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Baldones novada Domes izdevums, www.baldone.lv
Īstenots jauns projekts
āra trenažieriem 3. lpp.

Eņģeļu darbnīca

5. lpp.

Muzeja misija

6. lpp.

Sporta laureāts 2014
7. lpp.

Paldies novadniekiem par kopējo darbu!
Cienījamie novadnieki! Kā
uz vēja spārniem aiztraucies
2014. gads. Vieniem tas nesis
prieku un veiksmi, citiem tas
bijis ne tik veiksmīgs, taču
tāda ir dzīve – ikdienā mijas
prieks un bēdas, un nav mūsu
varā zināt, ko nesīs rītdiena.

Domes aktualitātes
Domes sēde notika 25. novembrī un tika izskatīti 35 jautājumi.
Domes sēdes sākumā tika uz
klausīta informācija par Reģionā
lās pašvaldības policijas Baldones
nodaļas darbu šajā gadā un SIA
„BŪKS” informācija par deputā
tu pieprasījumā izvirzītajiem jau
tājumiem.

Finanšu-attīstības jautājumi

• Dome piekrita zemes ierīcības
projekta izstrādes uzsākšanai īpa
šumā „Akācijas”;
• Tika apstiprināts zemes ierīcī
bas projekts īpašumam „Pilāti”;
• Tika nolemts sadalīt pašvaldī
bai piekrītošos zemes īpašumus

„Āmuļi” un Rīgas iela 22;
• Tika nolemts nodot piedziņai
nekustamā īpašuma nodokļa pa
rādu par diviem īpašumiem;
• Tika apstiprināts pašvaldības
būvvaldes nolikums;
• Tika apstiprināts pašvaldības
Iepirkumu komisijas nolikums
un personālsastāvs;
• Dome atļāva apmaksāt vie
nu papildus pedagoģisko slodzi
J.Dūmiņa mūzikas skolā no eko
nomijas algu fondā;
• Tika apstiprināta no 2014. gada
1. septembra samazinātā ēdināša
nas maksa PII „Vāverīte” un 1.–3.
klašu skolēnu ēdināšanas izmak
sas no valsts mērķdotācijas;
• Dome izveidoja komisiju lēmu
ma pieņemšanai par lauksaim

niecības zemes iegūšanu īpašu
mā sekojošā sastāvā: I.Lagzdiņa,
J.Eglīts, A.Ciseļonoka, I.Pundiņš
un P.Grants;
• Dome atteicās izmantot savas
kreditora tiesības un iegūt īpašu
mā izsolē nepārdoto īpašumu par
izsoles sākumcenu;
• Dome noteica nomas maksu
Mākslas skolas telpās mākslas
studijas vajadzībām – 20 EUR
mēnesī.
• Tika pagarināti telpu nomas
līgumi ar ģimenes ārstēm, sto
matoloģi un Neatliekamās medi
cīniskās palīdzības dienestu soci
ālās aprūpes centrā „Baldone”;
• Tika mainīts nosaukums īpašu
mam „Frēlihi”;
• Tika piešķirts nomā pašvaldībai

piekrītošais neprivatizētais zemes
īpašums „Jaundāboliņi 2”;
• Tika atlikta jautājuma izskatī
šana par PII „Vāverīte” slēgšanu
vasaras periodā līdz jautājuma
precizēšanai.

Sociālie jautājumi

•Tika anulēta deklarētā dzīves
vieta 2 personām;
• Tika atjaunots sociālā dzīvokļa
īres līgums 2 ģimenēm;
• Tika atļauts pārrakstīt vienu
pašvaldības dzīvokļa īres līgumu
uz ģimenes locekli;
• Vienai personai tika atteikta
uzņemšana pašvaldības reģistrā
dzīvokļa jautājumu risināšanai.
K.Putniņa,
domes priekšsēdētāja

Arī mēs visi kopā šajā gadā esam
paveikuši daudz. Novads kļuvis
sakoptāks, vērojams tūristu pie
plūdums un sporta aktivitātes,
aizvadīti lieliski novada svētki un
beidzot iesvētīts novada karogs,
atklāts bērnu pēcpusdienas centrs
un uzsākta bērnudārza piebū
ves celtniecība, ikdienā paveiktas
daudzas it kā ne tik pamanāmas
lietas, kas tomēr mūsu dzīvi pada
rījušas labāku un sakārtotāku.
Par to lielais paldies visiem,
kuri ar godprātīgu darbu devuši
savu artavu kopējai labklājībai.
Paldies visiem, kuri izvēlēju
šies par savu dzīvesvietu mūsu
skaisto novadu, kuri ar savu ik
dienas darbu veicinājuši tā sa
koptību un labklājību, godīgi
maksā nodokļus un gudri audzi
na bērnus par novada patriotiem.
Paldies visiem uzņēmējiem,
kuri dod darbvietas novada ie
dzīvotājiem.
Paldies visiem pedagogiem,
kuri dod savas zināšanas un sirds
siltumu, lai mūsu jaunā paaudze
augtu izglītota un dvēselē bagāta,
tāda, kurai nebūs jāraizējas par
savu vietu dzīvē.
Paldies visiem, kuri savam
novadam vēl izaugsmi.
Jaunajā gadā nezaudēsim ticību
labajam. Nezaudēsim ticību mīlestī
bai, labestībai, līdzjūtībai, godprātī
bai. Dalīsimies labestībā, līdzjūtībā
un priekā ar tiem, kuriem tas visvai
rāk vajadzīgs. Ticēsim paši sev un
savām iespējām paveikt iecerēto.
Lai labas domas pavada mūs
ik dienu!
Priecīgus, miera pilnus un
gaišus Ziemassvētkus un veik
smīgu Jauno gadu!
Karina Putniņa, Baldones novada
domes priekšsēdētāja
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Saistošie noteikumi Nr.15
Apstiprināti ar Baldones novada domes 2014. gada 28. oktobra sēdes lēmumu (prot.Nr.12, 27.§)

Par Baldones novada pašvaldības stipendiju piešķiršanu
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi (turpmāk – no
teikumi) nosaka kārtību, kādā
Baldones novada pašvaldība
(turpmāk – pašvaldība) piešķir
stipendijas pašvaldības izglītības
iestādes 10.–12. klašu izglītoja
miem un kritērijus stipendijas
saņemšanai.
2. Stipendiju piešķiršanas mērķis
ir motivēt novada izglītojamos
mācīties un ieinteresēt citu no
vadu labākos izglītojamos mācī
bām pašvaldības izglītības iestā
dēs, kurās iegūst vidējo izglītību,
kā arī motivēt vidējās izglītības
programmas izglītojamos paaug
stināt mācību sasniegumus.
3. Stipendijas tiek piešķirtas un
izmaksātas no pašvaldības bu
džeta līdzekļiem.
4. Vienā mācību semestrī pašval
dība piešķir stipendijas ne vairāk
kā desmit pašvaldības izglītības
iestādes 10.–12. klašu izglītoja
miem.
5. Stipendijas apmērs vienam 10.–
12. klases izglītojamam ir 30 EUR
mēnesī pēc normatīvajos aktos
noteiktās nodokļu nomaksas.

II. Stipendiju
piešķiršanas nosacījumi

6. Stipendiju noteikumos noteik
tajā apmērā ir tiesīgs saņemt paš
valdības izglītības iestāžu 10.–12.
klašu izglītojamais, kurš atbilst
šādiem kritērijiem:
6.1. otro semestri pēc kārtas ie
gūst izglītību pašvaldības izglītī
bas iestāžu 10.–12. klasē;
6.2. iepriekšējā semestra vērtē
jums nevienā priekšmetā nav
zemāks par 7 ballēm un vidējais
vērtējums iepriekšējā semestrī
nav zemāks par 8 ballēm;
6.3. iepriekšējā semestrī nav ne
attaisnotu stundu kavējumu;

6.4. nav pārkāpis izglītības iestā
des iekšējās kārtības noteikumus;
6.5. nav administratīvi sodīts;
6.6. piedalās kādā no interešu iz
glītības pulciņiem, amatiermāk
slas kolektīvos vai sporta organi
zācijās (klubos).
7. Ja pašvaldības izglītības ies
tādē ir vairāk nekā desmit izglī
tojamo kuri atbilst noteikumu
6. punktā noteiktajiem kritē
rijiem, tad stipendiju ir tiesīgi
saņemt tie desmit izglītojamie,
kuriem ir augstākais vidējais vēr
tējums iepriekšējā semestrī.

III. Stipendiju
piešķiršanas kārtība

8. Rīkojumu par noteikumos
noteikto stipendiju piešķiršanu
izdod pašvaldības izglītības ie
stādes direktors (turpmāk – di
rektors), pamatojoties uz iepriekš
ar Baldones novada domes (turp
māk – dome) Izglītības, kultūras
un sporta komitejas priekšsēdē
tāju saskaņotu izglītojamo sa
rakstu.
9. Direktors līdz kārtējā mācību
gada 15. septembrim, stipendiju
piešķiršanai pirmajā semestrī,
un līdz 15. janvārim, stipendiju
piešķiršanai otrajā semestrī, ie
sniedz domes Izglītības, kultūras
un sporta komitejas priekšsēdē
tājam saskaņošanai izglītojamo,
kuri atbilst noteikumu 6. un 7.
punktā noteiktajiem kritērijiem,
sarakstu, klāt pievienojot apstip
rinātas sekmju izrakstu kopijas.
10. Domes Izglītības, kultūras un
sporta komitejas priekšsēdētājs
izskata un saskaņo direktora ie
sniegto izglītojamo sarakstu vai
koriģēto izglītojamo sarakstu des
mit dienu laikā no saņemšanas.
11. Direktors par pieņemto lēmu
mu informē izglītojamā likumis

kajam pārstāvim.
12. Stipendiju piešķir uz vienu
mācību semestri un izmaksā reizi
mēnesī, ieskaitot to izglītojamā
vai tā likumiskā pārstāvja norādī
tajā bankas norēķinu kontā. Sti
pendija par semestra pirmo mē
nesi tiek izmaksāta vienlaikus ar
semestra otrā mēneša stipendiju.
13. Stipendijas izmaksa tiek pār
traukta ar nākamo mēnesi, ja
tiek konstatēts viens no šādiem
apstākļiem:
13.1. izglītojamais pārtrauc mācī
bas izglītības iestādē;
13.2. izglītojamais ir neattaisnoti
kavējis stundu;
13.3. izglītojamais ir pārkāpis iz
glītības iestādes iekšējās kārtības
noteikumus;
13.4. izglītojamais ir administra
tīvi sodīts;
13.5. izglītojamais nepiedalās
nevienā interešu izglītības pulci
ņā, amatiermākslas kolektīvā vai
sporta organizācijā (klubā).

IV. Noslēguma jautājumi

14. Ja pašvaldības izglītības iestā
des 10.–12. klases izglītojamā
likumiskie pārstāvji uzskata, ka
stipendija izglītojamam nav pie
šķirta nepamatoti, izglītojamā
likumiskie pārstāvji ir tiesīgi to
apstrīdēt domei.
15. Domes pieņemto lēmumu
Administratīvā procesa likuma
noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā.
16. Stipendijas piešķiršanai par
2014./2015. mācību gada otro
semestri direktors izglītojamo sa
rakstu saskaņošanai iesniedz līdz
10. februārim.
17. Noteikumi stājas spēkā 2015.
gada 1. janvārī.
Karina Putniņa, Baldones novada
domes priekšsēdētāja

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Paskaidrojuma
Norādāmā informācija
raksta sadaļas
Likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas
4. punkts nosaka, ka pašvaldību autonoma funkcija ir gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem
noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības
un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana
ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas
mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības
1. Projekta
atbalsta iestādēm u.c.).
nepieciešamības
Likuma „Par pašvaldībām” 43. panta trešā daļa
pamatojums
nosaka, ka dome var pieņemt saistošos noteikumus arī, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo
funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.
Ir nepieciešams motivēt novada izglītojamos
mācīties un ieinteresēt citu novadu labākos
izglītojamos mācībām Baldones novada
izglītības iestādēs, kurās iegūst vidējo izglītību,
kā arī motivēt vidējās izglītības programmas
izglītojamos paaugstināt mācību sasniegumus.
Noteikumu projekts nosaka kārtību, kādā Baldones novada pašvaldība piešķir stipendijas
2. Īss projekta satura
Baldones novada pašvaldības iestādes 10.–12.
izklāsts
klašu izglītojamiem un kritērijus stipendijas
saņemšanai.
3. Informācija par
Plānotā ietekme uz pašvaldības budžetu ir
plānoto projekta ietekmi
aptuveni EUR 3350,00 gadā.
uz pašvaldības budžetu
4. Informācija par
plānoto projekta
Noteikumi
attiecas
uz
Baldones
noietekmi uz sabiedrību
vada pašvaldības vidējās izglītības iestāžu
un uzņēmējdarbības
izglītojamiem.
vidi pašvaldības
teritorijā
5.1. Institūcija, kurā privātpersona var vērsties
noteikumu piemērošanā, ir Baldones novada
5. Informācija par
pašvaldība un Baldones vidusskolas direktors.
administratīvajām
5.2. Noteikumu projekts neskar administratīvās
procedūrām
procedūras un nemaina līdzšinējo kārtību
privātpersonu veicamām darbībām.
Noteikumu izstrādes procesā ir notikušas
pārrunas ar Baldones vidusskolas vecāku padomi. Pēc noteikumu projekta un tam pievienotā
paskaidrojuma raksta izskatīšanas Baldones no6. Informācija par vada domes Finanšu un attīstības komitejas sēdē
konsultācijām
ar 28.10.2014. un publicēšanas pašvaldības mājas
privātpersonām
lapas vietnē internetā www.baldone.lv, saņemto
sabiedrības pārstāvju izteikto priekšlikumu vai
iebildumu apkopošanas būtiskākos no tiem,
izvērtējot lietderības apsvērumus, paredzēts
iekļaut noteikumos.

Projekti
PRECIZĒTA INFORMĀCIJA PAR NOVADA
MĀJAS LAPAS IZSTRĀDES PROJEKTU
Precizējam 2014. gada novembra numurā „Baldones Ziņas” neprecīzi publicētās
projekta kopējās izmaksas. Informējam, ka projekta Nr.14-04-LL35-L413101 000002 „Kvalitatīva e-pakalpojuma pieejamība Baldones novada iedzīvotājiem”
ietvaros 2014. gada 15. septembrī noslēdzās iepirkums Nr. BND 2014/10 „Baldo
nes novada pašvaldības mājas lapas izstrāde’’. Līguma slēgšanas tiesības ir piešķir
tas nodibinājumam „Ventspils augsto tehnoloģiju parks”, reģ. nr.40008088258. Lī
gumcena ir 7500,00 EUR. Kopējās projekta izmaksas ir 9075,00 EUR, no kurām
6750,00 EUR ir Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums un
2325,00 EUR – pašvaldības līdzfinansējums.
Informāciju sagatavoja
Attīstības nodaļa
attistiba@baldone.lv

PROJEKTA „BALDONES NOVADA VIDUSSKOLAS INFORMĀCIJAS
TEHNOLOĢIJU APMĀCĪBAS KABINETU IERĪKOŠANA UN TEHNISKAIS
NODROŠINĀJUMS”REALIZĀCIJA BALDONES VIDUSSKOLĀ
Baldones vidusskolā noslēdzies Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas projekts
(vienošanās Nr. 5-26/MPP/2014-008), skolai piešķirts finansējums 13 916 eiro apmērā. Par to
ir iegādātas 8 dokumentu kameras, 8 projektori, 7 stacionārie galda datori un 2 sienas ekrāni.
Līdz ar to Baldones vidusskolas sākumskolas kabineti ir aprīkoti ar jauno multimediju tehniku.
Projekta rezultātā tiks paaugstināta izglītības kvalitāte un sniegta iespēja skolotājiem un
skolēniem vairāk izmantot datortehniku mācību vielas apguvē jau pamatskolā, uzlabosies
komunikācija starp skolēniem un skolotājiem, izmantojot datorus un multimediju tehniku. Ar
jaunāko tehnoloģiju palīdzību skolēniem tiks dota iespēja sekmīgāk veikt ikdienas mācību darbu.
Aelita Čerāne,
direktora vietniece informātikas jautājumos
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Projekti

Jauniešiem

Īstenots projekts āra trenažieriem Zīļu ielā 17 – Jaunieši var bez maksas
„Fitness svaigā gaisā – labsajūtai un veselībai” iegūt profesiju
Biedrība
„Paspēlēsimies!”
realizējusi projektu un uzstādījusi divus divvietīgus āra
trenažierus vingrošanai svaigā gaisā Zīļu ielā 17. 2014.
gada vasaras sākumā biedrība iesniedza projektu Nr.1404-LL35-L413201-000002
„Fitness svaigā gaisā – labsajūtai un veselībai”.
Projekts tika iesniegts Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai aktivitātes „Lauku eko
nomikas dažādošana un dzīves
kvalitātes veicināšana vietējo at
tīstības stratēģiju īstenošanas te
ritorijā” ietvaros. Šobrīd divi div
vietīgie āra trenažieri ir uzstādīti
blakus bērnu rotaļu laukumam
Zīļu ielā 17. Trenažieri āra vin
grošanai paredzēti plašai vecuma
grupai – tie domāti gan pusau
džiem, gan pieaugušajiem un,
protams, arī pensionāriem, tādē
jādi nodrošinot āra vingrošanas
pieejamību tieši pieaugušajiem –
māmiņām, omītēm un tētiem,
kas ar bērniem atpūšas rotaļu
laukumiņā, kā arī pusaudžiem,
kas no bērnu laukuma vecuma
jau izauguši – visiem tiem, ku
riem nepieciešamas fiziskas ak
tivitātes un kuri vēlas izkustēties.

Sākusies ziemas uzņemšana
30 profesionālās izglītības
iestādēs visā Latvijā, kas piedāvā jauniešiem vecumā no
17 līdz 29 gadiem bez maksas
apgūt kādu no 62 profesijām
„Jauniešu garantijas projekta” ietvaros. Mācības ilgs 1
vai 1,5 gadus, pieejama arī
stipendija no 70 līdz 115 eiro
mēnesī.

Projekta mērķis ir veselīga
dzīvesveida popularizēšana Bal
dones novada iedzīvotāju vidū.
Šāda veida trenažieru laukumi
tiek veidoti ļoti daudzos novados,
un arī Baldonē pie Sporta kom
pleksa savā laikā tādi ir uzstādīti.
Tagad tie atrodas arī pie daudz
dzīvokļu mājas Zīļu ielā 17. Tre
nažieri pieejami visiem novada
iedzīvotājiem bez maksas.
Projekts izstrādāts saskaņā
ar biedrības „Baldones Partnerī
ba” teritorijas attīstības stratēģiju
2009.–2013. gadam. Stratēģijā

prioritāte Nr.2 ir kvalitatīva so
ciālā vide un aktīva uzņēmējdar
bība, kur 2. darbības – „Kultūras,
sporta, atpūtas iespēju vairošana
un vietējo tradīciju attīstīšanai” –
viena no noteiktajām aktivitātēm
ir „Kultūras un sporta aktivitāšu
attīstība un visu grupu iedzīvotā
ju iesaistīšana tajā, nepieciešamās
infrastruktūras uzlabošana un
inventāra iegāde”.
Informāciju sagatavoja biedrības
„Paspēlēsimies!” valdes
priekšsēdētāja
Maija Eglīte

AICINĀJUMS 2014

Arī šogad, svētku laikā no 2014. gada 22. decembra līdz 2014. gada 4. janvārim,
aicinām vakara tumšajā laikā izgaismot kādu no mājas, dzīvokļa logiem ielas pusē, lai radītu īpašu svēt
ku noskaņu novadā. Radīsim prieku paši sev!
Sanāksim kopā un iedegsim prieku –
Egles zaļajos zaros tā svecītes liek.
No tīrā un klusā Ziemassvētku sniega
baltākas domas un lūgšanas tiek.
Informatīvi atbalsta: Baldones novada Sporta komplekss, biedrība „Baldones Partnerība’’,
Baldones novada domes Attīstības nodaļa

Prasības jaunietim:
• vecums – 17–29 gadi (ieskai
tot);
• pabeigta 9. vai 12. klase;
• ar vai bez iepriekš iegūtas kva
lifikācijas;
• gadu pirms uzņemšanas nav ie
gūta profesionālā kvalifikācija.
Mācību programmām var
pieteikties arī tie jaunieši, kas
ir reģistrējušies Nodarbinātības
valsts aģentūrā kā bezdarbnieki
vai darba meklētāji. Dokumentus
izglītības iestādēs var iesniegt no
1. decembra. 1,5 gadu program
mās mācības sākas jau 2015. gada
12. janvārī, bet 1 gada program
mās – 23. februārī.
Kāpēc izvēlēties tieši šīs mācī
bu programmas?
• Var saņemt stipendiju no 70
līdz 115 eiro mēnesī.
• Iespēja iegūt profesijai nepie
ciešamo sertifikātu vai apliecību,
ja to paredz konkrētā izglītības
programma un tas nepieciešams
darba tirgū, piemēram, autovadī
tāja apliecību.

• Kvalifikācijas prakses laikā tiek
apmaksāti ceļa izdevumi uz kva
lifikācijas prakses vietu, izdevumi
par naktsmītni (līdz 71 eiro mē
nesī), civiltiesiskā apdrošināšana
un obligātās veselības pārbaudes
izdevumi, ja to paredz izvēlētās
profesijas specifika.
Jauniešiem ir iespēja apgūt,
piemēram, lokmetinātāja, tērpu
stila speciālista, apdares darbu
strādnieka, vizuālās reklāmas no
formētāja, kuģa pavāra, zobārsta
asistenta, ēku siltinātāja, interjera
dizaina speciālista, datorsistēmu
tehniķa un citas profesijas.
Vairāk par profesijām, uzņemšanas laikiem un nosacījumiem: www.niid.lv.
Papildu informācija par pro
jektu pieejama: www.viaa.gov.lv
sadaļā „VIAA īstenotie projekti”.
Profesionālā izglītība ir iegul
dījums tavā nākotnē, ko finansē
Eiropas Savienības fondu darbī
bas programmas „Izaugsme un
nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā
atbalsta mērķa „Veicināt nodar
binātībā, izglītībā vai apmācībās
neiesaistītu jauniešu nodarbi
nātību un izglītības ieguvi jau
niešu garantijas ietvaros” 2. kār
tas projekts (identifikācijas Nr.
7.2.1.JG2).
Darbība atbalstīta saskaņā ar
„Jaunatnes nodarbinātības” ini
ciatīvu.

Iededz vienu baltu sveci par mīlestību:
par visiem, kas tev mīļi.
Un par sevi iededz, lai laime redz ceļu
uz mājām.

Skolu jaunumi

Apsveicam izcilākos Baldones vidusskolas brīvprātīgos!
2014. gada 5. decembrī –
Starptautiskajā
brīvprātīgo
dienā – Rīgas Latviešu biedrības namā un Nacionālajā sporta manēžā pasākumā „Gada
brīvprātīgais – 2014” tika godināti Latvijas novadu izcilākie brīvprātīgā darba veicēji.
Par ieguldījumu brīvprātīgā dar
ba attīstībā Latvijā un Baldones
novadā ar atzinības rakstiem un
Baldones novada domes sarūpē
tām dāvanām tika sveiktas:
Aiga Gauja,

Luīze Graustiņa,
Madara Jēkabsone,
Lāsma Ivanova – izvirzīta
„Gada brīvprātīgais 2014” nominantu Latvijas finālā.
Par ieguldījumu brīvprātīgā dar
ba attīstībā Baldones novadā ar
atzinības rakstiem un Baldones
novada domes sarūpētām dāva
nām tika sveikti:
Viktorija Visocka,
Karina Judina,
Laura Bizūne
Luīze Strautmane,
Kristaps Prūsis.

Paldies jauniešiem par līdzdalī
bu un pašatdevi novada brīvprā
tīgā darba attīstībā!
Paldies par vēlmi, spēju un dros
mi palīdzēt līdzcilvēkiem!
Paldies par nesavtīgo ziedošanos
citu labā!
Paužam gandarījumu un lepnu
mu par mūsējiem!
Paldies Ilonai Zagorskai, jaunie
šu brīvprātīgā darba vadītājai, par
ieguldījumu brīvprātīgā darba at
tīstībā Latvijā un Baldones novadā!

Novēlam jums prieka pilnus
Ziemassvētkus un panākumiem
bagātu Jauno gadu!
Baldones novada domes
Attīstības nodaļa

Baldones novada
Sociālais dienests
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Sveicam Baldones starptautiskos laureātus!
45. Taivānas Pasaules skolēnu
zīmējumu konkursā godalgotas vietas ieguvuši 6 Baldones Mākslas skolas audzēkņi:
Kate Klaipiņa, Elīna Ivanova,
Helēna Ļanovska, Elīza Kauliņa, Alberts Plūcis un Zane
Vanuška.
Šis konkurss Taivānā ir viens no
prestižākajiem pasaules skolu
jaunatnes mākslas konkursiem.
Tajā katru gadu tiek iesūtīti vai
rāki desmiti tūkstošu darbu no
vairāk nekā 50 valstīm.
Taipejas misija Latvijā rīko
ja svinīgo godalgu pasniegšanas
ceremoniju „Kino Citadele” 28.
novembrī.
Uz svinīgo pasākumu tika ai
cināti jaunie laureāti, viņu ģime
nes locekļi un skolotāji.
Pēc laureātu apbalvošanas
visi kopā varēja noskatīties jau
ko un aizraujošo multiplikācijas
filmu „Madagaskaras pingvīni”.
Katram bērnam, kas ieguvis dip
lomu, ir paredzētas trīs vietas
kinoteātrī – vieta skolotājam un
diviem ģimenes locekļiem vai
draugiem. Baldones delegācija
šajā pasākumā bija lielākā no Lat
vijas mākslas skolām.
Taipejas misijas vadītājs Lat
vijas Republikā – vēstnieks Ko
Kuang-Yueh – teica uzrunu lau
reātiem, viņu vecākiem un skolo
tājiem. Savā runā viņš atzīmēja,

ka lepojas ar Latvijas panāku
miem šajā prestižajā konkursā.
Šogad Latvija kopā ar Japānu dala
pirmo vietu pasaulē! Ņemot vērā,
ka Japānā iedzīvotāju skaits ir
daudzkārt lielāks (konkursam ie
sūtīto darbu skaits: Japānai – 300,
Latvijai tikai 150), Latviju var
uzskatīt par līderi šajā konkursā.
To, ka Latvija ir mākslas izglītības
lielvalsts, šajā pasākumā uzsvēra
arī mākslinieks Jānis Anmanis.
Saeimas deputāte Inguna Rībena,
kas arī bija ieradusies apsveikt
Latvijas jaunos laureātus, uzsvē

ra, ka varam lepoties ne tikai ar
Dziesmu svētkiem, bet arī ar Lat
vijas jauno mākslinieku panāku
miem un Latvijas unikālo māk
slas izglītības sistēmu.
Septiņi Baldones Mākslas
skolas audzēkņi guvuši ievēroja
mus sasniegumus arī 6. Starptau
tiskajā glezniecības un grafikas
konkursā „Sauleskrasts”!
Rēzija Krūze – atzinība ka
tegorijā „Grafika” 10–12 gadu
vecuma grupā, skolotāja Iveta
Aigare;
Helēna Ļanovska – 2. vieta

kategorijā „Glezniecība” 10–12
gadu vecuma grupā, skolotāja
Ieva Muzikante;
Justīne Miklašonoka – spe
ciālais diploms no Latvijas Māk
slas akadēmijas ārzemju studentu
„Erasmus” grupas, skolotāja Ieva
Muzikante;
Sandis Zabiļevskis – speciā
lais diploms no Latvijas Mākslas
akadēmijas ārzemju studentu
„Erasmus” grupas, skolotāja Ieva
Muzikante;
Laura Klaudija Fišere – atzi
nība kategorijā „Glezniecība” 10–

12 gadu vecuma grupā, skolotāja
Ināra Visnievska;
Laura Skuja – atzinība kate
gorijā „Glezniecība” 10–12 gadu
vecuma grupā, skolotāja Ināra
Visnievska;
Elīna Ivanova – 2. vieta kate
gorijā „Glezniecība” 13–16 gadu
vecuma grupā, skolotāja Ieva
Muzikante.
Uzvarētāju apbalvošana noti
ka 27. novembrī Saulkrastu kul
tūras namā „Zvejniekciems”.
Šā gada konkursa tēma bija
„Vēju stāsti”. Konkursā piedalījās
592 audzēkņu darbi no 50 māk
slas skolām un studijām Latvijā
un no Lietuvas mākslas skolām.
Darbus nominācijās „Gra
fika” un „Glezniecība” vērtēja
profesionāli mākslinieki – dažā
du mākslas nozaru pārstāvji no
Latvijas, Igaunijas, Vācijas un
Francijas.
Izstādē, kas apskatāma kultū
ras namā „Zvejniekciems”, izstā
dīti 296 interesanti, radoši darbi
grafikas un glezniecības nozarēs.
Baldones Mākslas skola sveic
audzēkņu vecākus, vecvecākus
un skolas draugus Ziemassvētkos
un izsaka pateicību par atbalstu
mūsu jaunajiem talantiem! Au
dzēkņiem novēlam spilgtu iztē
li, radošumu un panākumus arī
Jaunajā gadā!
Tālivaldis Muzikants,
Baldones Mākslas skolas direktors

Atskats uz aizvadīto mācību semestri Baldones vidusskolā
Aizvadītais mācību gads Baldones vidusskolā ir bijis dažādiem notikumiem piepildīts.
Informāciju par paveikto var
atrast skolas mājaslapā www.
baldonesvsk.lv, kurā ir gan
notikumu kalendārs, gan iknedēļas ciklogramma.
Lielākais darbs šajā mācību gadā
ir bijis, gatavojoties skolas akre
ditācijai. Tagad mūsu skola un
izglītības programmas atkal akre
ditētas uz maksimālo termiņu –
sešiem gadiem.
1. semestrī skolā atzīmējām
tradicionālos pasākumus – Zi
nību dienu un Skolotāju dienu.
Pārbaudījumus 5. un 10. klasei
bija sagatavojuši vecāko klašu
skolēni. Novembrī skolā notika
plašs un bagātīgs Mārtiņdienas
gadatirgus. Paldies vecākiem par
palīdzību!
Konkursā „Mans talants Lat
vijai” 1. vietu sākumskolas posmā
ieguva Karlīna Bunkše, izpildot

skaistus un sarežģītus vingroju
mus, bet skatītāju simpātijas –
Jēkaba un Kārļa Ozolu skaitītais
dzejolis. Vidusskolā 1. vietu un
skatītāju simpātijas saņēma Dana
Estere Damlamajana un Kristaps
Vanags ar hiphopa deju priekšne
sumu.
Koncertā par godu Latvijas
dzimšanas dienai šogad skolā
viesojās Rīgas mākslinieki.
20. novembrī vecākiem bija
iespēja satikties un aprunāties ar
mācību priekšmetu skolotājiem,
noklausīties psiholoģes Ivetas
Aunītes lekciju par bērnu au
dzināšanu. Arī šogad vecākiem
piedāvājām iespēju iejusties sko
lotāju lomā. Ilze Kupča 1.b klases
skolēniem pastāstīja par Ziemas
svētku tradīcijām, Linda Beiker
te 4.b klases skolēniem stāstīja
par vēsturi, savukārt Normans
Graustiņš ar vidusskolēniem ru
nāja par tēmu „Darba devēji un
ņēmēji”.
Šajā mācību gadā Baldones vi

dusskola ir iesaistījusies Ekosko
las projektā, skolas gada tēma –
skolas vide un apkārtne. Tika
izveidota Ekoskolas padome,
skolēnu līdzpārvalde izsludinā
ja Ekoskolas kodeksa konkursu.
Konkursā uzvarēja Arņa Lam
berta un Venta Feldmaņa devīze
„Būsim ekotīri, sauksim to par
savu dzīvi”!. Autori un 2. vietas
ieguvējs Kristers Suķis saņēma
ekoloģiskas un veselīgas balvas.
No 24. līdz 28. novembrim Baldo
nes vidusskolā notika Ekoskolas
Rīcības nedēļa. Skolas foajē tika
izvietoti SIA „Marss” atkritumu

šķirošanas konteineri. Skolēnu
līdzpārvaldes pārstāvji aicināja
skolas biedrus būt rūpīgiem pret
skolas vidi, šķirot atkritumus –
papīru, PET pudeles un baterijas –,
piedalīties makulatūras un ba
teriju vākšanas konkursā „Tīrai
Latvijai”. 11. klases skolēni devās
uz Baldones Mūzikas skolu, lai
pastāstītu citiem Baldones sko
lēniem par savu ieguldīto darbu
Ķekaviņas upes izpētē un aiz
sardzībā, aicinot skolēnus būt
saudzīgiem un atbildīgiem pret
apkārtējo vidi.
Baldones vidusskolas 10. kla
ses skolēni Kristers Suķis, Ma
reks Brigmanis, Megija Berele un
Agija Presa piedalījās konkursā
„Iedves kartonā dzīvību!” un, iz
mantojot ķīmijā gūtās zināšanas
un prasmes par kartona pārstrādi
un tā otrreizēju lietojumu, izvei
doja no kartona dažādus trauci
ņus (att.).
11. klases komanda pieda
lījās Baltijas lielākajā energo

efektivitātes, infrastruktūras un
vides tehnoloģiju pasākumā –
Zaļo tehnoloģiju darbnīcas iz
stādē „Vide un enerģija 2014”.
Viņiem bija iespēja sacensties
konkursā „Izveido labāko vēja
ģeneratoru” un spēlē „Atkritumu
šķirošanas cirks”. Šajā konkur
sā Baldones vidusskolēni ieguva
1. vietu un saņēma balvu – Vents
pils Democentra apmeklējumu.
Mācību gada 1. semestra no
slēgums nu ir klāt – 18. decembrī
skolā notika Ziemassvētku pasā
kums ar skolēnu sagatavotajiem
priekšnesumiem un balli, bet
19. decembrī skolēni noklausījās
svētku koncertu, saņēma liecības
un apbalvojumus par teicamām
un labām sekmēm un devās Zie
massvētku brīvdienās.
Priecīgus Ziemassvētkus vi
siem skolas darbiniekiem, skolē
niem un vecākiem!
Indra Šmite,
direktora vietniece
audzināšanas jomā
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Ziemassvētku laiks PII „Vāverīte”
PII „Vāverīte” kolektīvā ik dienas uzturas un izglītojas 270
izglītojamie. Kopā ar radošu,
profesionālu pedagogu un
tehnisko darbinieku pulku
bērni, sākot ar pirmo Adventes pirmdienu, rītos pulcējas
iestādes zālē, lai emocionālā
gaisotnē baudītu svecītes iedegšanas brīnumu.

Izglītojamie tiek rosināti ar labu
uzvedību, ar pacietību, mīlestību
un cieņu izturēties pret saviem
vienaudžiem, vecākiem, vecvecā
kiem, citiem pieaugušajiem. No
lielā Adventes vainaga svecītēm
bērni kopā ar skolotājām un auk
lītēm uz 12 grupām aiznes sveces
liesmiņu, lai ikviens savā grupas
kolektīvā darītu labus darbus –
lasītu pasakas, runātu tautas
dziesmas, dzejoļus, ietu rotaļās,
mācītos saticību.
Ziemassvētku gaidīšanas laiks
PII „Vāverīte” ir piesātināts ar in
teresantu un radošu rosīšanos
gan grupu telpās, gan koridoros,
gan zālē. Bērnudārzā ikviens stū
rītis jau saposts Ziemassvētku
rotā. Visi bērni ir pielikuši savu
rociņu, lai taptu kāda glezniņa ar
sniegavīru, rūķīti vai sniegpārsli
ņu, kura grezno kādu bērnudārza
grupiņu vai gaiteni. Arī pie iestā
des galvenajām durvīm bērnus
un vecākus sagaida rūķu saime,
kura rāda gaismiņu ar lukturī
šiem.
10. decembrī izglītojamie
kopā ar savām skolotājām un
auklītēm pulcējās bērnudārza
laukumā, lai piedalītos gaismiņu

meklēšanā lielajai svētku eglei.
Bērniem un klātesošajiem par
lielu brīnumu PII „Vāverīte” cie
mojās pašvaldības policija ar savu
auto, kurai dega visas bākugunis
un skanēja signāls. Labie policis
ti, kuri sargā Baldones kārtību,
savā apgaitas ceļā bija atraduši
apmaldījušos nekārtīgus rūķus,
kuri meklēja ceļu uz PII „Vā
verīte”. Policisti, noskaidrojuši,
ka rūķi ir nokļuvuši īstajā vietā,
devās darīt savus vakara darbus.
Bet bērnudārza svētku laukumā
sākās liela rosība. Rūķi ar bērnu
atbalstu saposās, un tika gādāts,
lai skanētu dziesmas un dimdētu
deju solīši. Apkārt pa laukuma
lielo gaismas ceļu bērni meklēja
svētku egles gaismiņas, līdz svēt
ku egle varēja lepoties ar brīnum
svecītēm savos zaros un košām
svētku ugunīm. Un tad notika
gaidītākais brīdis – pats Rūdolfs
uz bērnudārza jumta pateicībā
par bērnu jautro dziedāšanu un
rotaļām bija atstājis savu palīgu

Rūķīti ar bagātīgām dāvanām
katrai grupai. Dāvanas ar lielas
virves palīdzību tika nogādātas
pie svētku egles, atradās arī mil
zīgi lielais grozs ar garšīgām un
saldām piparkūkām.
Ikkatra diena iestādē Ziemas
svētku gaidīšanas laikā izglītoja
miem ir brīnumu, pārsteigumu
pilna un bagāta. Bērni mācās pa
zīt dzīvniekus, mācās dziesmiņas
un rotaļas, lielākie bērni mācās
griezt un līmēt sniegpārsliņas,
sniegavīrus, rūķīšus. Visa iestāde
pildās ar piparkūku smaržu, jo
tās bērni ar skolotāju un auklī
šu palīdzību cep paši. Mēs katru
dienu mācāmies piepildīt ar la
biem darbiem, dzīvot draudzīgi
un uzmanīgi vērot apkārtni, jo
nu jau drīz ciemos var atnākt arī
Ziemassvētku vecītis.
Liels, liels paldies bērnu vecā
kiem, kuri aktīvi iesaistās sniega
vīru gatavošanā. Un nu jau mazi
un lieli var priecāties par dažāda
jiem ciemiņiem - sniegavīriem,

kuri lepni savu vietu ieņēmuši
iestādes otrā stāva gaiteņa „Ga
lerijā”.
Bērnība ir brīnumu laiks, kad
bērnam jāaug, jāpiedzīvo brī
nums, mīlestība, vecāku gādība
un rūpes. Iestādes kolektīva vār
dā saku lielu paldies izglītojamo
vecākiem un vecvecākiem par
darba dienās uzticētajiem bēr
niem, par sirsnīgu smaidu un
sveicienu no rītiem, par atbalstu
mūsu vajadzībās un centienos.
Arī ikvienai Baldones iestā
dei un tās darbiniekiem paldies
par sadarbību – domei, kura tur
galveno rūpi par iestādes attīs
tību, vidusskolai, Mūzikas un
mākslas skolai par sirsnīgu sa
darbību, „Būkam” par ūdeni un
siltumu, visiem, visiem paldies
par laba vēlējumiem, līdzdarbo
šanos ikdienas gaitās. Dvēselei
un svētku sajūtai lai skan Marikas
Svīķes dzejoļa rindas:
Dieviņš Ziemassvētku debesīs
jau iesējis zvaigžņu pērles,
un Viņa sūtītais ticības stars
noglāsta ikdienas domas...
Tieši tagad ikvienu uzrunā
cerība svecīšu liesmās,
lai Ziemas svētajā vakarā,
kad cauri tumsai ceļi lokās,
mēs sastaptu sevi un vēlētos,
lai visiem mums labi klājas,
lai sadzirdēt spētu klusumu,
kas aicina atgriezties mājās,
pār kurām Dieviņš jau iesējis
spožākās zvaigžņu pērles...
Baltus, mīļus, mierpilnus Zie
massvētkus!
PII „Vāverīte” kolektīva vārdā
vadītāja Valda Kaufmane

Speciālo skolu skolotāju tikšanās Baldonē
9. decembrī Baldones vidusskolā viesojās ciemiņi no Liepājas un Rīgas speciālajām
internātpamatskolām. Šī bija
rosīga diena speciālās izglītības skolotājiem, jo bija jābūt
ne tikai viesmīlīgām namamātēm, bet jārāda atklātās
stundas kolēģiem.
Tā kā daudzu Baldones vidus
skolas skolēnu mājvieta ir soci
ālās aprūpes centrā „Baldone”,
tad vispirms lūdzām centra va
dītāju A.Viču iepazīstināt viesus

ar centra darbību. Tad sekoja
atklāto nodarbību vērošana.
Savu darba prasmi rādīja skolo
tājas I.Kožarenoka, A.Kokina,
G.Skrode, I.Zvejniece.
Ar sirsnīgām dziesmām, pi
parkūkām un pašdarinātām dā
vaniņām mūsu viesi tika sagaidīti
un sveikti vidusskolā. Par to bija
parūpējušās skolotājas B.Kalniņa
un I.Starta. Ciemiņiem bija ie
spēja vērot 7.c klases skolēnu
darbošanos mājturības un teh
noloģiju pulciņā skolotāja R.Teņa
vadībā. Viesi atzinīgi novērtēja

bērnu veidotās koka puzles un
galda spēles. Ar lielu interesi viesi
aplūkoja speciālās izglītības sko
lotāju I.Grīnvaldes un I.Startas
veidotos metodiskos materiālus
un ieinteresēti klausījās par to
pielietošanu ikdienas darbā.
Pašlaik skolā ir apskatāma
sākumskolas skolēnu un viņu ve
cāku veidoto Ziemassvētku rūķu
izstāde. Viesi tika aicināti izstādi
aplūkot un balsot par tīkamāko
rūķīti. Viesi sevi nodēvēja par
neatkarīgajiem ekspertiem un
apzinīgi veica vērtēšanas darbu.

Kad direktore Dz. Knohenfel
de iepazīstināja pedagogus ar sko
las dzīvi un izrādīja skolas telpas,
no viesu puses skanēja atzinības
vārdi: skaisti, plaši, jauki, moderni,
tīri, patīkami utt. Līdz vēlai pēc
pusdienai pie kafijas tases turpi
nājās sarunas par Baldonē redzēto,
par ikdienas darbā veicamo. Tikša
nās noslēgumā Baldones skolotājas
saņēma uzaicinājumu paviesoties
pie kolēģiem Liepājā un Rīgā.

Labdarības
projekts –
„Eņģeļu
darbnīca”
1. decembrī Baldones bērnu
centrā „Baltais ērglis” darbojās „Eņģeļu darbnīca”.
Sociālais dienests „Eņģeļu darb
nīcu” organizē jau ceturto gadu,
līdz šim bērnu gatavotie eņģeļi
rotāja Baldones novada domes
egli, egles pie bērnu laukuma, pa
gājušajā gadā domes foajē bija iz
stāde, kurā varēja aplūkot laimes,
prieka, asaru, naudas, drosmes
u.c. eņģeļus.
Eņģeļu darbnīcā varēja pie
dalīties visas Baldones novada
ģimenes ar bērniem – arī vecāki
tika aicināti palīdzēt bērnam iz
veidot eņģeli.
Šogad eņģeļi tika gatavoti ar
īpašu mērķi – lai kļūtu par dāva
nu.
Bērni, kas piedalījās darbnīcā,
mācījās gatavot dāvanu, mācījās
labestību, mācījās caur savu dar
bu nodot līdzcilvēkiem labas do
mas. Bērniem daudz bija jāstāsta,
kādēļ ir svarīgi gatavot dāvanu
un būt labestīgiem, piedalīties
labdarības darbā.
Eņģeļi tiks dāvināti un aiz
ceļos pie Baldones novada se
nioriem un cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām. Bērnu labestība, gai
šās domas un laba vēlējumi šajos
Ziemassvētkos gaišumu ienesīs
daudzās mājās.
Paldies kolēģēm Lindai, Elī
nai un Ilutai par ieguldīto darbu
un idejām!
Paldies ģimenēm, kuras pie
dalījās „Eņģeļu darbnīcā”!
Vārdu labestība rada uzticību.
Domu labestība rada dziļumu.
Dāvināšanas labestība rada
mīlestību. /Lao-Dzi/
Gaišus jums Ziemassvētkus!

I.Deņisenoka,
sociālā darbiniece

S.Stuberovska,
direktora vietniece
izglītības jomā

Pateicība

Adventes pusdienas

Baldones novada Sociālais dienests izsaka pateicību Birutai Rollei un krodziņa „Mežvidi” kolektīvam par iespēju Adventes svētdienās nobaudīt
burvīgu svētku maltīti. Adventes pusdienas ir
laiks, kad svinīgi saposties, nobaudīt maltīti, pavadīt laiku ar sev tuvajiem cilvēkiem svētku at-

mosfērā un labestību ne tikai saņemt, bet sniegt
arī pretī – ar laba vēlējumiem un smaidiem.
Adventes pusdienās piedalās Baldones novada Sociālā dienesta redzeslokā esošās ģimenes ar bērniem, daudzbērnu ģimenes, aizbildņu
ģimenes, audžuģimenes, seniori, vientuļi pen-

sionāri, cilvēki ar īpašām vajadzībām.
Paldies novada domes šoferiem Andrim un
Ērikam par rūpēm aizvest cilvēkus uz Adventes
pusdienām.
Baldones novada
Sociālā dienesta kolektīvs
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Muzeja misija
Aizvadīts interesants un radošs gads. Novads vienmēr
pārsteidz gan ar ikdienu, gan
vēsturi. Gada nogalē sirsnīga
pateicība visiem, kuri palīdz
aktīvi papildināt vēstures krājumus un notikumus Baldones novadā.
Šobrīd ar bijušajiem pasta dar
biniekiem precizējam, kāds bijis
un kā darbojies Baldones pasts
un pastnieki. Jaunajai paaudzei
ir grūti saprast, kas bija telefona
centrāle un komutators. Pasta ēka
ir uzcelta jau 1928. gadā. Kopīgi ar
Dagniju Prodnieci, uzklausot citu
darbinieku atmiņas, pēc fotogrā
fijām radīsim priekšstatu par to,
kāda pasta darbība bija agrāk.
Jau vairākus gadus nova
da krājumus papildina Arnolds
Kaļēvics, paldies Arnoldam. Dā
vinājums, ko atnesa Arnolds, ir
krogus kausiņš, to savulaik sauca
par „čarku” (1868. gads, tilpums
0,123 litri), un stops (1884. gads,
tilpums 1,257 litri).
Sandra Mugurēviča savā dār

ziņā atrada 1858. gada naudas
monētas ar uzrakstu „deņežka”
(tulkojumā – naudiņa). Paldies
ģimenei par šo dāvinājumu. No
„Cenu” mājām saņēmām Tautas
bibliotēkas biedrības goda biedra
diplomu Jānim Cenam (1925. gads).
Patīkams pārsteigums bija
ciemiņš no ASV – gleznotāja
Ata Grundes jaunākais dēls An
dris. Notika emocionāla brālēnu
un māsīcu iepazīšanās Baldo
nes „Mazgrundēs”. Uzzināt par
tēva Ata jaunības takām mums
palīdzēja Mirdza Rudzīte, kura
jaunībā pazina Ati. Arī Andris
gatavo tēva rokrakstus, lai varētu
tos pievienot muzeja krājumiem.
Atis Grunde bija profesora Pur
vīša skolnieks – gleznotājs.
Attīstot un aktivizējot tūris
mu, lielu darbu Baldonē ir pavei
kusi Attīstības nodaļa – pie no
zīmīgiem objektiem ir uzstādīti
informatīvie stendi par vēsturi
vairākās valodās. Man prieks, ka
noderēja arī krājumos esošie vēs
tures materiāli.
Muzeja krājumos ir bagātīgs

vēstures materiālu klāsts par jau
niešiem un radošiem cilvēkiem,
ir iespēja jau nākamajā gadā ga
tavoties Latvijas un līdz ar to arī
Baldones simtgadei, izmantojot

filmiņas, stāstus, dzeju, zīmēju
mus, arī mūzikā attēlot skaisto
un tradīcijām bagāto Baldones
novadu. 2018. gads jau nav ne
maz tik tālu.

Ar Kara muzeja palīdzību
precizēju Dāvida Apiņa – Apiņ
skolas pārziņa – biogrāfiskos da
tus. Viņš bija 3. Saeimas deputāts
un ļoti aktīvs Baldones sabiedris
kajā dzīvē.
Jaunie kinorežisori gatavojas
uzņemt filmu par Lāčplēša Kara
ordeņa kavalieri Pēteri Lapai
ni. Gatavojot materiālu, bija ļoti
interesants veikums par visām
Lapiņa kunga kara gaitām.
Lai tūrisma grupām būtu vai
rāk pieejamas informācijas, daļu
no muzeja krājumiem izvietojām
vienā no Mercendarbes muižas
telpām. Līdz ar to saņemam jau
tājumus, papildinās atmiņu stās
ti, ir arī kritika – viss notiek. Pro
tams, esam pateicīgi par tūristu
labajiem vārdiem un atzinību.
Paldies visiem par paveikto!
Vēlu īpaši jauniešiem turēt godā
savu novadu, attīstīt tūrisma tra
dīcijas un apgūt gida māku.
Vēlu visiem veselību un jau
nas idejas!
Māra Skuja,
muzeja krājumu glabātāja

Policija informē

Atskaite par novembri
Reģionālajā pašvaldības policijā saņemtie izsaukumi: 65
No tiem:
Ģimenes un kaimiņu konflikti: 7
Jebkāda veida darbība, kas rada
troksni un traucē apkārtējo iedzī
votāju mieru: 5
Izsaukumi, kas ir saistīti ar objek
ta apskates nepieciešamību: 5
Citām iestādēm nepieciešama
palīdzība: 5
Gulošas personas, kas, iespējams,
atradās alkohola reibumā: 4
Atrasts lādiņš: 1
Zādzība: 2
Cita saņemtā informācija, kas
saistīta ar pašvaldības policijas
darbu un citām iestādēm: 36
Iedzīvotāju saņemtie iesniegumi: 5
Aizturētās personas: 3
Pieprasījumi no citām iestādēm: 3
Nogādātās personas mājoklī (sa
skaņā ar likumu „Par policiju” 12.
panta pirmās daļas 9. punktu): 4
Sastādīti administratīvie pārkāpumu protokoli: 19
No tiem:
• Par nesakoptu savu teritoriju
un īpašumam piegulošo publis
kā lietošanā esošo teritoriju (SN
Nr.6 4.5. punkts) – 2
• Par transportlīdzekļa mazgāša
nu ārpus speciāli šim nolūkam
paredzētām vietām; (SN Nr.6 5.3.

punkts) – 1
• Par ceļu bojāšanu; (SN Nr.6 5.5.
punkts) – 1
• Par dzīvnieku turēšanas, labtu
rības, izmantošanas un pārvadā
šanas prasību pārkāpšanu (LAPK
106.p. pirmā daļa) – 1
• Par atrašanos sabiedriskās vie
tās tādā reibuma stāvoklī, kas aiz
skar cilvēka cieņu (LAPK 171.p.
pirmā daļa) – 1
• Par dzīvošanu Latvijas teritorijā
bez derīga personu apliecinoša
dokumenta (LAPK 186.p. pirmā
daļa) – 2
• Par dzīvošanu Latvijas valsts te
ritorijā bez deklarētas dzīvesvie
tas adreses (186.p. otrā daļa) – 1
• Par pārvietošanos diennakts
tumšajā laikā bez atstarojošās
vestes vai apģērbā ar labi redza
miem gaismu atstarojoša mate
riāla elementiem (LAPK 149.23
panta otrā daļa) – 10
Nodoti materiāli, informācija:
• Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldes Rīgas 1. nodaļai: 2
• Baldones novada Administratī
vajai komisijai: 5
• Baldones novada vidusskolai: 1
• VP RRP Baložu iecirknim: 2
Sakarā ar klaiņojošiem dzīv
niekiem nodota informācija z/s
„Mežavairogi”: 2

Reģionālās pašvaldības policijas Baldones novada
nodaļa atgādina par drošas svētku uguņošanas ābeci
Klāt ir ziemas skaistākie svētki, kad gandrīz virs katras mājas debesīs uzplaukst ugunspuķes. Atgādināsim – lai svētki izdotos skaisti un noritētu
bez nepatīkamiem starpgadījumiem, rīkojot uguņošanu,
vajadzētu ielāgot galvenos
drošības priekšnoteikumus.

Jebkurš pirotehnikas izstrādājums –
sākot ar niecīgu plaukšķeni un bei
dzot ar raķetēm – var būt ļoti bīs
tams, tāpēc, lai pasargātu sevi un
savus līdzcilvēkus no uguņošanas
gūtajām traumām, ir būtiski ievērot
drošības noteikumus. Svarīgi svētku
pirotehniku iegādāties tikai specia
lizētajos veikalos, kuriem izsniegta
atbilstoša licence tās tirdzniecībai
un kur zinoši pārdevēji pastāstīs, kā
pareizi rīkoties ar iegādāto preci un
izsniegs katram lietošanas pamācību.
Ja rodas aizdomas, ka piro
tehnika tiek pārdota nelegāli, pie
mēram, no automašīnas, vai kāds
piedāvā iegādāties to uz ielas, tad
jāziņo pašvaldības policijai, lai
novērstu iespējamo nelaimi.

jāveic visi nepieciešamie saga
tavošanas darbi. Ļoti svarīga ir
salūta vietas izvēle. Tai jābūt sta
bilai, līdzenai, un jāaplūko, vai
šaušanas vietai netraucē elektrī
bas vadi un koki, jo pretējā gadī
jumā pirotehnika var mainīt gan
lidošanas virzienu, gan izraisīt
elektrības īssavienojumu.
Uguņošanas izstrādājumi jā
novieto drošā attālumā no mā
jām un cilvēkiem, un tos nekādā
gadījumā nedrīkst vērst pret sevi
vai līdzcilvēkiem. Tāpat jāpār
bauda vēja virziens – vējam dūmi
jāpūš prom no skatītājiem. Liela
vēja laikā atceliet plānoto salūtu.
Ja gadījumā notrūkusi deg
aukla, drošības labad nemēģiniet
to sameistarot paši un līdz galam
neizšāvušai pirotehnikai netuvo
jieties kādas 15 minūtes.
Kad skaistais salūts izbaudīts,
jāpadomā arī par uguņošanas ie
rīces novākšanu – nekad neme
tiet tos metāla vai plastmasas iz
strādājumiem domātā konteinerā
vai ugunskurā!
Vēl viens būtisks nosacījums –
cilvēks, kas lieto pirotehniku, ne
drīkst atrasties alkohola reibumā!

Ievēro drošības prasības

Atšķirīgi drošības līmeņi

Izmanto tikai licencētu
pirotehniku

Atbilstoši pirotehnikas veidam

Atbilstoši Pirotehnisko izstrādā

jumu aprites likumam uguņo
šanas ierīces tiek iedalītas četrās
klasēs: ļoti zemas, zemas, vidējas
un augstas bīstamības uguņoša
nas ierīces.
Pirmās klases pirotehniku var
iegādāties no 14 gadu vecuma,
bet otrās un trešās klases – tikai
no 18 gadu vecuma, savukārt ce
turto – tikai juridiskas personas.
Tāpēc jebkurā tirdzniecības vie
tā, ja pārdevējam ir aizdomas par
pircēja vecumu, jāuzrāda perso
nu apliecinoši dokumenti!
Lietojot uguņošanas ierīces,
atcerēsimies par drošību, lai pa
sargātu sevi un savus mīļos gai
dāmajos skaistajos svētkos!
Reģionālās pašvaldības po
licijas Baldones novada nodaļas
darbinieki novēl gaišus, jaukus
un mierīgus svētkus!
Reģionālās pašvaldības poli
cijas Baldones novada nodaļa ap
sveic Baldones Mūzikas pamat
skolas skolēnus, kuri veiksmīgi
nokārtoja eksāmenu un ieguva
velosipēda vadītāja apliecību.
Vienmēr atcerēsimies – lai cik
uzmanīgi un prātīgi mēs būtu,
drošības pasākumu ievērošana
vienmēr atmaksājas, jo nav nekā
svarīgāka par mūsu un mūsu bēr
nu veselību un dzīvību!
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BALDONE GODINA SAVUS SPORTISTUS

Aleksejam Āboltiņam (bokss),
Mariannai Kļaviņai (basketbols),
Mārtiņam Bokišam un Dāvim
Gaujam (regbijs).

BALVA – PASAULES
MĒROGA SACENSĪBAS

13. decembra vakarā Baldones Sporta kompleksā pirmo
reizi notika svinīgais pasākums – „Baldones novada
sporta laureāts 2014”, kurā
tika apbalvoti labākie Baldones novada sportisti, viņu
treneri un personas, kuras ar
savu personīgo ieguldījumu
sekmējušas novada sporta
attīstību. Kopā tika pasniegtas 17 pateicības un 49 apbalvojumi Baldones novadā
deklarētajiem iedzīvotājiem
par sasniegumiem 2014. gada
sezonā.
„Baldones novada sporta laureāts”
deva iespēju pirmo reizi vienko
pus redzēt visus aktīvos baldonie
šus, pārsteidzot pašus laureātus ar
plašo sportistu skaitu un pārstāvē
to sporta veidu dažādību. Līdzīgi
pasākumi ik gadu norisinās citos
Latvijas novados, dodot iespēju
izcelt cilvēkus, kuri nesuši sava
novada vārdu Latvijā un plašajā
pasaulē. Prieks, ka jau vairākus
gadus lolotais sapnis par šādu pa
sākumu Baldonē beidzot ir īste
nojies, aizsākot jaunu tradīciju un
kļūstot par ikgadējiem Baldones
novada sportistu svētkiem.
Gaidīsim nākamo gadu, kad

atkal būsim kopā un sveiksim cil
vēkus, kas dara un neapstājas pie
sasniegtā!

PATEICĪBAS TRENERIEM

Anitai Soloveiko (hiphops), Sinti
jai Vaiderei (bērnu estētiskās de
jas), Rihardam Ansonam (breik
dānss), Kārlim Dilbo (regbijs),
Jevgēnijam Ivanovam (karatē),
Vitālijam Skrebelim (bērnu vis
pārējā fiziskā sagatvotība), Rihar
dam Gorkšam, Kārlim Vītoliņam
un Pāvelam Zoram (futbols –
klubs „Auda”), Reinim Zāberam
(basketbols), Aigai Ozoliņai un
Olga Šellerei (jāšanas sports).

BALVA – PIERĪGAS
SACENSĪBAS

(Apbalvo 1.–3. vietu ieguvējus)
RUDENS KROSS – 3. VIETA
KOPVĒRTĒJUMĀ:
Aijai Dambergai, Zandai Kārkli
ņai, Kristai Ķengai, Dacei Līcei,
Anitai Antonei, Elīnai Brigma
nei, Edgaram Brigmanim, Mār
tiņam Brigmanim, Žanim Riba
kam, Gintam Skroderim, Ingrī
dai Šmitei, Andrim Tauvenam.
DAMBRETE – 2. VIETA KOP
VĒRTĒJUMĀ: Dzintaram Ņeve
rovskim.

(Apbalvo visus dalībniekus)
Ingrīdai Šmitei (MTB riteņ
braukšana), Kristīnei Belvertei
(fitness), Rihardam Snikus (para
limpiskā iejāde).

PATIECĪBAS
TELPU FUTBOLS – 2.VIETA
KOPVĒRTĒJUMĀ: Mārtiņam
Antonam, Jevgēnijam Kravčen
ko, Edmundam Sniķerim, Aiga
ram Bišam.
PAŠVALDĪBAS DARBINIEKU
SPORTA SPĒLES – 2. VIETA
KOPVĒRTĒJUMĀ:
Edgaram Brigmanim, Elīnai
Brigmanei, Kārlim Dilbo, Jānim
Dūmiņam, Jānim Eglītim, Žanim
Gaujam, Ingai Kožarenokai, Ine
sei Lagzdiņai, Andrim Mačam,
Ingai Piparei, Dacei Pokšānei,
Sandijam Stangutam.
MTB (RITEŅBRAUKŠANA) –
1. VIETA KOPVĒRTĒJUMĀ:
Anitai Antonei, Raitim Bēme
ram, Edgaram Brigmanim, Mār
tiņam Brigmanim, Intaram Ga
gainim, Viktoram Gorelovam,
Ģirtam Jakuškam, Nilam Kazā
kam, Emīlam Ribakam, Žanim
Ribakam, Jānim Vējonim.

BALVA – LATVIJAS MĒROGA
SACENSĪBAS

(Apbalvo 1.–10. vietu ieguvējus)
Gintam Piparam un Normun

dam Piparam (džudo), Renāram
Vilnim (Downhill riteņbraukša
na), Olgai Šellerei un Annai Šel
lerei (jāšanas sports), Elmāram
Šefanovskim, Jānim Zālmanim
un Gundaram Grieķim (reg
bijs), Jurģim Krastiņam un And
rim Tauvenam (orientēšanās),
Gintam Skroderim (triatlons),
Ervīnam Dilbo (smagatlētika).

BALVA – EIROPAS MĒROGA
SACENSĪBAS
(Apbalvo visus dalībniekus)

Par atbalsta sniegšanu sporta attīs
tībai novadā: Žanim Gaujam, Sol
vitai Freibergai, Karinai Putniņai.
Par Baldones novada vārda ne
šanu ārpus tā robežām – Mārim
Rupeikam.

APBALVOJUMS
PAR MŪŽA IEGULDĪJUMU
SPORTA ATTĪSTĪBĀ NOVADĀ

Baldones vidusskolas ilggadējam
sporta skolotājam – 50 darba
gadi Baldones vidusskolā – un
bijušajam vieglatlētam GUNDA
RAM KNOHENFELDAM.

Volejbols
Notiek – 20. decembrī
Baldones Sporta kompleksā
Komanda drīkst pieteikt 5 spēlētājus neatkarīgi no dzimuma.
Uz laukuma spēlē 4 dalībnieki!
Sacensību kārtība tiks noteikta sacensību dienā, vadoties pēc
komandu skaita.
Sacensību sākums 10.00
Komandu reģistrēšanās līdz 9.40
Dalības maksa komandai –10 eiro
Sīkāka informācija pa tālr. 26335442
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SVEICAM DECEMBRA
JUBILĀRU
Elvīra Regīna Šmithene 80
SVEICAM
BALDONES JAUNDZIMUŠOS
Mišela Bramane
SVEICAM
JAUNLAULĀTOS
Mārtiņš Drazlovskis
un Marina Vasiļeviča
MŪŽĪBĀ PAVADĪTI
Aleksandrina Dzene – 1932.g.
Vadims Hirsanovs – 1960.g.
Ieva Vainovska – 1947.g.

Decembris, –2014

Gads ir balts no abiem galiem un pa vidu zaļš!
Ar baltām domām un darbiem
rit pēdējais šī gada mēnesis –
decembris – Bērnu pēcpusdienas centrā „Baltais ērglis”.
Esam pieraduši pie jaunajām,
siltajām un mājīgajām centra
telpām, bet šī gada rudens nesis
pārmaiņas centra dzīvē, jo Laima
Valpētere, līdzšinējā centra va
dītāja, devusies jaunos dzīves iz
aicinājumos, kur ielikt visu savu
sirdi un dvēseli, lai darītu to, kas
patiešām viņai patīk un sanāk
apbrīnojami labi. Paldies Laimai
par ieguldīto darbu, par atsaucī
bu, mīļumu, profesionalitāti un
drosmi. Mēs vēlam viņai – lai iz
dodas savus sapņus īstenot tieši
tā, kā tas izsapņots!

Baldones novada pašvaldības sociālās aprūpes centrs
„Baldone” aicina pievienoties savai komandai
SOCIĀLO DARBINIEKU.
Sociālās aprūpes centrs „Baldone” nodrošina pastāvīgu vai pagaidu sociālo aprūpi.
Prasības pretendentiem:
• Otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā
darbā;
• Izpratne sociālā darba, sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes darba procesu norisē;
• Prasme organizēt savu darbu, patstāvīgi analizēt situācijas, pieņemt
lēmumus un uzņemties atbildību;
• Laba saskarsmes kultūra;
• Labas latviešu un krievu valodas zināšanas;
• Prasme strādāt gan komandā, gan individuāli;
• Iemaņas darbā ar datoru un biroja tehniku.
Galvenie amata pienākumi:
• Noteikt un novērtēt klienta sociālās funkcionēšanas spējas, sociālās
barjeras, sociālo prasmju un aktivitātes līmeni;
• Sniegt atbalstu klientiem sociālo problēmu risināšanā;
• Organizēt sociālo resursu sistēmu piesaisti klienta sociālo problēmu
risināšanā;
• Palīdzēt klientam uzlabot esošās un apgūt jaunas pašaprūpes, higiēnas, sociālās prasmes;
• Nodrošināt centra ikdienas nodarbību pilnvērtīgu norisi atbilstoši centra klientu attīstības specifikai;
• Veikt nepieciešamo darba procesa dokumentāciju atbilstoši prasībām;
• Piedalīties klienta individuālā sociālās rehabilitācijas plāna izstrādē,
realizācijā un pilnveidē;
• Organizēt un vadīt tematiskos pasākumus;
• Veikt citus sociālā darbinieka uzdevumus savas kompetences amata
ietvaros.
Piedāvājam:
• Darbu dinamiskā darba vidē;
• Atsaucīgu un atbalstošu kolektīvu;
• Stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.
Darba uzsākšanas laiks pēc vienošanās!
Pretendentus lūdzam iesniegt CV un motivētu pieteikumu klātienē vai
iesūtīt elektroniski gunars-lazda@inbox.lv.
Papildu informācija: SAC „Baldone”, Iecavas iela 4, Baldonē, pie Gunāra
Lazdas, tālr. +371 67932400 vai gunars-lazda@inbox.lv.

Šos stingri ieliktos pamatus
turpinās uzturēt labā kārtībā un
apaudzēt ar jauniem labiem dar
biem jaunā centra vadītāja Iluta
Aizupiete un viņas vietniece –
pedagoģe Elīna Pakalnīte –, ar
kuru bērni jau ir pazīstami kopš
šī gada septembra.
Darbi turpinās. Visu decembri
bērnu pēcpusdienas centrā noris
cītīga gatavošanās gada skaistā
kajiem svētkiem. Rūķu darbnīcās
āmurīši klaudz, papīrs čaukst, otas
švīkst, dziesmas skan un gaišā no
skaņojumā top radošas dāvaniņas,
kas veidotas no sirds un pašu ro
kām, lai sagādātu prieku ne tikai
pašam, bet arī kādam, kam tas
nepieciešams vairāk. Pirmajā Ad
ventes nedēļā tapa brīnišķīgi Ad

ventes vainagi. Katrs bērns varēja
uztaisīt pats savu neatkārtojamo
Adventes vainagu, un viens ko
pīgs darbs tagad priecē aprūpes
centra iemītniekus. „Eņģeļu darb
nīcā”, kas noritēja otrajā Adventes
nedēļā, tapa brīnišķīgi eņģeļi, kas
tiks dāvināti senioriem, svētkus
gaidot. Paldies jāsaka tiem vecā
kiem, kas atlicināja laiku un iera
dās kopā ar bērniem, lai savu ideju
un sirds siltumu ieliktu kādā no
eņģeļiem. Trešo Adventi gaidot,
apgleznojām burciņas, kas vēlāk
lukturīšu veidā kalpos kā siltuma
un gaišuma nesēji aprūpes centra
iemītniekiem, kā arī pašu bērnu
mājās. Lokām un griežam snieg
pārsliņas, rotājam telpas, veido
jam eglīšu mantiņas un no sirds

gaidām svētkus. Radoši un aktīvi
darbojoties, laiks paskrien ātri,
atzīst bērni un ir gatavi iesaistīties
jaunu ideju realizēšanā. Ja esi ga
tavs līdzdarboties vai arī esi mie
rīgs līdzjutējs un vērotājs, droši
pievienojies mūsu pulciņam katru
dienu no 12.00 līdz 19.00 arī sko
lēnu brīvlaikā vidusskolas cetur
tajā stāvā (ieeja no sāna) vai seko
līdzi mūsu darbiem un nedarbiem
sociālajos tīklos – twitter.com,
facebook.com vai draugiem.lv. Mūsu
tālrunis ir nemainīgs – 22040051.
Dedziet gaišu uguntiņu Ziemas
svētku vakarā, lai dieniņas baltas
nāca visa gada garumā!
Iluta un Elīna, Baldones novada
Bērnu pēcpusdienas centra
„Baltais ērglis” darbinieces

Ar gaišām domām
un piparkūku smaržu... nāk īpašs laiks
Šajā pirmssvētku laikā bibliotēka savus apmeklētājus aicina aplūkot tematisku izstādi.
No 15. decembra bibliotēkā
var aplūkot grāmatu kolekciju, veltītu Ziemassvētkiem.
Interesenti atradīs materiālus gan
par latviešu saulgriežiem, gan
kristīgajiem Ziemassvētkiem.
Šiem svētkiem jāgatavojas laikus:
jāmācās dzejoļi, jāgatavo rotājumi,
maskas, jārūpējas par dāvanām.
Adventes vainagam un kārtīgai
piparkūku mīklai jau jābūt gata
vai, četras sveces vainagā tūlīt būs
izdegušas, svētki klāt, bet varbūt
tieši tajās grāmatās, ko atradīsiet
izstādē, kādu noderīgu ideju vēl
varat atrast un realizēt savās mā
jās, pagatavojot ko īpašu.
Bibliotēkas izstādes parasti vei
do, balstoties uz iespiestajiem
materiāliem, šoreiz bibliotēkas

Informācijai

Lai bibliotēkas darbs būtu pēc
iespējas kvalitatīvāks, gribam apzināt iedzīvotāju vēlmes, tāpēc
esam izveidojuši aptaujas anketas.
Tās var saņemt bibliotēkā un,
turpat aizpildītas, atdot līdz 2015.
gada 30. janvārim.
Aicinām būt aktīviem esošajiem
lasītājiem un interneta apmeklētājiem, kā arī visiem pārējiem
iedzīvotājiem, un darīt zināmus
savus priekšlikumus, idejas par
bibliotēkas darbu .
Ja vēlaties anketu aizpildīt attālināti – elektroniskā formā –, sūtiet
pieprasījumu uz adresi biblioteka@baldone.lv.

darbinieki atraduši iespēju no
personiskajām kolekcijām pa
pildus izvietot Ziemassvētku ap
sveikumu kartīšu izstādi un Zie
massvētku aksesuāru jeb „mīļlie
tiņu” izstādīti.

No iepriekšējos gados izdotās
preses materiāliem ir izveidota
īpaša „Ziemassvētku Avīze” ar
derīgiem padomiem un intere
santu informāciju.
Tā kā Ziemassvētku laikam pa
pēdām žigli seko Jaunais gads,
daudz kas šiem svētkiem ir kopīgs,
īpaši praktiskās lietas. Izstādi varēs
skatīt līdz pat Jaunajam gadam bib
liotēkas Ziemassvētku un gada no
gales darba laikā. Gaidām jūs.
Gaišus, sirsnīgus Ziemassvētkus
vēlam ar Zentas Mauriņas vār
diem:
„...Skaistais ir skaists tikai tad,
Kad sirds tam atbalso.
Vissvētāko nevajag mūžam
vārdā saukt.
Nedrīkst to nolietāt.
To vajag savā sirdī nest
Un savā dzīvē pierādīt...”
Baldones novada bibliotēka
2014. gada nogalē

Pateicība
„Pati Dzīve ir dāvana, un vai tādēļ viens no lielākiem priekiem nav dāvināšanas prieks?
Māka dāvināt no visām dzīvām būtnēm piemīt vienīgi cilvēkam, un jo sevišķi fantāzijas apbalvotam. Jo
vairāk kādam piemīt šis talants, jo augstāku kultūru viņš apliecina.”
/ Zenta Mauriņa /
No sirds pateicamies visiem ziedotājiem, kuri snieguši savu artavu Baldones novada Sociālā dienesta
organizētajā Ziemassvētku labdarības akcijā!
DZINTARAM SARKANBIKSIM – SIA „AMBER-CRO”;
BIRUTAI ROLLEI – „MEŽVIDU KRODZIŅŠ”;
AIGARAM NĒRINGAM UN AIJAI BĒRZIŅAI –
SIA „NĒRINGS”;
INGRĪDAI UN ARMANDAM APSĒM – SIA „OKTĀNS-A”;
GUNĀRAM GAUJAM – SIA „AUTO KADA”;
ALDIM BULAM – SIA „DINDA”;
SIA „R.L.M.”;
ZANEI ULMANEI – SIA „ČETERLEJAS”;
ŽANIM GAUJAM – Z/S „ČOKAS”;

INESEI UN JURIM VASIĻEVSKIEM –
SIA „LEJASMĀRTIŅI”;
LIGITAI RĪTEREI – SIA „DUETS”;
AIJAI UN JĀNIM LEITĀNIEM SIA „LEITI X”;
INESEI KREJĀNEI – SIA „KRĪGA”;
DAIRAI VILCIŅAI – SIA „BALDONES APTIEKA”
VIJAI KIRJANOVAI
JOLANTAI VISOCKAI
VIESTURAM PUNDIŅAM

Sirsnīgs paldies visiem tiem labajiem cilvēkiem, kuriem šajā aizņemtības un steigas laikmetā nav izzudusi
vēlēšanās citiem labu darīt un labu vēlēt ne tikai svētku reizēs, bet arī ikdienas gaitās!
Patiesā cieņā – Sociālā dienesta darbinieces:
Inguna, Ilga, Linda, Ilona, Ineta, Elīna, Iluta, Signe
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