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Baltā pils
vēstures
griežos

Pagājušajā nedēļā Latvijas Republika svinēja savas proklamēšanas gadadienu. Arī Baldonē notika dažādi 18. novembrim vēltīti pasākumi. Baldonietis Arnolds Kaļēvics Latvijai 93.
dzimšanas dienā dāvāja dzejoli.
Saplūst kopā kad Mēmele-Mūsa,
Latvijai dzimšanas dienā
Skaista Tev Vidzeme, Gaujmala tveicē, Caur auglīgiem tīrumiem Lielupe plūst.
Turaidas pilskalnu redzēt kad var;
Skaista Tev Rīga, Vecrīga sirmā,
Un ja vēl Siguldā – Vidzemes Šveicē –
Ja karogs virs pilsētas sarkanbalts plīv.
Gūtmaņa alā veldzēties var.
Skaisti trīs zvaigznes mirdz debesu zilgmē,
Skaisti, ja “Līgo” dziesma vēl skan.
Skaista Tev Latgale, ezeri zili;
Aglonas dievnamā zvani kad zkan.
Tev gadsimtiem, Latvija, ziedēt un zelt,
Drūmi šalc Litenes druvas un sili,
No Baltijas jūras dzintaru smelt.
Pagātnes atmiņas prātā kad nāk.
No Daugavas dzelmes veldzi sev rast
Un latviešu valodu mūžīgi prast.
Skaista Tev Kurzeme, Kuldīgas rumba,
Morica sala un Ēdoles pils;
Skaisti ir pasaules tuksneši, jūras,
Baltijas jūrā viļņi kad palo,
Āfrikas džungļi un Arktikas sniegs.
Dzintaru liedaga smiltīs var rast.
Visskaistāk tomēr pie Dzintara jūras,
Skaista Tev Zemgale, maizes klēts mūsu, Kur ir Tava zeme un mīt Tava cilts.
Turies Latvija!
Rudzu druvas veldrē ja krīt.

Baltā pils 19. gadsimta izskaņā

Turpinājums 4. lpp.

Foto: Elīna Ķempele

31. oktobrī
ekspluatācijā
svinīgi tika
nodota jaunā
Baldones
vidusskolas
ēdnīca

Turpinājums 4. lpp.

"No kreisās: Domes priekšsēdētāja Karina Putniņa, vidusskolas saimnieks Ģirts
Kurmis, Domes galvenais speciālists celtniecības jautājumos Osvalds Usāns,
SIA "LC būve" pārstāvis Sandis Dzērvītis un SIA "Metos" pārstāvis Aldis Žagars."

Piektdien, 4. novembrī, Baldones Sporta kompleksā notika, iespējams, līdz šim lielākais
sporta pasākums kopš sporta
ēkas atklāšanas – Latvijas čempionvienība “VEF Rīga” Latvijas
Basketbola līgas (LBL) I divīzijas
ietvaros šeit aizvadīja mājas spēli,
kur tikās ar “BA Turība” komandu. “VEF Rīga” ar 94:63 uzvarēja
Biznesa augstskolu “Turība” un
izcīnīja sesto uzvaru Latvijas Basketbola līgas (LBL) čempionātā.
Uzvarētāju labā 16 punktus guva
Antans Kavaļausks. Zaudētāju
komandā ar 12 punktiem rezultatīvākais bija Jānis Antrops. Skatītājus “VEF Rīga” spēlē Baldonē
izklaidēja gan kluba karsējmeitenes, gan DJ Get Dizzy.
“VEF Rīga” šosezon mājas
spēles LBL čempionātā aizvada
dažādās Latvijas pilsētās. Baldoni
vefieši izvēlējās tādēļ, ka tieši šeit
savulaik gaitas basketbolā sācis
pašreizējais “VEF Rīga” kapteinis
Kristaps Janičenoks, kurš laukumā devās arī 4. novembra spēlē.
Šī bija pirmā reize, kad Baldones sporta kompleksā viesojās

Foto: Mikus Kļaviņš

Foto: Elīna Ķempele

“VEF Rīga” Baldones Sporta
kompleksā uzvar BA “Turība”!

Spēles karstumā. Ar bumbu pie
groza – Kristaps Janičenoks
tik augsta līmeņa basketbola komandas un pasākumu apmeklēja tik liels skaits vietējo un viesu
līdzjutēju.
Edgars Brigmanis,
Baldones sporta
kompleksa direktors
Rakstā izmantotā informācija daļēji ņemta no basketbola kluba
“VEF Rīga” vietnes www.vefriga.com.

Svarīgs paziņojums SIA “BŪKS” klientiem
Maksājumus par SIA “BŪKS” pakalpojumiem lūdzam veikt
a/s “SEB banka” konta nr. LV26UNLA0050017956926, nevis uz līdzšinējo kontu Krājbankā, jo šīs bankas darbība šobrīd ir apturēta!
SIA “BŪKS”
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Domes aktualitātes

Aicinām parakstīties PRET plānoto vērienīgo
valsts mežu izciršanu Baldones novadā!

Finanšu un attīstības
jautājumi:

A/s “Latvijas Valsts meži”
2012.–2014. gadā Baldones novadā plāno vērienīgu un koncentrētu mežu izciršanu galvenajā
cirtē pēc bloku ciršu metodes.

Domes sēdes notika 19. oktobrī un 2. novembrī.

• Dome pieņēma zināšanai pašvaldības nekustamo īpašumu apsekošanas darba grupas ziņojumu;
• tika pieņemti pašvaldības saistošie noteikumi “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas
aprites kārtību Baldones novadā”;
• tika precizēts viena nekustamā
īpašuma nodokļa parāda apmērs,
kas nodots bezstrīda piedziņai;
• Dome pieņēma lēmumu par
Ls 0,15 piemaksu pie mērķdotācijas 1. klases skolēnu pusdienām;
• tika izveidota darba grupa PII
“Vāverīte” turpmākās attīstības
jautājumu risinājumu izstrādei;
• Dome apstiprināja SAC “Baldone” maksas pakalpojumu cenrādi;
• tika pieņemts lēmums par Baldones Goda pilsoni;
• Dome pieņēma grozījumus
nolikumā “Baldones sakoptākais
nams un lauku sēta” un apstiprināja
2011. gada konkursa rezultātus;
• tika izveidota komisija vidusskolas ēdnīcas kompleksa pieņemšanai ekspluatācijā;
• Dome atteicās no viena izsolei
nodotā nekustamā īpašuma iegādes par izsoles sākumcenu.

Zemes lietas:

• Dome atļāva uzsākt nekustamā īpašuma zemes ierīcības

projekta izstrādi “Lejzemniekos”,
“Čokās”, “Akačos”;
• tika apstiprināts zemes ierīcības projekts īpašumiem “Pladas”
un “Kalnarāji”;
• Dome sadalīja zemes īpašumu “Vārpu ferma” 3 zemes vienībās un atzina vienu vienību kā
pašvaldībai piekrītošu tās patstāvīgo funkciju veikšanai;
• tika grozīts Domes lēmums
par zemes vienībām Senču ielā
2A, 4A, 6A;
• tika piešķirts nosaukums īpašumam “Mežindras”;
• Dome mainīja zemes lietošanas mērķi īpašumam Daugavas
ielā 6A uz neapgūtu individuālo
māju apbūvi;
• tika labots Domes lēmums par
LVM vienu zemes vienību, mainot
kļūdaini ierakstīto teritorijas kodu.
• Dome atļāva vienam SPC
“Mercendarbe” audzēknim apmeklēt PII “Vāverīte”;
• Dome noraidīja vienu iesniegumu par dzīvesvietas deklarācijas anulēšanu;
• tika atjaunoti sociālo dzīvokļu īres līgumi uz dzīvokļiem Krasta ielā 17–2 un Strēlnieku ielā
1–5.
Karina Putniņa,
Domes priekšsēdētāja

Būvvalde informē
Būves adrese

Būves nosaukums

Būvvaldes lēmums

“Puriņi”, Baldones pagasts, Baldones novads
“Žagariņi”, Baldones pagasts, Baldones novads
“Jaunsīgas”, Baldones pagasts, Baldones novads
“Jaunaustras”, Baldones pagasts, Baldones novads
Parka iela 1, Baldone, Baldones novads
“Misa” nr. 64, Baldones pagasts, Baldones novads

Saimniecības ēka
Dīķa izveide
Dīķa izveide
Dzīvojamā māja
Dzīvojamā māja
Dārza mājas rekonstrukcija

Izsniegt PAU*
Izdota atļauja
Izdota atļauja
Izsniegt PAU*
Izsniegt PAU*
Izsniegt PAU*

* PAU – plānošanas un arhitektūras uzdevums

Iespēja atbalstīt bērnus bāreņus un bez vecāku
gādības palikušos bērnus, iesaistot viņus darbā
Baldones novada Sociālo pakalpojumu centra “Mercendarbe” ieviestā
motivācijas un disciplinēšanas programma “MODI” nodrošina bērnu resocializāciju un atgriešanos sabiedrībai pieņemamā sociālajā vidē apgūstot
atbilstošu uzvedību un sabiedrībā pieņemtās normas. Lai programmas pozitīvie rezultāti sniegtu vēl lielāku ieguvumu bērnu bāreņu un bez vecāku
gādības palikušo bērnu attīstībā un sociālo prasmju pilnveidē, aicinām ikvienu Baldones novada iedzīvotāju iesaistīties programmas darbībā.
Tas ir pavisam vienkārši – tu vari piedāvāt darbu!
Darbs ir sociālo prasmju attīstības pamats – bērnam mēs ļaujam iemācīties atbildību, uzmanības noturību, koncentrēšanās spēju, attīstām fizisko veselību, sīko motoriku un veidojam izpratni par to, kā tiek pelnīta nauda, lai nodrošinātu savu labklājību. Bērni vecumā no 15 gadiem ir gatavi
grābt lapas, pļaut zāli, piedalīties dārzu darbos, tīrīt sniegu ziemā, uzkopt
māju, krāsot ēkas, vienkārši, palīdzēt dažādos ikdienas darbos.
Kas notiek tālāk, kad nauda ir nopelnīta? Bērni tiek mācīti plānot tās
izlietojumu, lai tas būtu racionāls un pamatots. Patstāvīgā dzīvē naudas
plānošana un racionāla tērēšana būs galvenais pamats sevis nodrošināšanai ar ēdienu, pajumti, apģērbu un izglītošanos.
Ja jums ir iespēja nodarbināt dažādos piemājas darbos pusaudžu zēnus
un meitenes, tad aicinām sazināties ar centra “Mercendarbe” direktoru Kristapu Keišu pa mob. tālr. 26176050 vai elektroniski – info@bernunams.lv.

Parakstīties varēs līdz š. g.
28. novembrim: Domes kancelejā, vidusskolā un sporta kompleksā pie dežurantiem, bērnudārzā, bibliotēkā, aptiekās, ārstes
Ā. Ancānes privātpraksē, frizētavā, veikalos “Herbis”, “Namiņš”
u. c., arī Mežvidu veikalā un krodziņā un Mežvidu benzīntankā,
kā arī pie brīvprātīgajiem.
Ar Baldones novada Domes
vēstuli un kartogrāfisko materiālu var iepazīties interneta vietnē
www.baldone.lv.
Vides komisija un iedzīvotāju
iniciatīvas grupa

Baldonē noslēdzas ERAF līdzfinansēta satiksmes projekta ieviešana

Sociālie jautājumi:

Saņemtie būvniecības iesniegumi un uzskaites
kartes 2011. gada oktobrī
Nr.p.
k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Plānots nocirst turpat 400 ha
pieaugušas meža audzes (aptuveni
170 000 m³ koksnes). Vairāki kailciršu bloki izvietoti potenciālajās
rekreācijas teritorijās, piemēram,
ap Riekstukalnu. Vairākas kailcirtes plānotas pilsētas robežai piegulošajos mežos un gar autoceļiem.
Baldones novada Domei un
iedzīvotājiem tas nav pieņemams,

jo neatbilst ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas principiem − netiek ņemtas vērā vietējo iedzīvotāju
intereses saskaņā ar LR Satversmes
115. pantu – “Valsts aizsargā ikviena tiesības dzīvot labvēlīgā vidē,
sniedzot ziņas par vides stāvokli un
rūpējoties par tās saglabāšanu un uzlabošanu”. Tāpat uzskatām, ka viena
uzņēmuma ekonomiskās intereses
nevar vērtēt augstāk par novada iedzīvotāju interesēm un tiesībām.
Aicinām iedzīvotājus paust
savu viedokli un parakstīties PRET
2012. gadā plānoto vērienīgo valsts
mežu izciršanu Baldones novadā!

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

31. oktobrī Baldonē noslēdzās
Eiropas Reģionālās attīstības fonda
(ERAF) līdzfinansētā projekta “Satiksmes drošības uzlabojumi Baldones pilsētā” ieviešana. Projekta
realizēšanas gaitā ir sasniegts izvirzītais mērķis – uzlabota satiksmes
drošība Baldones pilsētā, likvidējot
potenciāli bīstamās vietas un veidojot gājējiem un riteņbraucējiem
drošu infrastruktūru, nošķirot
tos no transportlīdzekļu plūsmas.
Projekta rezultātā ir samazināts
apdraudējums gājēju un velosipē-

distu drošībai Rīgas ielas posmā
no Mežvidu ielas līdz Pilskalna
ielai vairāk nekā viena kilometra
garumā, pateicoties projekta ietvaros veiktajai gājēju celiņa izbūvei,
un nodrošināta droša Rīgas ielas
šķērsošana, pateicoties izveidotajai
apgaismotai gājēju pārejai.
Tā kā projekta aktivitātes norisinājās teritorijā pie Baldones
vidusskolas, tad nozīmīgs ieguvums ir skolēnu drošības līmeņa
uzlabošanās satiksmē.
Projekta ietvaros ir ierīkoti autobusu pieturvietu paplašinājumi un
platformas abās Rīgas ielas pusēs pie
Dzirnavu ielas, uzlabota lietus kanalizācija, izveidota labiekārtota neapzīmēta vieta, kur gājējiem iespējams
pāriet brauktuvi pie Dzirnavu ielas.

Tāpat ir sakārtots līdz šim nepārskatāmais Rīgas ielas un Pilskalna ielas
krustojums, ierīkojot braukšanas
joslas platumus atbilstoši LVS un
organizējot pagriezienu rādiusus,
kas ierobežo kustības ātrumu Rīgas,
Pilskalna un Iecavas ielu krustojumā.
Projekta “Satiksmes drošības
uzlabojumi Baldones pilsētā” ieviešana veicinās augstas satiksmes
drošības līmeņa sasniegšanu un
satiksmes negadījumu skaita samazināšanos līdz minimumam.
Projekta kopējās izmaksas ir
199 475 lati, no tiem 147 612 lati
tiks segti no ERAF, 47 375 lati ir
Baldones novada Domes finansējums, bet 4488 lati – valsts budžeta dotācija pašvaldībām.
Inese Upmale

Īss pārskats par Ķekavas novada Pašvaldības policijas darbu
Baldones novadā 2011. gada oktobrī
Saņemti izsaukumi – 48:
• ģimenes un kaimiņu konflikti – 14;
• Valsts policijas iestādēm nepieciešama palīdzība – 4;
• jebkāda veida darbība, kas rada
troksni un traucē apkārtējo iedzīvotāju mieru, – 5;
• citi izsaukumi – 25.
Saņemtie iesniegumi – 8.
Aizturētās personas – 6:
• uz iesnieguma pamata – 2;
• LAPK 251, 252. pants (protokola
sastādīšanai) – 4;
• Nogādāti VP iestādē – 0.
Nogādātās personas mājoklī
(saskaņā ar lik. “Par policiju” 12. p.
1. daļas 9. punktu) – 2.
Nogādātās ārstniecības iestādē
(saskaņā ar lik. “Par policiju” 12. p.
1. daļas 11. punktu ) – 1.

Iedzīvotāju ievērībai

Sastādīti administratīvie protokoli – 12:
• 171. p. 1. daļa (alkohola lietošana sabiedriskā vietā ) – 1;
• 171.1p. 1. daļa (alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošana vai atrašanās alkoholisko
dzērienu vai citu apreibinošo vielu
ietekmē, ja pārkāpumu izdarījis nepilngadīgais) – 2;
• 106. p. (dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas
prasību pārkāpšana) – 2;
• 167. p. (sīkais huligānisms) – 1;
• 172. p.(nepilngadīgā iesaistīšana
alkoholisko dzērienu lietošanā vai
nepilngadīgā novešana līdz dzēruma stāvoklim) – 1;
• 173. p. 1. daļa (bērna aprūpes
pienākumu nepildīšana) – 2;

Informatīvais izdevums “Baldones Ziņas” tiek izplatīts bez maksas, taču veikalā “ELVI” laikrakstu stendā atrodas tie eksemplāri, kurus izplata redakcija ar
preses izplatīšanas pakalpojumu sniedzēju starpniecību, tādēļ šie eksemplāri ir par maksu. Lai nerastos pārpratumi, lūdzam iedzīvotājus “Baldones Ziņu”
bezmaksas eksemplārus veikalā “ELVI” ņemt tikai no avīzes iznākšanas dienā
veikalā piegādātajām bezmaksas avīzēm, kuras parasti tiek novietotas uz metāla skapīša personisko mantu atstāšanai pirms ieejas tirdzniecības zonā.
Dome

• 155. p. (tirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas un pakalpojumu
sniegšanas noteikumu pārkāpšana) – 2;
• 187. p. 2. daļa (par nolaidīgu
personu apliecinoša dokumenta glabāšanu, kuras rezultātā personu apliecinošs dokuments pazaudēts) – 1.
Nodoti materiāli, informācija – 9:
• Bāriņtiesa – 1;
• Valsts policijas iestādēm – 6;
• citām iestādēm – 2.
Nosūtītie lēmumi piespiedu izpildei par neapmaksātiem naudas
sodiem un lietas izdevumiem – 5.
Dzīvnieku patversmē nogādāti
dzīvnieki – 2.
Māris Bomiņš,
Ķekavas novada
Pašvaldības policijas priekšnieks

Iedzīvotāju ievērībai

No š. g. 1. decembra bērnu pēcpusdienas centra telpās (kinoteātra
ēkas 2. stāvā) darbu sāk mediators
(konfliktu risinātājs). Klientu pieņemšana – katru ceturtdienu no plkst.
13.00 līdz 19.00. Vēlams iepriekš pieteikties pa tālr. 26363816.
Ieva Keiča, mediatore
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Par augstas detalizācijas topogrāfiskās
informācijas aprites kārtību Baldones novadā
Saistošie noteikumi Nr. 8

Apstiprināti ar Baldones novada Domes 2011. gada 19. oktobra sēdes lēmumu (prot. Nr. 20, 8. §)
Izdoti saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma 13. panta sesto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka
kārtību, kādā Baldones novada pašvaldības administratīvajā teritorijā
notiek topogrāfiskās informācijas
un informācijas par aizsargjoslām
izsniegšana, pieņemšana, pārbaude
un reģistrēšana Baldones novada
pašvaldības augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzē
(turpmāk tekstā – Datubāze). Šie
noteikumi attiecas arī uz detālplānojumu un zemes ierīcības projektu grafiskajām daļām.
2. Noteikumi ir obligāti visām fiziskām un juridiskām personām, kas Baldones novada administratīvajā teritorijā veic:
2.1. inženierkomunikāciju, būvju un ceļu inženierbūvju būvniecību;
2.2. ģeodēziskos, topogrāfiskos
un kadastrālās uzmērīšanas darbus;
2.3. detālplānojumu vai zemes ierīcības projektu izstrādi.
3. Saistošajos noteikumos lietotie termini.
3.1. Topogrāfiskā informācija –
lokāla ģeogrāfiskā apgabala ģeotelpiskās informācijas attēlojums plaknē ar noteikta veida apzīmējumiem
vizuāli uztveramā formā, kurā attēlo
šādus elementus: ar pastāvīgām zīmēm atzīmētus ģeodēziskos punktus; ar pastāvīgām zīmēm atzīmētus
dabā redzamus robežpunktus; pastāvīgās būves; ielas un ceļus; mežaudzes (apaugumam norāda valdošo
sugu, koku augstumu un vidējo diametru); reljefu; virszemes komunikācijas; zemes lietošanas veidus; Aizsargjoslu likumā noteiktās aizsargjoslas; īpaši izsargājamas teritorijas;
ielu sarkanās līnijas; administratīvās
un zemes īpašumu un lietojumu robežas un robežpunktus; autoceļu un
dzelzceļu nodalījumu joslas un citus
elementus, ja to pieprasa pasūtītājs.
3.2. Augstas detalizācijas topogrāfiskā informācija – tā ir tāda
ģeotelpiska informācija, kuras mēroga noteiktība ir 1:500 un lielāka.
3.3. Topogrāfiskais plāns – ir
lokāla ģeogrāfiskā apgabala ģeotelpiskās informācijas attēlojums
plaknē ar noteikta veida apzīmējumiem vizuāli uztveramā formā.
3.4. Datubāze – Baldones novada pašvaldības topogrāfiskās
informācijas datubāze – strukturēts pārbaudītas topogrāfiskās
informācijas apkopojums, kas
nodrošina iespēju izmantot informāciju ar programmatūras
palīdzību. Datubāzes pamats ir
digitāli topogrāfiskie plāni (mērogs 1:500) ar esošām inženier-

komunikācijām.
3.5. Datubāzes uzturēšana –
sistemātiska datu reģistrēšana,
datu bāzes datorizēta uzglabāšana, regulāra kopiju veidošana
un uzglabāšana uz cita digitālās
informācijas nesēja, informācijas
aktualizēšana un pakalpojumu
sniegšana datu bāzes lietotājiem.
3.6. Izpilduzmērījums inženierkomunikācijām – digitālajā
formā, LKS-92 TM koordinātu un
Baltijas 1977. gada normālo augstumu sistēmā izpildīts komunikāciju
horizontālās un vertikālās piesaistes
plāns ar mēroga 1:500 precizitāti
un komunikāciju raksturojošiem
lielumiem instrumentāli atbilstoši
normatīvo aktu prasībām.
3.7. Kadastrālā uzmērīšana –
zemes vienību, būvi, telpu grupu
un zemes vienības daļu raksturojošo datu iegūšana apvidū.
3.8. Ģeodēziskie darbi –
ģeodēziskie darbi būvniecībā
ietver: 1) ģeodēzisko un topogrāfisko izpēti; 2) būvprojektēšanas
sagatavošanu; 3) būvju nospraušana; 4) būvdarbu kvalitātes kontroli; 5) būvju izpildmērījumus.
4. Inženierkomunikāciju (izņemot inženiertīklu pievadu), būvju
un ceļu inženierbūvju būvniecība
(rekonstrukcija, restaurācija vai
renovācija) jāveic pēc būvatļaujas
saņemšanas saskaņā ar būvvaldes
akceptēto būvprojektu, kuram par
pamatu ņemts sertificēto personu
izstrādāts topogrāfiskais plāns, kas
saskaņots ar būvvaldes noteiktajām komunikāciju turētāju organizācijām un reģistrēts Datubāzē.
5. Baldones novada administratīvajā teritorijā topogrāfiskās informācijas pieņemšanu, pārbaudi
un reģistrēšanu Datubāzē, kā arī
mērniecībai nepieciešamo datu izsniegšanu realizē un koordinē Baldones novada pašvaldības izvēlēta
fiziska persona, ar kuru ir noslēgts
uzņēmuma līgums un kurai ir pienākums par pakalpojumu izsniegt
samaksas aprēķinu atbilstoši izcenojumiem. Pakalpojuma izcenojumi ir saskaņoti ar pašvaldību un
atrunāti uzņēmuma līgumā.
6. Informāciju, kas nepieciešama mērniecības veikšanai, par samaksu sniedz pašvaldības izvēlētā
fiziskā persona pēc rakstiska (elektroniska) pieprasījuma saņemšanas piecu darba dienu laikā.
7. Baldones novada pašvaldība
reģistrēšanai Datubāzē pieņem sertificētu personu topogrāfiskos vai

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Paskaidrojuma raksta Norādama informācija
sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

1.1. Ģeotelpiskās informācijas likums uzliek par pienākumu pašvaldībai uzturēt augstas detalizācijas
topogrāfiskās informācijas sistēmu vai šīs sistēmas uzturēšanu deleģēt citai personai. Saistošie noteikumi
paredzēti augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites regulēšanai.
1.2. Pirms Ģeotelpiskās informācijas likuma spēkā stāšanās šis jautājums pašvaldībā nebija aktuāls un tiesiski
neregulējās, praktiski informāciju savu iespēju robežās pārbaudīja un dokumentus saskaņoja pašvaldības
būvvalde, kā arī inženiertīklu turētāji, dati paralēli tika apkopoti gan pašvaldībā, gan Valsts zemes dienestā.
Savukārt mērnieki un projektētāji savā darbā vadījās pēc Valsts zemes dienesta instrukcijām.
2. Īss projekta satura
2.1. Ārējais normatīvais akts, kurš uzliek pašvaldībai par pienākumu izdot šos saistošos noteikumus, ir
izklāsts
Ģeotelpiskās informācijas likums.
2.2. Saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites regulēšana.
2.3. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Baldones novada pašvaldības administratīvajā teritorijā notiek
topogrāfiskās informācijas un informācijas par aizsargjoslām izsniegšana, pieņemšana, pārbaude un
reģistrēšana Baldones novada pašvaldības augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu bāzē.
2.4. Saistošo noteikumu būtība:
2.4.1. pašvaldībai ir speciālistu sistēmas uzturēšanai nepieciešamajā līmenī, kas pieņemts darbā no 2011. gada
1. janvāra uz uzņēmuma līguma pamata;
2.4.2. Baldones novada pašvaldība deleģē augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas sistēmas uzturēšanu
tās izvēlētai fiziskai personai, noslēdzot uzņēmuma līgumu un kurai ir tiesības par pakalpojumiem izsniegt
dokumentu par samaksu atbilstoši izcenojumiem.
3. Informācija par
3.1. Saistošie noteikumi uz pašvaldības budžetu iespaidu neatstāj.
plānoto projekta ietekmi 3.2. Jaunas institūcijas un darba vietas nav nepieciešamas.
uz pašvaldības budžetu
4. Informācija par
4.1. Mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, ir profesionāļi – zemes
plānoto projekta ietekmi kadastrālo darbu veicēji, zemes ierīkotāji, ģeodēzisko darbu veicēji un projektētāji, kā arī inženiertīklu
uz uzņēmējdarbības vidi būvnieki.
pašvaldības teritorijā
4.2. Saistošie noteikumi izveidoti, lai pēc iespējas nemainītu līdz šim esošo kārtību un eventuālās procesa
izmaksas, tiem, uz ko saistošie noteikumi attiecas, būtu tikai ar likumu noteiktās nodevas.
5. Informācija par
5.1. Saistošie noteikumi tieši neskar privātpersonu intereses.
administratīvajām
5.2. Saistošie noteikumi neattiecas uz administratīvo procesu.
procedūrām
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

6.1. Konsultācijas ar sabiedrību nav veiktas, jo saistošie noteikumi tieši neietekmē privātpersonu intereses, ir
aptaujātas vairākas pašvaldības par viņu teritorijā noteikto kārtību, kā arī Valsts zemes dienesta speciālisti par
sadarbības praktiskajiem aspektiem.
6.2. Sabiedrība nav iesaistīta, jo saistošo noteikumu izdošanu pieprasa likums.

ģeodēziskos uzmērījumus (tostarp
izpilduzmērījumus un izpildshēmas
un būvasu nospraušanas aktus), kas
sagatavoti digitālā formā (*dgn, *dwg
vai *dxf formātā), LKS-92 TM koordinātu un Baltijas 1977. gada normālo augstumu sistēmās. Topogrāfiskajā plānā jāuzrāda vismaz 3 dabā
ar pastāvīgām zīmēm nostiprināti
punkti ar koordinātām, kas kalpojuši par uzmērīšanas tīkla pamatojumu topogrāfiskā plāna sastādīšanā.
Izpildshēmās punktiem jābūt piesaistītiem pie vismaz 3 viennozīmīgi identificējamiem koordinētiem
punktiem, kas uzrādīti digitālajā topogrāfijā vai kadastra kartē.
8. Uzmērītā topogrāfiskā informācija un ģeodēziskie uzmērījumi
iesniedzami pārbaudei pašvaldības
izvēlētajai fiziskai personai, kas to
saskaņo piecu darba dienu laikā (pēc
rakstiska, elektroniska pieprasījuma)
gadījumā, ja iesniegtie uzmērījumi
atbilst reālai situācijai un valstī noteiktajiem standartiem. Baldones
novada pašvaldības institūcijas un
būvvalde atzīst par atbilstošu (lietošanai derīgu) tikai šādā veidā saskaņotu topogrāfisko informāciju. Datubāzi uzturošajai fiziskajai personai
ir tiesības pieprasīt no ģeodēzisko
darbu veicēja iesniegt uzmērīšanas
lietu, lauka mērījumu un kamerālās
apstrādes datnes, lai pārliecinātos
par mērījumu ticamību.
9. Ja, veicot būvdarbus, tiek at-

rastas topogrāfiskajos plānos neuzrādītas vai plānam neatbilstoši
izvietotas inženierkomunikācijas,
tad jāfiksē to novietne dabā un tās
jāuzmēra un jāparāda izpildtopogrāfijā vai izpildshēmā. Izbūvētie
inženiertīkli jāuzmēra pirms tranšejas (būvbedres) aizbēršanas.
10. Pirms objekta nodošanas
ekspluatācijā saņemams no izvēlētās fiziskās personas apliecinājums par objekta topogrāfiskā
materiāla reģistrēšanu Datubāzē.
11. Detālplānojumu un zemes ierīcības projektu grafiskās daļas ir nododamas pārbaudei Baldones pašvaldības izvēlētajai fiziskajai personai, lai
noteiktu esošo un projektēto aizsargjoslu atbilstību reālajai situācijai un
pašvaldības plānotajām aizsargjoslu
novietnēm. Pašvaldības izvēlētā fiziskā persona detālplānojumu un zemes

ierīcības projektu grafiskās daļas pārbauda un saskaņo piecu darba dienu
laikā. Baldones novada Dome lēmumu par zemes ierīcības projekta vai
detālplānojuma redakcijas saskaņošanu pieņem tikai pēc saskaņojuma
saņemšanas no pašvaldības izvēlētās
fiziskās personas.
12. Ja starp Baldones novada
pašvaldības izvēlēto topogrāfisko
datubāzi uzturošo, fizisko personu un mērniecības darbus veikušo
sertificēto personu rodas strīds, tad
veikto darbu pārbaudei un strīda
atrisināšanai tiek pieaicināta cita,
mērniecībā sertificēta persona.
Kļūdas gadījumā darbus apmaksā vainīgā puse. Par vainīgās puses
pārkāpumu tiek informēta mērniecības jomas sertificējošā institūcija.
Karina Putniņa,
Domes priekšsēdētāja

KATRS CILVĒKS IR VĒRTĪGS, TĀPĒC RŪPJU CIENĪGS
Ar šo sociālo darbinieku devīzi vēlamies aicināt ikvienu, kurš gribētu piedalīties tradicionālajos Ziemassvētku labdarības pasākumos,
tos praktiski vai finansiāli atbalstot, sazināties ar Sociālo dienestu pa
tālruņiem 67932067, 67350993, 27840484. Ja izlemsiet veikt naudas
ziedojumu, lūdzam to pārskaitīt Domes speciālajā kontā:
Latvijas UNI banka Unicentra filiāle
Kods UNLALV2X
Konts LV95UNLA0003001142623
Reģistrācijas nr. 90000031245
Lūdzu noteikti norādiet: Ziedojums Ziemassvētku labdarības
akcijai
Pateicamies visiem līdzšinējiem atbalstītājiem! Vēlam visiem veiksmīgu gada noslēgumu un gaišus svētkus!
Sociālā dienesta darbinieces
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Ceļojums laikā Baldones Mūzikas pamatskolā

Ārste un paciente kūrorta ginekoloģiskajā nodaļā.
Ikvienam, kurš 16. novembra pēcpusdienā no plkst. 12.00
līdz13.00 apmeklēja Baldones mūzikas pamatskolu, tika dāvāta unikāla iespēja – ceļot laikā. Iespēja piedzīvot mūsu Baltās pils likteni tās
vēstures septiņos posmos.
1. posms: 19. gs. beigas –
1901. gada sākums, mežkunga
A. Mickeviča rezidence.
2. posms: 1915.–1918., Pirmais pasaules karš – lazarete.
3. posms: 1923.–1940., Latvijas tuberkulozes apkarošanas
biedrības meiteņu pansija.
4. posms: 1940. gads, Otrais
pasaules karš – kara štābi, kadetu
un jauno virsnieku nometne.
5. posms: 1945.–1982., Baldones kūrorta ginekoloģiskā nodaļa;
6. posms: 1982. gads, Kolhoza
kopmītnes.
7. posms: ar 1983. gadu, laulību, kristību un citu tradicionālu
pasākumu norises vieta.

Mežkunga Mickeviča rezidencē
viesi sastapa mežkunga sievu, dēlu
un viešņas, kuras bija sarīkojušas
muzikālu atpūtas vakaru. Pirmā
pasaules kara laika lazarete pārsteidza ar daudziem ievainotajiem,
aizdomīga paskata medicīnas instrumentiem un laipnu māsiņu, pie
kuras ikviens varēja pārbaudīt savu
redzi. Savukārt Latvijas tuberkulozes apkarošanas biedrības pansijas meitenes atnākušos priecēja
ar kokļu ansambļa koncertu, kuru
nācās pārtraukt, kad uz fizisku izkustēšanos meitenes aicināja ļoti
enerģiska vingtošanas pasniedzēja
tautas tērpā. Pie pavisam minimāla apgaismojuma viesu acīm nācās

Kara laika štābs
pierast 1940. gada štāba posmā,
kurā trauksmes stāvoklim atbilstošā
nopietnībā ap kartēm un rācijām
apņēmīgi rosījās kāds stalts pulkvedis un vairāki ļoti maza auguma
jaunie virsnieki. Vārdos neaprakstāms piedzīvojums bija viesošanās
kūrorta ginekoloģiskās nodaļas
uzgaidīšanas telpā un vēlāk arī ārstes kabinetā. Kolhoza kopmītnes
viennozīmīgi izcēlās ar savu daudzfunkcionālismu – vienā telpā sev
dzīvokli bija izveidojusi ievērojama

Jaunais pāris tikko salaulājies Baltās pils zālē.
daudzbērnu ģimene. Te spēlēja un
spēlējās, dziedāja un spēlēja kārtis,
vārīja ēst un tina ruļļus, lamāja un
noglaudīja galvu.
Pasākums bija pulcējis daudzus
baldoniešus, gan lielus, gan mazus,
taču ceļot laikā bija ieradušies arī
viesi no Rīgas – Pierīgas izglītības
un kultūras pārvaldes vadītājs Oļģerts Lejnieks, KM parlamentārā
sekretāre un 11. Saeimas deputāte
Inese Laizāne, Kultūrizglītības un
nemateriālā mantojuma centra

direktora
vietnieks
Viesturs
Rieksts, kā arī bijušais LTV ģenerāldirektors Imants Rākins.
Ikvienam posmam izdevās
atnākušos ieraut savā aizgājušo laiku burvībā. Padomāts bija
par katru detaļu. Tas bija pārsteidzoši. Un pavisam noteikti
neaizmirstami. Paldies Baldones
Mūzikas pamatskolas skolēniem
un skolotājiem par skaisto piedzīvojumu!
Elīna Ķempele

Baldones vidusskolai jauna, plaša ēdnīca

Foto: Elīna Ķempele

31. oktobra rītā svinīgi
tika atklāta Baldones vidusskolas jaunā ēdnīca. Tas ir
ilgi gaidīts notikums – beidzot vidusskolas skolēni varēs pusdienot normālos un
patīkamos apstākļos. Vecā
skolas ēdnīca vairs neatbilda
sanitārajām normām, turklāt
bērniem nācās pusdienot vairākās maiņās. Skolas nu jau
bijušajā ēdnīcā ar laiku tiks
iekārtota garderobe, kas šobrīt atrodas mazā, šaurā un
faktiski avārijas stāvoklī esošā pagrabtelpā.

Mūzikas skolotāja Brigita Kalniņa un dziedošās meitenes jaunajā ēdnīcā kopā ar jaukajām ēdnīcas kolektīva
dāmām

Uz ēdnīcas atklāšanas ceremoniju skolas jaunā korpusa trepēs un apakšstāvā bija sapulcējušies teju visi skolas skolēni un
skolotāji. Par muzikālu pārstei-

gumu bija parūpējusies mūzikas
skolotāja Brigita Kalniņa un meiteņu ansamblis – tērpušās priekšautos un koka karotēm rokās viņas izpildīja jautru un asprātīgu
dziesmiņu par ēšanu.
Pasākuma svinīgajā daļā klātesošos uzrunāja Domes priekšsēdētāja Karina Putniņa un Domes
izpilddirektore Ilze Simsone. Abas
pauda gandarījumu par sen lolotā sapņa piepildīšanos un izteica
atzinību sadarbības partneriem –
SIA LC būve un ēdnīcas tehnoloģiskā aprīkojuma piegādātājiem
SIA „Metos.” Tāpat par projekta
veiksmīgo realizāciju lielā mērā
jāpasakās arī Domes galvenajam
speciālistam celtniecības jautājumos Osvaldam Usānam un skolas
saimniekam Ģirtam Kurmim.
Elīna Ķempele
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Mācību gada sākums Baldones vidusskolā

Šogad rudens atsteidzās neierasti silts, saulains un zaļš. Tikai
skolēnu dāvātās asteres un gladiolas liecināja par to, ka tiešām
pienācis 1. septembris.
2011./2012. mācību gadā ir
palielinājies gan skolēnu, gan skolotāju skaits. 560 skolēnus māca
64 skolotāji.
Vislielāko izbrīnu 1. septembra
svinīgajā līnijā izraisīja fakts, ka
mūsu skolā ir deviņpadsmit 1. klases. 1.a un 1.b klasē bērni apgūst
pamatizglītības programmu, bet
1.c līdz 1.t klasē – speciālās izglītības programmu.
Vasarā mūs visai nesagatavotus
pārsteidza ziņa, ka VSAC Rīgas
filiāles “Baldone” bērniem jākļūst
par mūsu skolēniem, tā sanāksmē
bija nolēmuši Izglītības un zinātnes
ministrijas, Labklājības ministrijas
un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvji.
Diemžēl neviena instance nepalīdzēja steidzami risināt pedagogu,
telpu jautājumus, arī ar skolotāju
tālākizglītības kursiem saistītie jautājumi joprojām ir neatrisināti. Lai

nu kā – 100 sociālās aprūpes centra
bērnu tagad ir mūsu skolēni. Pateicoties sociālā aprūpes centra vadītājas Ainas Vičas atbalstam, tika atrisināts kadru un telpu jautājums.
Ar šiem bērniem mājas apmācībā
strādā 12 ļoti mīļas, rūpīgas un
prasmīgas skolotājas.
Visai ievērojami ir sarucis to
skolēnu skaits, kuri apgūst vispārējo vidējo izglītību neklātienē. Iespējams, daļa jauniešu ir devusies
darba meklējumos uz citām valstīm, daļai regulārs mācību darbs
ir kļuvis apgrūtinošs.
Ir izmaiņas skolas administrācijas sastāvā – ar 1. septembri par
direktora vietnieci audzināšanas
jomā ir kļuvusi Indra Šmite (viņa
ir arī angļu valodas skolotāja).
Rudenī mūsu skolotāju bērnu
pulciņam ir pievienojusies I. Čipānes-Kipānes mazulīte Paula. Sveicam skolotāju Inesi un viņas ģimeni!
Aktuāls un sāpīgs jautājums
joprojām ir telpu trūkums. Visām
klasēm skolā telpu nepietiek: 1.a un
1.b klases skolēni mācās bērnudārza
telpās, 1.c klases skolēni – sociālajā
aprūpes centrā. Pārāk šaura un mitra

ir garderobe. Toties mums ir jauna,
plaša un skaista ēdnīcas telpa, kura
tika atklāta šī gada 31. oktobrī. Mēs
aicinām visus vecākus atrast laiku
un apmeklēt jauno ēdnīcu, nobaudīt
ēdienus, kurus I. Krejānes kundzes
komanda piedāvā mūsu bērniem.
Esam iesaistījušies vairākos
projektos.
• Tā kā viena no šī gada skolas
prioritātēm ir jaunāko tehnoloģiju iegāde, lai uzlabotu mācīšanas
un mācīšanās kvalitāti skolā, tad ar
nepacietību gaidām to brīdi, kad tā
pamatīgi sāks “kustēties” skolu informatizācijas projekts un mēs saņemsim tik ļoti nepieciešamos datorus.
• Ar ELFLA un Baldones novada Domes atbalstu ir uzsākts
projekts par skolas radiomezgla
un jauna skolas zvana ierīkošanu
“Radiopārraižu veidošanai un pārraidīšanai nepieciešamās sistēmas
uzstādīšana Baldones vidusskolā”.
• Esam iesaistījušies arī projektā “Skolas auglis”, šogad augļus un
dārzeņus saņem 1.–9. klašu skolēni.
• Turpinās sadarbības projekts
ar vācu jauniešiem. Oktobrī aptuveni 20 mūsu skolas skolēnu devās

uz Vāciju skolotājas L. Bergmanes
un B. Lūces vadībā.
• Skolotāji aktīvi darbojas, iesaistoties ESF projektā “Pedagogu
konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”. Šī projekta ietvaros gan paši
skolotāji, gan skolas administrācija, gan valsts komisija izvērtē skolotāju darbu un viņi iegūst tam atbilstošu izglītības kvalitātes pakāpi.
Vēl kāds priecīgs notikums
skolā – fizikas un astronomijas
skolotāja Mārīte Eglīte par aktīvu
darbu ar talantīgajiem skolēniem
saņēma Ata Kronvalda prēmiju
(pagājušajā gadā viņa ieguva SEB
reģionālo prēmiju).
Viens no lielākajiem jaunumiem mācību darbā – 11. klašu
skolēniem tiek piedāvāts skolotājas
Baibas Kaļķes izstrādātais mācību
kurss par zinātniski pētnieciskajiem darbiem. Visi 11. klases skolēni šogad rakstīs ZP darbus, pamatīgāk apgūs iemaņas un prasmes,
kuras noderēs, mācoties augstskolā un veicot dažādus uzdevumus
darbā. Ceram, ka palīdzēsim saviem skolēniem kļūt konkurētspē-

jīgākiem darba un izglītības tirgū.
Šogad lielāku uzmanību pievērsīsim patriotiskajai audzināšanai.
Tā kā mūsu skolas vecajai ēkai aprit
75 gadi, skolēni ir aktīvi iesaistījušies
savas skolas vēstures izzināšanā – viņi
veido prezentācijas par skolu, apmeklē skolas muzeju, aptaujā savus vecākus, kuri te mācījušies. Ir izveidoti
3 jauni stendi par skolas vēsturi un
mūsu absolventiem, kuri Baldones
vārdu ir nesuši pasaulē un Latvijā, –
par A. Dziļumu, P. Aigaru, J. Dūmiņu, L. Bemhenu, E. un U. Skujām,
Dz. Ozolu, J. Holšteinu. Stāstīsim arī
par citiem absolventiem.
Jauni stendi ar muzeja vadītājas Ketijas Klempneres palīdzību ir
tapuši skolas muzejā.
Kā jau dzimšanas dienā pienākas, skolēni paši rotās skolu, līdzpārvalde organizēs dažādus pasākumus.
Darbu jaunajā mācību gadā
esam sākuši veiksmīgi – ir gan daudz
prieka, ieguvumu, gan arī problēmas, kuras regulāri tiek risinātas.
Dzintra Knohenfelde,
Baldones vidusskolas
direktore

Baldones skolas vecajai ēkai – 75 Mācību darbs Baldones vidusskolā
Sākums

Baldones sešu klašu pamatskolas celtniecība sākās 1930. gadā
un turpinājās līdz 1935. gadam.
1935. gada janvārī Baldones sešu
klašu pamatskolas un Baldones
1. pakāpes pamatskolas skolēni
sāka mācības jaunajā ēkā.
Skolas jaunbūve bija izmaksājusi
146 000 latu. Jaunā skola, pēc novadnieku atmiņām, tika celta gan no
pagasta pašvaldības līdzekļiem, gan
pateicoties sabiedrības atbalstam,
jo tika saziedoti 10 975 rbļ. Skolas
projekta autors un galvenais būvdarbu vadītājs – arhitektūras docents
Raisters. Būvniecības darbus vadīja Kārlis Upītis. Pirms 75 gadiem
1936. gada 8. novembrī pamatakmeni iesvētīja mācītājs Andrejs Zuzāns. 1935./36. m. g. skolas pārzinis
(direktors) bija Jānis Priedīte, no
1936./37. līdz 1939./40. m. g. skolas
pārzinis bija Augusts Tikiņš.

Skolotāju skaits:

1935./36. m. g. – 6 skolotāji
1936./37. m. g. – 8 skolotāji
1937./38. m. g. – 8 skolotāji
1938./39. m. g. – 7 skolotāji
1939./40. m. g. – 7 skolotāji

Pirmie skolotāji – J. Priedīte,
V. Priedīte, A. Tikiņš, V. Kļaviņa,
A. Dirveika, M. Kaldovska, Apine,
Boķe, Sietniece, Plūksna, Nabadziņš, Runģis, Klēģeris, R. Zalāns.
Pirmajos gados Baldones
sešu klašu pamatskolā bija 6 klašu telpas. Skolēni apguva latviešu
valodu, vācu valodu, ģeogrāfiju,
vēsturi, ķīmiju, dabaszinības,
dziedāšanu un vingrošanu.
No 1941. līdz 1944. gadam
skola tika pārveidota par Baldones septiņgadīgo tautskolu.
Kara laikā skolā bija armijas hospitālis, bet līdz 1945. gada 12. janvārim skolas telpas atkal bija sakārtotas
un varēja sākties mācības.
1955./56. m. g. skolu pārveido par vidusskolu.
60. gados skolā tika ierīkota telpa, kurā vāca un apkopoja materiālus par skolu. Muzeja telpas ierīkošanu aizsāka skolotāja Milda Sperliņa un turpināja Elga Bukuma.
K. Klempnere,
Dz. Knohenfelde
Pēc Baldones vidusskolas muzeja un novada Domes muzeja
materiāliem

Skolēnu skaits dažādos laika posmos
1935./36.
214
1962./63.
480
1988./89.
694

1939./40.
225
1964./65.
531
1989./90.
711

1945./46.
200

1970./71.
680
1991./92.
732

1955./56.
356

1976./77.
570
1995./96.
652

1980./81.
555
2004./05.
550

1957./58.
437
1984./85.
613
2011./12.
560

Jau pilnā sparā rit jaunais mācību gads, un gluži nemanot arī
pirmās brīvdienas jau garām. Tātad vasara vasariņa sen jau aiz muguras un atkal jau sācies nopietns
mācību darbs Baldones vidusskolā.
Kamēr daudzi skolēni jau baudīja pelnītās vasaras brīvdienas,
12. klašu skolēni ar lielu nepacietību
un uztraukumu gaidīja 12. jūlija pēcpusdienu, lai uzzinātu savu 12 mācību gados iegūto darba algu, proti, tik
ļoti svarīgos sertifikātu rezultātus.
2010./2011. mācību gadā centralizētos eksāmenus kārtoja 32 dienas
un 10 neklātienes grupas audzēkņi.
Katram skolēnam bija jānokārto
4 eksāmeni, 3 obligātie CE latviešu
valodā, matemātikā un vienā no
svešvalodām un vēl viens eksāmens
pēc izvēles. Ar prieku un gandarījumu varam paziņot, ka skolēni arī
šajā mācību gadā ir uzrādījuši labus
rezultātus mācību gada noslēguma
valsts pārbaudes darbos. 4 skolēnu
eksāmenu darbi ir ieguvuši augstāko – A līmeni (2 angļu valodā,
1 matemātikā un 1 latviešu valodā),
25 darbi novērtēti ar B līmeni –
7 angļu valodā un latviešu valodā,
5 matemātikā, 3 krievu valodā,
2 bioloģijā un 1 vēsturē. C līmenis
par 41 eksāmena darbu, D līmenis
43 un E līmenis 8 skolēnu eksāmena
darbos. Neviens no dienas nodaļas
skolēniem jau vairākus gadus nav ieguvis zemāko – F līmeni. Visaugstā-

kos vērtējumu CE ieguva 12.a klases
skolniece Monta Ribaka, kuras sertifikātos ir 3 A līmeņa vērtējumi. Tas
iepriecina mūs visus, gan skolēnus,
gan viņu vecākus, gan skolotājus.
Kādas tad ir mūsu absolventu
vispopulārākās augstskolas? Kā izrādās, lielākā absolventu daļa savu
dzīvi ir nolēmuši saistīt ar medicīnu, un dažādās medicīnas nozarēs
šobrīd mācās 8 bijušie Baldones
vidusskolas skolēni. LU un RTU izvēlējušies 5 skolēni, Latvijas Sporta
akadēmijā studē 4 absolventi, 2 izvēlējušies grūto pedagoga profesiju.
5 absolventi nolēmuši iesākumā izbaudīt darba dzīvi gan Latvijā, gan
Vācijā un Apvienotajā Karalistē.
Arī 9. klašu absolventi veiksmīgi turpina mācības, un lielākā daļa no viņiem – 21 – turpina
mācības Baldones vidusskolas
10. klasē, pārējie izvēlējušies dažādas Rīgas skolas.
Mēs visi vienmēr ļoti priecājamies un esam gandarīti par mūsu
skolēnu panākumiem, par viņu
labajām sekmēm, ne tikai skolu beidzot, bet arī ikdienas darbā
Baldones vidusskolā. Un te katru
dienu 64 skolotāji pieliek visas pūles un pašaizliedzību, lai spētu skolēnus motivēt mācību darbam, lai
viņi gūtu augstākus rezultātus gan
ikdienas darbā, gan mācību priekšmetu olimpiādēs, dažādos konkursos un valsts pārbaudes darbos.

Tādēļ es gribētu uzsvērt, ka skolotājs viens pats nevar gūt rezultātus, te ir vajadzīga arī atbildība un
gan skolēnu, gan viņu vecāku darbs.
Ir pagājuši tikai 2 mācību mēneši,
un diemžēl man jāsecina, ka dažiem
skolēniem mācību gads vēl nav iesācies – ir nepietiekama līmeņa
atzīmes, nenokārtotas ieskaites un
neattaisnoti stundu kavējumi. Tādēļ
gribu vēlreiz atgādināt vecākiem:
lūdzu, rūpīgi un regulāri sekojiet
sava bērna skolas gaitām, tam, vai
viņam uz skolu ir līdzi vajadzīgie
mācību līdzekļi, vai viņš ir izpildījis
uzdoto, vai regulāri apmeklē konsultācijas. Šobrīd neviens no vecākiem nevarētu apgalvot, ka viņš nezina, kas skolēnam ir uzdots, kādas
viņam ir atzīmes un vai viņš vispār
ir apmeklējis skolu. Tas regulāri tiek
atspoguļots e-klasē.
Vecāku dienā 25. novembrī
plkst. 16.30 vecākiem būs iespēja
iepazīties ar e-klases lietošanu un
tās dotajām iespējām. No plkst.
17.00 līdz 19.00 notiks individuālas pārrunas ar mācību priekšmetu skolotājiem. Aicinu pilnvērtīgi izmantot visas skolas piedāvātās iespējas. Lai mums visiem radošs, sadarbības un panākumiem
bagāts jaunais mācību gads!
L. Bergmane,
Baldones vidusskolas
direktora vietniece
izglītības jomā
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“Brittaband”
“Brittaband” nu jau vairākus
gadus regulāri koncertē dažādos
pasākumos gan Baldonē, gan
citviet Latvijā, tāpēc vismaz daļa
baldoniešu jau zina, kas ir “Brittaband” un kā tas skan. Un tie,
kas jau ir pazīstami ar šo kolektīvu, zina arī to, ka “Brittaband”
nav parasts vijolnieku ansamblis,
tā mūziķi ir VSAC “Rīga” filiāles
“Baldone” iemītnieki – jaunieši vecumā no 18 līdz 30 gadiem
ar dažādiem intelektuālās vai fiziskās attīstības traucējumiem.
Jaunieši, kuru iespējas lielā mērā
ir ierobežotas, taču tas nav bijis
šķērslis patiesai mūzikas mīlestībai un mācīties un darboties
priekam.
Ansamblī vijoles spēlē Agris
Lāms, Marina Barcova, Regīna
Jegorova, Sanita Vērdiņa, Oksana Zommere, Iveta Celmiņa,
Ļubova Baburova, Agris Goža
un Ainārs Valainis, par ritmu
rūpējas Edijs Feceris un Andris
Griguļinaitis. Ansamblim bija
arī savs dziedātājs – Artis Piksis, taču pirms neilga laika Artis
pārcēlās uz Allažu pusceļa māju.
Reizēm ansamblim pievienojas
arī Baldones un Latvijas lepnums
Rihards Snikus, kurš spēlēja ansambļa pirmajā sastāvā, taču
nu ir nopietni nodevies jāšanas
sportam, tāpēc muzicēšanai vairs
īsti neatliek laika. Šis ir jau trešais
ansambļa sastāvs, kurš vairāk vai
mazāk nemainīgi darbojas ceturto gadu pēc kārtas.
Tātad “Brittaband” ir kolektīvs ar nu jau vērā ņemamu
vēsturi un pieredzi. Bet kā radās
šāds ansamblis? Aizmetņi “Brittaband” izveides priekšnosacījumiem meklējami 1998. gadā,
kad Baldones Mūzikas pamatskola uzsāka sadarbību ar Lerumas komūnas skolām Zviedrijā.
Sadarbības ietvaros Baldones
Mūzikas skolas orķestris devās
sadraudzēšanās un koncertu tūrē
uz Zviedriju, savukārt Lerumas
komūnas Mūzikas skolas pūtēju orķestris koncertēja Latvijā.
Viesojoties Zviedrijā, baldonieši
iepazinās ar “Ramseband” – vijolnieku ansambli, kurā spēlē
jaunieši ar dažādiem intelektuālās un fiziskās attīstības traucē-

jumiem. Jauniešu apmācībai un
muzicēšanai tika izmantota īpaša
metodika, par kuru ļoti ieinteresējās arī Baldones mūzikas skolas
pasniedzējas, – jaunieši spēlē pizzicato (stīgu strinkšķina ar pirkstu) pa tukšajām stīgām (reizēm
tiek spēlēts arī ar lociņu), zem
katras stīgas uzlīmēta noteiktas
krāsas josla, kas apzīmē konkrēto
stīgu (skaņu). Ansambļa priekšā
stāv asistents ar ritma un krāsu
attēliem, kas nodrošina sinhronu
un saskanīgu spēlēšanu. Jaunieši
spēlē harmonijas jeb pavadījumu, savukārt kāds pieaicinātais
mūziķis spēlē melodiju. Lielākoties ansambļa skanējumu papildina arī klavieru pavadījums.
Pēc kāda laika “Ramseband”
viesojās Baldonē, un interese par
īpašo metodiku tikai pieauga,
tāpēc zviedru partneri Baldones
mūzikas skolotājiem piedāvāja
iespēju apgūt šo Skandināvijā
attīstīto metodi. Toreiz projektā iesaistījās skolotājas Solvita
Loka, Jolanta Visocka un Zanda
Krutāne. Un jau drīz pēc apmācību noslēgšanās tika komplektēts un savu darbību sāka pirmais “Brittaband” sastāvs, kurā
muzicēja jaunieši no Baldones
apkārtnes. Šāda ansambļa izveide ne tikai attīstīja tā spēlētāju
prasmes un padarīja krāsaināku
viņu dzīvi, bet lielā mērā bija arī
liels solis šādu jauniešu integrācijai sabiedrībā ne tikai Baldones, bet pat Latvijas mērogā.
Jaunieši devās uz vasaras nometni, apmeklēja koncertus un citus
pasākumus.
Pieļauju, ka ne vienam vien
mazliet neparasts šķiet ansambļa
nosaukums – “Brittaband”. Tāds
vārds ansamblim dots par godu
zviedru skolotājai un žurnālistei
Britai Nēdestamai (Britt Nedestam), kuras ieguldījums daudzveidīgas Baldones un Lerumas
komūnas skolu sadarbības izveidošanā un kopšanā ir neizmērojams, tāpat kā lielais atbalsts tieši
šāda ansambļa izveidei Baldonē.
Arī vijoles, ar kurām “Brittaband” vijolnieki muzicē, ir zviedru draugu ziedojums.
Šobrīd ar ansambli darbojas
Baldones Mūzikas pamatskolas

Foto: no J. Visockas arhīva

VSAC (Valsts sociālās aprūpes centra) “Rīga” filiāle “Baldone”
no citiem aprūpes centriem atšķiras ar trim unikālām lietām.
Pirmkārt – centrā aktīvi tiek praktizēta reitterapija, otrkārt –
aprūpes centra iemītnieku prasmju attīstīšanai tiek izmantotas datorprogrammas NINTENDO attīstošās datorspēles, treškārt – centram ir savs vijolnieku ansamblis – “Brittaband”, par
kuru arī būs šis stāsts.

No kreisās – viesvijolniece Dace Jauģiete, Andra Krūmiņa, “Brittaband” jaunieši un pasniedzēja Jolanta Visocka
klavieru skolotāja Jolanta Visocka, kura nu jau gadu strādā arī
Baldones aprūpes centrā, un
VSAC “Rīga” filiāles “Baldone”
mūzikas pedagoģe Andra Krūmiņa. Andra aprūpes centrā
strādā jau vairākus gadus, tāpēc
viņas stiprā puse ir spēlētāju
rakstura laba pazīšana, savukārt
repertuāra izvēle, pārlikumu un
pielāgojumu sagatavošana vairāk ir skolotājas Jolantas pārziņā.
Ansamblim palaimējies arī ar
lieliskiem solistiem – izcilā vijolniece Dace Jauģiete, Baldones
mūzikas skolas bijušās audzēknes
Lelde Cīrule, Agnese Voldeka,
Eva Visocka un Madara Zīle. Kā
atzīst Jolanta Visocka, lielākais
izaicinājums ir spēlēšana reizē,
īpaši tad, ja nākas saskarties ar
sarežģītākiem ritmiem, taču, ja
ir sanācis labi nospēlēt kaut ko
grūtu, neaprakstāmu prieku un
gandarījumu jūt gan pasniedzējas, gan paši spēlētāji. Un “Brittaband” jaunieši ir ļoti muzikāli.
Spēlējot ansamblī viņi ir attīstījuši ne tikai toņa un ritma, bet arī
dinamikas izjūtu, atbilstoši mūzikas vēstījumam spēlējot skaļāk
vai klusāk un ar lielāku temperamentu vai maigāk.
Ansambļa darbošanās sezona sākas septembrī un noslēdzas maijā. Mēģinājumi notiek
reizi nedēļā Baldones Mūzikas
pamatskolas zālē. Pirmais koncerts – dalība ikgadējā Latvijas
Republikas proklamēšanas gadadienai veltītajā koncertā Baldones vidusskolas zālē. Šī gada
valsts svētku koncertā “Brittaband” baldoniešus pārsteidza ar
kaut ko jaunu – vienu skaņdarbu ansamblis izpildīja kopā ar
Baldones jaukto kori “Tempus”.
Cerams, ka šī bija pirmā, bet ne
pēdējā šāda sadarbība.
Savukārt pagājušā gada
18. novembra svētku koncerts

ansamblim saistās ar kādu noslēpumu. Pēc koncerta kāda
kundze ansamblim uzdāvinājusi
lielu grozu ar saldumiem, taču
tas noticis tik negaidīti un ātri, ka
kundzes identitāte diemžēl tā arī
ir palikusi mīkla. Tomēr, lai kas
arī būtu šī jaukā dāma, ansamblis
no sirds pateicas par negaidīto un
garšīgo pārsteigumu.
Ziemassvētkos un Lieldienās
“Brittaband” koncertē Baldones
evaņģēliski luteriskajā baznīcā,
spēlējot gan savu repertuāru, gan
izpildot koraļļus kopā ar draudzi.
Sezona noslēdzas maijā ar lielu
koncertu VSAC “Rīga” filiāles
“Baldone” darbiniekiem, iemītniekiem un viesiem. Savukārt
sezonas neformālais noslēgums
ir mazas svinības skolotājas Jolantas Visockas “Mežvītolu” pirtiņā – tur notiek pikniks, rotaļas,
ugunskura kurināšana, dziedāšana un vienkārši draudzēšanās.
Arvien biežāk nākas uzstāties
arī neparedzētos koncertos. Piemēram, šī gada 8. oktobrī “Brittaband” sniedza koncertu aprūpes
centra atbalstītājiem – speciālās
NINTENDO datorprogrammas
dāvinātājiem, kuri todien bija ieradušies viesos. Daži no viesiem
nespēja slēpt savas aizkustinājuma asaras. Savukārt 10. novembrī ansamblis devās koncertbraucienā uz VSAC “Rīga”. Tur
notika Mārtiņdienai veltīts pasākums, kurā piedalījās visas VSAC
“Rīga” filiāles.
Neaizmirstams piedzīvojums
gan ansambļa dalībniekiem, gan
vadītājām bija “Brittaband” dalība Komunistiskā genocīda upuru
piemiņas dienai veltītajā pasākumā Baldones represētajiem šī
gada martā. Šim notikumam par
godu ansamblis bija sagatavojis
īpašu latviešu mūzikas popūriju,
kurš it kā atspoguļoja Latvijas
likteņgaitas cauri laikiem. “Brit-

taband” jaunieši pārsteidza pasākuma dalībniekus arī ar labajām
dažādu dziesmu zināšanām. Lai
kādu dziesmu iesāka pasākuma
dalībnieki, jaunieši droši dziedāja līdzi.
“Brittaband” mūziķiem ļoti
patīk koncertēt. Ansambļa repertuārā ir gan vecklasika, gan
mūsdienu populārā mūzika un
latviešu tautas mūzika, arī draugu zviedru tautas mūzika un
skaņdarbi no leģendārās grupas
“ABBA” repertuāra, kopumā piedāvājot daudzkrāsainu koncertprogrammu apmēram vienas
stundas garumā. Tāpēc “Brittaband” arvien priecājas par katru
uzaicinājumu spēlēt kādā pasākumā vai festivālā.
Šī brīža “Brittaband” sastāva
jaunieši ir VSAC “Rīga” filiāles
“Baldone” iemītnieki, kuri pa
diviem vai četriem dzīvo mazos
jaukos dzīvoklīšos, kas iekārtoti centra 3. stāvā. Tā viņiem ir
dota iespēja dzīvot salīdzinoši
patstāvīgu dzīvi un uzņemties
atbildību par sevi un savu vidi.
Jauniešu ikdiena sastāv no darba
terapijas un dažādām praktiskām un radošām nodarbībām,
kurās viņi gan apgūst jaunas
prasmes – gatavot, šūt u. c. –,
gan radoši izpauž sevi zīmēšanā,
rotu darināšanā, izšūšanā utt.
Iegūtās praktiskās iemaņas, piemēram, ēst gatavošana, šūšana,
gludināšana, jo lieti noder, rūpējoties par sevi un saviem dzīvoklīšiem. Arī daudzi radošajās
nodarbībās darinātie rokdarbi,
zīmējumi, veidojumi u. c. nu dekorē jauniešu dzīvokļus. Loģiskā
kārtā lielu popularitāti iemantojusi datortelpa. Daudzi jaunieši iemācījušies atrast internetā
sev interesējošu informāciju un
samērā labi orientējas datora
pamatprasmēs.
Nobeigums 8. lpp.
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BaldonesZias

2011.gada novembris

“Skaidra valoda” dažreiz ir visai neskaidra

Atsaucoties uz 2011. gada
oktobrī “Baldones Ziņās”
publicēto Baldones vidusskolas skolotāja A. Ziemeļa rakstu, vēlos skaidrot situāciju no
sava redzespunkta un vērst
lasītāju uzmanību uz vairākām neprecizitātēm.
Skolotājs A. Ziemelis patiesi
ir sakārtojis abus mājturības un
tehnoloģiju kabinetus, vadījis
Sorosa fonda projektu. Viņš ir
pietiekami aktīvs un enerģisks
cilvēks, kurš vēlas sakārtotu vidi
sev apkārt. Taču projekts ir sen
pabeigts, līdz ar to vairs nav arī
tāda amata kā projekta direktors.
A. Ziemelim kā mājturības un
tehnoloģiju skolotājam vienkārši
maksimāli jāizmanto savā darbā
viss projekta rezultātā iegādātais
inventārs un jānodrošina šī projekta ilgtspēja. Cik šis darbs būs
sekmīgs, tas ir atkarīgs tikai no
paša skolotāja.
Vēlos uzsvērt, ka Baldones vidusskolas kolektīvā ir ļoti daudz
labu, aktīvu, enerģisku un čaklu
skolotāju, kuri arī paši saviem spēkiem iekārtojuši kabinetus, kuri arī
ir ieguldījuši bieži vien lielus personiskos līdzekļus, kuru dzīvesbiedri
ir remontējuši kabinetus, kuri tad,
kad vēl skola nebija iegādājusies
tehniku, nesa savus magnetofonus,
portatīvos datorus, skaļruņus utt.
Visi mūsu skolas skolotāji, ne tikai
skolotājs A. Ziemelis, strādā pašaizliedzīgi, bet par savu darbu tik
ļoti nesūrojas publiski.
Pedagoģiskās padomes sēdē
situācija gan nelīdzinājās aprakstītajai.
Jūnijā skolotājs man iesniedza “Darbnīcu kompleksa kā
atsevišķas struktūrvienības” projektu. Paraksts – “darbnīcu kompleksa vadītājs A. Ziemelis”. Biju
izbrīnīta – nebija ne Domes lēmuma par to, ka divus skolas
kabinetus pārvērtīs par atsevišķu
struktūrvienību, ne konkursa uz
vadītāja vietu. To, ka šī kompleksa ideja skolotājam bija ļoti svarīga, liecina vēstule, kuru viņš
skolas direktorei rakstīja jūlija
vidū – mana atvaļinājuma laikā –
un pārmeta, ka es neesmu izskatījusi šī projekta pieteikumu.

Līdz augusta sēdei nekas nebija
mainījies, tāpēc lūdzu A. Ziemelim par šo jautājumu pašam
ziņot skolotājiem pedagoģiskās
padomes sēdē. Pēkšņi sēdes laikā mēs, viss kolektīvs, uzzinājām, ka šāda kompleksa izveide
A. Ziemeļa kungam vairs neesot
aktuāla. Kur tad viņš ar šo paziņojumu bija kaut vienu dienu
pirms sēdes? Tomēr skolotājam
A. Ziemelim tika dota iespēja
skaidrot savas idejas un atbildēt
uz skolotāju jautājumiem. Balsošana un lēmumu pieņemšana
notika, skolotājam A. Ziemelim
klātesot. Šīs pedagoģiskās padomes sēdes lēmuma izraksts tika
iesniegts deputātiem – Izglītības
un kultūras jautājumu komitejai.
Pedagoģiskās padomes lēmumā nav nekā slēpjama vai skolotājam nezināma. Lūk, izraksts no
augusta pedagoģiskās padomes
sēdes, kas attiecas uz šo jautājumu:
“[..]
2. Ieteikt skolotājam Arnoldam Ziemelim licencēt trīs
programmas pieaugušo neformālās izglītības realizēšanai.
Balsošanas rezultāts
par – 41
pret – 1
atturas – 3.
3. Neatbalstīt darbnīcu kompleksa izveidi Baldones vidusskolā kā atsevišķu struktūrvienību.
Balsošanas rezultāts
par – 43
pret – 1
atturas – 1”
Diemžēl līdz 1.11.2011. neviena pieaugušo neformālās izglītības programma Pierīgas Izglītības, kultūras un sporta pārvaldei
licencēšanai nebija vēl iesniegta.
Arī skolēnu interešu izglītībā tiek
realizētas jau iepriekšējos gados
iesniegtās programmas.
Skolotājs nepatiesi apgalvo,
ka SOLID WORKS programma
oktobrī ir instalēta 7 datoriem,
diemžēl jāatzīst, ka skolotājs
A. Ziemelis līdz šim pats ir kavējis programmas ieviešanu darbībā, acīmredzot īsti neizprotot, kā
tas darāms un nelūdzot palīdzību. Šī programma joprojām nav
instalēta skolēniem paredzētajos
datoros. Pateicoties skolas dator-

speciālistiem, kuri paši sazinājās
ar igauņu firmu, ir noskaidroti
nepieciešamie resursi un darbības. A. Ziemelis raksta, ka “slimības laikā turpina ideju meklējumus un sarunas”, bet patiesībā
tieši šo pieslēgšanas procesu
kavē. Lai programmu instalētu,
vispirms ir nepieciešams datoru
pievienot tīklam, tam jākalpo kā
serverim. Diemžēl dators ir ieslēgts A. Ziemeļa seifā, bet skolotājs šobrīd izmanto darba nespējas lapu un līdz ar to darba pienākumus nevar veikt. Jāatzīmē tas,
ka tā arī Vīpes pamatskolā nevar
izmantot šo datorprogrammu, jo
serveris nedarbojas.
A. Ziemelis savā rakstā apgalvo: “Savukārt līdz 15 % no katra
skolotāja algas maksā skolas vadībai.” Skolas vadība, lasot šo fragmentu, mīļi smaidīja. Cik labi, ja
tā būtu! Normatīvie akti nosaka,
ka līdz 15 % no algu fonda jāizmanto ne tikai direktora, direktora vietnieku, bet arī bibliotekāru,
psihologa, logopēda, sociālā pedagoga, speciālā pedagoga algām.
Šie 15 % procenti tiek aprēķināti
papildus pedagogu finansējumam
un nekā neietekmē pedagogu algas samazinājumu. Drīzāk gan
otrādi: ja administrācijas izdevumu finansējums ir lielāks, tad to
var izmantot arī pedagogu likmju
palielināšanai. Tā tas notiek arī
mūsu skolā.
Abos mājturības un tehnoloģiju kabinetos noris sekmīgs skolas darbs – notiek mācību stundas un interešu izglītības pulciņu
nodarbības. Par to atbild skolas
vadība. Ja skolotājs A. Ziemelis vēlas papildus realizēt kādas
programmas un mācīt galdnieka
palīgus utt., tad viņam ir jālicencē
šīs programmas, jāslēdz ar Domi
līgums un jāsāk strādāt. Neviens
viņam nedz liedz, nedz traucē to
darīt, skola un Dome tikai vēlas,
lai A. Ziemelis savā darbā ievēro
normatīvo aktu prasības un zināmu kārtību. Cerēsim, ka beidzot
no vārdiem un sūdzībām tiks
pāriets pie reāliem darbiem.
Dz. Knohenfelde,
Baldones vidusskolas
direktore

Novuss – vienspēles sievietēm un vīriešiem
3. decembrī Baldones Sporta kompleksā
Pieteikšanās no plkst. 9.00 līdz 9.40. Sacensību sākums plkst. 10.00.
Sacensību kārtība tiks noteikta sacensību dienā. Dalības maksa – Ls 2.

Nosacījumi
• Katram dalībniekam jābūt savam novusa inventāram (kija, ripa).
• Spēlēt un atrasties sacensību vietās atļauts tikai ar spēlei piemērotiem tīriem apaviem!
Sīkāka informācija pa tālruni 26335442.
E. Brigmanis

7

Šogad pirmo reizi Baldones Mūzikas pamatskolā sadarbībā ar Valsts Izglītības attīstības aģentūru (VIAA) tika īstenots
projekts inovācijām izglītībā Baldones Mūzikas pamatskolas
6.–9. klases skolēniem.
Jūlijā skolas vadība nolēma izveidot projektu un piedalīties VIAA
izsludinātajā projektu konkursā.
Augusta beigās tika paziņots, ka
Baldones Mūzikas skolas iesniegtais projekts inovācijām izglītībā
tika novērtēts un izraudzīts kā viens
no 50 finansējumu ieguvušajiem
projektiem. Kopumā tika iesniegti
aptuveni 350 projektu pieteikumi.
Projekta mērķis bija Baldones
Mūzikas pamatskolas skolēniem
interaktīvā veidā stāstīt par veselīga dzīvesveida principiem, veicināt skolēnu ieinteresētību rūpēs
par savu veselību, kā arī palielināt
jauniešu izpratni un mobilizēt viņus vides izaicinājumu un klimatu
pārmaiņu risināšanā, attīstot videi
draudzīgas prasmes un uzvedību,
motivēt sniegt ieguldījumu ilgtspējīgas vides attīstības veidošanā.
Kopā ar skolēniem visu projekta
laiku pavadīja četras Rīgas Stradiņa
universitātes Sabiedrības veselības
fakultātes 4. kursa studentes: Baiba Repša, Madara Vegnere, Sintija
Sloka un Dita Heiberga, kas skolēnus izglītoja, vadot gan interaktīvas
lekcijas, gan līdzdarbojoties ar skolēniem praktiskajās nodarbībās.
Topošās sabiedrības veselības
speciālistes atzina, ka Baldones Mūzikas pamatskolas audzēkņi esot
pārsteiguši ar savu radošo pieeju
daudzu uzdevumu risināšanā un
pauda gatavību jebkurā laikā atkārtoti sadarboties ar mūsu skolēniem.
Projekta ietvaros kopā ar skolē-

niem Baldones apkārtnē tika iestādīti 300 egļu stādi, apgleznoti vairāk
nekā 50 auduma maisiņi, gatavotas
veselīgas brokastis, kā arī piešķirtas
jaunas “dzīvības” sen nevajadzīgām
mantām – tika radīti gan skanīgi
mūzikas instrumenti, gan praktisks un noderīgs būrītis kāmītim.
Skolēniem tika novadītas lekcijas
par vides riska faktoriem Latvijā un
Baldonē, par eko produktiem un alternatīvās enerģijas veidiem, kā arī
par otrreizējo pārstādi un par citām
ar vidi un veselību saistītām tēmām.
Domājot par projektā iegūto zināšanu ilgtspēju, Baldones Mūzikas
skola ir pieteikta arī konkursā, ko
izsludinājusi Līgatnes papīra fabrika, jo arī projekta laikā viens no uzdevumiem skolēniem bija izlietotā
papīra krāšana, lai vēlāk to varētu
nogādāt Līgatnes papīra rūpnīcā
otrreizējai pārstrādei.
Projekta gaitā aktīvākie un cītīgākie skolēni ieguva dažādas videi
draudzīgas balvas. Projekta noslēgumā, redzot, cik aktīvi arī jaunāko
klašu skolēni ir sagādājuši papīru,
kuru nodot Līgatnes papīra fabrikai,
arī mazie censoņi tika pie veselīgām
un garšīgām veicināšanas balvām.
Baldones Mūzikas pamatskola
arī turpmāk sola būt radoša un piesaistīt arvien jaunus un skolēniem interesantus veidus, kā dažādot mācību
procesu un kopīgi veicināt atbildību
gan par savu veselību, gan par vidi.
Baldones Mūzikas
pamatskolas kolektīvs

Spiešana guļus ar svaru stieni
Šī gada 22. oktobrī Baldones
Sporta kompleksā norisinājās sacensības “Spiešana guļus ar svaru stieni”.
Sacensības notika četrās vecuma grupās gan sievietēm, gan vīriešiem. Šāda veida sacensības Sporta
kompleksā norisinājās pirmo reizi,
līdz ar to dalībnieku bija tikai sešpadsmit. Cerams, turpmāk šāda
veida sacensībās piedalīsies vairāk
dalībnieku! Nākamās sacensības
būs decembrī, sekojiet līdzi informācijai baldone.lv sadaļā “Sports”.
Sievietēm
• 19 līdz 45 gadi – 20 kg: 1. vietā
Inese Karapenko – 50 reizes, 2. vietā Solvita Romanovska – 40 reizes

• 46 gadi un vecākas – 20 kg
1. vietā Raita Slenija – 15 reizes
Vīriešiem
• 15 gadi un jaunāki – 20 kg.
1. vietā Kristaps Ozols – 63 reizes, 2. vietā Aleksandrs Karapenko – 6 reizes
• 19 līdz 45 gadi – 50 kg.
1. vietā Rihards Zirdziņš – 61
reizi, 2. vietā Mareks Romanovskis – 56 reizes, 3. vietā Aleksejs
Gruziņš – 42 reizes
• 46 gadi un vecāki – 40 kg.
1. vietā Aivars Urtāns – 61 reizi,
2. vietā valdis Sīlis – 25 reizes,
3. vietā Ivars Brigmanis – 20 reizes
E. Brigmanis

Minifutbola sacensības
Šā gada 5. novembrī Baldones Sporta kompleksā norisinājās
minifutbola sacensības. Turnīrs
izvērtās ļoti interesants, jo pieteicās 16 komandas, kas bija sabraukušas spēlēt no Daugmales, Rīgas,

Vecumniekiem, Ogres, un mūsu
paši baldonieši.
1. vietā “Delfīni” (Ogre),
2. vietā “Krimulda”, 3. vietā “Ceraukste” (Rīga)
E. Brigmanis
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“Brittaband”
Nobeigums, sākums 7. lpp.

Atgriežoties pie darba terapijas – jaunieši veic dažādus
darbus atbilstoši savām spējām
un prasmēm. Divi no trešā stāva
dzīvoklīšu iemītniekiem strādā
par sētniekiem centra teritorijā,
vēl divi palīdz centra pavāriem.
Centra teritorijā tika izveidots arī
dārziņš, taču sākumā ar tā apkopi pārāk labi neveicās, jo, kā jau
visiem bērniem un jauniešiem,
arī Baldones aprūpes centra iemītniekiem dārza darbi ne visai
gāja pie sirds, taču nu dārzs sadalīts tā, ka katrs atbildīgs par savu
dobīti. Un tagad, ja redzams, ka
kaimiņu dobes ir smuki izravētas, tad savu nezāļainu atstāt
kauns. Turklāt neatsverams gandarījums pārņem tajā brīdī, kad
pašu dārziņā izaudzētie dārzeņi
nonāk centra virtuvē un pēc tam
pusdienu šķīvī.
Paralēli visiem darbiņiem un
nodarbībām jauniešiem pietek arī
laika, ko veltīt saviem hobijiem –
vienam tās ir dziesmas un dzejoļi,
citam sports.
Diezgan bieži jaunieši dodas
arī uz Baldones pilsētu. Gan lai
nopirktu veikalā kādu kārumu,
gan lai apmeklētu dažādus pasākumus – koncertus, izstādes
u. c. Prieks, ka Baldonē jaunieši
līdz šim sastapušies ar sapratni,
atsaucību un pat draudzību. Taču
apmeklēti tiek ne tikai vietējie
pasākumi – ir būts arī teātra izrādēs Rīgā, dažādu pasākumu
ietvaros iznāk viesoties arī citās
Latvijas pilsētās.
Došanās uz iknedēļas mēģinājumiem Baldones mūzikas
pamatskolā šiem jauniešiem ir
īpašs un ļoti gaidīts rituāls. Pret
dalību mēģinājumos un ansamblī jaunieši izturas ar lielu atbildību un cieņu. Reiz kāds ansambļa dalībnieks, nokavējis busiņu,
ievērojamo ceļa gabalu uz Bal-

dones Mūzikas skolu no VSAC
“Rīga” filiāles “Baldone” pieveica
kājām, turklāt neticami īsā laikā.
Muzicēšana šajā ansamblī dod
daudz, te jaunieši iemācās spēlēt
kopā, izprast mūzikas un saspēles struktūru, iemācās sadarboties
un uzņemties atbildību dažādos
līmeņos. Katra mazā uzvara un
gandarījums par paveikto arvien
ceļ šo jauniešu pašapziņu un veicina ticību saviem spēkiem un
varēšanai. Taču pats galvenais –
mūzika patiešām ir brīnums,
tās emocijas, kas spēlējot atspoguļojas jauniešu sejā un virmo
gaisā, nav aprakstāmas. Šķiet, ka
caur spēlētajiem skaņdarbiem un
dziesmām šie jaunieši iepazīst pavisam nebijušas sajūtas un emocijas, iepazīst citus laikus, citas
zemes, izdzīvo lietas, kuras reālajā
dzīvē nav bijis iespējas piedzīvot.
Ansamblis un tā vadītājas no
sirds izsaka pateicību par atbalstu
Baldones Domei, kura nodrošina ansamblim busiņu iknedēļas
mēģinājumiem (īpašs paldies
pacietīgajam un uzticamajam šoferītim Andrim Mežānam), liels
paldies arī Baldones Mūzikas pamatskolai, kas atbalsta ar telpām,
ar vijoļu sakārtošanu un skaņošanu, ļoti liels paldies par atbalstu un atsaucību sakāms VSAC
“Rīga” filiāles “Baldone” direktorei Ainai Vičai, jo īpaši par to,
ka daļa centram ziedoto līdzekļu
tika atvēlēta ansambļa vijoļu uzlabošanai (tika iegādātas jaunas
stīgas un tīrskaņotāji).
Ansambļa dalībnieku skaits
tīri teorētiski varētu būt lielāks,
taču šobrīd ir tik vijoļu, cik ir. Tāpēc – ja kādam mājās nelietota stāv
kāda vijoles kaste, tiltiņš vai lociņš,
“Brittaband” mūziķi būs ļoti pateicīgi, ja varēsiet tos uzdāvināt. Īpaši
vajadzīgi būtu lociņi, jo pagaidām
jaunieši spēlē pizzicato, taču ļoti
vēlētos spēlēt arī ar lociņu.
Elīna Ķempele

Baldones senioru ievērībai
2012. gada 6. janvārī plkst. 12.00 vidusskolas zālē notiks ikgadējais pensionāru Vecgada un Jaungada pasākums.
Lūdzam visus seniorus laikus pieteikties. Dalības maksa – Ls 2.
Ieejas kartes varēs saņemt pie Pensionāru padomes pārstāvjiem,
kuri dežūrēs Domes ēkas otrajā stāvā 15., 19., 22. un 29. decembrī un
2. janvārī no plkst. 9.00 līdz 12.00
Pensionāru padome

Baldones novada Domes izdevums "Baldones Ziņas",
reģ. nr. 000700378, 1991. gada 20. janvārī.
Adrese: Baldone, "Pārupes", LV 2125.
E-pasta adrese: 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

Rīgas Apriņķa Avīze

2011.gadanovembris
Piektdiena, 25. novembris, 2011
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
novembra jubilārus!
Mirdza Krūze – 93,
Skaidrīte Emīlija Viļčinska – 91,
Velta Silbatere – 90,
Ilze Stahovska – 90,
Lilija Stīvere – 90,
Feodora Andrejeva – 84,
Aija Baltaiszaķe – 84,
Zinaida Jaškova – 84,
Zinaida Miezīte – 84,
Ņina Semjonova – 84,
Lilija Eglīte – 83,
Valentīna Cālīte – 81,
Leonards Karveckis – 81,
Vilma Gause – 80,
Daina Pastare – 80,
Andrejs Vilšķerts – 80,
Vanda Dzenovska – 75,
Broņislava Eidemane – 75,
Vija Jēkabsone – 75,
Rasma Lismente – 75,
Rasma Ļitvinova – 75,
Rasma Vanaga – 75,
Skaidrīte Janke – 70,
Voldemārs Puķītis – 70

Baldones jaundzimušie

Elīza Zeiferte,
Rūdis Rukmanis,
Kate Stugle,
Verners Spūlis,
Agnese Vīksniņa
No sirds sveicam vecākus un
vecvecākus!
Zemesaardzes 17. Pretgaisa aizsardzības bataljons vēlas
izteikt pateicību Baldones novada iedzīvotājiem par izrādīto
iniciatīvu, ziedojot asinis un
aicinot arī citus kļūt par asins
donoriem nelaimes gadījumos
cietušajiem bataljona vīriem un
jaunsargiem.
17. PABN

Mūžībā pavadīti
Jānis Dūmiņš – 89 gadi,
Jānis Masjagins – 63 gadi,
Taisa Masjagina – 60 gadi,
Marianna Babre – 88 gadi,
Ludmila Šace – 65 gadi,
Iveta Lapsa – 49 gadi,
Grieta Ozola – 83 gadi,
Raimonds Jānis Zilvesters –
72 gadi,
Jānis Zauers – 75 gadi,
Ilgvars Šmits – 79 gadi,
Jānis Dzelzkalējs – 70 gadi,
Juris Kašs – 60 gadi,
Anna Grigorjeva – 97 gadi,
Andrejs Grundmanis – 67 gadi,
Vladislava Logina – 75 gadi,
Gunārs Krastiņš – 50 gadi.
Izsakām patiesu līdzjūtību
piederīgajiem.

Vēl vienu zilu, zilu cerību,
Vēl vienu dzīves uzvinnētu derību
Un kaut vai daļiņu no tā...
Iekārotā, nesasniedzamā!
(L. Brīdaka)

Labdien, Baldones novada iedzīvotāji!

Ziemassvētku laiks ienes gaišumu sirdīs un mājās. Arī šogad notiks skaistākā Ziemassvētku noformējuma konkurss. Tiks vērtēti gan
uzņēmumi gan individuālo māju noformējums. Lai atvieglotu darbu
vērtēšanas komisijai, lūgums pieteikt dalību konkursā līdz šā gada
19. decembrim. Vērtēšana sāksies plkst. 17.00.
Pieteikties pie novada lauku attīstības speciālistes Ineses
Lagzdiņas Baldones novada Domē 207. kab. Tālrunis – 67932025,
26328940, e-pasta adrese inese.lagzdina@baldone.lv
Baldones novada Domes Lauku attīstības komisija

Baldones atklātais reitinga čempionāts galda tenisā
sievietēm un vīriešiem
10. decembrī
Baldones sporta kompleksā

Pieteikšanās – tālr. 26335442, e-pasta adrese
edgars.brigmanis@inbox.lv –
līdz 7. decembrim.
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 vai
baldone.lv sadaļā “Sports”.

PASĀKUMI DECEMBRĪ

17. decembrī plkst. 12.00 skvērā pie kinoteātra

“RŪĶU TIRGUS”

Paredzēts:
• amatnieku tirgošanās (ar pašražotiem un pašdarinātiem produktiem un lietām). Pieteikties pa tālr. 26328940 (Inese)
vai 29151386 (Inta);
• eglītes gaismiņu iedegšanās brīnums;
• lustes un jautrības.
23. decembrī plkst. 19.00 vidusskolas zālē
ZIEMASSVĒTKU KONCERTS

“Brīnuma gaidās”

29. decembrī plkst. 16.00 kinoteātrī

Leļļu teātra izrāde pašiem mazākajiem
Dziļi pateicamies visiem baldoniešiem, kas bija kopā ar
mums skumjajā brīdī pavadot mūžībā mūsu mīļo cilvēku,
kordiriģentu profesoru Jāni Dūmiņu, un liels paldies par
atbalstu novada Domei, kristīgai draudzei, Baldones Mūzikas
skolai un Pašvaldības policijai.
Sērojošie piederīgie
Es nepārnākšu ievu ziedos,
Un arī rudzu ziedos – ne.

Izsakām līdzjūtību padomes loceklei
Antaņinai Zemturei, smiltainē aizvadot
vīru JĀNI DZELZKALĒJU.

No visas sirds jūtam līdzi tuviniekiem lielajās bēdās.
Baldones novada pensionāru padome

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

