BaldonesnovadaDomesizdevums

Iemirdzas Baldones svētku egle

Daudz gaišu dienu gaidīt un sveikt,
Daudz labu darbu plānot un veikt,
Daudz mīļu vārdu dzirdēt un teikt!

Pagājušajā sestdienā,
11. decembrī, Baldones
centrā laukumiņā pie karoga tika iedegtas Baldones
svētku egles gaismiņas. Turpat darbojās arī rūķu amatnieku tirdziņš, kurā varēja
iegādāties medu, ābolus,
piparkūkas, vilnas zeķes un
citas labas lietas. Izsalkušajiem bija iespēja mieloties
ar šķovētiem kāpostiem
un desiņām, bet nosalušajiem – padzert siltu tēju.

Priecīgus Ziemassvētkus un veiksmīgu Jauno gadu visiem
baldoniešiem novēl Baldones novada Dome!

Domes aktualitātes
Finanšu un attīstības jautājumi:

■■ tika veikti grozījumi saistošajos
noteikumos par pašvaldības 2010. gada
budžetu, precizēti ienākumi, izdevumi
un līdzekļu izlietojums pa ekonomiskās
klasifikācijas kodiem;
■■ Dome precizēja lēmumu par
ERAF projekta “Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus Rīgas”
finansēšanas kārtību, nosakot projekta
100 % priekšfinansējumu;
■■ Dome precizēja pašvaldības līdzfinansējumu Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai projektam “Brīvā
laika pavadīšanas aktivitāšu dažādošana Baldones iedzīvotājiem”, palielinot
to par PVN daļu, jo tas netiek vērtēts
kā projekta attiecināmās izmaksas un
jāapmaksā pašvaldībai;
■■ Dome piekrita dot galvojumu
vienam studiju kredītam mācībām
P. Stradiņa universitātē;
■■ tika apstiprināti grozījumi Pierīgas Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes nolikumā, saskaņā ar kuriem
par Ls 600 palielinās pašvaldības līdzfinansējums kopējas iestādes uzturēšanā,
jo no tās ar 2011. gada janvāri izstājas
vairākas pašvaldības;
■■ tika pieņemts nolikums par finanšu līdzekļu un mantas dāvinājumu
(ziedojumu) pieņemšanu un izlietošanu
novada pašvaldības budžeta iestādēs;
■■ Dome nolēma pagarināt līgumu
ar Ķekavas novada domi par sabiedriskās kārtības uzturēšanas funkcijas
deleģēšanu un Ķekavas pašvaldības
policijas izmantošanu tās īstenošanā;
■■ Dome veica grozījumus
SIA “BŪKS” statūtos, nosakot no
2011. gada 1. janvāra vienu valdes locekli līdzšinējo divu vietā un palielinot
pamatkapitālu par renovēto infrastruktūras objektu vērtību;
■■ SIA “BŪKS” bilancē tika nodotas par bijušā Rīgas rajona līdzekļiem
uzbūvētās attīrīšanas ietaises “Mercendarbē”;
■■ no pašvaldības pamatlīdzekļiem
tika norakstītas vecās attīrīšanas ietaises
un kanalizācijas trases “Mercendarbē”

un nolietotā elektroniskā tehnika kino
un mūzikas pamatskolā;
■■ uz zvērināta tiesu izpildītāja pieprasījuma pamata, Dome apstiprināja
prasību par viena nekustāmā īpašuma
nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus
kārtībā;
■■ Dome piekrita viena nekustāmā
īpašuma nodokļa par mājokli nomaksas termiņa pagarinājumam, neaprēķinot kavējuma naudu;
■■ tika apstiprināta bāriņtiesas nolikuma jaunā redakcija;
■■ Dome apstiprināja konkursa
“Ziemassvētku noformējums 2010”
nolikumu;
■■ Dome atteicās paturēt SIA “Baldok” izsolei nodoto īpašumu par izsoles
sākumcenu;
■■ tika apstiprināti pašvaldības
īpašuma – 3 zemes starpgabalu un
viena apbūves gabala izsoles rezultāti,
Lakstīgalu iela 3A – Ls 5500, Dzirnavu iela 14A – Ls 3600, Pļavu iela 3A –
Ls 3600, Vecupes iela 8 – Ls 8800;
■■ ārkārtas sēdē tika veikti grozījumi saistošajos noteikumos “Baldones
pašvaldības nolikums”.

Sociālie jautājumi:

■■ ārkārtas sēdē deputāti veica grozījumus saistošajos noteikumos Nr. 3
“Sociālās palīdzības pabalsti Baldones
novada pašvaldībā”;
■■ tika izskatīts jautājums par dotāciju SIA “Sociālās aprūpes centrs
“Baldone””, deputāti nolēma šī jautājuma risināšanu atlikt līdz SIA finanšu
darbības audita rezultātu saņemšanai;
■■ Dome noraidīja vienas personas
sūdzību par Sociālā dienesta atteikumu
piešķirt GMI pabalstu.

Zemes lietas:

■■ tika apstiprināts zemes ierīcības
projekts īpašumam “Vecvecvagari”;
■■ tika piešķirta adrese īpašumiem
“Rītarasas” un “Eilijas”;
■■ tika piešķirts nosaukums LVM
īpašumam “Morisona mežs”;
■■ Dome piešķīra nomā zemi biedrībai “Sarmas lauki” tās infrastruktūras
objekta uzturēšanai.

Domes priekšsēdētāja
Karina Putniņa

Foto: Elīna Ķempele

Domes kārtējās sēdes notika
24. novembrī un 8. decembrī, bet
ārkārtas sēde – 1. decembrī.

Decembris2010

Mazos baldoniešus jautrās spēlēs un rotaļās veda
divas jautras rūķu meitenes.
Muzikāli pasākumu bagātināja Baldones vidusskolas
vokālais ansamblis.

Lieli un mazi baldonieši iet
rotaļā ap lielo svētku egli.

Iedzīvotāju ievērībai
Saistībā ar to, ka atvaļinājumu laikā Domes darbinieki reizi
nedēļā pieņēma apmeklētājus un
kārtoja steidzamus jautājumus, jo
līdzekļu taupības nolūkā lielākajai
daļai netika nozīmēti aizvietotāji,
un saskaņā ar Koplīgumu 27., 28.,
29., un 30. decembrī darbiniekiem
tiks kompensētas atvaļinājumā
nostrādātās dienas un Dome būs
slēgta. Lūdzam visus jautājumus
nokārtot līdz Ziemassvētkiem.
Steidzamos gadījumos zvanīt pašvaldības policijai pa tālr. 67937102,
kura palīdzēs sameklēt vajadzīgo
darbinieku.
No 2011. gada 1. janvāra
pašvaldības policijai ir deleģētas

tiesības sodīt autotransporta vadītājus par apstāšanās un stāvēšanas
noteikumu neievērošanu. Lūdzam
iedzīvotājus, kas ir autotransporta vadītāji, atkārtot ceļu satiksmes
noteikumus un būt īpaši uzmanīgiem Rīgas ielā posmā no Daugavas līdz Pilskalna ielai, kā arī pie
gājēju pārejām, krustojumiem un
Ceriņu ielā pie bērnudārza. Ceļu
satiksmes noteikumi ir domāti
iedzīvotāju pašu drošībai, un jebkuram autobraucējam jāatceras, ka
viņš nav vienīgais uz ielas, ka ir arī
citi autobraucēji un gājēji.
Domes pilsētas un ielu uzturēšanas dienesta darbinieki un
Domes izpilddirektore I. Simsone
izsaka pateicību Baldones iedzīvotājiem par sapratni trakā sniega

dienās 10. un 11. decembrī. Nepārtrauktas snigšanas apstākļos Latvijā
neviens dienests, tostarp arī mēs,
nevar tikt galā/būt klāt pilnīgi visur,
jo nevienam taču nestāv rezervē
neskaitāmas tehnikas vienības, ko
laist darbā cauru diennakti. Centāmies ar visu tikt galā pēc iespējas
ātrāk. Paldies tiem iedzīvotājiem,
kas ņēma lāpstas un attīrīja savu
ceļu galus paši, nevis gaidīja uz
pašvaldības dienestu palīdzību. Ja
vēlamies pēc iespējas ātrāk notīrīt
visus pašvaldības ceļus un ielas, tad
nevaram kavēties pie katra privātā
ceļa gala attīrīšanas. Privāto ceļu
īpašnieki pēc palīdzības ceļa attīrīšanā var vērsties pie Anda Berķa
pa tālr. 26396135.
Dome
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Noslēgusies neapstrādātās lauksaimniecībā
izmantojamās zemes apsekošana
■■ aizaudzis – LIZ platība, kas
ilgstoši nav apsaimniekota un ir
sākusi vai jau ir apmežojusies vai
aizaugusi ar krūmiem;
■■ būvniecība – LIZ platībā ir
veikta būvniecība, izveidoti karjeri
u. tml.
Minēto statusu piešķir, ja uz
šī gada 1. septembri šīs platības
aizņēma vairāk nekā 70 % no LIZ
platības attiecīgajā zemes kadastra
vienībā.
Šie LIZ apsekošanas rezultāti tiks izmantoti arī 2010. gada
platību maksājumu iesniegumu
administrēšanā. Lauksaimniecības
pārvalde aicina zemes īpašniekus
nopietni izturēties pret savu īpašumu, kopt to un izmantot saimnieciskajā darbībā.
Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 6. panta 1. daļu nodokļa maksāšanas
paziņojuma nosūtīšanas termiņš
par neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi ir nākamā taksācijas gada 15. februāris
(pārrēķins veikts par 2010. gadu
neapstrādātām lauksaimniecībā
izmantojamām zemēm).
Ar jautājumiem par neapstrādātām lauksaimniecībā izmantotajām zemēm vērsties Baldones
novada Domē zemes komisijā
(A. Ciseļonoka – 67932883,
A. Lapiņa – 67932329) vai
pie lauku attīstības speciālistes
I. Lagzdiņas – 67932025.
Nekustamā īpašuma un
zemes ierīcības nodaļas
vadītāja Anita Lapiņa

2010. gada 13. jūlijā Ministru kabinetā tika pieņemti noteikumi Nr. 635 “Kārtība, kādā apseko un nosaka neapstrādātās
lauksaimniecībā izmantojamās zemes platību un sniedz informāciju par to”, kuru mērķis ir veikt neapstrādātās lauksaimniecībā izmantojamās zemes (turpmāk – LIZ) platību noteikšanas
kārtību, noteikt institūcijas, kas apseko minētās platības un
sniedz vietējām pašvaldībām informāciju nekustamā īpašuma
nodokļa aprēķināšanai saskaņā ar likuma “Par nekustamā
īpašuma nodokli” 3. panta 1.1 daļā minēto papildlikmi – 1,5 %
apmērā no nekustamā nodokļa likmes, kā arī nosaka pazīmes,
pēc kurām atzīst, ka zeme netiek uzturēta labā lauksaimniecības un vides stāvoklī.
Šo darbu tika uzdots veikt
Lauku atbalsta dienestam (LAD).
To īstenoja LAD reģionālo lauksaimniecības pārvalžu Kontroles
un uzraudzības daļas darbinieki.
Pamatojoties uz Valsts zemes dienesta sniegto informāciju, periodā
no 15. septembra līdz 30. oktobrim tika vizuāli apsekotas LIZ
kadastra vienības, kuru platība ir
lielāka par vienu hektāru, un noteiktas neapstrādāto lauksaimniecībā izmantojamo zemju platības,
kā arī informētas vietējās pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa papildlikmes aprēķināšanai.
To prasa likuma “Par nekustamā
īpašuma nodokli” 3. panta 7. un
8. daļu un 2010. gada 13. jūlija Ministru kabineta noteikumi
Nr. 635 “Kārtība, kādā apseko un
nosaka neapstrādātās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platību
un sniedz informāciju par to”.
Apsekošanu veica bez zemes
vienības īpašnieka, tiesiskā valdītāja vai to pārstāvju klātbūtnes.
Šo noteikumu izpratnē LIZ pla-

tība netiek uzturēta labā lauksaimniecības un vides stāvoklī, ja
līdz kārtējā gada 1. septembrim
tajā vismaz vienu reizi nav veikta pļaušana, zāles novākšana vai
sasmalcināšana un izkliedēšana.
Apsekotās zemes vienības atbilstoši tās faktiskajam stāvoklim uz šī
gada 1. septembri klasificēja pēc
šādiem statusiem:
■■ kopts – LIZ platība tiek
izmantota lauksaimniecības produktu ražošanai vai audzēšanai, ieskaitot ražas novākšanu,
dzīvnieku ganīšanu un turēšanu
lauksaimniecības nolūkiem, vai
minētā zemes platība tiek uzturēta labā lauksaimniecības un vides
stāvoklī;
■■ nekopts – ja LIZ platības
netiek izmantotas lauksaimniecības produktu ražošana vai audzēšanai, ieskaitot ražas novākšanu,
dzīvnieku ganīšanu un turēšanu
lauksaimniecības nolūkiem, vai
minētā zemes platība netiek uzturēta labā lauksaimniecības un
vides stāvoklī;

“Baldones Ziņu” lasītāju ievērībai
Atgādinām, ka kopš 2010. gada novembra ikmēneša “Baldones
Ziņas” tiek izplatītas šādi – iznākšanas dienā avīzes tiek izvadātas pa
dažādām publiskām vietām Baldones pilsētā un novadā. Kā, piemēram,
Baldones bibliotēka, veikals “Duets”, frizētava “Akropole”, Baldones
grāmatnīca, SIA “Būks”, “Gaiļu aptieka”, aptieka “Baldone” (Daugavas
ielā), veikali “Elvi” un “Alba”, Mežvidu veikals un benzīntanks, veikali
Stūros, Vārpās un Pulkarnē. Zināms skaits eksemplāru tiek piegādāts
arī Baldones skolām, bērnudārzam, baznīcai un pasnionātam. Avīzes
eksemplāru kopskaits nav ne palielināts, ne samazināts, tāpēc liels
lūgums ņemt tikai vienu avīzi uz adresi. Tā, lai “Baldones Ziņas”
būtu pieejamas ikvienam ieinteresētam novadniekam.
P.S. Ja vēlaties attiecīgā mēneša avīzē ievietot kādu informāciju vai
rakstu, liels lūgums to atsūtīt (uz e-pasta adresi baldoneszinas@inbox.lv)
jau mēneša sākumā, ne vēlāk kā līdz mēneša 14. datumam.

Ķekavas novada pašvaldības policijas īss pārskats
par 2010. gada novembri Baldones novadā
Saņemti izsaukumi – 6.
Aizturētās personas – 1:
LAPK 251, 252. pants (protokola sastādīšanai) – 1.
Saņemtie iedzīvotāju rakstiskie
iesniegumi, sūdzības – 0.
Sastādīti administratīvie protokoli – 19:
■■ 42. 1. p. 1. daļa (smēķēšana
neatļautās vietās) – 4;
■■ 42. 1. p. 4.daļa (smēķēšana
neatļautās vietās, Par smēķēšanu,
ja to izdarījis nepilngadīgais) – 3;
■■ 106. p. (dzīvnieku turēšanas, labturibas, izmantošanas un
pārvadāšanas noteikumu pārkāpšana) – 2;
■■ 140. p. (ceļa aizsardzības noteikumu pārkāpšana) – 1;
■■ 149. 23. p. 2. daļa (gājējiem
noteikto pienākumu pārkāpšana) – 6;
■■ 171. p. 1. daļa (alkoholisko
dzērienu vai citu apreibinošo vielu
lietošanu, vai atrašanos sabiedriskā
vietā) – 0;

Iestājoties tumšajam rudens
laikam, ik gadu novembra sākumā norisinās Ziemeļvalstu
bibliotēku nedēļa. Šis pasākums notiek jau trīspadsmito
reizi, šogad tas risinājās no
8. līdz 14. novembrim aptuveni
360 Latvijas bibliotēkās.
Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļai
raksturīga kāda noteikta tēma, noteikts literārā darba vai fragmenta
lasījums. Šī gada tēma – “Teiksmainie ziemeļi”.
9. novembra rīta stundā, spožām sveču liesmiņām degot, aizsākās teiksmaino ziemeļu meklējumi
arī Baldones bibliotēkā.
Dēkainos piedzīvojumos kopā
ar leduslācēnu Illi devās Baldones
vidusskolas 3.a klases literārais pulciņš ar skolotāju Skaidrīti Krūzi,

izspēlējot nelielā uzvedumā dāņu
autoru grupas grāmatu “Leduslācēns Ille”. Viens no grāmatas autoriem ir latviešu izcelsmes rakstnieks,
pētnieks un polārais fotogrāfs Ivars
Sīlis. Risinājām krustvārdu mīklu
par izlasīto grāmatu. Pēc labi padarīta darba mielojāmies ar leduslācēna Illes jauniepazīto gardumu –
mellenēm (melleņu ievārījumu) un
visu lāču gardumu medu. Visi kopā
ieklausījāmies mūzikas ierakstos, lai
iepazītos ar ziemeļnieciskās dāņu
valodas skanējumu.
Liels paldies Baldones vidusskolas 4.a un 4.b klasei par interesantajiem grāmatas turpinājumiem. 2.a
un 3.b klasei paldies par krāsainajām leduslācēna Illes piedzīvojumu
ilustrācijām.
Visu nedēļu bibliotēkā mājvietu bija raduši dažnedažādi lāči.

Foto: Baldones bibliotēkas arhīvs

Ziemeļu fantāzija un lāči Baldones bibliotēkā

3.a klase iejūtas leduslācēna lomā.
Īpašu prieku tie sagādāja mazajiem
apmeklētājiem.
Lāči nolūkojās gan uz leduslācēna Illes piedzīvojumiem, gan
iepazina Kauninātājas meitu Dinu.
Paldies par rotaļu lāčiem Tauvenu

ģimenei, Mežuļu ģimenei un Ingai
Ozoliņai.
11. novembrī, iestājoties krēslas stundai, kopā ar Baldones
vidusskolas bibliotēkas pulciņu
iepazināmies ar dāņu rakstnie-

■■ 171. p. 2. daļa (alkoholisko
dzērienu vai citu apreibinošo vielu
lietošanu, vai atrašanos sabiedriskā
vietā, atkārtoti gada laikā) – 1;
■■ 173. p. 1. d. (Bērna aprūpes
pienākumu nepildīšana) – 0;
■■ 186. p. 1. d. (dzīvošana LR
teritorijā bezderīgas pases vai to
aizstājoša dokumenta) – 1;
■■ 201. 43. p. 1. d. (Latvijas
valsts karoga pacelšanas veida un
kārtības pārkāpšana, nepacelšana) – 1;
Baldones saistošie noteikumi – 0.
Izskatīšanas piekritība:
■■ Baldones novada Domes administratīvā komisija – 9;
■■ Rīgas rajona tiesa – 1;
■■ Ķekavas novada pašvaldības
policija – 9.
Nodoti materiāli, informācija:
■■ Rīgas rajona tiesa – 1;
■■ Sociālais dienests – 1;
Valsts policijas iestāde – 2.
ces Lēnes Koberbēlas biogrāfiju
un daiļradi. Kopā lasījām darba
“Kauninātājas meita” fragmentu
un dalījāmies iespaidos par izlasīto. Izvērtās arī diskusija par savstarpējām attiecībām un par to,
kāpēc būtu jālasa grāmatas. Pārrunājām līdzīga satura grāmatas,
kuras esam lasījuši. Atskatījāmies
uz iepriekšējos gados lasītajiem
darbiem Ziemeļvalstu bibliotēku
nedēļas ietvaros.
Bibliotēkā bija apskatāmas arī
bibliotēkas darbinieku veidotās
literatūras izstādes, kurās varēja
iepazīties gan ar ziemeļvalstu autoru darbiem, gan grāmatām par
lāčiem un fantāzijas literatūru.
Nāks jauns gads, būs daudz
jaunu domu un ideju, bet kā gaidīts un zināms notikums būs otrā
novembra nedēļa – Ziemeļvalstu
bibliotēku nedēļa. Kāda tā būs, un
ko lasīsim nākamajā gadā?...
Baldones novada bibliotēka
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Baldones novada iedzīvotāju konference

Līdz 26. novembrim baldonieši savās idejās un novada nākotnes redzējumā varēja dalīties,
aizpildot aptaujas anketiņu un iemetot to atbilstoši noformētā kastītē Baldones novada Domē. EZF
(Eiropas Zivsaimiecības fonds)
programmas Baldonē administratīvā vadītāja Elīna Brigmane
konferences dalībniekus iepazīstināja ar šīs aptaujas rezultātiem.
Populārākās no idejām par to,
kas Baldones novadam būtu nepieciešams, bija šādas: kultūras
nams/centrs, kultūras pasākumu
klāsta paplašināšana un dažādošana, skatuves paplašināšana
vidusskolā, āra hokeja laukums,
atpūtas centra “Millenium” modernizācija, sanatorijas parka atjaunošana, tūrisma informācijas
centrs, dabas takas ar norādēm,
veloceliņi, elektroniskā zvana un
gaisa ventilācijas sistēmas Baldones vidusskolā, vietu skaita palielināšana Baldones bērnudārzā,
biznesa inkubatora izveide par ES

līdzekļiem u. c.
Konferences ietvaros tika prezentēti arī 4 LEADER projekti,
kuri bija iesniegti atklāta konkursa projektu iesniegieumu pieņemšanas 1. kārtā Lauku attīstības
programmas 2007.–2013. gadam
4. ass 413. pasākuma “Lauku
ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo
attīstību stratēģiju īstenošanas teritorijā” rīcībā 2.1.2. ”Sabiedrisko
aktivitāšu dažādošanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošana
vietējiem iedzīvotājiem pieejamā
attālumā un materiāli tehniskā
aprīkojuma nodrošināšana un
aprobācija sabiedrisko aktivitāšu
dažādošanai”:
1) “Brīvā laika pavadīšanas
aktivitāšu dažādošana Baldones
iedzīvotājiem” – novada Dome;
2) “Ieskrējiena estakādes un
tramplīna izveide slēpēm un
sniega dēlim ar piezemēšanos
ūdenstilpnē” – biedrība “Pārāko
Braucēju ordenis”;
3) “Šķēršļu komplekta iegāde
sporta laukuma pilnveidošanai” –
Biedrība “Jātnieku sporta klubs
“Atēna””;
4) “Pārvietojamās mājiņas
un aprīkojuma iegāde vizuāli
pievilcīgas dzīvnieku patversmes
iekārtošanas uzsākšanai Baldones
novadā un sabiedrisko aktivitāšu
dažādošanai” – Biedrība “Baldones dzīvnieku patversme”.

Pirmie trīs no četriem minētajiem projektu iesniedzējiem jau
saņēmuši Lauku atbalsta dienesta
vēstules par to, ka viņu projekti
tikuši apstiprināti vairs ne tikai
vietējās rīcības grupas, bet arī
valsts līmenī un jau 2011. gadā
būs iespējams uzsākt to realizāciju.
Kad konferences dalībnieki
bija iepazinušies ar citu paveikto,
bija pienācis laiks sākt darboties
arī pašiem. Klātesošie sadalījās
piecās darba grupās pa sfērām
(Tūrisms un vides labiekārtošana, Uzņēmējdarbība, Sociālie
jautājumi un drošība, Kultūra,
sports un brīvais laiks, Dažādi
jautājumi), lai diskutētu un izvirzītu konkrētas idejas attiecīgās
sfēras problēmu risināšanai un
tālākai attīstībai mūsu novadā.
Katra grupa savu veikumu prezentēja. Baldonieši varēja balsot
par tiem ierosinājumiem, kurus
uzskata par pašiem nepieciešamākajiem vai perspektīvākajiem, pie
simpatizējošās idejas pielīmējot
uzlīmi. Cerams, ka idejas, kuras
radās koferences ietvaros, nepazudīs un vismaz daļa no tām
tiks arī realizētas vai kalpos par
iedvesmotājām jaunām idejām.
Taču konference nebija darbs
vien. Vakara noslēgumā ar deju
priekšnesumiem uzstājās Baldones vēderdeju studijas dejotājas,
hip-hop deju grupa un līnijdejo-

Foto: Ainas Pilmanes personīgais arhīvs

Paldies par brīnumu

Jau vairākus gadus Ziemassvētku un Lieldienu laikā visus,
kas dodas Doļu kalna virzienā pa Parka ielu, patīkami pārsteidz
un iepriecina rotājumi Parka un A. Pumpura ielas stūrī.
Tos katru gadu atbilstoši
svētku reizei ar izdomu un mī-

lestību kopīgi veido Beinardtu un
V. Mennikas ģimenes. Lieldienās

pārsteidz krāšņi zaķi un krāsainas olas, Ziemassvētkos iepriecina greznota egle, rūķi, sveces.
Arī šogad jau kopš pirmās Adventes zem lielās egles uz celma
greznojas liels Adventes vainags
no dzijas kamoliem (kur jūs vēl
tādu esat redzējuši?) ar četrām
slaidām svecēm. Lielā egle oriģināli dekorēta, bet apkārt stāvošās
mazās dabūjušas skaistas cepurītes un pārtapušas par septiņiem
rūķīšiem. Patiesi jauki un interesanti! Pēc katra sniegputeņa
viss rūpīgi tiek attīrīts. Aizejiet
apskatieties, pie reizes būs jauka
pastaiga, noteikti paņemiet līdzi
bērnus. Un neaizmirstiet kādu
cienastu meža zvēriņiem, tur
apkārt var redzēt daudz stirnu
un zaķu pēdu.
Paldies
Beinardtu
un
V. Mennikas ģimenēm par vēlmi priecāties pašiem un iepriecināt citus.
Jaukus Ziemassvētkus visiem!
Aina Pilmane

”Baldones partnerības” pārstāves E. Brigmane un I. Lagzdiņa
kopā ar Radvilišķu kolēģiem”

Foto: Elīna Ķempele

26. novembrī Domes Sēžu
zālē notika Baldones novada
iedzīvotāju konference “Tava
ideja Baldonei”. Piedalīties tika
aicināts ikviens baldonietis, lai
kopīgiem spēkiem veidotu novadu tādu, kādi paši vēlamies
to redzēt. Paldies visiem tiem,
kas ieradās uz šo pasākumu
un pauda savu viedokli.

3

tāji, kuri savās dejās iesaistīja arī
konferences dalībniekus.
Īpašie konferences viesi bija
kolēģi no Lietuvas – Radvilišķu
pilsētas vietējās rīcības grupas
“Radviliškio lyderis” (Radvilišķu
līderis) pārstāvji. “Radviliškio lyderis” ir tāda paša veida vietējās
rīcības grupa kā Baldonē dibinātā
biedrība “Baldones Partnerība”.
Viesu delegācija bija šāda: organizācijas “Radviliškio lyderis”
priekšsēdētājs Roms Kalvaitis,
kurš klātesošos iepazīstināja ar
savas pilsētas un rīcības grupas
paveikto un ieplānoto, projekta
vadītāja Andželika Barčkiene,
projekta administratīvā vadītāja
Edita Šauļanskiene un projekta
finanšu vadītāja Vida Stripeikiene.
Viesi Baldonē ieradās jau aptuveni plkst. 14.00 pēcpusdienā,
lai pirms konferences varētu maz-

liet iepazīties ar Baldoni. Lietuvas
kolēģi apmeklēja LU observatoriju Riekstukalnā, kur viņus ļoti
pārsteidza jaudīgais teleskops.
Paviesojās arī slēpošanas trasēs
“Riekstukalns”, par kurām mūsu
kaimiņi jau bija dzirdējuši. Viens
no delegācijas viesiem atklāja, ka
regulāri brauc uz šejieni slēpot.
Lietuvieši paviesojās arī Baldones sociālo pakalpojumu centrā “Mercendarbe” un Baldones
sporta kompleksā, par kura izmēriem – un īpaši ar gumijas
segumu klāto skrejceļu vieglatlētikas manēžā – viesi izteicās ļoti
atzinīgi.
Konferences laikā tika parakstīts sadarbības līgums, kas varētu
sekmēt jau konkrētu kopīgu projektu realizāciju nākotnē.
Elīna Ķempele un
Elīna Brigmane

Veiksti grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 1
“Baldones novada pašvaldības nolikums”
2010. gada 1. decembra ārkārtas Domes sēdē tika apstiprināti
pašvaldības saistošie noteikumi
Nr. 15 “Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 1 “Baldones novada

pašvaldības nolikums””. Noteikumi ir stājušies spēkā un pieejami
Baldones novada Domes kancelejā, kā arī publicēti pašvaldības
vietnē www.baldone.lv.

novada dome rīko
ziemassvētku noformējuma konkursu
Ir pienācis laiks, kad jāpadomā
par Ziemassvētku noskaņojuma
radīšanu gan pašu mājās, gan pilsētā kopumā. Kā jau katru gadu,
arī šogad Baldones Dome rīko
Ziemassvētku noformējuma konkursu. Ļoti gaidīsim pietikumus
dalībai konkursā!
Par konkursa dalībniekiem var
kļūt uzņēmumi un individuālie
uzņēmēji, kuri darbojas pašvaldības teritorijā, sabiedriskās iestādes
un organizācijas, daudzdzīvokļu
māju iedzīvotāji, lauku viensētu un
pilsētas ģimenes māju īpašnieki.
Vērtēšana notiks 20. decembrī un uzvarētāji tiks godināti
svinīgā Ziemassvētku koncerta
laikā 23. decembrī.

Pieteikumu anketas meklējiet Baldones novada Domes
kancelejā, kā arī konkursa nolikumā, kuru var apskatīt Baldones novada Domes vietnē
www.baldone.lv
Konkursa
pieteikumi
tiek pieņemti līdz decembra
20. datumam. Tie iesniedzami klātienē vai rakstveidā (arī
elektroniski dome@baldone.lv)
Baldones novada Domes kancelejā “Pārupes”, Baldones
novadā, Baldones pagastā,
LV 2125.
Cerot uz jūsu atsaucību,
Baldones pilsētas ar lauku
teritoriju Domes
Lauku attīstības komisija
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Noslēdzas iniciatīvas “Pārmaiņu
iespējas skolām” ietvaros Baldones
vidusskolā realizētais projekts

Līdz 2011. gada 1. februārim novada Domes izstāžu
zālē 2. stāvā būs apskatāma
Edgara Ozoloņa darbu ceļojošā izstāde.

23. novembrī Baldones vidusskolā norisinājās Sorosa fonda
Latvija finasētā projekta “Daudzpusīga, mūsdienīga uz iedzīvotāju
vajadzībām un praktisku darbību
orientēta darbnīcu kompleksa izveidošana Baldones novadā, apvienojot formālās un neformālās
izglītības iespējas un vietējās sabiedrības resursus” (projekta Nr.
2009-SMSC-50) noslēguma un
pārskata pasākums. To atklāja
projekta direktors darbmācības
skolotājs Arnolds Ziemelis. Gandarījumu un prieku par paveikto
pauda arī Baldones vidusskolas
direktore Dzintra Knohenfelde,
Baldones novada Domes priekšsēdētāja Karina Putniņa un Sorosa
fonda Latvija pārstāves – Sorosa
fonda Latvija Cilvēktiesību un sociālās integrācijas programmas

Edgars Ozoliņš (1930–1987),
grafiķis, grāmatu ilustrators un
karikatūrists, dzimis 1930. gada
2. maijā Rīgā. Skolas gaitas sācis
Skaistkalnē. 1940. gadā ģimene
atgriežas dzimtas mājās “Pilbārži”,
kuras atradās tagadējā Ķekavas
novada teritorijā.
1946. gadā E. Ozoliņš iestājas Jaņa Rozentāla mākslas
vidusskolā. Pēc tās pabeigšanas
iestājas Latvijas Mākslas akadēmijā, grafikas nodaļā. Veselības
problēmu dēļ (bērnībā pārciesta
bērnu trieka) gan neizdodas akadēmiju pabeigt.
No 1950. gada mākslinieks darbojās grāmatu grafikā.
1974. gadā E. Ozoliņš saņem
II pakāpes diplomu Labāko grāmatu, atklātņu un plakātu starptautiskā konkursā Viļņā.
Ozoliņš zīmējis arī titrus ar
šaržiem filmai “Atklātā pasaule”,
bijis mākslinieks A. Burova režisētajai animācijas filmai “Āfrikas
ola”, piedalījies karikatūristu darbu izstādēs Latvijā un Igaunijā un
līdz mūža beigām bijis populārā
humora un satīras žurnāla “Dadzis” ārštata mākslinieks.
Mākslinieks ilustrējis daudzas
bērnu un jauniešu grāmatas, visvairāk sadarbojies ar rakstnieci
Zentu Ērgli. Ilustrējot šīs grāmatas, E. Ozoliņš radījis savdabīgu
bērnu un pusaudžu tēlu galeriju.
Īpaši labi viņam padevusies kustīgu, nerātnu un draisku palaidņu
atveidošana.

Lai sildās sirds
Tai baltajā dziesmā,
Ko šovakar zeme Debesīs dzied!
Lai nosargā sevī
To svecīšu liesmu,
Ar kuru var droši caur
puteņiem iet.
Visiem Baldones novada
pesnionāriem vēlam priecīgus,
sirdī siltus Ziemassvētkus! Jaunajā gadā vēlam veselību un
izturību.
Pensionāru padome

Foto: Elīna Ķempele

Par mākslinieku

E. Ozoliņa veidots vāka noformējums vienai no Z. Ērgles grāmatām.
E. Ozoliņa zīmētajos varoņos lasītājs ierauga laikmetu ar
visām raksturīgākajām izmaiņām modē – īsi mati, gari mati,
džinsu bikses utt. Arī veidojot
krāsojamās grāmatas latviešu
tautas pasaku tematikā, mākslinieks pamatīgi izstudējis latviešu tautas etnogrāfiju, apģērbus,
cilvēku savstarpējās attiecības un
izturēšanos.
Edgars Ozoliņš ilustrējis arī
mācību grāmatas – Ābeces, Lasāmo grāmatu 2. klasei, vairākas
angļu un vācu valodas mācību
grāmatas u. c.
Daudz laika un pūļu mākslinieks veltījis latviešu tautas vēstures un folkloras pētniecībai. Apzinājis savas dzimtas likteņgaitas.
Iecerējis izveidot un ilustrēt kā
komiksu J. Janševska romānu
“Dzimtene”.
Mūžībā Edgars Ozoliņš aiziet
1987. gada oktobrī, nepiedzīvojot
Neatkarības deklarācijas pieņemšanu.
Sīkāka informācija pie muzeja vadītājas M. Skujas,
tālr. 67932670 vai 29452386

Foto: Elīna Ķempele

Aicinām apmeklēt
karikatūrista Edgara Ozoliņa
darbu izstādi

Paraugdemonstrējums skolotāja A. Ziemeļa uzraudzībā
direktore Liesma Ose un iniciatīvas “Pārmaiņu iespēja skolām”

Klātesošos uzrunā Sorosa fonda Latvija pārstāve Liesma Ose.

Ziemassvētku un gadumijas pasākumi Baldonē
18. decembrī Baldones
kinoteātrī plkst. 11.00–13.00
norisināsies Ziemassvētku gadatirgus. Visi baldonieši laipni aicināti cept, pīt, siet, aust,
sacerēt, vīt, tecināt, spiests,
marinēt, gleznot, adīt, zīmēt,
tamborēt utt. Rūpniecisko preču tirdzniecība netiks pieļauta.
Būs arī dziesmas un dejas.
Īpašu muzikālu priekšnesumu
sniegs skanīgā Dimantu ģimene.
19. decembrī Baldones
evaņģēliski luteriskajā baznīcā
plkst. 19.00 notiks tradicionā-

lais Baldones mūzikas pamatskolas audzēkņu Ziemassvētku
koncerts.
23. decembrī Baldones vidusskolā plkst. 19.00 norisināsies lielais Baldones Ziemassvētku koncerts.
29. decembrī Baldones
kinoteātra telpās plkst. 16.00
norisināsies Ziemassvētku pasākums bērniem. Ar izrādi “Nekur nav tik labi kā mājās” pie
mazajiem baldoniešiem viesosies leļļu teātris. Būs spēles un
rotaļas ar Ziemassvētku vecīti
un rūķiem.

Baldones vidusskolā

22. decembrī
9.00–13.00 klašu egles 1.–
4. klasēm.
17.00 Ziemassvētku karnevāls
ar klašu priekšnesumiem.
19.00–23.00 Ziemassvētku
balle.
23. decembrī
9.00–10.00 Ziemassvētku svinīgā līnija 6.–12. klasei.
10.00–11.00 Ziemassvētku svinīgā līnija 1.–5. klasei.
2011. gada 8. janvārī Baldones vidusskolas zālē plkst. 12.00
norisināsies Vecgada–Jaungada

koordinatore Aija Tūna.
Projekts tika realizēts iniciatīvas “Pārmaiņu iespējas skolām”
ietvaros. Iniciatīvu atbalsta Atvērtās sabiedrības institūta Ārkārtas
palīdzības fonds (OSI Emergency Fund). Iniciatīvas partneri ir
Latvijas Republikas Izglītības un
zinātnes ministrija un Latvijas
Lauku forums.
Par atbalstu projekta realizācijā jāpateicas arī Baldones novada
Domei, biedrībai “Baldones partnerība” un Baldones uzņēmējiem.
Projekta rezultātā Baldones
vidusskolā tika izveidota ērta metālapstrādes darbnīca, kurā radoši
darboties var Baldones skolēni,
bērni un jaunieši ar īpašām vajadzībām un citi interesenti. Projekta ietvaros iegādāta arī modernā
3D projektēšanas programma
SolidWork.
Projektu īstenoja projekta darba
grupa un Baldones vidusskola sadarbībā ar Baldones novada Domi.
Elīna Ķempele
pasākums pensionāriem. Laipni aicinām visus novada pensionārus! Gan tos, kuriem labs
garastāvoklis, gan tos, kuriem tā
ne pārāk. Visi kopā labi izklaidēsimies neatkarīgi no laika un
citiem apstākļiem!
Piedalīties gribētājus lūdzam
pieteikties Domes ēkā pie dežurējošā pensionāru padomes pārstāvja 2. stāvā 16., 20., 23. decembrī
un 2011. gada 3., 4., 5. janvārī
no plkst. 9.00 līdz 12.00. Pārējās
darba dienās ieejas kartes varēs
saņemt pie Vilmas Daubures Domes otrajā stāvā. Dalības maksa
pasākumā – Ls 2 no cilvēka.
Pensionāru padome
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Baldones sporta kompleksa grafiks

Katru darba dienas vakaru un nedēļas nogalēs sporta kompleksā notiek dažāda
veida treniņu nodarbības jebkuram vecumam un gaumei – aicinām visus izvēlēties
sev piemērotāko un veselīgi pavadīt brīvo laiku!

Treniņu nodarbības:
Vieglatlētikas nodarbības bērniem un jauniešiem no 5 līdz 18 gadu vecumam! Bezmaksas! Pasniedz
G. Knohenfelds – tālr. 29418160.

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

15.00–17.00

15.00–17.00

Basketbola nodarbības bērniem no 6 līdz 14 gadu vecumam! Bezmaksas! Pasniedz R. Zābers – tālr. 29234483.

17.00–19.00

15.30–17.30

Regbija nodarbības bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem. Bezmaksas! Pasniedz K. Dilbo – tālr. 29862101.

18.00–20.00

18.00–20.00

Hip hop nodarbības bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem. Bezmaksas! Pasniedz A. Soloveiko – tālr. 26588379,
R. Ansons – tālr. 26112721.
Karatē nodarbības bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem “SEN-E”, Ls 20 mēnesī. Pasniedz J. Ivanovs – tālr.
26408970.
Futbola nodarbības bērniem “FK Auda” no 4 līdz 14 gadu vecumam, Ls 10 mēnesī. Pasniedz R. Gorkšs – tālr.
26559594.
Vingrošana bērniem no 5 līdz 11 gadu vecumam, Ls 2 viena nodarbība. Pasniedz I. Kožarenoka – tālr.
26537954.

Ceturtdiena

18.00–20.00
18.00–21.00

16.00–19.00

16.00–19.00
17.30–20.00

17.30–20.00

18.00–19.00

18.00–19.00

Fiziskās aktivitātes sievietēm, Ls 3 viena nodarbība. Pasniedz I. Kožarenoka – tālr. 26537954.

19.15–20.15

19.15-20.15

Vēderdejas meitenēm un sievietēm, Ls 3,50 viena nodarbība. Pasniedz E. Laube – tālr. 26108210.

19.00–21.00

20.15–22.15

.15–20.15

18.00–19.00

19.15–20.15

Joga jebkuram interesentam, Ls 3 viena nodarbība. Pasniedz G. Kalniņa tālr. – 26177718, 22122752.
Basketbols sievietēm, Ls 1. Pasniedz E. Dreibergs – tālr. 28302271.

Svētdiena

15.30–17.30

16.00–19.00

Aerobika meitenēm un sievietēm, Ls 3,50 viena nodarbība. Pasniedz I. Kapeniece – tālr. 29451573.

Piektdiena

18.30–19.30
20.00–22.00

Futbols pieaugušajiem, Ls 2 viena nodarbība. Tālr. 28474142.

20.00–22.00
20.00–22.00

20.00–22.00

Volejbols jebkuram interesentam, Ls 2 viena nodarbība. Tālr. 29123851.

18.00–20.00
Sporta kompleksā ir iespējam spēlēt arī lielo tenisu, zāles laiku rezervēt pa tālr. – 26335442, 1 st. Ls 10 neatk. no cilv. skaita.

Šo pašu svētāko tu neaizmirsti…
Dzejoļa nobeigumā ir
vārdi “Tu esi Latvija!”. Latvija – mantojums, kas saņemts
no tēviem un kuru mēs vēlamies nodot saviem bērniem.
Latvija, tā nav tikai kontūra
pasaules kartē, tā nav tikai
buferzona starp rietumiem
un austrumiem, tā nav tikai
kaila zeme. Latvija ir mūsu
mājas, to dziļākajā izpausmē.
Lai Gaujas un Daugavas krastos skanētu latviešu valoda, šo
zemi ir slacījuši asinīm mūsu
senči, tā to svētīdami jau no
Zemgaļu virsaiša Nameja laikiem un beidzot ar kritušajiem
1991. gadā par Latviju.
Mēs varam žēloties par neizdarītiem darbiem un mazajām algām,
bet tas ir tikai mūsu pašu kūtrums,
kuru varam ietekmēt tikai mēs paši.
Tā ir mūsu attieksme, ar kādu mēs
ceļamies un dodamies strādāt un
vakarā ejam pie miera.

Katrai paaudzei ir kāds noteikts pienākums pret Latviju.
Vieniem Latvija bija jāizcīna,
kādam tā bija jāatjauno, bet
mums tā ir jānosargā. Jānosargā nevis kontūra, bet valsts. Sākot ar valodu. Latviešu valoda
ir valsts valoda, taču okupācijas
gadu sekas ir izglītības sistēmas
nepilnība, ka valsts joprojām finansē izglītību svešvalodā. Vai
tas mums palīdz veidot stipru
un nacionālu valsti? Pārticība var
valdīt tikai vienā valodā runājošo starpā, kur cits citu saprot,
nevis pārprot vai kā citādi mēģina uztvert mīmikas un žestus.
Šobrīd biedrība “Sargi valodu
un Latviju” aicina piedalīties
parakstu vākšanā, lai rosinātu
izmaiņas Satversmes 112. pantā, kas to izteiktu šādā redakcijā:
“112. Ikvienam ir tiesības uz
izglītību.
Valsts nodrošina iespēju
bez maksas iegūt pamatizglī-

tību un vidējo izglītību valsts
valodā. Pamatizglītība ir obligāta.” Likumprojekta pārejas
noteikumos ir noteikts, ka ar
2012. gada 1. septembri visās
valsts un pašvaldību izglītības
iestādēs, sākot ar pirmo klasi,
mācības notiek valsts valodā.
Izmaiņas ir ierosinātas, tagad mums katram ir jāizdara
savs darbs. Mums ar darbiem,
ne vārdiem ir jāapliecina sava
uzticība Latvijai. Parakstīsimies
paši un aicināsim savus tuvākos
to izdarīt, jo mūsu vietā neviens
necelsies un nedarīs. Tu un es,
mēs esam daļa no tā, ko mīlam,
mēs esam daļa no Latvijas, tavas un manas. Šo pašu svētāko
tu neaizmirsti…
Baldones iedzīvotājs Jānis
Eglīts
P.S. Sīkāku informāciju jums
sniegs Agnese, Baldones novada koordinatore pa mob. tālr.
26284688.

~
Paldies atsaucigajiem!
“Labdarība – katra cilvēka pienākums, un tas, kas bieži pilda šo
pienākumu, kad viņš saredz, ka viņa labās ieceres ir realizējušās
dzīvē, beigu beigās nonāk pie patiesas mīlestības pret cilvēku,
kuram viņš ir darījis labu.” (I. Kants)
Baldones vidusskola pateicas skolēniem un viņu vecākiem, kā
arī skolotājiem par sarūpētajām Ziemassvētku pārtikas pakām.
Mēs kādu sirdi sasildījām!

Kaķa gadu sagaidot
Aukstumā nav dzīve salda,
Lauska papus dabā valda.
Koki sprēgā, Lauskis strādā,
Vīri svētkiem egles gādā.

Minka nu te gadu mitīs,
Daži labi kaunā kritīs.
Tiem, kas slēpsies dziļā alā,
Arī karjera būs galā.

Sniega pārslas tā kā dejā,
Virpuļo un krīt man sejā.
Īstenībā tas ir jauki,
Balti kļūst nu visi lauki.

Minka tautai labu vēlē,
Visiem runāt vienā mēlē.
Saticība lai mums valda,
Rupjmaize ikdien’ uz galda.

Ārā ziema – skaista, balta,
Eglīte man mājā stalta.
Bērni skrien un kaut ko gaida,
Viņus aukstums nesabaida.

Nestaigāt ar ubag’ tarbu,
Sameklēt jebkādu darbu.
Lati maciņā lai krājas,
Vienmēr siltas mūsu mājas.

Tad kad Jaunais gads mums sāksies,
Tīģerim prom aziet nāksies,
Viņa darba gads jau beidzas,
Kaķis, Minka, vietā steidzas.

Veselībā lai mēs stipri,
Bērni, mazbērni lai ņipri.
Darba duna drīz vien būšot,
Tauta labklājību gūšot.

Kopā tīģerim ar krīzi
Tālam ceļam dosim vīzi,
Lai tie abi projām kratās,
Atpakaļ lai neatskatās.

Ļaudis Minkam paldies teiks,
Viņu jaunā darbā sveiks;
Tauta kaunā nepaliks,
Treknas peles Minkam tiks.

Apsveicu visus baldoniešus Jaunajā gadā. Turēsimies visi kopā,
tad mēs nepazudīsim! Lai veicas!
A. Kaļēvics
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ZS 17. PABN
2010. gada noslēguma
mācības

PAR BALDONI
DOMĀ UN RAKSTA
ARĪ JELGAVĀ

Baldones Parks
Klīstu viens šai parkā es,
Domas atmiņas man nes.
Redzu mājas pamestās,
Lapu kaudzes sanestās.

Bioloģiskā zemnieku
saimniecība “Pakalni” Baldonē

Pļavas slīga vienos ziedos,
Slimie slīka vienos priekos.
Parkā viņi klīda brīvi,
Kamēr kauli bija stīvi.

Mācību mērķis – pārbaudīt
zemessargu spējas veikt kaujas
šaušanu pa zemes mērķiem vada
sastāvā – tika sasniegts. Ļoti
labu sagatavotības līmeni parādīja 1. un 3. pretgaisa aizsardzības baterijas zemessargi. Lai gan
ikdienā Štāba un apgādes rotas
zemessargiem nav saskarsmes
ar pretgaisa aizsardzības ieročiem, 1. un 3. baterijas drošības
instruktoru (štāba virsseržants,
baldonietis Juris Kārkliņš, virsseržants Zigfrīds Stramkaļs)
vadībā viņi spēja sasniegt ļoti
labus šaušanas rezultātus, ievērojot visus drošības tehnikas
noteikumus.
Vienu no nodarbību tēmām
“Kaujas šaušana ar triecienšauteni AK-4 un ložmetēju KSP58”
vadīja Štāba un apgādes rotas
komandieris virsleitnants Raivo
Deklavs. Nodarbību laikā zemessargi apguva šaušanu pozīcijā
stāvus šaušanai tuvās distancēs.
Ar lielu aizrautību zemessargi
pildīja nodarbības otro daļu –
šaušana ar ložmetēju . Zemessargi mācījās sadarboties pārī
“ložmetējnieks un ložmetējnieka
palīgs”. Instruktori vingrinājumu
pakāpeniski sarežģīja izmantojot
redzamībai apgrūtinošus apstākļus – dūmu aizsegu.
Mācību ietvaros notika arī
sakaru nodarbības (kaprālis Al-

Mājiņā tur spēlēja
Tenisu un Novusu;
Veči kijas stumdīja,
Biljardbumbas bīdīja.
Slimos koda dulās mušas,
Viņi paslēpās zem dušas.
Baroja tie dienā odus,
Naktī gāza baigos podus.
Veldzēja te slimniekus
Dziednieciskie avoti –
Ķirzaciņa lapenē,
Vāverīte piekrastē.
Slimie steidzās mazgāt acis,
Gaidīja tos deju placis,
Vakarā bij’ jampadracis.
Ko par to nu ļaudis sacīs?
Vāļājās tie karstās dūņās,
Jutās tā kā mīkstās sūnās.
Veseli nu slējās kājās,
Visi žirgti brauca mājās.
Kādreiz atkal Baldonē
Ļaudis brauks no tālienes,
Ārstēs sirdis salauztās,
Baudīs priekus kūrortā.
Helena Sičevska, Jelgava

Foto: Iveta Veštere

Barikāžu atceres
pasākums

vils Grīgs) un pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanas nodarbības (vecākā zemessardze Liena
Ozoliņa), kuru laikā imitēti reāli
kaujas apstākļi ar ziņošanu un
cietušā transportēšanu no kara
lauka uz helikopteri. Šāda veida
apvienotās nodarbības ir daudz
interesantākas un pamācošākas
zemessargiem. Arī turpmāk plānotas līdzīgas nodarbības kopā
ar medicīnas nodaļu, jo bieži šīs
divas aktivitātes ir cieši saistītas
karadarbības reģionos. Ar lielu
interesi un atdevi jaunākās paaudzes zemessargi piedalījās tuvcīņas nodarbībās, kuras vadīja
kvalificēts karatē treneris (štāba
virsseržants Jānis Tipuks).
Pirmo reizi bataljona vēsturē poligona apstākļos notika
jauno Zemessardzes kandidātu
zvēresta ceremonija un aktīvāko zemessargu apbalvošana par
veikumiem un sasniegumiem
mācībās un dienesta uzdevumu
izpildē 2010. gadā, tā sekmējot
ZS 17. PABN kopējo uzdevumu
izpildi.
Vēlamies izteikt pateicību
visiem bataljona zemessargiem,
kas ziedoja savu brīvo laiku un
piedalījās bataljona mācībās, par
izturību, uzticību un ieguldīto
darbu.
ZS 17. PABN 1. klases speciāliste seržante Iveta Veštere

Karavīri un zemessargi zvēresta un apbalvošanas ceremonijā

Foto: Z/s “Pakalni”

Šī gada 30. un 31. oktobrī Ādažu poligonā notika Zemessardzes 17. pretgaisa aizsardzības bataljona (ZS 17. PABN) lauka
taktiskās mācības “Kaujas šaušana pa zemes mērķiem”, kurās
piedalījās profesionālā militārā dienesta karavīri un 80 bataljona zemessargu. Mācībās tika apgūtas un pilnveidotas iemaņas
šaušanā no zenītlielgabala, ar triecienšauteni un ložmetēju.
Ņemot vērā mācību uzdevumus, tās klasificētas kā paaugstināta
riska mācības. Šāda rakstura mācībām drošības pasākumiem
ir īpaša nozīme. Mācību atbalstam palīdzību sniedza Militārā
policija, kas eskortēja tehniku uz mācību vietu un atpakaļ.

Atceros...tas bija sen –
Nāca slimo pūlis lēns,
Visas vainas dziedēja,
Drūmās domas kliedēja.

14. janvārī plkst. 16.00
Baldones kinoteātrī
notiks barikāžu atceres
pasākums. Pasākuma
ietvaros vairākiem
barikāžu dalībniekiem
tiks pasniegtas barikāžu
nozīmes. Šāds pasākums
Baldonē ir unikāls.
Visi laipni gaidīti!
Sīkākai informācijai –
26849342
(Juris Kārkliņš).

Rīgas Apriņķa Avīze

2010.gadadecembris
Otrdiena, 14. decembris, 2010

Z/s “PAKALNI” atrodas
Rīgas rajona Baldones novadā, “Pakalnos”. Nekustamais
īpašums pieder Aivaram Zilgalvim. Lauksaimniecībā izmantojamā zeme – 12 ha – ir
privātīpašums.
Saimniecība nodarbojas ar
bioloģisko lauksaimniecību, tas ir,
audzē dārzeņus (kartupeļus, burkānus, galda bietes, kāpostus, sīpolus, ķiplokus u. c.), bez ķīmijas
un minerālmēslojuma, kas arī ir
pamatnodarbošanās. Katru gadu
saimniecība iziet sertifikāciju un
iegūst Valsts SIA “Sertifikācijas un
testēšanas centra” sertifikātu, kas
apliecina, ka mūsu saimniecība
atbilst visiem nosacījumiem kā
bioloģiskas produkcijas ražotājs.
Jau vairāk nekā 3 gadus dārzeņus
piegādājam 2 bērnudārziem Skrīveros. 2009. gada decembrī atvērām savu dārzeņu veikaliņu Rīgā,
Brīvības ielā 73. Šogad plānojam
decembrī atvērt vēl vienu dārzeņu
veikaliņu Ulbrokas centrā, Institūta ielā 7, Stopiņu novadā.
Bioloģisko dārzeņu realizācijā galvenie konkurenti ir lielās
dārzeņu bāzes, kas produktus var
piedāvāt par mazāku cenu, bet ne
bioloģiski tīrus, tāpēc uzskatām,
ka šī niša Latvijas tirgū vēl ir
brīva un konkurence pašreiz ir
samērā neliela. Taču tirgus cenas
bioloģiski tīriem dārzeņiem ir
samērā mazas, jo iedzīvotājiem
Latvijā ir zema pirktspēja. Savus
dārzeņus tirgojam arī saimniecībā
uz vietas, kā arī varam piegādāt
vairumā saviem klientiem uz dzīvesvietu.
Piegādātāju saimniecībai nav.
Visu ražojam un sagatavojam
tirdzniecībai un pārdošanai paši.
Sezonas laikā ir palīgstrādnieki.
Galvenais resurss ir zeme un tehnika.

Tirgus situācija šajā nozarē,
kā jau minēju, vēl tikai attīstās,
jo Latvijā pašreiz vēl ir maz bioloģisko saimniecību, kuras spēj
izaudzēt un realizēt dārzeņus,
apgādāt bērnudārzus.
Saimniecībai ir izstrādāts attīstības plāns, jo mēs piedalījamies
ES projektā, kura ietvaros uzbūvējam Dārzeņu pirmapstrādes
un uzglabāšanas ēku. Projekta
realizācijas laiks bija 2009. gada
31. augusts, taču sakarā ar ekonomisko stāvokli valstī un krīzes
situāciju projektu īstenojām tikai
2010. gada pavasarī. Pēc šī projekta realizācijas ir doma izveidot
nelielu dārzeņu pārstrādes cehu.
Ar LAD ir noslēgts līgums par
projekta realizāciju.
Šobrīd ar mārketingu nodarbojamies maz, īpaši nekur neesam
reklamējušies, bet mūsu saimniecību sameklē paši dārzeņu pieprasītāji, kam interesē bioloģiski tīra
produkcija. Pieprasījumu uz šo
brīdi nevaram apmierināt.
Saimniecībā strādā 2 cilvēki –
īpašnieks Aivars Zilgalvis un viņa
sieva Ina Nereta. Sezonas darbos
tiek pieaicināti pensionāri par
barteratlīdzību. Tā kā gandrīz visi
darbi ir mehanizēti un ir sagādāta
nepieciešamā tehnika, lielāks cilvēku skaits nav vajadzīgs.
Z/s “Pakalni” vienīgais īpašnieks
ir Aivars Zilgalvis – vidējā/speciālā
mehanizatora izglītība, Kandavas
sovhoztehnikums; 2007. – bioloģiskās lauksaimniecības kursi un
sertifikāts šajā jomā. Sieva Ina
Nereta – pirmā līmeņa augstākā
izglītība, 2008. Juridiskā koledža;
2007. – bioloģiskās lauksaimniecības kursi un sertifikāts šajā jomā.
Laipni lūdzam mūsu saimniecībā iegādāties bioloģiski audzētus
dārzeņus!
Tālr. 22837973, e-pasta adrese zs.pakalni@inbox.lv

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

BaldonesZias

2010.gadadecembris

Baldonei 2. vieta 2010. gada
sporta spēļu mazo novadu grupā un
4. vieta kopvērtējumā

7

Baldonei 1. vieta Pierīgas
novadu 2010. gada sporta
spēlēs ŠAHĀ
Šī gada 27. novembrī Mālpils
sporta kompleksā norisinājās Pierīgas sporta spēles šahā. Baldones
komandai šīs sacensības izvērtās
par ļoti veiksmīgām – tika izcīnīta 1. vieta! Apsveicam!

Baldones komandu pārstāvēja
Laura Rogule,
Ēriks Mieriņš,
Jānis Lelis,
Nikolajs Matvejevs.
Edgars Brigmanis

Baldoniešiem godalgotas
vietas 8. Mūsdienu deju
festivālā “New Dance – 2010”

Foto: Edgara Brigmaņa arhīvs

Šī gada 28. novembrī Baldones sporta kompleksā norisinājās 8. Mūsdienu deju festivāls “New Dance – 2010”, kurā
piedalījās arī Baldones hip-hop
un breikdance dejotāji. Iegūtas
vairākas godalgotās vietas:

Baldones komandas pārstāvis Edgars Brigmanis apbalvošanas pasākumā
Šī gada 10. decembrī Rīgā
Pierīgas novadu sēdē tika apbalvotas sportiskākās pašvaldības.
Līdz šī gada decembrim Pierīgas novadu sporta bāzēs norisi-

nājās sporta spēles 14 sporta veidos. Baldones novadu apbalvoja
par iegūto 2. vietu sporta spēļu
kopvērtējumā, kuras iedzīvotāju
skaits ir mazāks par septiņiem

Galda tenisa
sacensību rezultāti
Šī gada 4. decembrī Baldones sporta kompleksā notika galda
tenisa sacensības. Sacensībām pieteicās 17 vīrieši un 4 sievietes.

tūkstošiem un 4. vietu visu Pierīgas novadu kopvērtējumā, piekāpjoties tikai Siguldas, Babītes
un Ropažu novadam.
Edgars Brigmanis
REZULTĀTI

Sieviešu konkurencē:
1.
2.
3.
4.

vieta
vieta
vieta
vieta

–
–
–
–

Ārija Ansveriņa
Anita Kalve
Biruta Siliņa
Svetlana Gauja

Vīriešu konkurencē:

1. vieta – Raivis Krastiņš
2. vieta – Uldis Neimanis
3. vieta – Ādolfs Jegorovs

1. vieta (Solo deja):
■■ Viktorija Ļūcāne – Hip-hop
SOLO Children begginers;
■■ Karīna Biķerniece – Hiphop SOLO juniors begginers;
■■ Anita Soloveiko – Hip-hop
SOLO adults open.
1. vieta (Dueta deja):
■■ Aleksa Šace, Aija Emīlija
Starta – Hip-hop DUOS children
begginers;
■■ Santa Lamberte, Santa Krastiņa – Hip-hop DUOS juniors
begginers.
2. vieta:
• Viktorija Ļūcāne, Emīlija
Graustiņa – Hip-hop DUOS children begginers;
• Marks Beinards, Andrejs Jēgers, Kristers Roze – Breakdance
3 vs 3.
3. vieta:
■■ Aleksa Šace – Hip-hop

SOLO children begginers;
■■ Karīna Biķerniece, Luīze
Graustiņa – Hip-hop DUOS juniors begginers.
4. vieta:
■■ Līva Ignātova, Lauris Pavinkškis – Breakdance 2 vs 2.
5. vieta:
■■ Lilija Kolosa, Sintija Mitenberga – Hip-hop DUOS juniors
open.
8. vieta:
■■ Zane Bērziņa – Hip-hop
SOLO juniors open.
Kā arī Breakdance 3 vs 3 piedalījās:
■■ Oskars Lokševiscs, Toms
Priedīts, Ričards Pencis;
■■ Jūlija Mihailova, Dzintars
Rožkalns, Renārs Stegenburgs.
Breakdance: 7 to smoke atlasē
ļoti labus rezultātus uzrādīja Rihards Ansons, Dzintars Rožkalns
un Renārs Stegenburgs.
Street show kategorijā Baldones dejotāji ar savu deju “Dzimis
dejai” vai “Born to dance” ieguva
7. vietu no 12.
Paldies visiem dejotājiem!
Anita Soloveiko

Tālāk pēc sportistu
izcīnītajām vietām:

Foto: Edgara Brigmaņa arhīvs

Juris Lūkins
Edgars Brigmanis
Roberts Frienbergs
Ārija Ansveriņa (siev.)
Vladimirs Bulkins
Aivars Perijs
Raimonds Mucenieks
Jānis Kalve
Valērijs Pluņģis
Anita Kalve (siev.)
Fjodors Iļins
Mārcis Freibergs
Aivars Kauliņš
Biruta Siliņa (siev.)
Mārtiņš Bokišs
Svetlana Gauja (siev.)
Vents Lībeks
Uldis Ozoliņš
Galda tenisa sacensību dalībnieces sieviešu konkurencē

Edgars Brigmanis

Galda tenisa sacensību uzvarētāji vīriešu konkurencē
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Zemgales kultūras
pasākumi un īpašie tūrisma
piedāvājumi vienuviet
Biedrība “Zemgales Tūrisma Asociācija” savā vietnē
www.travelzemgale.lv ir izveidojusi sadaļu “Pasākumi
Zemgalē”. Tajā visiem Zemgales pasākumu organizētājiem un tūrisma pakalpojumu
sniedzējiem ir iespēja ievietot
informāciju par pasākumiem,
koncertiem, svētkiem vai
īpašiem piedāvājumiem, taču
tiem jābūt interesantiem ne tikai vietējiem cilvēkiem, bet arī
kaimiņu novadu iedzīvotājiem,
rīdziniekiem un tūristiem.
Informāciju portālā var ievietot bez īpašas reģistrācijas vai parolēm, un tas notiek bez maksas!
Ja tomēr kādam nav piekļuves internetam, informācija ir jāatsūta
uz asociācijas biroja e-pastu vai
jāsazinās pa tālruni.
Šādu pasākumu kalendāru
asociācija izveidoja pēc tam, kad
oktobrī Zemgales muzeju konferencē muzeju darbinieki un
tūrisma speciālisti kā vienu no
problēmām viesu piesaistē uzsvēra informācijas trūkumu par
objektos rīkotajiem pasākumiem.
Proti, pēc reģionālās reformas un
rajonu likvidācijas nav kopīgas
vietnes internetā, kur atrodama
aktuāla informācija par pasākumiem, koncertiem, īpašajiem piedāvājumiem Zemgalē. Pasākumu
plāni jāmeklē novadu vietnēs un
dažādos portālos.
Asociācijas mērķis ir veicināt
tūrisma attīstību Zemgalē, un pasākumi ir viens no būtiskākajiem
viesu piesaistes faktoriem, tāpēc
drīz vien tika nolemts izveidot
Zemgales pasākumu plānu interneta vidē. Pateicoties Zemgales
kultūras organizatoru, tūrisma
informācijas centru un apskates
objektu saimnieku atsaucībai, tas
ik dienas tiek papildināts ar jauniem pasākumiem, interesantiem

īpašajiem piedāvājumiem.
Tiešsaiste,
kurā
informāciju
redz
viesis:
ht t p : / / w w w. t r av e l z e m g a l e .
lv/?id=31&obj=240&valoda=lv
Tiešsaiste, kurā iespējams aplūkot visus ievietotos pasākumus:
https://spreadsheets.google.com/lv
?key=0AoU54ipBqvxbdER4YUg
2REs1bEkwbElna0VFVWZpZ1E
&f=0&pli=1
Tiešsaiste, kurā jūs pats varat
ievietot pasākumus: https://spreadsheets.google.com/viewform?hl=
lv&formkey=dER4YUg2REs1bEkw
bElna0VFVWZpZ1E6MQ#gid=0
Biedrība “Zemgales Tūrisma
Asociācija” ir sabiedriska organizācija, kas dibināta 2003. gadā.
Tās mērķis ir veicināt tūrisma attīstībai labvēlīgu vidi un sekmēt
mūsdienīgas, vidi saaudzējošas
tūrisma nozares attīstību Zemgalē, bet galvenie uzdevumi – identificēt, izveidot un attīstīt Zemgales tūrisma produktu, veicināt ar
tūrismu saistītās uzņēmējdarbības
aktivizēšanos Zemgalē, sekmēt
ar tūrismu saistīto uzņēmumu
sadarbību un veikt Zemgales tūrisma mārketingu. Šobrīd asociācija apvieno vairāk nekā 43 biedrus – muzejus, apskates objektus,
naktsmītnes, kafejnīcas, aktīvās
atpūtas vietas, tūrisma informācijas centrus, gidus, tūrisma firmas.
Asociācija aktīvi sadarbojas ar
citām reģionālajām asociācijām,
Zemgales plānošanas reģionu, Tūrisma attīstības valsts aģentūru un
Ekonomikas ministriju.
Informāciju sagatavoja Inese
Turkupole-Zilpure,
“Zemgales Tūrisma Asociācijas”
valdes priekšsēdētāja,
Bauskas Tūrisma informācijas
centra direktore
Kalna 6a, Bauska, Bauskas
nov., LV 3901, tālr. 63923797,
info@travelzemgale.lv,
www.travelzemgale.lv

Steidzami meklējam

Mūžībā pavadīti

kārtīgu, uzticamu aukli,
kas pavadīs 1. klases
skolnieci no skolas uz
mājām un palīdzēs nepieciešamajos mājas darbos
(piem., gludināšana), kamēr vecāki ieradīsies no
darba. Darbs katru darba
dienu aptuveni no plkst.
15.30 līdz 19.00.
Mob. tālr. 29120240.

Biruta Malakovska –
72 gadi,
Maija Babre – 56 gadi,
Austra Lāce – 93 gadi,
Vladislava Bīriņa – 85 gadi,
Dzidra Maiga Knokse –
82 gadi,
Edmunds Kunciņš –
63 gadi.
Izsakām patiesu līdzjūtību
piederīgajiem.

Baldones jaundzimušie
Dāvis Stūris,
Melānija Pikke,
Dana Vaidere,
Keita Cukmača.
Sirsnīgi sveicam vecākus un
vecvecākus!
Atļauj šodien saviem gadiem
ziedēt
Kā ziedlapiņām, kuras saulē
plaukst,
Atļauj šodien saviem gadiem
skanēt
Kā melodijai, kura sirdī šalc.
Ļauj kādam sapnim šodien
zvaigznēs mirdzēt,
Lai dienu skrejā tie pie tevis
trauc!
(A. Āre)

Sveicam decembra
jubilārus!

Baldonē JOGAS nodarbības
Katru trešdienu plkst. 18.30 Baldones sporta kompleksā
3. stāvā notiek jogas nodarbības, kuras vada jauka, līdzsvarota
trenere Gunta.
Mēs, kas apmeklējam šīs nodarbības, laipni aicinām savā
pulciņā visas Baldones sievietes un arī puišus! Nenožēlosiet,
bet veselību un mieru iegūsiet!
Informācija par nodarbībām atrodama arī Baldones novada
interneta vietnē www.baldone.lv
Sīkāka informācija: 26177718 vai aijal@inbox.lv.

Bezmaksas konsultācijas daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju iedzīvotājiem un apsaimniekotājiem par
ēku siltināšanu un Eiropas līdzfinansējuma saņemšanu
SIA “Solution Expert” piedāvā
bezmaksas konsultācijas par Eiropas līdzfinansējuma saņemšanu,
ēku energoefektivitāti paaugstinošiem pasākumiem, nepieciešamās
dokumentācijas un projektu pieteikumu sagatavošanu, kā arī pāreju
no fosilajiem uz atjaunojamajiem
energoresursiem un dzīvokļu īpašnieku korporāciju izveidi.
Bezmaksas konsultācijas sniedzam gan individuāli, piemēram,
namu apsaimniekotājiem vai iedzīvotājiem, gan grupām, piemēram,
Tikai vienu dienu –
8. janvārī – Latvijā ražotu
jaunu dīvānu, gultu un matraču tirdzniecība no plkst.
10.00 līdz 15.00
Baldones kinoteātrī.
Bezmaksas piegāde!
Ražotāja cena!

daudzdzīvokļu māju kopsapulcēs
vai semināros.
Soli pa solim kopā ar jums iziesim cauri visam procesam un palīdzēsim rast praktiski un ekonomiski
labāko risinājumu.
Mēs sadarbojamies ar Vides
ministriju, Latvijas energoauditoru
asociāciju un dažādām Latvijas domēm un pašvaldībām (atsauksmes
pēc pieprasījuma).

Bezmaksas konsultācijas
ietver:

■■ informāciju par Eiropas Sa-

Emma Aldiņa – 90;
Milda Ārija Dimante – 80;
Anna Kokuma – 87;
Valentīna Trofimova – 86;
Milda Sloskāne – 85;
Nadežda Stuberovska – 84;
Velta Grīnfelde – 83;
Varvara Fjodorova – 82;
Ilga Grunde – 75;
Jānis Baltmanis – 70;
Irēna Bērziņa – 70;
Anna Burbo – 70;
Viktors Guļtjajevs – 70;
Ņina Žitkova – 70.

vienības līdzfinansējuma saņemšanu, kas ļauj atgūt 50–60 % no
ēkas renovācijas izmaksām;
■■ ēku energoefektivitātes paaugstinošiem pasākumiem;
■■ nepieciešamās dokumentācijas un projektu pieteikumu
sagatavošanu.

Piedāvājam arī veikt:

■■ energoauditu;
■■ vienkāršoto vai tehnisko
renovācijas projektu;
■■ ēkas tehnisko apsekošanu;
■■ ēkas energosertificēšanu.
Tālr.: 20076706, 20008758
E-pasta adrese:
Dairis@SolutionExpert.lv
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