audzināšanai,
kā arī medicīnas pakalpojumu apmaksai. Ar šiem grozījumiem tiek mainītas arī prasības
maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanai.
Budžetu ietekmē. Ņemot vērā, ka pieaug valstī noteiktā minimālā alga, 2011. gadā pieaug arī
Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pabalstu apmērs, tāpēc paredzams, ka palielinās izmaksu apmērs no budžeta.
pašvaldības budžetu
Informācija par plānoto
Ietekmē pastarpināti. Komersantiem ir iespēja ar mazākām izmaksām iegūt kvalificētu
darbaspēku.
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
Informācija par
Sūdzības, iesniegumus un priekšlikumus par sociālā dienesta pakalpojumu kvalitāti,
administratīvajām
lēmumiem, kā arī par šo saistošo noteikumu neievērošanu adresējami Baldones novada
procedūrām
pašvaldības Domei.
Informācija par
Ņemts vērā sociālā dienesta klientu, kā arī darbinieku, deputātu viedoklis, grozījumi ļaus
konsultācijām ar
iedzīvotājiem labāk un precīzāk izprast saistošo noteikumu prasības, bet sociālā dienesta
privātpersonām
speciālistiem atvieglos darbu, piemērojot šos noteikumus.

Domes priekšsēdētāja K. Putniņa

Saistošie noteikumi Nr. 14
Apstiprināti ar Baldones novada Domes 2010. gada 1. decembra
ārkārtas sēdes lēmumu sēdes lēmumu (prot. nr. 24, 1. §. )
Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 3
“Sociālās palīdzības pabalsti Baldones novada pašvaldībā”
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likums” 33. panta otro daļu un 35. panta ceturto un piekto daļu

Izdarīt Baldones novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 3
“Sociālās palīdzības pabalsti Baldones novada pašvaldībā” (apstiprināti ar
Baldones novada Ddomes 2010. gada
17. februāra sēdes lēmumu (prot. nr. 4,
10. §)) šādus grozījumus:
1. Aizstāt 8. punktā skaitli “70 %”
ar skaitli “60 %”.
2. Papildināt 8. punktu ar pēdējo
teikumu šādā redakcijā:
“[..] Personai, kurai saskaņā ar
ģimenes ārsta atzinumu nepieciešama
aprūpe vai kopšana un kura nesaņem
valsts speciālo kopšanas pabalstu invalīdam, kā arī ģimenei, kurā dzīvo šāda
persona, maznodrošinātas personas
statuss tiek piešķirts, ja tās ienākumi
mēnesī nepārsniedz 90 % no valstī
spēkā esošās minimālās darba algas.”
3. Izteikt 10. punktu šādā redakcijā:
“10. Trūcīga ģimene – ģimene
(persona) atzīstama par trūcīgu, ja
tās ienākumi uz katru ģimenes locekli
pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz
50 % no attiecīgā gada 1. janvārī spēkā esošās minimālās darba algas valstī,
ar nosacījumiem, kādi paredzēti MK
noteikumos par ģimenes vai atsevišķi
dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu
un noteikumu, ka tās zemes īpašums
vienā gabalā nepārsniedz 0,12 līdz
0,40 ha pilsētas teritorijā vai 0,50 līdz
3 ha lauku teritorijā, atkarībā no zemes
izmantošanas mērķa un tās izmantošanas iespējām.”
4. Izteikt 15.5. šādā redakcijā:
“15.5. Pabalsts audžuģimenei bērna
uzturam un audzināšanai.”

5. Izteikt 18.1. punktu šādā redakcijā:
“18.1. Pabalsts tiek piešķirts trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm
(personām) uz laika posmu, kurā noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas
ģimenes (personas) statuss, mājoklim,
kurā pieprasītājs ir deklarēts vai par
kuru ir noslēgts īres līgums, vienā
adresē piešķirot vienu dzīvokļa pabalstu neatkarīgi no tajā esošo mājsaimniecību skaita.”
6. Izteikt 18.2. punktu šādā redakcijā:
“18.2. Ģimenei (personai) tiek
piešķirts viens no pabalsta veidiem –
18.2.1. vai 18.2.2.:
18.2.1. Pabalsts dzīvojamās telpas
īres un komunālo maksājumu veikšanai ir līdz 9 % no valstī noteiktās
minimālās darba algas trūcīgām ģimenēm (personām) vai līdz 7 % no valstī
noteiktās minimālās darba algas maznodrošinātām ģimenēm (personām).
Pabalsts izmaksājams vienu reizi mēnesī,
iesniegumam jāpievieno čeki par īres
vai komunālajiem maksājumiem par
iepriekšējiem trīs mēnešiem.
18. 2. 2. Pabalsts kurināmā iegādei
ir līdz 9 % no valstī noteiktās minimālās
darba algas trūcīgām ģimenēm (personām) vai līdz 7 % no valstī noteiktās
minimālās darba algas maznodrošinātām ģimenēm (personām) mēnesī.
Pabalsts izmaksājams vienu reizi periodā
ģimenēm (personām), kurām statuss
piešķirts uz sešiem mēnešiem vai divas
reizes periodā ģimenēm (personām),
kurām statuss piešķirts uz gadu.”

7. Papildināt noteikumus ar 18.3.,
18.4. un 18.5. punktiem šādā redakcijā:
“18.3. Sociālais dienests slēdz
vienošanos ar pabalsta pieprasītāju,
vienojoties par komunālo maksājumu
veikšanu.
18.4. Vienošanās izpildes novērtēšana.
Atbilstoši vienošanās nosacījumiem, bet ne vēlāk kā pēc trīs mēnešiem pabalsta pieprasītājs un sociālā
darba speciālists novērtē vienošanās
izpildes gaitu un pieņem lēmumu par
turpmāko pabalsta piešķiršanu.
18.5. Pabalstu pārtrauc izmaksāt,
ja pabalsta saņēmējs:
18.5.1. nav veicis vienošanās uzdevumus,
18.5.2. nav ieradies sociālajā dienestā novērtēt vienošanās izpildes
gaitu.”
8. Izteikt 21. punktu šādā redakcijā:
“21. Pabalsts audžuģimenei bērna
uzturam un audzināšanai.”
9. Izteikt 21.1. punktu šādā redakcijā:
“21.1. Pabalstu piešķir, pamatojoties uz Baldones novada bāriņtiesas
lēmumu un Ministru kabineta noteikumiem par pašvaldības un audžuģimenes savstarpēji noslēgtajiem līgumiem
par bērna ievietošanu audžuģimenē,
uz savstarpējā līgumā noteikto laika
posmu.”
10. Izteikt 22.2. punktu šādā redakcijā:
“22.2. Vienreizējs pabalsts pirmsskolas izglītības iestādes sagatavošanas
grupas audzēkņiem un pamatskolas
skolēniem, tostarp internātskolu audzēkņiem, mācību līdzekļu un citu ar
bērna mācībām un audzināšanu saistīto
izdevumu apmaksai 20 % apmērā no
valstī noteiktās minimālās darba algas;
vecāki iesniedz pirkuma čekus. ”
11. Svītrot 22.3. punktā vārdu saīsinājumu “PII” un pēc vārda “apmaksai”
papildināt ar vārdiem “Baldones pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes”.

Sociālais dienests informē
Saskaņā ar 20. 05. 2010. izdoto Invaliditātes likumu un MK
28. 12. 2011. noteikumiem Nr. 1208 personai līdz 18 gadiem, kurai
pirmreizēji noteikta invaliditāte pēc 2011. gada 1. janvāra, kā arī tās
likumiskajam pārstāvim iespējams saņemt valsts apmaksātus psihologa pakalpojumus.
Psihologa pakalpojumu var pieprasīt un saņemt gada laikā pēc
pirmreizējas invaliditātes noteikšanas personai. Lai saņemtu pakalpojumu, ar iesniegumu jāvēršas Sociālajā dienestā.
Sociālā darbiniece I. Deņisenoka

Īss pārskats par Ķekavas novada
pašvaldības policijas darbu Baldones
novadā 2010. gada decembrī
Saņemti izsaukumi – 41.
Aizturētās personas – 1:
■■ LAPK 251, 252. pants (protokola sastādīšanai) – 1.
Saņemtie iedzīvotāju rakstiskie
iesniegumi, sūdzības – 2.
Sastādīti administratīvie protokoli – 24:
■■ 42. 1. p. 1. daļa (smēķēšana
neatļautās vietās) – 4;
■■ 42. 1. p. 4. daļa (smēķēšana
neatļautās vietās, par smēķēšanu,
ja to izdarījis nepilngadīgais) – 7;
■■ 106. p. (dzīvnieku turēšanas,
labturības, izmantošanas, pārvadāšanas not. pārkāpšana) – 1;
■■ 149. 23. p. 2. daļa (gājējiem

noteikto pienākumu pārkāpšana) – 10;
■■ 171. p. 1. daļa (alkoholisko
dzērienu vai citu apreibinošo vielu
lietošanu vai atrašanos sabiedriskā
vietā reibumā) – 1;
■■ 167. pants (sīkais huligānisms) – 1.
Izskatīšanas piekritība:
■■ Baldones novada Domes
administratīvā komisija – 8;
■■ Rīgas rajona tiesa – 1;
■■ Ķekavas novada pašvaldības
policija – 15;
Nodoti materiāli, informācija:
■■ Sociālais dienests – 1;
Valsts policijas iestāde – 1.

Tikšanās par tūrisma attīstību
Baldones novadā
2010. gada nogalē tikusi
izveidota Baldones Tūrisma
iniciatīvas darba grupa, kuras mērķis ir veicināt tūrisma
attīstību Baldones novadā.
Līdz šim noticis aktīvs darbs
pie novada tūrisma piedāvājuma apzināšanas un tālākā darbības plāna izstrādes
2011. gadam.
Baldones novada tūrisma piedāvājumu veido ne tikai pašvaldības apsaimniekotie kultūrvēsturiskie, dabas, aktīvās atpūtas un cita
veida objekti, bet arī visi privātie
uzņēmumi un personas, kas piedāvā jebkāda veida tūrisma vai ar
to saistītus pakalpojumus. Tādēļ
12. Svītrot 22.6. punktā vārdu
“rēķinu” un pēc vārda “sniedzēja” papildināt ar vārdkopu “iesniegtajiem
rēķiniem un skolēnu sarakstiem”.
13. Izteikt 23.3. punktu šādā redakcijā:
“23. 3. Pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksai (ārstēšanās stacionārā, zobārstniecības pakalpojumi,
medicīniskās manipulācijas, recepšu
medikamenti un slimnieku kopšanas
līdzekļi), pabalsta kopējā summa viena
gada laikā nepārsniedz 80 % no mi-

aicinām visus, kas savu darbību
jebkādā veidā saista ar tūrisma
nozari, uz tikšanos piektdien,
2011. gada 4. februārī, plkst.
16.00 Baldones novada Domes
zālē. Tās laikā būs iespējams iepazīties ar pašvaldības plāniem
tūrisma jomā 2011. gadam, iegūt informāciju par jaunākajiem
izsludinātajiem un plānotajiem
ES projektu konkursiem, kā arī
paust savas idejas un ieteikumus
tālākajam darbam Baldones novada tūrisma piedāvājuma attīstībā.
Elīna Brigmane,
darba grupas vadītāja
E-pasta adrese
elina.brigmane@inbox.lv,
tālr. 76932025, 28347211
nimālās darba algas trūcīgai ģimenei,
60 % maznodrošinātai ģimenei.”
16. Papildināt noteikumus ar
30.1 punktu šādā redakcijā:
“30.1 Trīs dienu laikā pēc lēmuma
pieņemšanas Sociālais dienests domes
grāmatvedībā iesniedz personu sarakstus, kurām piešķirts pabalsts. Saskaņā
ar vienošanos ar klientu pabalstu izmaksā Domes kasē, pārskaita personas
norādītajā bankas kontā vai pakalpojuma sniedzēja kontā.”
Domes priekšsēdētāja K. Putniņa
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Valsts policijas Rīgas reģiona (VP RRP) Baložu
iecirkņa darbinieku pieņemšanas uz vietas Baldonē
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Baložu iecirknis
Pieņemšanas Baldones novada Baldonē, Daugavas ielā 4

Apkalpojamā
teritorija

Vārds,
Uzvārds

Amats

Telpas

Tālrunis,
Iedzīvotāju pieņemšanas
Diemesta mob.
dienas, laiki
tālrunis

Baldones
Kārtības policijas
novada Baldonē, Tālr. 67932702,
nodaļas vecākais
Daugavas ielā 2
29175802
inspektors
(kinoteātrī)
Baldones
Kārtības
novada Baldonē, Tālr. 67932702,
Baldones novads,
Māris
policijas nodaļas
Baldone
Baldiņš
Daugavas ielā 2
29175802
inspektors
(kinoteātrī)
Baldones
Tālr. 67932702,
Kārtības policijas
novada Baldonē,
Baldones novads Irina Rūķe nodaļas vecākā
29175802
Daugavas ielā 2
inspektore
(kinoteātrī)
Baldones novads,
Baldones l.t.

Andrejs
Rodņins

Pirmdienās 15.00–18.00
Ceturtdienās 9.30–12.30
Pirmdienās 15.00–18.00
Ceturtdienās 9.30–12.30
Katra mēneša pirmā
ceturtdiena 10.00–12.00
Pirmdienās 9.30–12.30

Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Baložu iecirknis
Kārtības
Rīgas iela 20,
Ķekavas novads,
policijas nodaļas Baloži, Ķekavas
Baldones novads
dežūrdaļa
novads

Tālr. 67099200;
mob. 29175802;
fakss 67916171
Diennakts anonīmais uzticības
tālrunis: 67917727;
e-pasta adrese: dd@balozi.vp.gov.lv

Diennakts

Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Baložu iecirkņa darba rādītāji un darba slodze
procentuāli Baldones novadā uz 1. 11. 2010.
■■ VP RRP Baložu iecirkņa darbinieki 2010. gada 11 mēnešos izskatījuši 1028 notikumus, tas ir par
23 mazāk nekā 2009. gada 11 mēnešos. No tiem Baldones novadā
reģistrēti 169 (-33) jeb 16,4 % no
kopskaita.
■■ Pēc reģistra 2010. gada
I pusgadā VP RRP Baložu iecirkņa apkalpojamajā teritorijā kopā
darbinieki paši reģistrējuši 377 (-90)
kriminālprocesus. Baldones novadā
reģistrēti 38 (-21) kriminālprocesi
jeb 10,1 % no kopskaita.
■■ Reģistrēts 331 noziedzīgs
nodarījums, no tiem sevišķi smagi 16, smagi – 128; smagu miesas
bojājumu nodarīšana – 3 (+3), kas
juridiski nav atklātas, 6 (-6) laupīšanas, trīs no tām atklātas, 4 (-4)
ar narkotikām saistīti noziedzīgi
nodarījumi, kuri ir juridiski atklāti. Pavisam atklāts 141 noziedzīgs
nodarījums, no tiem 113 attiecīgā
gada.
■■ 2010. gada 11 mēnešos pēc
dažādiem kriminālprocesa pantiem
pieņemti lēmumi par atteikšanos
uzsākt Kriminālprocesu 313 (-17)
gadījumos. Baldones novadā –
68 reizes jeb 21,7 % no kopskaita.
■■ 2010. gada 11 mēnešos Kri-

minālprocesa likuma 264. p. kārtībā
tika aizturētas 59 personas (+9), savukārt tiesnešu lēmumi apcietinājumam pēc Kriminālprocesa likuma
272. panta – 10 (-2) personas.
■■ Uz dažādām prokuratūrām
kriminālvajāšanai kopā nosūtīti
63 (-2) kriminālprocesi, no tiem
41 (-16) šī gada. Uz Rīgas rajona
tiesu audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa piemērošanai nosūtīts
1 materiāls.
■■ Administratīvajā praksē rezultāti 2010. gada 11 mēnešos
salīdzinājumā ar iepriekšējā gada
11 mēnešiem ir palielinājušies.
Kopā par iecirkņa teritorijā konstatētajiem pārkāpumiem tika sastādīti 345 (+36) administratīvo
pārkāpumu protokoli. Baldones
novadā reģistrēts 41 administratīvais pārkāpums jeb 11,9 % no
kopskaita.
■■ VP RRP Baložu iecirknī
2010. gada 11 mēnešos tika veikts
profilaktisko pasākumu apjoms, kā
rezultātā tika organizēti 23 reidi, kas
ir par 1 mazāk nekā 2009. gada
11 mēnešos, 12 (-3) sabiedriskās
kārtības nodrošināšanas masu pasākumos. Profilaktiskie reidi tika
rīkoti tā, lai to darbība aptvertu

visu iecirkņa apkalpojamo teritoriju, ar zināmu taktiku un dažādiem
mērķiem. Šādu pasākumu nepieciešamību ir parādījuši panāktie
rezultāti, jo samazinājies noziegumu skaits, tādēļ arī nākotnē preventīvajam noziedzības apkarošanas
veidam tiks dota primāra nozīme.
Šis darbs devis rezultātus, jo mazinājies noziedzīgu nodarījumu skaits.
■■ Liels darbs veikts iedzīvotāju
iesniegumu un sūdzību izskatīšanā, lai sniegtu palīdzību iedzīvotājiem dažādās dzīves problēmās
un to risināšanā. Tā 2010. gada
11 mēnešos iecirknī izskatītas kopā
414 (+29) iedzīvotāju sūdzības un
iesniegumi. Baldones novadā –
317 jeb 18 % no kopskaita.
■■ Uz 1. 12. 2010. VP RRP
Baložu iecirkņa profilaktiskajā
uzskaitē (nepilngadīgie, policijas
kontrole kā papildsods, drošības
līdzeklis – policijas uzraudzība
u. c.) bija 85 personas. Baldones
novadā – 38 personas jeb 27 % no
kopskaita.
■■ VP RRP Baložu iecirkņa
slodze Baldones novadā kopumā
vidēji 17,6 %.
A. Vinters, Baložu policijas
iecirkņa priekšnieks

Baldones novada atklātais čempionāts distanču slēpošanā
22. janvārī plkst. 11.00
Riekstukalnā
Dalībnieku reģistrēšanās sacensību dienā no plkst. 9.30 līdz
10.30
Dalības maksas: S12, S15, S50,
V12, V15, V50, V60 grupām - Ls
1, pārējām grupām – Ls 2
Dalībnieku grupas skatīt tabulā.

Sievietes
S12
S15
S16
S20
S30
S40
S50

pēc 1999. (iesk.) dz. g.
1996.–1998. dz. g.
1992.–1995. dz. g.
1982.–1991. dz. g.
1972.–1981. dz. g.
1962.–1971. dz. g.
1961. dz. g. un vecākas

Vīrieši
V12
V15
V16
V20
V30
V35
V40
V50
V60

pēc 1999. (iesk.) dz. g.
1996.–1998. dz. g.
1992.–1995. dz. g.
1982.–1991. dz. g.
1977.–1981. dz. g.
1972.–1976. dz. g.
1962.–1971. dz. g.
1952.–1961. dz. g.
1951. dz. g. un vecāki

Sīkāka informācija pa tālr. 28364290 vai 26335442
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Baldones novadā tiks realizēti
vairāki jauni projekti
Baldones novada Dome
2010. gadā ir saņēmusi Eiropas
Savienības finansiālu atbalstu
četru projektu īstenošanai.
■■ 2010. gada 5. novembrī tika
noslēgts līgums ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru par projekta “Speciālista piesaiste Baldones
novada Domes administratīvās
kapacitātes paaugstināšanai” īstenošanu. Projekta realizācija paredz
teritorijas plānotāja piesaisti Baldones novada Domei 22 mēnešus no
2010. gada februāra līdz 2011. gada
novembrim, teritorijas plānotāja
darba vietas aprīkojuma nomu un
publicitātes pasākumus. Teritorijas
plānotāja pienākumos ietilps teritorijas plānojuma aktualizēšana
un precizēšana, kas nepieciešams
tālākai virzībai uz Baldones novada
attīstības stratēģijas 2014.–2020. gadam izstrādi.
Kopējās projekta izmaksas –
Ls 18 500: Eiropas Sociālais fonds
(ESF) – Ls 18 500 (100 %).
■■ 2010. gada 29. novembrī tika
saņemts lēmums no Lauku atbalsta
dienesta par projekta iesnieguma
“Brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu
dažādošana Baldones iedzīvotājiem”
apstiprināšanu. Projekta mērķis ir
veicināt jauniešos izpratni par sportisko aktivitāšu lietderību fiziskās
attīstības veicināšanai. Projekta
īstenošanas rezultātā teritorijā pie
Baldones sporta kompleksa līdzās
Baldones vidusskolai tiks uzstādīti seši āra trenažieri un izveidots
pludmales volejbola laukums, kas
būs pieejams ne tikai jauniešiem,
bet visiem interesentiem. Projektu
paredzēts īstenot līdz 2011. gada
1. septembrim.
Kopējās projekta izmaksas –
Ls 4957,91: Baldones novada
Dome – Ls 1884,84, Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai
(ELFLA) – Ls 3073,07.
■■ 2010. gada 21. decembrī tika
parakstīta vienošanās ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru par
projekta “Baldones novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” ieviešanu. Projekta
mērķis ir paaugstināt Baldones
novada teritorijas attīstības plānošanas kapacitāti, lai nodrošinātu
kvalitatīvu vietēja līmeņa teritorijas attīstības plānošanu. Projekta

īstenošanas 20 mēnešos paredzēts
izstrādāt Baldones novada attīstības
programmu 2014.–2020. gadam,
veikt stratēģisko ietekmes uz vidi
novērtējumu, organizēt sabiedrisko
apspriešanu un īstenot publicitātes
pasākumus.
Kopējās projekta izmaksas –
Ls 24 792,90: ESF – Ls 24 792,90
(100 %).
■■ 2010. gada 29. decembrī
tika noslēgta vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru
par projekta “Satiksmes drošības
uzlabojumi Baldones pilsētā” īstenošanu. Projekta mērķis ir uzlabot
satiksmes drošību Baldones pilsētā,
likvidējot potenciāli bīstamās vietas
un veidojot gājējiem un riteņbraucējiem drošu infrastruktūru, atdalot
tos no transportlīdzekļu plūsmas.
Projekta īstenošanas rezultātā tiks
veikta gājēju celiņa izbūve Rīgas
ielas posmā no Mežvidu ielas līdz
Pilskalna (Iecavas) ielai, kā arī lietus ūdens kanalizācijas izbūve un
elektroapgādes, ielu apgaismojuma
un sakaru tīklu pārbūve. Projekta
realizācija paredzēta līdz 2011. gada
oktobra beigām.
Kopējās projekta izmaksas –
Ls 199 475: Baldones novada
Dome – Ls 47 376, Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) –
Ls 147 611, valsts budžeta dotācija – Ls 4488.
■■ Dome pieņēmusi arī lēmumu
kopā ar vēl 4 partneriem piedalīties
“INTERREG IV A” īstenotajā projektu programmā 2007.–2013. un
veikt radioaktivitātes līmeņa papildu izpēti ap “Radonu” un tā
iespējamo ietekmi uz veselību.
Projekta kopējās izmaksas Baldonei plānotas 14 700 eiro apmērā,
Baldones novada līdzfinansējums
3 gados – 4262 eiro. Projekts vēl
nav apstiprināts.
Dome pieņēma arī lēmumu
piedalīties pārrobežu projektā ar
Igaunijas un Krievijas pašvaldībām,
kura rezultātā 2012. gadā tiktu
uzvests mūzikls ar mūsu skolēnu
piedalīšanos. Mūsu ieguvums –
apskaņošanas aparatūra aptuveni
16 000 eiro apmērā un iespēja mūzikla dalībniekiem piedalīties ļoti
interesantā projektā. Projekts vēl
nav apstiprināts.
Projektu vadītāja
Inese Upmale

Baldones vidusskolas skolēnu vecāku ievērībai

Liels lūgums, vedot bērnus uz un no skolas, nenovietot automašīnas skolas darbiniekiem paredzētajā stāvlaukumā. Kā arī nenovietot
automašīnas tā, ka citām (jo īpaši skolas darbinieku) automašīnām
nav iespējas ne iebraukt, ne izbraukt no skolas teritorijas.
Baldones vidusskola
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Piektdiena, 21. janvāris, 2011

Foto: Elīna Ķempele

Pasniegtas piemiņas zīmes
barikāžu dalībniekiem   

Ar barikāžu dalībnieka piemiņas zīmēm apbalvotie Baldones novada iedzīvotāji

lībnieka piemiņas zīmi apbalvotie Baldones novada iedzīvotāji:
Valda Āboliņa,
Andris Alde,
Ojārs Andersons,
Ausma Balode,
Jānis Balodis,
Aleksandrs Beinradts,
Jānis Berķis,
Jānis Broks,
Voldemārs Bunkšis,
Modris Dāboliņš,
Vilma Daubure,
Grigorijs Demidovs,
Irēna Aina Diļbo,
Vladislavs Diļbo,

Ansis Freienbergs,
Andris Gauja,
Ivars Janičenoks,
Broņislavs Juzefovičs,
Andris Kalve,
Viktors Keirišs,
Gundars Knohenfelds,
Raimonda Kombecova,
Imants Lapiņš,
Daina Lejasmeijere,
Varis Lejasmeijers,
Juris Līcis,
Andris Lūcis,
Jānis Ļaksa,
Jānis Mendziņš,
Ilze Ozoliņa,
Māris Pigits,
Arvīds Plūme,
Uva Segliņa,
Raitis Seisums,
Austra Sladze,
Emma Smilga,
Jānis Imants Straume,
Aleksandrs Šacis,
Līga Vanka,
Daira Vilciņa,
Andrejs Vilšķersts,
Marija Volocka,
Juris Zeltiņš,
Edgars Zvejnieks.
1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīme ir Latvijas
Republikas valsts apbalvojums,
kas izveidots, lai godinātu aktīvos Latvijas neatkarības aizstāvjus
par 1991. gada janvārī un augustā
parādīto drošsirdību, pašaizliedzību un iniciatīvu, par ieguldījumu
organizatoriskajā un apgādes darbā, kā arī tām personām, kuras
morāli un materiāli atbalstīja
barikāžu dalībniekus.
Elīna Ķempele

Viena no godinātajām barikāžu dalībniecēm Emma Smilga pateicībā par šāda pasākuma organizēšanu
Jurim Kārkliņam pasniedz pašas darinātu māla medaļu. Centrā Domes priekšsēdētāja Karina Putniņa.
Piektdien, 14. janvārī, Baldones kinoteātrī notika unikāls pasākums – 1991. gada
barikāžu 20. gadadienas atceres ietvaros 44 Baldones
novada iedzīvotājiem un viņu
tuviniekiem svinīgi tika pasniegtas barikāžu dalībnieka
piemiņas zīmes. Apbalvojumus
pasniegt bija ieradies Latvijas
Pašvaldību savienības priekšsēdētājs A. Jaunsleinis.

Svinīgo brīdi atklāja pasākuma organizators, Zemessardzes
17. Pretgaisa aizsardzības bataljona štāba virsseržants baldonietis Juris Kārkliņš.
Uzsverot vēstures neaizmiršanas nozīmi, klātesošos
uzrunāja arī Baldones novada
Domes priekšsēdētāja Karina
Putniņa.
Muzikāli pasākumu bagātināja Baldones mūzikas pamat-

skolas audzēkņu vokālie un instrumentālie priekšnesumi. Kad
barikāžu dalībnieku godināšana
bija noslēgusies, turpat Baldones kinoteātrī varēja noskatīties
J. Podnieka studijas dokumentālo filmu par 1991. gada barikādēm.
Savukārt vakara noslēgumā
tika aizdegts ugunskurs piemiņas vietā pie baznīcas.
Ar 1991. gada barikāžu da-

Klātesošos uzrunā Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdētājs
A. Jaunsleinis.
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Dāvinājums mums – metāli projektam Pie “Mercendarbes”
bērniem viesojas iekšlietu
ministre Linda Mūrniece

Skolotājs Arnolds Ziemelis demonstrē metālapstrādes darbnīcas aprīkojumu SIA “Global Steel Service” pārstāvim Andrejam Balandinam.
Viesi apskatīja skolas kokapstrādes un jauniekārtoto metālapstrādes darbnīcu. Jauki bija
dzirdēt, ka viesus ļoti patīkami
pārsteidzis tas, ka parastā vidusskolā var būt tik labi aprīkotas
darbnīcas, kurās tiek radīti tik
interesanti darbi.
Uzklausījām informāciju par
uzņēmuma darbību, nepieciešamo darba spēku un vēlreiz saņēmām apstiprinājumu, ka mūsu
darbs ir svarīgs un ar nākotnes
potenciālu – ražotājiem vajadzīgs.
Īpaši atzinīgi uzņēmuma pārstāvji vērtēja mūsdienīgo aprīkojuma komplektu (viņi ražošanā
izmanto tādu pašu aprīkojumu,
tikai daudz lielākos izmēros).
Svarīgi, ka, apgūstot metālapstrādes principus un arī programmu

SolidWork, skolēni ir krietni labāk sagatavoti darba tirgum un
turpmākai zināšanu apguvei gan
profesijā, gan arī mācībām inženierzinātnēs RTU vai citur.
Pastāstījām gan par skolu,
gan projektu un skolotāju darbu, kā arī par pilsētu. Tā sarunās nemanot pagāja vairāk nekā
2 stundas.
Norunājuši sadarbību turpināt un arī saņēmuši uzaicinājumu interesentu grupai apmeklēt
uzņēmumu, draudzīgi šķīrāmies.
Guvām labu noskaņojumu un radošas iedvesmas devu turpmākam darbam.
Skolas un baldoniešu vārdā
sakām paldies par tik vajadzīgo
atbalstu.
Arnolds Ziemelis

Īsi pirms Ziemassvētkiem, 2010. gada 16. decembrī, Baldones
novada Sociālo pakalpojumu centrā “Mercendarbe” viesojās
iekšlietu ministre Linda Mūrniece, kura bērniem pasniedza
Iekšlietu ministrijas darbinieku sarūpētas Ziemassvēku dāvanas. Tās lieti noderēs viņu ikdienas dzīvē – apģērbs, ragavas,
rotaļlietas, atstarotāji u. c.

Foto: Elīna Ķempele

Taču ar aprīkojumu vien nepietiek. Lai pilnvērtīgi apgūtu iemaņas, nepieciešami arī materiāli.
Kokapstrādē nu jau visus 4 gadus
materiālus skolēniem, pateicoties
aktīvai darbībai un partneru atbalstam, sarūpēja skolotājs Arnolds Ziemelis. Bet kā ar metālu?
Veidojot sadarbības tīklu
SFL finansētā projekta ietvaros,
panākts pozitīvs rezultāts – SIA
“Global Steel Service” praktiskais
atbalsts.
Esot izstādē (un atkal par
iespēju paldies jāsaka partneriem – Jelgavas RPIC Metālapstrādes nodaļas vadītājam Mārim
Ernstsonam un Igaunijas firmai
“CadON”) iepazināmies ar uzņēmuma “Global Steel Service” stendu un redzējām, ka šī uzņēmuma
darbība ir interesanta Baldones
projektam. Sarunās noskaidrojās,
ka personāls ir patiesi ieinteresēts
sadarbībai.
Pēc telefoniskām pārrunām
notika arī pirmā vizīte, kurā piedalījās SIA “Global Steel Service”
pārstāvji Jekaterina Kirillova un
Andrejs Balandins. Dzeltenais
autobusiņš atveda ne tikai viesus, bet arī praktisku ieguldījumu – metālapstrādē izmantojamus tērauda atlikumus, katram
skolēnam lietošanai izmantojamas metāla pamatnes un plazmas griešanas paraugus. Skolēnu
rīcībā nu ir gandrīz tonna dažādu
metāla gabalu, ko varēs izmantot
tālākā darbībā gan pamatizglītībā,
gan interešu izglītībā.

Foto: no A. Ziemeļa personīgā arhīva

Baldones vidusskolā, sadarbojoties vairākiem partneriem, izveidots darbnīcu komplekss.
Īstenojot Sorosa fonds Latvija iniciatīvā “Pārmaiņu iespējas skolām” finansēto projektu “Daudzpusīga, mūsdienīga uz iedzīvotāju vajadzībām un praktisku darbību orientēta darbnīcu kompleksa izveidošana Baldones novadā, apvienojot formālās un neformālās izglītības iespējas un
vietējās sabiedrības resursus”, projekta Nr. 2009-SMSC-50. (devīze: “Laiki nav svarīgi. Svarīgs
ir cilvēks.” (I. Ziedonis)), saņēmām metālapstrādes darbnīcas aprīkojumu un 3D programmas
SolidWork komplektu.

Iekšlietu ministre Linda Mūrniece (centrā) kopā ar Rūdi, Bruni un
mercendarbiešiem. Pa kreisi no ministres – sociālo pakalpojumu centra
direktors Kristaps Keišs ar dēliņu
Ministre bija sagādājusi arī
kādu nemateriālu dāvanu – viņa
lasīja bērniem pasaku, pasaku par
draudzību un labestību. L. Mūrnieces novēlēja arī visiem klātesošajiem iegūt labus un uzticamus
draugus.
Iekšlietu ministrijas pārstāvji
todien nebija vienīgie viesi. Ciemos bija ieradušies arī runcis
Rūdis un bebrs Bruno no Valsts
policijas, lai atgādinātu par ceļu
satiksmes drošības noteikumiem.
“Mercendarbes” iemītniekus
ļoti iepriecināja Baldones novada
Domes sagādātais Ziemassvētku
pārsteigums – brauciens uz cirku.
Šo dāvanu pasniegt bija ieradušās

Domes izpilddirektore Ilze Simsone un kultorgs Inta Vidže.
“Mercendarbes” bērniem pašiem arī ir daudz ko dot. Ar dzejoli gan savējos, gan viesus iepriecināja mazā Kristiāna. Savukārt
lielākie bērni bija sagatavojuši
interesantu teatrālu uzvedumu
“Ziemassvētki”. Muzikāli pasākumu bagātināja Baldones mūzikas
pamatskolas vokālais ansamblis.
Iekšlietu ministrija sadarbību
ar “Mercendarbi” iecerējusi turpināt arī 2011. gadā, organizējot
tās bērniem un jauniešiem dažādus informatīvus un izglītojošus
pasākumus.
Elīna Ķempele

Pateicība
2010. gada 11. novembrī mājas Krasta ielā 1 dzeramā ūdens akā ļaundari
ielēja tehnisko eļļu. Pēc padoma un
palīdzības vērsos pie SIA “Būks”.
Nekavējoties palīdzēt atsteidzās SIA
“Būks” valdes loceklis Nikolajs Ļeoņenko un uzsāka akas izsūknēšanu, bet
diemžēl aku attīrīt no eļļas neizdevās.
N. Ļeoņenko no Salaspils izsauca SIA
“LONAS-S” šim nolūkam paredzētu mašīnu un turpināja akas attīrīšanu. Viņš
noorganizēja arī SIA “Vides Audits” akas
ūdens tīrības laboratorisko analīzi.
Sirsnīgs paldies Nikolajam Ļeoņenko
par operatīvu palīdzību un cilvēcisku

attieksmi man grūtā brīdī.
Būtu mums vairāk šādu apzinīgu un
izdarīgu iestāžu vadītāju un darbinieku kā N. Ļeoņenko. Esmu pārliecināta,
ka mums visiem tad klātos labāk, arī
valstij.
Paldies kaimiņiem Samiļiniem, kuri
divu nedēļu laikā visiem Krasta ielas 1
astoņu dzīvokļu iedzīvotājiem ļāva
ņemt ūdeni no savas mājas akas.
Liels paldies! Lai jums visiem sirsnīgs
un veiksmīgs 2011. gads!
Zinaida Šenberga,
Krasta ielā 1, Baldonē
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Sirsnīgs PALDIES
atsaucīgajiem
ziedotājiem!
2010. gada Ziemassvētku labdarības akcija
aizsākās pirmās Adventes
svētdienā “Mežvidu krodziņā”. Krodziņa saimniece Biruta Rolle bija izteikusi vēlēšanos labdarības
akcijas ietvaros atjaunot
kādu nesenu tradīciju –
katru Adventes svētdienu līdz Ziemassvētkiem
aicināt savā kafejnīcā
divdesmit piecus cilvēkus, lai dāvinātu viņiem
svētku pusdienas. Sirsnīgs paldies Birutai par
laipno un sirsnīgo sagaidīšanu! Paldies čaklajām
virējām par sātīgajām
pusdienām!
Tuvojoties Ziemassvētkiem, Baldones novada iedzīvotāji un uzņēmēji aktīvi iesaistījās tradicionālajā
Ziemassvētku labdarības
akcijā, ziedojot savu artavu speciālajā bankas kontā
vai ziedojumus nogādājot
personīgi Sociālajā dienestā. Paldies par atsaucību un
sirsnību!
Pateicoties jums, labas
gribas cilvēkiem, Sociālais dienests sadarbībā ar
pensionāru padomi lūkoja
sarūpēt mazu prieka brīdi
grūtībās nonākušiem cilvēkiem un ģimenēm! Jūsu
saziedotās dāvaniņas šajos
svētkos dažās mājās bija arī
vienīgais iepriecinājums.
Nevajag nemaz tik daudz,
lai cilvēks smaidītu!
Ļoti siltas un krāsainas
dāvaniņas sarūpēja Austra
Kobzeva un Ruta Hrola (no Bauskas novada).
Ziemas aukstumā daudzas
kājas un kājiņas sildīs viņu
vilnas zeķēs un zeķītēs ieadītais sirds siltums. Tikpat
silts paldies mūsu čaklajām
rokdarbniecēm!
Paldies Dairai Vilciņai
par veselīga gada vēlējumiem un vitamīniem to
starpā! Sirsnīgs un veselīgs
paldies!
Ar laba vēlējumiem
Ziemassvētkos atsaucās
Viktors Gerdts un Daiga
Birīte – no sirds paldies!
Izsakām pateicību arī
uzņēmējiem: SIA “OK-

TĀNS-A”
Armandam
Apsem, SIA “NĒRINGS”
Aijai un Aigaram Nēringiem, SIA “KRĪGA” Inesei
Krejānei, SIA “VĪGRANTI”
Jānim Baltmanim un Aivaram Bunkšim, SIA “DUETS” Ligitai Rīterei, SIA
“Leiti X” Jānim Leitānam,
IU “ZANE-B” Rasmai
Bērziņai, ZS “MĀRAS PILĀTES” Mārītei Ivanānei,
SIA “BALDONES KRIŠS”
Skaidrītei Bojarunecai.
Kopumā šogad tika saziedoti 795 lati. Ziemassvētku paciņās iegūla konfektes,
piparkūkas, mandarīni, citroni, Ziemassvētku kēkss,
kafija, tēja un praktiska
pielietojuma piemiņas veltes – frotē dvielītis un eglīšu svecītes. Ģimenes dāvanās papildus iekļāvām eļļu,
cukuru, kakao, makaronus,
žāvētas gaļas gabaliņu, zirņus, putraimus, kā arī flomāsterus un pildspalvas
bērniem. Un Bauskas novada rokdarbnieču sarūpētās
zeķes un zeķītes.
Vēl katru saņēmēju
priecēja bērnu gatavotās
un zīmētās Ziemassvētku
apsveikuma kartiņas. Paldies bērniem!
Uzņēmīgākie pensionāri, kā allaž, ar lielu atbildību palīdzēja dāvanas nogādāt tuvākās un attālākās
mājās. Liels paldies viņiem
par to!
Nobeigumā divi teikumi
no vēstules, kuru atsūtījusi
cienījama vecuma kundze:
“Vēl tikko skatījos pa logu un
šķita – visa pasaule sasalusi,
vientuļa. Tikai viens zvans pie
durvīm, un neesi vairs vientuļš. Vientulības sajūta kliedēta, un saproti, ka atgriezies
prieks par dzīvi. Paldies, ka
atcerējāties mani…”
Vārds “PALDIES”, visticamāk, cēlies no vārdu
salikuma “palīdzi, dievs”.
Līdz ar to, katru reizi, sakot
kādam paldies, mēs vienlaikus vēlam tam palīdzību no
augstākiem spēkiem.
Mēs sakām
PALDIES JUMS!
Pateicībā un cieņā –
visi Sociālā dienesta
darbinieki
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Jaungada un Vecgada balle senioriem
2011. gada 8. janvārī norisinājās Jaungada un Vecgada balle Baldones pensionāriem. Balle
bija ļoti apmeklēta, un jautrība
tajā valdīja jau no paša sākuma.
Pasākumu bagātināja gan dzejas
deklamācijas, gan Baldones izcilās
vēderdejotājas un moderno deju
priekšnesumi. Vēl balles viesiem bija
iespēja baudīt profesionālu līnijdeju
priekšnesumu Baldones bibliotēkas
darbinieces Ketijas Kemleres un viņas
draudzenes Daces Zundas izpildījumā. Ar dziesmām, deju mūziku un
rotaļām bija ieradušies Andris un
Inta Gailīši no Mazās Ģildes. Intai
izdevās no sēdvietām izkustināt un
jautrās rotaļās iesaistīt gandrīz visus
balles apmeklētājus. Kā izrādījās, Inta
Gailīte nāk no Baldones un ir mācījusies Baldones vidusskolā, tāpēc
balles viesu vidū atpazina vairākus
savus skolotājus.
Labu mūzikas izvēli apliecināja tas, ka dejotgribētāju netrūka ne
brīdi. Un būtu dejojuši vēl ilgāk, ja
vien pēkšņi nebūtu pazudusi elektrība.
Tā nu dejotāji pamazām sāka izklīst.
Vēlot cits citam veselīgu šo gadu un
sakot “uz tikšanos nākamgad!” šajā
pašā vietā un laikā.
Man šī bija pirmā pensionāru balle Baldonē, varu teikt – man patika.
Patika tas, ka visi bija atsaucīgi,
sirsnīgi un jautri – piedalījās gan rotaļās, gan dziesmās un dejās, kā arī ēšanā. Galds nudien bija bagātīgi klāts.
Par to visu jāpateicas Mārai Skujai,
jo viņa bija tā, kura zvanīja, mudināja un atgādināja, ka ir jānāk. Un
atnāca arī, turklāt vairāk nekā bija
pieteikušies!
Priecēja tas, ka visi bija pašu ļaudis. Gan muzikanti no Mazās Ģildes,
gan dejotāji, gan arī mēs paši – baldonieši.
Mudīte Upatniece, viena no
senioru balles apmeklētājām

Balles sākumā ar skaistām dzejas vārsmām visus iepriecināja pensionāru
padomes locekle Rasma Rozenštrauha.

Uzstājas Baldones vēderdejotājas.

Baldones seniori pie svētku galda

Dejas un draudzēšanās
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Laimīgu jauno gadu!

Galda teniss
Sievietēm un vīriešiem

Notiek 19. februārī
Baldones sporta kompleksā.
Pieteikšanās pa tālr. 26335442
līdz 16. februārim.
Dalībnieku reģistrēšanās sacensību dienā
no plkst. 9.00 līdz 9.30.
Sacensību sākums plkst. 10.00

Dalības maksa – Ls 2.
Sīkāka informācija pa tālr.
26335442.

Sākusies pieteikšanās Jauno
izpildītāju konkursam “Nāc
sadziedāt”
Nāc sadziedāt
Un izkrāso šo dienu,
Nāc sadziedāt,
Lai vārdi silda mūs,
Nāc sadziedāt,
Šeit visi ir par vienu,
Ja vajadzēs,
Tad viens par visiem būs!
(Guntars Račs)
2011. gada 19. martā Rīgas
Stradiņa universitātes Aulā norisināsies Jauno izpildītāju konkurss
“Nāc sadziedāt”, kurā tiks atklāti
jauni, talantīgi, daudzsološi Latvijas jaunie izpildītāji!
Konkursā aicināti piedalīties
bērni un jaunieši no visas Latvijas vecumā no 5 līdz 20 gadiem. Lai pieteiktos konkursam,
jāaizpilda noteikta parauga pieteikuma anketa, ko līdz ar konkursa nolikumu var atrast vietnē
www.nacsadziedat.lv.
Pieteikumi no solo izpildītājiem un popgrupām tiks pieņemti
līdz 14. februārim. Konkursantiem
jāsagatavo viena latviešu komponista dziesma latviešu valodā.
Dalībnieku sniegumus vērtēs
profesionāla un kompetenta žū-

rijas komisija piecu cilvēku sastāvā – Guntars Račs, Ieva Kerēvica,
Igo, Aigars Grāvers un Mirdza
Zīvere.
“Meklē savu balsi, lai skan,
meklē savas sirdsdomas, lai ieliktu tās mūzikā, meklē drosmi
piedalīties, lai parādītu sevi, lai
aizrautu un saviļņotu arī citus,
kad cilvēki dzied, viņi stāv pāri
ikdienai, nāc un piedalies arī tu
kopīgi radītos svētkos,” aicina
konkursa vadītāja Aina Poiša.

Atbalsta:

Rīgas Stradiņa universitāte,
Tallink, Inbox.lv ledus halle, ziedu
salons “EE”, Fazer, Valleta, Fantasy park, “Digitālā pele”, “GG audio”, Moora, Islande hotel, Mammam.lv/Tetiem.lv, Draugiem.lv,
Kasnotiek.lv, Easyget.lv, Delfi.lv;
fotogrāfs – Valters Preimanis
Informāciju sagatavoja konkursa
“Nāc sadziedāt” direktors
Sandis Mohovikovs, tālr.
29131458, sandis@nacsadziedat.lv

Baldoniešu sarūpētās pārtikas pakas
Svētki izskanējuši, jaunais
gads rit pilnā sparā, tomēr
noteikti vēlamies pateikt paldies visiem tiem bērniem, kuri
atsaucās aicinājumam piedalīties labdarības akcijā “Uzzīmē
ziemu” un ar saviem fantastiskajiem Ziemassvētku apsveikumiem iepriecināja Baldones
iedzīvotājus, kā arī Sociālā
dienesta sadarbības partnerus
Talsos, Ventspilī, Rīgā, Ķekavā,
Zviedrijā un Jelgavā.
Paldies Baldones bērnudārza
rūķīšu grupas bērniem un pūcītes
grupas bērniem.
Paldies Baldones vidusskolas
pirmās klases skolēniem, 2.b klases
skolēniem, 3.b klases skolēniem,
4.b klases skolēniem, personīgi
Ričardam Pigitam.
Paldies Baldones mākslas skolas 3.a klases audzēkņiem.
Paldies par entuziasmu, atsau-

cību un ieguldīto darbu arī bērnu
skolotājām, jo, pateicoties jūsu pamudinājumam bērniem iesaistīties labdarības akcijā, 220 prieka
mirkļu un smaidu šajos svētkos
bija vairāk.
Esam gandarīti par jūsu paveikto darbu un labprāt ideju par
labdarības kartiņu gatavošanu
paturēsim arī nākamajos Ziemassvētkos.
Uz tikšanos!
Baldones novada Sociālā
dienesta darbiniece
I. Deņisenoka
P.S. No Baldones vidusskolas
pārstāvjiem pirms Ziemassvētkiem
Sociālais dienests saņēma skolēnu,
viņu vecāku un skolotāju sarūpētās
Ziemassvētku labdarības pārtikas
pakas, kuras sadalījām 20 Baldones
ģimenēm. Visas ģimenes un Sociālā dienesta darbinieki pateicas par
labo ideju sarūpēt pārtiku grūtībās
nonākušām ģimenēm.

Ielūgums uz “Alfa” kursu
Kāda ir dzīves jēga? Kāpēc
pasaulē ir ciešanas? Vai Dievs ir?
Kas notiek, kad mēs mirstam?
Vai ir iespējama piedošana?

“Alfa” kursu atbalsta visas galvenās kristīgās konfesijas.

No 2011. gada 1. februāra līdz
12. aprīlim otrdienās plkst. 19.00
restorānā “Millenium”

Tas ir paredzēts ikvienam, īpaši
tiem, kuri:
■■ vēlas iepazīt kristietību;
■■ ir jauni kristieši;
■■ nesen pievienojušies draudzei;
■■ vēlas atsvaidzināt savas zināšanas par kristīgo ticību;
■■ meklē pārmaiņas savā dzīvē;

Kas ir “Alfa”?

“Alfa” kursa pamatā ir 15 lekcijas, kurās aplūkotas tādas tēmas kā
“Kas ir Jēzus?”, “Kādēļ un kā man
lūgt?” u. c. Pēc katras lekcijas mēs
dalāmies mazajās grupās, lai veltītu
laiku pārrunām.
“Alfa” kurss ir iespēja ikvienam
iepazīt kristīgo ticību.
Kurss notiek atbrīvotā, saviesīgā,
draudzīgā un jautrā gaisotnē.
Katras nodarbības sākumā ir
kopīgas uzkodas, kas ir iespēja arī
citam citu iepazīt.
Klausies, uzzini, diskutē un atklāj, jautā jebko.

Tu paliksi asnā, tu paliksi graudā,
Tu paliksi dziesmā šai dienā varbūt.
Bet vienmēr uz zemes starp ļaudīm,
Starp savējiem tev vajadzēs būt.
(I. Sabanska)

Foto: no Baldones pensionāru padomes arhīva

Mūsu novadam vienkārši ir
paveicies ar ļoti atsaucīgu Domes vadību un Sociālo dienestu.
Arī par šī gada balli no visiem
senioriem liels paldies Domes
priekšsēdētājai Karinai Putniņai,
Sociālā dienesta vadītājai Maldai
Meijerei un kultorgam Intai Vidžei. Paldies arī Inesei Krejānei
un viņas komandai par gardo
mielastu un laipno uzņemšanu.
Paldies vidusskolas direktorei

Dzintrai Knohenfeldei un skolas
laipnajiem darbiniekiem, kuri
arī šogad lika mums justies laipni gaidītiem. Paldies Helmutam
Nezinim par galdu un krēslu sarūpēšanu. Paldies Rasmai no pensionāru padomes par skaistajām
dzejas vārsmām. Prieks, ka visiem
dalībniekiem bija gaišs prāts un
labs garastāvoklis!
Jaunajā gadā novēlu pensionāru padomei labu veselību, aktīvu
garu un dzīvesprieku. Vēl novēlu labu sadarbību mūsu novada
ikdienā.
Pensionāru padomes
priekšsēdētāja Māra Skuja

Foto: no Baldones Sociālā dienesta arhīva

Baldones senioru Vecgada
balle nu jau kļuvusi par ilggadēju tradīciju ar savu vēsturi
gandrīz 20 gadu garumā.

NOSLĒGUMS LABDARĪBAS
AKCIJAI “UZZĪMĒ ZIEMU”

7

Kam paredzēts “Alfa”
kurss?

Cik tas maksā?

Kurss notiek bez dalības maksas, ar iespēju ziedot kursa izdevumu segšanai. Kursa beidzējiem būs
iespēja piedalīties konfesionālajās
nodarbībās un 2011. gada jūnijā
kristīties un iesvētīties Baldones
ev. lut. draudzē. Papildinformācija un pieteikšanās: 26536786,
alfabaldone@inbox.lv,
www.baldonesbaznica.lv.

Andris Gauja

(1931. gada 13. februāris–
2011. gada 12. janvāris)
Andris Gauja dzimis Rīgā.
Jau bērnībā Andra mūža ceļš
izvērtās skarbs – 9 gadu vecumā zēns kopā ar vecākiem tika
izsūtīts uz Sibīriju, Krasnodaru. Tā arī bija pēdējā reize, kad
Andris redzēja savu tēvu.
Skolā Andris gāja turpat
Krasnodarā, vēlāk augstāko
izglītību ieguva Volgogradā. 1957. gadā apprecējās un
1972. gadā kopā ar ģimeni
atgriezās Latvijā. Sāka strādāt
kolhozā “Baldone” par inženieri-mehāniķi. Vēl šobrīd bijušā
kolhoza mehanizatori un speciālisti Andri atceras ar labu
vārdu.
Andris Gauja bija ļoti aktīvs un sabiedrisks cilvēks. Ar
skaistu un skanīgu balsi – no
1977. gada dziedāja korī “Baldone”, vēlāk – korī “Dziedātprieks”. No 1993. gada darbojies
pensionāru padomē. Vienmēr
darbīgs, sirsnīgs un izpalīdzīgs,
tāds Andris paliks mūsu atmiņā.
Vēl gribējās strādāt,
Dzīvot un būt,
Bet pēkšņi – nakts,
Un saule zūd.
(M. Ķempe)
Dziļās sērās atvadāmies no
Andra, kurš 18. janvārī tika
guldīts kapu kalniņā.
Izsakām dziļu līdzjūtību
Andra Gaujas ģimenei.
Vieglas smiltis, Andri.
Baldones pensionāru
padome,
kora “Dziedātprieks”
kolektīvs
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Kāpēc Baldones Sociālā dienesta
izsūtītās vēstules pie adresātiem
nonāca tikai pēc mēneša
2010. gada 14. decembrī Sociālā dienesta vadītāja M. Meijere va/s “Latvijas
Pasts” nosūtīja vēstuli “Par
pasta sūtījumu piegādi” ar
šādu tekstu:

“Baldones novada Sociālais
dienests šī gada 13. novembrī
sagatavoja 20 vēstules vietējiem uzņēmējiem ar lūgumu
piedalīties mūsu tradicionālajā
Ziemsvētku labdarības akcijā un
iemeta tās vēstuļu kastītē pie
Domes, kura, kā vēsta uzraksts,
tiekot iztukšota reizi dienā.
Sākām gaidīt atbildes. Mazliet

Sveiciens maestro
Raimondam Paulam
skaistajā jubilejā

dīvaini likās, ka mēneša laikā
neatsaucas neviens no uzņēmējiem, jo vēstulē bijām izteikuši lūgumu sniegt atbildes līdz
1. decembrim. Taču 13. decembrī uz dienestu piezvanīja firmas
“Oktāns-A” vadības pārstāve un
izteica izbrīnu, kādēļ mūsu vēstule pienākusi tikai tagad – uz
tās esot 13. 12. 2010. Baldones
pasta spiedogs. Šodien, 14. decembrī, Baldones aptiekas vadītāja mums pavēstīja, ka mūsu
vēstuli saņēmusi 13. decembrī,
un uz aploksnes bijuši divi zīmogi – Rīgā 10. 12. 2010. un
Baldonē 13. 12. 2010.

Nākas secināt, ka vēstules
no minētās pastkastītes neviens
nav izņēmis vismaz mēnesi. Bet
varbūt tās jau sen ir nokļuvušas
pilnīgi cita “adresāta” rokās? Vai
šī pastkastīte patiešām bija bojāta, kā jūs mums paskaidrojāt
šīsdienas sarunā pastā?
Tad kādēļ uz kastītes nebija
nepieciešamās informācijas par
to, ka tā šobrīd nav lietojama?
Vai pašlaik tā ir labā lietošanas
kārtībā? Vai varat garantēt, ka
adresātus ir sasniegušas visas
līdz šī gada 10. decembrim Domes pastkastītē iemestās vēstules?”

Saņēmām šādu va/s “Latvijas Pasts” atbildi:

Lielā jubileja

Nevaru es vienaldzīgi klusēt.
Maestro kad jubileju svin –
Nosūtu tam ūdensrozes baltas,
Kuras tikai Vecpiebalgā zied.

Iet treji runči somu pirtī,
Kad lapas pēdējās jau krīt.
No runčiem nevar skaidri zināt,
Vai martā tiksimies vēl mēs.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība izsludina gadskārtējo konkursu.
Šogad meklējam tos bibliotekārus, kuri īpaši sekmīgi darbojas
ar bērniem un jauniešiem:
ɶɶ veicina lasītprieku;
ɶɶ piedāvā kvalitatīvu bērnu un jauniešu literatūru;
ɶɶ piedalās “Bērnu žūrijā”;
ɶɶ izveidojuši “bērnu stūrīti” bibliotēkā;
ɶɶ organizē dažādas aktivitātes bērniem un jauniešiem.

26. februārī Baldones
sporta kompleksā
norisināsies
minifutbola turnīrs

Kāpēc man dziedāt svešu dziesmu,
Ar likumu to vajag liegt.
Kā skanīgu un spožu liesmu
Prot Raimonds jaunu dziesmu sniegt.
Jubilāram novēlu vēl daudz
Jauku, skanīgu dziesmu un ilgus,
Radošus darba gadus!
Arnolds Kaļēvics Baldonē

Mūžībā pavadīti

līdzjūtība
Lai tēva mīla paliek dziļi sirdī,
Par avotu, kur mūžam spēku smelt.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Žanim Gaujam ar ģimeni, tēvu mūžībā pavadot.
SIA “Vecozoli GB” un ZS “Čokas” kolektīvs

Baldones jaundzimušie
Emīlija Freiberga,
Dimitrijs Sandu,
Jasmīna Ozoliņa,
Laura Rozenštrauha,
Haralds Kreizlers
Sirsnīgi sveicam vecākus un
vecvecākus!

Mīļie pagastu bibliotēku apmeklētāji!
Aicinām pieteikt savu bibliotekāru konkursam, atsūtot vēstuli
LNB Atbalsta biedrībai Tērbatas
ielā 75, Rīgā, LV 1001, vai uz
e-pasta adresi gaisma@gaisma.lv.
Priecāsimies arī par fotogrāfijām, kas stāsta par bibliotekāra
aktivitātēm.
Jūsu vēstules gaidīsim līdz
2011. gada 14. martam.

Baltā saulē baltas zeķes adu,
Zilos linus tinu kamolā;
Skan senā mežrozīte klusi,
Kad cielaviņa pretīm skrien.

Biruta Kaibe – 76,
Antis Skuja – 44,
Astrīda Ārija Lasmane – 81,
Broņislavs Juzefovičs – 75,
Edīte Zigrīda Mača – 79,
Maija Denava – 69,
Mihails Sergijenko – 55,
Andris Gauja – 79,
Edgars Mārtiņš
Gruntsakmens – 73
Izsakām patiesu līdzjūtību
piederīgajiem.

MEKLĒJAM
PAGASTA
BIBLIOTEKĀRU –
GAISMAS NESĒJU!

Komandu pieteikšanās līdz
23. februārim pa
tālr. 26335442.
Komanda drīkst pieteikt
10 spēlētājus.
Sacensību sākums
plkst. 10.00.
Komandu reģistrēšanās līdz
plkst. 9.40.
Dalības maksa komandai –
Ls 10.
Sīkāka informācija pa tālr.
26335442.

Sveicam Baldones
jaunlaulātos!

Mairis Cīrulis un Dagnija Vitka
Laime – tā ir viss tavs mūžs.
Vētras, klusums, augsme dabā,
Viss, ko dvēsele dvēselei glabā.
Diena smeldzīgā un labā,
Kad tu līksmē zaru lieci,
Skumīgs esi – meklē prieci,
Raugoties pār koku galiem.

(A. Eglītis)

Sirsnīgi sveicam
janvāra jubilārus!

Milda Grunde – 99,
Velta Brauna – 93,
Olga Tiltiņa – 93,
Emīlija Vīndedze – 91,
Justina Skaraite – 90,
Vera Freimane – 89,
Lidija Briede – 88,
Veronika Litkoveca – 85,
Ērika Slavinska – 85,
Lilija Saksone – 85,
Jevgenija Vorza – 85,
Nadežda Vinogradova – 85,
Vilands Gradovskis – 84,
Erna Nikonova – 84,
Milda Stankusa – 83,
Oļģerts Markevics – 82,
Vija Grauba – 81,
Pēteris Slokenbergs – 81,
Emīlija Bernane – 80,
Aina Miezīte – 80,
Lidija Milovanova – 80,
Emma Smilga – 80,
Brigita Eglīte – 75,
Irēna Kaine – 75,
Rita Skuja – 75,
Aļģirts Antons Venslovs – 75,
Regīna Tarasova – 70,
Anita Fiļipova – 70,
Viesturs Jasis – 70
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