BaldonesnovadaDomesizdevums

Septembris2010

Domes sēdes notika
18. augustā un 8. septembrī.

Finanšu un attīstības
jautājumi:

■■ no pašvaldības bilances
tika noņemts izsolē pārdotais
pašvaldības īpašums A. Saulieša ielā 1B;
■■ pašvaldības bilancē tika
uzņemti zemesgrāmatā reģistrētie īpašumi Priežu ielā 10,
Lakstīgalu ielā 3A, Dzirnavu
ielā 14A un Dzeņu ielā;
■■ Dome nolēma izveidot šķiroto sadzīves atkritumu laukumu
Rīgas ielā 27 (SIA “BŪKS” teritorijā) un punktus tirgus laukumā, Parka ielas un Ķeguma
prospekta krustojumā, Daugavas
ielas un Liepu alejas krustojumā,
pie “Norām”, “Atvariem”, Mercendarbē, Vārpās, Pulkarnē un vasaras periodā “Sarmās” un “Misā”;
■■ Dome nolēma finansiāli
atbalstīt Starptautisko sociālā
darba projektu “Es nebaidos
palīdzēt”;
■■ Dome nolēma iesniegt
pieteikumu ES fondu projektam
“Baldones novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana”;
■■ Dome nolēma piešķirt dotāciju SIA “Sociālais centrs “Baldone”” pakalpojuma centra vadītājas algošanai līdz 2010. gada
31. decembrim;
■■ tika piešķirts finansiāls
atbalsts Rīgas rajona jauniešu orķestra dalībniecei Martai
Šembelei;
■■ tika apstiprināts cenrādis
SIA “Sociālais centrs “Baldone””
pakalpojuma centra sniegtajiem
sadzīves pakalpojumiem;
■■ par bērnu nama direktoru Dome apstiprināja Kristapu
Keišu;
■■ Dome atļāva veikt izbraukuma tirdzniecību pa saskaņotu maršrutu ar autoveikalu IK
“Normunds Gasners”;
■■ tika apstiprināta maksa par
priekšvēlēšanu aģitācijas pasākumu rīkošanu pašvaldības telpās.

Zemes lietas:

■■ tika atteikta atļauja zemes
ierīcības projekta izstrādei nekustamos īpašumos “Kalnarāji”
un “Pladas” sakarā ar neatļautu

būvniecību īpašumā “Kalnarāji”;
■■ tika atļauta zemes ierīcības
projekta izstrāde īpašumos “Rimīši”, “Vecvecvagari” un “Mālsalas 1” 3. zemes vienībai;
■■ tika apstiprināti zemes
ierīcības projekti īpašumiem
“Reiskatas” un “Jaunupmaļi”;
■■ tika mainīts zemes lietošanas mērķis no “Aizvējām” atdalāmajam īpašumam “Ormaņi”;
■■ tika noteikti zemes lietošanas mērķi pašvaldībai piekrītošiem starpgabaliem lauku
teritorijā;
■■ Dome atteica zemes lietošanas mērķa maiņu īpašumam
Ārstniecības ielā 1 kā neatbilstošu teritorijas plānojumam;
■■ tika piešķirts nosaukums
īpašuma “Mālsalas 1” 2. zemes
vienībai.

Sociālie jautājumi:

■■ Dome nolēma atteikt uzņemt reģistrā pašvaldības palīdzības sniegšanai dzīvokļa jautājumu risināšanai A. Safinu un
I. Kušču;
■■ Dome pārtrauca sociālā
dzīvokļa īres tiesības Agritai Bīleskalnei “Dunduros” un
E. Svincovam Krasta ielā 15–6,
jo nav iesniegti nepieciešamie
dokumenti īres tiesību pagarināšanai;
■■ Dome piekrita pašvaldības
dzīvokļu maiņai Liepu alejā 6;
■■ Dome apstiprināja aktualizēto reģistru pašvaldības
palīdzības sniegšanai dzīvokļa
jautājumu risināšanā;
■■ Dome pagarināja īres tiesības uz sociālo dzīvokli Strēlnieku ielā 1–5 D. Karlsonei.

Pirmpirkuma tiesības:

■■ Dome atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz 4 īpašumiem.
Domes priekšsēdētāja
Karina Putniņa

PAZIŅOJUMS
25. septembrī no plkst.
7.00 līdz 17.00 Baldonē vecajā sporta laukumā pie vidusskolas (kur parasti atrodas
konteineri talkas dienā) tiks
novietoti lielie konteineri liel-

Foto: no E. Brigmaņa personīgā arhīva

Domes aktualitātes

Šī gada 28. augustā Mālpils Sporta kompleksā norisinājās Pierīgas novadu pašvaldību darbinieku vasaras
sporta spēles. Baldones komanda 13. novadu konkurencē izcīnīja augsto 9. vietu!

10. Saeimas vēlēšanas
Šī gada 2. oktobrī, sestdienā, notiks 10. Saeimas vēlēšanas.

•

Baldones novada vēlēšanu iecirknis Nr. 761 atrodas VIDZEMES vēlēšanu apgabalā. Iecirknis
darbu sāk 2010. gada 22. septembrī. Iecirkis atradīsies Baldones
novada Domes ēkā. Adrese: “Pārupes”, Baldones pag., Baldones
novads (novada Dome).

•

Baldones vēlēšanu
iecirkņa darba laiki:
•

Trešdiena, 22. 09. 10. –
9.00–13.00;

gabarīta atkritumu savākšanai.
Šajos konteineros nedrīkst
mest riepas, šīferi un būvgružus!
25. septembrī no plkst.
9.00 līdz 12.00 šajā pašā laukumā atradīsies smagā automašīna, kurā varēs nodot ne-

•

•
•
•
•
•
•

Ceturtdiena, 23. 09. 10. –
13.00.–17.00;
Piektdiena, 24. 09. 10. –
9.00–13.00:
Sestdiena, 25. 09. 10. –
10.00–14.00;
Svētdiena, 26. 09. 10. –
10.00–14.00;
Pirmdiena, 27. 09. 10. –
15.00–19.00;
Otrdiena, 28. 09. 10. –
9.00–13.00;
Trešdiena, 29. 09. 10. –
9.00–13.00;
Ceturtdiena, 30. 09. 10. –
13.00–17.00;
Piektdiena, 1. 10. 10. –

vajadzīgās elektropreces (bez
samaksas).
Lūdzam vecāko gadu gājuma iedzīvotājus, kuriem nav
apgādnieki un kuri paši nevar šos atkritumus (mēbeles,
elektropreces u. c.) atvest, pieteikties līdz 24. 09. pa tālruni

•
•
•

9.00.–13.00;
Vēlēšanu diena, 2. 10. 10. –
7.00–20.00.
Tālrunis uzziņām–vēlēšanu
dienai – 67932885;
Tālrunis uzziņām vēlēšanu
dienā – 29495858.

P.S. Baldones novada vietnē –
www.baldone.lv – pieejamas noderīgas saites (informācija par
priekšvēlēšanu aģitāciju, kandidātu saraksti, partiju programmas
u. c.).
Būsim aktīvi pilsoņi, dosimies vēlēt!
67932750 vai 29437268. Šiem
iedzīvotājiem Dome iespēju
robežās centīsies palīdzēt.
Šajā dienā laukumā būs
arī dežurants, kas kontrolēs
atkritumu nodošanu. Lūdzam
šo dežurantu respektēt.
Domes administrācija
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Rīgas Apriņķa Avīze

2010.gadaseptembris
Piektdiena, 17. septembris, 2010

Baldones novada Dome 2010. gada
18. augusta sēdē pieņēma šādus lēmumus
1. “Par maksas pakalpojumiem SIA “Sociālās aprūpes centrā “Baldone” (prot. Nr. 16, 7. §),
kurā nolēma:
Apstiprināt SIA “Sociālās aprūpes centrā “Baldone”” sniegto
maksas pakalpojumu cenrādi:
1.1. veļas mazgāšana (ar žāvēšanu) – LVL 0,60 par 1 kg veļas;
1.2. dušas izmantošana (vienreizēja) – LVL 0,50;
1.3. vannas izmantošana
(vienreizēja) – LVL 1,00.
2. Iedzīvotāji, kuriem ir piešķirts trūcīgas ģimenes (personas)
statuss, 2 reizes mēnesī maksu par
veļas mazgāšanas un žāvēšanas
pakalpojumiem – 50 % apmērā,
bet dušas un vannas izmantošanu – 100 % apmērā, sedz no
Domes Sociālā dienesta budžeta.
2. “Par priekšvēlēšanu aģitāciju
pirms LR 10. Saeimas vēlēšanām”
(prot. Nr. 16, 10. §), kurā nolēma:
1. Priekšvēlēšanu aģitācijas pasākumus gaidāmajām LR 10. Saeimas vēlēšanām atļaut rīkot Baldones novada Domes sēžu zālē un
kinoteātra “Baldone” zālē.
2. Maksu par telpu izīrēšanu
politiskajām organizācijām, politisko organizāciju apvienībām, vēlētāju apvienībām vai atsevišķiem
deputātu kandidātiem, kuri rīko

tikšanās ar vēlētājiem, noteikt –
15 Ls/stundā.
3. “Par tirdzniecības atļauju
IK “NORMUNDS GASNERS” no
pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta” (prot. Nr. 16, 9. §),
kurā nolēma izsniegt tirdzniecības
atļauju IK “NORMUNDS GASNERS”, reģ. nr. LV4360202396,
juridiskā adrese Aveņu iela 30,
Jelgava, tirdzniecībai ar pārtikas,
nepārtikas un saimniecības precēm, no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta – kravas
tipa mikroautobusiem: HL 7390,
VW Transporter un EG 286,
PEUGEOT J5 (rezerves auto),
šādā kustības maršrutā Baldones novadā, Baldones pagastā:
Piebalgas–Dzelzāmurs–Klapukrogs–Spaļenieki–Skurbenieki–Mercendarbe–Riekstukalns–
Sūnupes, ar tirdzniecības laiku
otrdienās un piektdienās no plkst.
9.00 līdz 16.00 no 2010. gada
19. augusta līdz 2013. gada
18. augustam.
2010. gada 8. septembra sēdē
Baldones novada Dome pieņēma
lēmumu “Par sadzīves atkritumu
dalītās savākšanas sistēmas izveidi
Baldones novadā” (prot. Nr. 17,
7. §), kurā nolēma:
1. Pierīgas reģionālais atkri-

tumu apsaimniekošanas plāna
2007.–2013. gadam ietvaros izveidot laukumu šķiroto atkritumu
savākšanai no iedzīvotājiem Baldonē, Rīgas 27, kadastra numurs
8005-001-0102.
2. Izveidot 6 ikdienas sadzīves atkritumu dalītās savākšanas
punktus Baldones pilsētā un apdzīvotā vietā “Avoti” – 1) Sporta 4
( tirgus laukumā); 2) Ceriņu ielā,
pie katlu mājas; 3) pie Rīgas ielas un Parka ielas krustojuma; 4)
pie Liepu alejas un Daugavas ielas
krustojuma; 5) pie daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas “Atvari”; 6) pie
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
“Noras”.
3. Izveidot 5 ikdienas sadzīves atkritumu dalītās savākšanas
punktus apdzīvotās vietās Baldones pagastā – 1) “Mercendarbe”;
2) “Vārpas”; 3) “Pulkarne”; 4)
“Misa”(vasaras sezonā); 5) “Sarma” (vasaras sezonā).
4. Informēt iedzīvotājus un
attīstīt sadarbību ar SIA “Zaļais
punkts”, SIA “Zaļā josta” u. c. informatīvo kampaņu organizēšanā
par sadzīves atkritumu dalītās savākšanas sistēmas izveidi Baldones
novadā.
Domes priekšsēdētāja
K. Putniņa

FOTO: no Ilzes Treimanes personīgā arhīva.

Sakopti novada lauku kapi

Šovasar pilnībā atjaunotie Trimdu kapu vārti
Šajā vasarā, pateicoties Baldones novada Domes deputāta
Helmuta Neziņa atbalstam, neatlaidībai un operatīvajai rīcībai,
paveikts liels darbs – sakopti
novada lauku teritorijas kapi.

Atjaunoti kapu ieejas vārti un
ierīkotas vai atjaunotas ūdens
ņemšanas vietas. Klapu kapos
uzstādīts ūdens sūknis, kas
pirkts par saziedoto naudiņu
(paldies ziedotājiem!). Trimdu

kapos iztīrīta aka, akai uzlikts
jauns vāks. Arī Lipšu kapos atjaunots akas vāks, uzstādīti akas
stabi (par saziedotajiem līdzekļiem). Bernestos sakopta ūdens
ņemšanas vieta. Tiek plānots
izveidot ūdens ņemšanas vietas
arī Kannenieku un Vilšķērstu
kapos.
Taču nozīmīgākais veikums
droši vien ir pilnībā atjaunotie
Trimdu kapu ieejas vārti.
Sakopšanu un atjaunošanu
veica Eiropas Sociālā fonda
projekta “Darba praktizēšanas
pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai
un uzturēšanai” ietvaros strādājošie. Darbos iesaistīti bija četri
cilvēki, kuri visi strādāja ļoti apzinīgi un čakli. Liels paldies par
darbu! Īpaši izceļams būtu Normunds Šablovskis, kurš izmantojis savas lieliskās zināšanas un
prasmes mūrēšanā, apmešanas
darbos un galdniecībā.
Atliek vien novēlēt, lai arī
paši baldonieši rūpīgi koptu
savu tuvinieku kapa vietas.
Elīna Ķempele

Pārdomas par Domes deputātu padarīto
Ar interesi “Baldones Ziņu”
augusta numurā izlasīju Baldones Domes “Pilsoniskās savienības” deputātu atskaiti par
padarīto gada laikā. Iepriecina
deputātu aktivitāte, atbildība
vēlētāju priekšā. Tomēr radās
arī dažas neskaidrības un iebildumi.
Pēc deputātu teiktā rodas sajūta, ka labo darbu un ideju realizēšanu kavē otra Domes frakcija, ar
kuru tad arī norisinās savstarpēja
cīņa. Taču, ja jau tik daudz labu
lietu ir izdevies izdarīt, tas nozīmē, ka lēmumu pieņemšanai ir
piekritis deputātu vairākums.
Manuprāt, Domes darbs un
Baldones iedzīvotāji tikai iegūtu, ja deputāti darbotos vienotāk
un saskanīgāk, jo visiem ir viens
kopīgs darbs veicams. Es biju
iepriekšējā sasaukuma Domes
deputāte. Mēs bijām ievēlēti no
dažādiem sarakstiem, taču nebija
šīs izteiktās pozīcijas un opozīcijas. Visi jautājumi un priekšlikumi
gan komiteju, gan Domes sēdēs

tika lietišķi apspriesti, diskutēti un
lēmumi pieņemti ar balsu vairākumu vai noraidīti, neraugoties uz
to, kura frakcija to bija ieteikusi.
Mēs nebūt nebijām “balsošanas
mašīna”, viedokļi bieži atšķīrās,
tika uzklausītas speciālistu domas, apspriesti dažādi varianti,
taču darbojāmies komandā. Kad
lēmums tika pieņemts, tas bija
mūsu kopīgs lēmums un visi jutām atbildību par tā realizāciju.
Šobrīd es darbojos Domes
Vides komisijā un redzu, ka šeit
veiksmīgi sadarbojas abu frakciju
deputāti, izvirzot labas idejas un
īstenojot tās. Manuprāt, gan valsts,
gan pašvaldību līmenī deputāti
ir aizrāvušies ar cīņas momentu,
meklējot sev pretiniekus, lai gan
mērķis taču ir viens un darbs kopīgs. Tādējādi bieži nelietderīgi
tiek tērēts laiks un enerģija.
Paldies Domes deputātiem par
aktīvu darbu, novēlu sadarbību
mums visiem svarīgu jautājumu
risināšanā.
A. Pilmane, Baldones
vidusskolas skolotāja

“Baldones Ziņu” lasītāju ievērībai
Baldones novada Dome ir parūpējusies par to, lai katru mēnesi tiktu nodrukāts “Baldones Ziņu” eksemplāru skaits, kas atbilst
visu Baldones novadā reģistrēto adrešu skaitam. Eksemplāru
izplatīšanu (piegādi katrai adresei) nodrošina Baldones pasta
nodaļa. Tāpēc lūdzam iedzīvotājus, kuru pastkastītēs nav nonācis
attiecīgā mēneša “Baldones Ziņu” numurs, par nesaņemšanas
iemesliem interesēties Baldones pasta nodaļā pa tālr. 67932740
vai vēršoties pastā personīgi Baldonē, Rīgas ielā 87.
Ja jau vairākkārt esat saskārušies ar piegādes problēmām,
lūdzam jūs par to informēt arī Domi (tālr. 67932750, Domes
kanceleja). Šī informācija būs ļoti noderīga, lai Dome varētu
izlemt, vai ir lietderīgi turpināt sadarbību ar “Latvijas Pastu”,
ņemot vērā to, ka regulāri daļa baldoniešu tā arī nesaņem sev
pienākošos “Baldones Ziņu” numuru.
E. Ķempele

Ķekavas novada pašvaldības policijas īss pārskats
par 2010. gada augusta mēnesi Baldones novadā
Saņemti izsaukumi – 31.
Aizturētas personas – 2.
LAPK 251., 252. pants (protokola
sastādīšanai) – 2.
Saņemtie iedzīvotāju rakstiskie
iesniegumi, sūdzības – 0.
Sastādīti administratīvie protokoli – 10.
149.23 p. otrā daļa (gājējiem
noteikto pienākumu pārkāpšana) – 2.
149.4 2. Daļa (par nepiesprādzēšanos ar drošības jostu vai aizsprādzētas ķiveres nelietošanu, kā
arī pasažieru vešana, kurš nav piesprādzējies vai kuram galvā nav
aizsprādzētas aizsargķiveres) – 1.
167. pants (sīkais huligānisms) – 2.

171. p. 1. daļa (alkaholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu
lietošanu, vai atrašanos sabiedriskā vietā) – 1.
186. p. 1. daļa (dzīvošana bez
derīgas pases vai to aizstājoša
dokumenta) – 1.
Baldones saistošie noteikumi – 3.
Izskatīšanas piekritība:
Baldones novada Domes administratīvā komisija – 4.
Rīgas rajona tiesa – 2.
Ķekavas novada pašvaldības policija – 3.
Rīgas rajona ceļu policija - 1
Nodoti materiāli, informācija:
Rīgas rajona tiesa – 2.
Sociālais dienests – 1.
Valsts policijas iestāde – 1.
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SIA “BŪKS” JAUNUMI

FOTO: Elīna Ķempele

Papildu komponenti
ūdenssaimniecības attīstības projektā

Dūņu lauka nojume gandrīz gatava.
Kaut arī Kohēzijas fonda ūdenssaimniecības rekonstrukcijas projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas
upju baseinu pašvaldībās, II kārta, Baldone” lielie objekti jau
pirms laba laika nodoti ekspluatācijā, dažādi darbi projekta
ietvaros vēl turpinās. Jo īpaši tāpēc, ka bija radies projekta
līdzekļu ietaupījums – Ls 91 834. Par to, ko darīt ar vismaz daļu
šo līdzekļu, ilgi nebija jādomā, jo bija kāda nepieciešamība –
nojume Baldones ūdens attīrīšanas iekārtu dūņu laukumam.
Sausajām, saspiestajām dūņām jāglabājas 18 mēnešus, kuru
laikā dūņas izsalst, no tām izzūd
smagie metāli utt. Taču lielo lietavu dēļ sausās dūņas bija kļuvušas par slapjām dūņām, tādēļ
nojumes nepieciešamība bija
viennozīmīga.

Tika nokārtotas visas formalitātes un dūņu lauka nojumes būvniecībai izlēma piešķirt
Ls 32 710,85.
Lai šos līdzekļus izmantotu,
bija jāizsludina iepirkums. Tas
tika izdarīts jūlijā. Izsludinātajā
konkursā vienīgie pieteicās a/s

“Siguldas Būvmeistars”, kuri arī
tika apstiprināti darbu veikšanai,
jo bija piedāvājuši ļoti labu cenu.
Un nu jau jaunā nojume gandrīz
gatava. Vēl līdz septembra beigām
paveicami pēdējie darbi.
Izveidots arī dūņu rezerves
glabāšanas lauks ar salmu ieklājumu. Dūņām sajaucoties ar
melnzemi un lapām, veidosies
komposts, kuru vēlāk varēs izmantot pilsētas labiekārtošanā.
Par atlikušajiem ietaupītajiem līdzekļiem tika izlemts izbūvēt maģistrālos kanalizācijas un
ūdens tīklus Skolas un Pētera ielā.
Ņemot vērā, ka līdzekļi tomēr ir
ierobežoti, tika veikta šo ielu iedzīvotāju aptauja, lai noskaidrotu,
kuri no tīkliem (ūdens vai kanalizācijas) būtu nepieciešamāki. Kā
izrādījās, lielākā daļa iedzīvotāju
deva priekšroku maģistrālo kanalizācijas tīklu izbūvei.
Tika izsludināts konkurss tīklu projektēšanai, un nu jau projektēšanas darbi ir uzsākti. Kaut
arī, iespējams, līdzekļi pietiks
tikai kanalizācijas tīklu izbūvei,
pie reizes projektēti tomēr tiek
gan maģistrālie kanalizācijas, gan
ūdens tīkli. Kopumā apmēram
1000 m garumā.
Kad projektēšana būs galā,
tiks izsludināts jauns konkurss
par celtniecības un montāžas
veikšanu. Tīklu izbūvei paredzētā
summa ir Ls 52 197,79.
Elīna Ķempele

Jauns rezerves gāzes katls katlu mājai Ceriņu ielā
firmas. Uzvarēja SIA “Wesemann”.
Aprēķināts, ka ar jauno, daudz
ekonomiskāko katlu varēs ietaupīt
pat līdz Ls 14 000 gadā. Tā katls
varētu sevi atpelnīt jau divu trīs
gadu laikā. Tas gan, protams, atkarīgs arī no ziemas bardzības,
gāzes cenām u. c. faktoriem.

Šis nebija pēkšņs lēmums. Pasākumam SIA “Būks” gatavojās
jau kādus 6 gadus. Katlu māja Ceriņu ielā apgādā bērnudārzu, divas
tuvumā esošās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kinoteātra ēku un
veikalu. Taču vasarā ar silto ūdeni tā apgādāja tikai bērnudārzu,
tādējādi strādāja ļoti neefektīvi,
patērējot daudz resursu.
Pasākumu atbalstīja Baldones novada Dome, piešķirot
Ls 20 000. Savukārt SIA “Būks”
tam bija ietaupījis Ls 4500.
Konkursā par jaunā katla iegādi un uzstādīšanu piedalījās trīs

FOTO: Elīna Ķempele

Jūlijā noticis vēl viens iepirkums – katlu mājai Ceriņu
ielā 2 iegādāts un uzstādīts
rezerves gāzes katls ar jaudu
550 kW.

Jaunais gāzes katls

Darbus bija plānots pabeigt
līdz 1. septembrim, taču eksperimentālā režīmā jaunais katls darbojās jau augusta pēdējā nedēļā.
Elīna Ķempele

SIA “Būks”
izveidota vietne
SIA “Būks” beidzot izveidota vietne – www.siabuks.lv. Tajā
atrodami visi jaunumi un aktualitātes, vispārīga informāciju par
uzņēmumu, informāciju par SIA
“Būks” projektiem un kontaktinformācija. Būtisks ieguvums
uzņēmuma klientiem ir iespēja
elektroniski iesniegt ūdens skaitītāju rādītājumus, vien aizpildot
jau sagatavotās ailītes.
Elīna Ķempele

Paša audzēts

puķes. Žēl esot, ka pupiņas un
zirņus neiestādīja. Vasarā gandrīz
uz veikalu nav iets, labi iztikts no
tā, kas pašas rokām izaudzēts.
Ilona izbaudījusi arī trīsdesmit minūšu ilgo gājienu līdz
dārziņam, jo jāiet bijis pa klusu
ceļu, ko ietvērušas skaistas lauku
ainavas.
Protams, ka viegli nav bijis.
Darbs tomēr smags, tuklāt sevi
manīt likusi hroniskā muguras
kaite. Arī ar ūdens apgādi bijušas
problēmas. Taču Ilonas kundze
ne pavisam nesūdzas. Gluži otrādi. Rosīšanās pa dārzu bijusi
kā atpūta dvēselei un vienmēr
sagādājusi prieku. Turklāt ir liels
gandarījums par negaidīti tik labi
izdevušos ražu.
Jāteic, ka atliek vien apbrīnot
Ilonas kundzes uzņēmību, optimismu un darboties prieku.
Cerams, ka Ilonas stāsts iedvesmos arī daudzus citus nenobīties ieguldīt darbu, lai piedzīvotu patiesu gandarījumu.
Elīna Ķempele

Šī gada martā Baldones
novada Sociālais dienests nāca
klajā ar piedāvājumu trūcīgām
un maznodrošinātām ģimenēm un ģimenēm ar zemiem
ienākumiem iekopt sev dārziņu, kurā audzēt dārzeņus,
garšaugus un citas pārtikā derīgas kultūras, kas daudziem
varētu būt nozīmīgs atspaids.
Interesentiem tika piedāvāta
jau apstrādāta, vagās sadzīta
zeme. Atlika vien sākt darboties.
Diemžēl interese bija maza.
Tikai deviņi cilvēki izteica vēlmi
pamēģināt, un beigu beigās vien
trīs dāmas bija gana uzņēmīgas
un reāli sāka apsaimniekot savus
zemes gabaliņus.
Viena no trim kundzēm, kura
ar prieku uzņēmās iekopt dārziņu, ir Ilona. Ilonas kundze dzimusi un visu mūžu nodzīvojusi
Rīgā, taču arvien jutusi interesi
un mīlestību pret augiem.Tad
nu apstādīts ticis balkons. Šogad
pirmo reizi mūžā Ilona rosījusies
pa īstu dārzu, skaistā mežmaliņā,
svaigā gaisā.
Sākumā gan bijušas nelielas
šaubas. Vai pietiks spēka? Ko īsti
stādīt? Vai kaut kas pietiešām arī
izaugs? Tomēr, par pārsteigumu
pašai saimniecei, viss izdevies
lieliski. Izaudzēti vareni kabači,
tomāti, gurķi, ķirbji, dažādi garšaugi, burkāni, bietes, salāti, arī
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Ilonas kundzes dārzā audzis
kabacis

baldonieši raksta
VĀRDA DIENAS DĀVANA
Jankam vārda dienā velti
Papus moci dod par velti.
Draugi, radi ciemos nākšot,
Jauno Hondu apmazgāšot.
Apsveicēji sēd pie galda,
Drīz tur omulība valda.
Šašliks cepas, uguns liesmo;
Alus puto, draugi dziesmo.
Janka tā ar lielu žestu
Izdarīt grib mocim testu.
Nu viņš vālē, viņam Honda,
Aizmugurē meiča blonda.
Jankam ir ap sirdi labi,
Garām pazim ceļa stabi.
Vējiņš matus plivina,
Blondā meiča čivina.
Ceļš ir labs un Janka vālē,
Blondīnei jau vaigi bālē.
Tomēr viņa saprot Janku,
Viņš tak dod par visu banku.
Māri Rupeiku viņš tēlo,
Nežēlodams moci cēlo.
Priecīgs uzsauc: “Velna milti!”,
Drāžas tā ap divi simti.

Pēkšņi skatās – tā tik trūka!
Ceļam pār iet meža cūka!
Bremzi Janka ātri spiež,
Honda viņus gaisā sviež.
Iztaisījis gaisā salto,
Sadauzījis moci stalto,
Biksēm izplēsis ir robu,
Izdauzījis vienu zobu.
Vēlāk Janka skatiem drūmiem
Ārā lien no bieziem krūmiem.
Daudz maz vesels cauri ticis,
Tikai slapjums biksēs ticis.
Blondā meiča taisa traci,
Krītot sasitusi aci.
Acs ir zila, pušu lūpa,
Jankam teic: “Tu esi cūka!”
Jankam saprašana knapa,
Ko nu mājās teiks tam papa?
Dabūs nu viņš mājā trūkties,
Bargo papu ilgi lūgties.
Lēnāk brauksi – tālāk tiksi.
Arnolds Kaļēvics
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Biedrība “BP” informē

LEADER projektu pieteikumu iesniegumu I kārtas rezultāti
12. augustā noslēdzās ELFLA
atklāta projektu iesniegumu
konkursa I kārta
rīcībā 2.1.2. “Sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai nepieciešamās
infrastruktūras izveidošana vietējiem iedzīvotājiem pieejamā
attālumā un materiāli tehniskā
aprīkojuma nodrošināšana un
aprobācija sabiedrisko aktivitāšu
dažādošanai”. Pieejamais finansējums – 15 916,19 LVL.
Ar prieku vēlamies paziņot, ka tika
iesniegti 4 projekti, kuru kopējais pieprasītais sabiedriskais finansējums ir
17 364,08 LVL. LAP projektu vērtēšanas komisija 18. augustā veica
projektu izvērtēšanu, un biedrības
“Baldones Partnerība” (“BP”) ELFLA
Padomē tika apstiprināti šādi projektu izvērtēšanas rezultāti:
N.p.k. Projekta reģ. Projekta iesniedzējs
numurs
1.
7.1.-1.
Baldones novada
Dome
2.
7.1.-4.
Biedrība “Pārāko
Braucēju ordenis”

“BP” izsludinātā EZF atklātā projektu iesniegumu konkursa 1. kārta
rīcībā 2.2.2. “Tūrisma pakalpojumu
dažādošanai un kvalitātes paaugstināšanai nepieciešamās infrastruktūras
un aprīkojuma uzlabošana” ar pieejamo finansējumu 20323,12 LVL
un rīcībā 2.2.3. “Ar zivsaimniecību
saistītas maza mēroga infrastruktūras
un pakalpojumu attīstība” ar pieejamo finansējumu 4516,25 LVL.
“BP” informē, ka EZF izsludinātā
projektu konkursa 1. kārtā abās rīcībās netika iesniegts neviens projekts.
Lai gan interesi par iespēju iesniegt
projektus EZF izrādīja vairāki potenciālie rakstītāji, projektu iesniegšanu
kavēja vairāki apstākļi. Kā galveno
šķērsli projektu iesniegšanai interesenti minēja EZF stingro prasību par
zemes gabala, uz kura tiktu realizēts
projekts, nomas līguma reģistrāciju
zemesgrāmatā. Tika norādīts, ka šīs
prasības realizēšana prasa salīdzinoši
Projekta nosaukums

saglabāsies, pretendenti par to tiks
laikus informēti, lai varētu sagatavot nepieciešamo dokumentāciju.
Informācija par papildkārtas izsludināšanu mēnesi pirms projektu
iesniegšanas tiks ievietota “BP” un
Baldones novada Domes interneta
vietnēs, kā arī “Rīgas Apriņķa Avīzē”.
Un tagad sīkāk par iesniegtajiem
projektiem, kas pašreiz atrodas izvērtēšana Lauku Atbalsta dienestā.
Projekts nr. 7.1.-1. “Brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu dažādošana
Baldones iedzīvotājiem”.
Baldones novada Dome 12. augustā
“BP” iesniegusi projekta iesniegumu
ELFLA atklātajam projektu konkursam: Rīcībā 2.1.2. “Brīvā laika
pavadīšanas aktivitāšu dažādošana
Baldones iedzīvotājiem”. Projekta
iesniegums iesniegts finansējuma saņemšanai aktivitātes “Lauku
ekonomikas dažādošana un dzīves
kvalitātes veicināšana vietējo attīstīIegūto punktu
kopskaits
85,5

Atbilstība VRG
stratēģijai
Atbilst

77,5

Atbilst

76,5

Atbilst

52,0

Atbilst

“Brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu dažādošana
Baldones iedzīvotājiem”
“Ieskrējiena estakādes un tramplīna izveide
slēpēm un sniega dēlim ar piezemēšanos
ūdenstilpnē”
3.
7.1.-2.
Biedrība “Jātnieku
“Šķēršļu komplekta iegāde sporta laukuma
sporta klubs “Atēna””
pilnveidošanai.”
4.
7.1.-3.
Biedrība “Baldones
“Pārvietojamās mājiņas un aprīkojuma iegāde
dzīvnieku patversme”
vizuāli pievilcīgas dzīvnieku patversmes
iekārtošanas uzsākšanai Baldones novadā un
sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai.”
Ja projekts saņem mazāk nekā 50 % (45 punkti) no maksimāli iespējamā punktu skaita, t. i., 90 punktu,
tad projekts tiek noraidīts kā neatbilstošs “Baldones Partnerības” Attīstības stratēģijai.

Visi projekti saņēmuši pozitīvu novērtējumu un nodoti izvērtēšanai
Lauku Atbalsta dienesta Lielrīgas
Reģionālajā pārvaldē, kura noteiks,
kurš no projektiem saņems pilnu
finansējumu un kuram piedāvās vai
nu realizēt projektu ar samazinātu
atbalsta intensitāti, vai pieteikties no
jauna II kārtā.
II LEADER projektu pieteikumu kārtu “BP” plāno izsludināt
2011. gada maijā, kad pieejamais
finansējums varētu būt 71 070,68
LVL. Projektus varēs iesniegt gan
biedrības, gan Baldones pašvaldība,
gan uzņēmēji, kuriem būs pieejamas
2/3 no šīs summas, jo šajā pieteikumu kārtā uzsvars tiks likts ne tikai
uz sabiedriskajām aktivitātēm, bet
arī uz jaunu pakalpojumu radīšanu
vietējiem iedzīvotājiem un esošo
pakalpojumu uzlabošanu.
Visu informāciju gan par projektos atbalstāmajām aktivitātēm, gan
tuvākajiem “BP” organizētajiem
sabiedriskajiem pasākumiem, projektu vērtēšanas komisiju sastāviem
un rezultātiem var atrast vietnē
www.baldonespartneriba.lv.
EZF atklātā projektu iesniegumu
konkursa 1. kārtas rezultāti
12. augustā noslēdzās arī biedrības

ilgu laiku (ja nepieciešama mērniecība), kā arī bieži vien ir nelietderīga gadījumā, ja projekts netiek
apstiprināts. Šīs prasības dēļ viens
projekta iesniegums, kuru pretendents sākotnēji bija plānojis iesniegt
EZF, tika iesniegts ELFLA, bet otrs
pretendents iesniegšanu atlika uz
nākamo kārtu. Pašlaik apstiprināšanai ir iesniegti grozījumi Ministru
kabineta noteikumos, kas skar prasības projektu iesniedzējiem EZF,
tādēļ vairāki autori savu projektu
iesniegšanai Baldones novadā plāno
sagaidīt grozījumu apstiprināšanu.
Citi iemesli nespējai laicīgi sagatavot
projektus ir līzinga sabiedrības vai
krājaizdevuma sabiedrības kavēšanās ar izziņu par kredīta piešķiršanu,
kā arī pretendentu nespēja laicīgi
sagatavot citus nepieciešamos dokumentus. Šī Baldones novadā bija
EZF atklātā projektu iesniegumu
konkursa 1. kārta, cilvēkiem iepriekš
nav bijusi saskare ar fonda prasībām.
“BP” gatavojas izsludināt papildkārtu abām konkrētajām rīcībām,
līdzko tiks apstiprināti uz projektu
iesniegšanu EZF attiecināmie Ministru kabineta noteikumu grozījumi. Ja prasība par nomas līguma
nostiprināšanu zemesgrāmatā tomēr

bas stratēģiju īstenošanas teritorijā”
ietvaros. Projekta ietvaros paredzēts
pie Baldones sporta kompleksa Līču
ielā 6 izveidot pludmales volejbola
laukumu un uzstādīt sešus brīvdabas trenažierus. Projekta galvenā
mērķauditorija ir jaunieši vecumā
no 12 līdz 18 gadiem, kurus izveidotā infrastruktūra veicinātu nodarboties ar sportiskām aktivitātēm un
pievērsties veselīgam dzīvesveidam.
Jāatzīmē, ka brīvā laika pavadīšanas laukums būs brīvi pieejams ne
tikai jauniešiem, bet visiem interesentiem – Baldones novada iedzīvotājiem. Projekta īstenošanas laiks
paredzēts no 2011. gada 1. maija līdz
1. septembrim. Kopējās projekta izmaksas ir 4951,91 LVL.
Projekts nr. 7.1.-2. “Šķēršļu komplekta iegāde sporta laukuma pilnveidošanai.”
Projekta apraksts: Jātnieku sporta
klubā (JSK) “Atēna” Baldonē ir izveidota laba bāze jātnieku sportam:
Eiropas standartiem atbilstošs stallis;
ierobežots un apgaismots laukums;
transporta līdzekļi zirgu pārvadāšanai, bet tūkst atbalsta šķēršļu komplekta iegādei. Pašreizējie šķēršļi,
kurus izmanto, sagatavojot jaunos
konkūra (14 cilv.) un pajūga brauk-

šanas jātniekus (3 cilv.), ir novecojuši
un nepietiekami, nepieciešams pilnveidot treniņu laukumu, lai tuvākajā
nākotnē laukums tiktu sertificēts.
Latvijā ir tikai pāris vietas (Baldone,
Saldus, Brankas), kuras nodarbojas
ar mazajiem bēniem un ponijiem.
Lietišķo sporta veidu skola “Kleisti”
un JSK “Atēna” ir vienīgie, kas organizē poniju sacensības bērniem līdz
16 gadiem. Tāda pati situācija ir ar
pajūgu braukšanu. Daudz ir cilvēku,
kuri veselības un vecuma dēļ vairs
nevar aktīvi nodarboties ar jāšanas
sportu, bet pajūgu sports cilvēkam
atgriež pašnovērtējumu un vēlmi
darboties.
Projekta mērķis: Šķēršļu komplekta
iegāde, kvalitatīvāku treniņu vadīšanai un sacensību veiksmīgākai organizēšanai, kas kopumā popularizēs
ne tikai aktīvu dzīvesveidu visiem
interesentiem Baldones novadā, bet
arī iespēju parādīt sevi starptautiskā
līmenī.
Projekta sagaidāmie rezultāti un
ietekme: Iespēja visiem Baldones
iedzīvotājiem iemīlēt un iepazīt
jātnieku sporta vidi, priecāties un
līdzi just ponijsacensībās “Kamenes kauss”, kā arī iespēja kaimiņu
staļļiem (apm. 40 cilv.) un Baldones dzīvnieku patversmei izmantot treniņlaukumu, būs arī iespēja
šķēršļus izīrēt. Projekta attiecināmās
izmaksas: 2191,47 LVL (publiskais
finansējums: 1972,32 LVL)
Projekts nr. 7.1.-3. “Pārvietojamās
mājiņas un aprīkojuma iegāde
vizuāli pievilcīgas dzīvnieku patversmes iekārtošanas uzsākšanai
Baldones novadā un sabiedrisko
aktivitāšu dažādošana.”
Biedrība “Baldones dzīvnieku patversme” veidojās 2009. gadā, apvienojoties personām, kam interesē
vides sakārtošana un gan mājdzīvnieku, gan meža dzīvnieku uzturēšanas jautājumu risināšana un šai
jomā radušos problēmu novēršana. Biedrības pārvaldē iesaistījušās
kompetentas un patiesi ieinteresētas
personas.
Projektā par Ls 2750 plānots iegādāt
iekārtotu pārvietojamo mājiņu ar
4 telpām, izveidojot tajā kaķu un arī
citu dzīvnieku īslaicīgu izmitināšanas
vietu, iegādāt arī citu aprīkojumu.
Biedrības tuvākais mērķis pēc projekta apstiprināšanas ir telpu aprīkošana (materiālās bāzes aprobēšana)
dzīvnieku patversmes iekārtošanai.
Sadarbībā ar Baldones vidusskolas
darbnīcām un uzņēmējiem tiks izgatavotas pievilcīgas nelielas mājiņas kaķu patversmes vasaras telpām,
kas nākotnē veidosies arī kā tūrisma
objekts un būs papildus jaunu pakalpojumu sniegšanas vieta mājdzīvnieku īpašniekiem Baldones novadā,
tā notiks pakalpojumu pieejamības
uzlabošana un dažādošana.
Biedrības darbības laikā saņemti vai-

rāki ziedojumi un turpmāk plānots
iegūt sabiedriskā labuma organizācijas statusu, lai paplašinātu ziedojumu
apjomu. Projekts ļaus atrisināt telpu
jautājumu veicinot tālāku attīstību.
Projekta īstenošanas laiks paredzēts
no 2011. gada marta līdz oktobrim.
Kopējās projekta izmaksas ir 3830,37
LVL.
Projekts nr. 7.1.-4. “Ieskrējiena estakādes un uzmetiena, ar piezemēšanos ūdenstilpnē, izveide”
Biedrībā “Pārāko braucēju ordenis”
(PBO) apvienojušies aptuveni 50
cilvēki, kuri nodarbojas ar ekstrēmajiem sporta veidiem, galvenokārt
ūdens tūrismu, kalnu slēpošanu un
snovbordu. Biedrības mērķis ir
atbalstīt jauniešu kustību un pasākumus, ekstrēmos sporta veidus
un veicināt to attīstību Latvijā un
Eiropā, organizēt sporta pasākumus un uzlabot ekstrēmo sporta
veidu pieejamību Latvijā. Šīs grupas biedri ne tikai aktīvi piedalās
ūdens tūrisma, airēšanas slaloma
un frīstaila slēpošanas sacensībās,
bet arī organizē dažādas sacensības,
izbraukumus un pasākumus, gan
Latvijā, gan ārzemēs. Un lai īstenotu
savus mērķus, biedrība ir pieņēmusi
lēmumu īstenot šo projektu.
Projekta ideja ir nodrošināt frīstaila slēpotājiem un snovbordistiem
iespēju mācīties jaunus trikus un
nostiprināt jau zināmos ne tikai
ziemā, bet arī vasarā. Arī jaunie šo
sporta veidu pārstāvji un tie, kuri
tikai grib uzsākt nodarboties ar tiem,
varēs uzlabot koordināciju gaisā un
triku izpildes tehniku ar būtiski samazinātu traumu gūšanas risku. Pie
ūdenstilpnes, kurā piezemēties, tiks
izveidota ieskrējiena estakāde un uzmetiena tramplīns, kas ir izklāti ar
speciālu materiālu – mākslīgā sniega
segumu, kas paredzēts slēpošanai
un snovbordam vasarā. Tiks veidots
8 m augsts uzbērums ar ieskrējieniem uz 2 dažāda izmēra uzmetieniem. To paredzēts īstenot Baldones
novada mājsaimniecībā “Purmales”.
Projekta īstenošanas laiks paredzēts
no 2011. gada aprīļa līdz 20. septembrim. Kopējās projekta izmaksas ir
Ls 9140. Projektam paredzētas arī
nākamās kārtas, kurās plānots uzbūvēt vēl 2 dažāda izmēra ieskrējienus
ar uzmetieniem, vasaras snovparku
ar slaidiem un izvietot 2 profesionālus batutus, lai šo sporta veidu
pārstāvji varētu pilnvērtīgi attīstīt
savas prasmes.
Ceram, ka arī citiem Baldones iedzīvotājiem ir idejas, kuras būtu vērts
realizēt. Mēs priecātos, ja visi, kam ir
lieli plāni un vēlēšanas darboties, tos
realizētu dzīvē. Tiksimies “Baldones
Partnerības” organizētajā Baldones
iedzīvotāju forumā, kas notiks
26. novembrī!
Elīna Brigmane, Inese Lagzdiņa,
biedrība “Baldones Partnerība”
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2010. gads ir gads, kad
pēc konkursa nolikuma tiek
vērtēta sakoptā vide lauku teritorijā. Šogad skaistākās sētas
raudzīt brauca Lauku attīstības, Labiekārtošanas un Vides
komisijas pārstāvji, visnotaļ
draudzīga kompānija.

Mūsu novadā pie laukiem
pieder arī Avotu ciema teritorija
ar Domes ēku, “Tulpēm,” “Norām”, “Gobām” un citām visiem
zināmām daudzdzīvokļu ēkām,
kā arī viss “līvāniešu” ciemats
un Vanagkalnu apbūve. Pilsētas
elpa vērtēšanas procesu padarīja
grūtāku, tāpēc radās doma mainīt
konkursa nolikumu un kopā ar
pilsētu vērtēt arī Avotu ciemu.
Darbu sākām, apskatot “Silmariņu” un “Rasu” saimnieču
veikumu. Aiz viņu sētām atklājās
supersēta – “Vērdiņi”, kuru saimnieks ir Valdis Kravalis. Pirmo
reizi sētu vērtēšanā sastapāmies
ar lielajiem ūdens kubuliem, kas
izvietoti ārā iepretī pirtij. Tajos
mērcējas pirts rituāla laikā. Arī
apstādījumi “Vērdiņos” veidoti
pārdomāti. Tāpat padomāts par
jauno paaudzi un viņu interesēm.
Turklāt saimnieks neesot skops,
ar savām idejām apbūves gabalu
apzaļumošanā izpalīdz arī kaimiņiem.
Baldonē aiz Vanagkalnu apbūves veidojas jauks sakopts stūrītis.
Tas jau cilvēku dabā – ja viens
sakopj savu sētu, arī apkārtējie
kaimiņi sasparojas, un mums,
vērtēšanas komisijai, ir grūti
izšķirties, kuram saimniekam
izdevies vislabākais risinājums.
Šādus draudzīgus kaimiņus atradām vairākās vietās. Piemēram,
“Lejmaļu”, “Maliņu”, “Nomaļu”
un “Edmaļu” saimnieki, “Jaunsiliņu” un “Mazsiliņu” saimnieki un,
protams, neformālais Irbju ciems
uz Dzelzāmura ceļa.
Konkursa nolikumā rakstīts,
ka saimniecības, kas apbalvotas
iepriekšējos gados, konkursā nepiedalās. Apciemojām “Lapegļu”
saimniekus Janičenokus. Izcili
skaista sēta ar pārdomātiem stādījumiem, strūklaciņu un mīlīgām
vardītēm baseina malā. Pabijām
pie skandināvu tipa dzelteno
māju (pie Vanagkalnu estrādes)
saimniekiem “Ozollapās” un
“Kalnliepās”. Pie jaunām mājām
jauni apstādījumi un pasakainas
ainavas.
Jāpiemin, ka uz šo konkursu
varēja pieteikties jebkurš, kam
pagasta teritorijā ir īpašums.
Baldonieši ir diezgan kautrīgi,

Tējas namiņš “Griezēs”
tāpēc vienīgā pieteiktā iestāde ir
Baldones bērnu pansionāts “Kaķīšos”, kura oficiālais nosaukums
tagad ir valsts sociālās aprūpes
centrs “Rīga”. Apskatījām strūklaku, augļu dārzu, sakņu dārzu,
jauno āra peldbaseinu zem stikla
kupola. Bijām izbrīnīti, cik daudz
darināts ar pašu centra iemītnieku rokām – šūpoles un citas atpūtas ierīces, āra lapenes, galdi
un soli. Tobrīd pašā plaukumā
ziedēja un smaržoja rožu dobes,
kas apvij visu lielo pansionāta
ēku. Protams, daudz paveikts arī
ar algota dārznieka rokām. Bet
darbu apjoms ir milzīgs, tāpēc
bez citu darbinieku un iemītnieku
palīdzības neiztikt. Katrs stūrītis
ir apzaļumots un rada mājīgu
atmosfēru.
No pansionāta devāmies uz
otru pieteikto objektu “Ormaņiem”. Tā ražošanas veids ir karjeru izstrāde. Katram šāds darbības veids saistās ar putošām
smiltīm un izdangātiem ceļiem,
bet, braucot pa šķembām noklāto
ceļu, galamērķī mūs pārsteidza
ziedošs puķu dārzs un zālainas
terases, ko saimnieks veido pēc
tam, kad aizvesti derīgie izrakteņi.
Dārzs ir jauns un brīnišķīgi veido
skaistu ainavu.
Tieši “Ormaņos” vērtētājiem
ieteica apmeklēt netālās “Jaunsiliņu” un “Mazsiliņu” mājas. Šajās
mājās labi sadzīvo divas kaimiņienes. Gluži tāpat kā dabiskais

ar cilvēka roku radīto. Priežu
jaunaudzē, nopļautajā zālājā bija
paslēpusies atpūtas vieta un lielais
kubuls pirtij. Pati pirts gozējās
meža ielokā, darināta ar izdomu
un mīlestību. Mājās gan bija tikai
draudzīgā suņu meitene.
Kaimiņienei Ausmas kundzei
savukārt savs aveņu dārzs un no
Latgales vesta jurtveida pirts. Visapkārt tāds miers un klusums,
ka dzirdami tikai dārzā krītošie
āboli un simtgadīgās liepas lapu
čaboņa.
Sūnupēs skatu piesaistīja vecas
mājas – “Mazsūnupi”, jo apkārt
mājai ir lielas platības, kuras sakoptas un appļautas. Uz koptā zāliena fona izceļas gan stādījumi,
gan ēkas.
Pulkarnes galā izceļas profesionālo dārznieku Guntara un
Diānas Vaideru veidotās “Plātes”.
Uzcelta jauna dzīvojamā ēka,
ko apvij terasveida puķu dobes.
Saimnieki izveidojuši interesantas
pergolas no vecajiem armatūras
stieņiem, tos apaudzējot ar vīteņaugiem. Daudzie un atšķirīgie
kokaugi un krūmi sastādīti, veidojot aleju.
Ainava ap Aivara Bunkša
“Vīgrantiem” kā vienmēr sakopta
un interesanta.
Reiskatu ceļa malā pārsteigumu sagādāja Arta un Ingas
Puriņu sakoptie “Lauri”. Īpaši
atzīmējams seno ēku atjaunotais
ansamblis, ko papildina lauku

sētai raksturīgie apstādījumi.
Ciemiņus sagaidīja iespaidīga
auguma aziāta suņu šķirnes mājas sargs. Tik iespaidīgs, ka daži
komisijas locekļi pat nebija pierunājami šķērsot vārtiņu robežu.
Lipšu māju rajonā apciemojām “Griezes”. Laipno māju
saimnieku Vladas Kļaubu vilina
akmeņu tēlniecība. Dārzu rotā
skulptūras. Kopš iepriekšējās apciemojuma reizes pakalna galā
uzcelts tējas namiņš. Logi izvietoti
visapkārt ēkas fasādei. Pakalna
nogāzēs novietotas bišu saimes
un celiņa malā kosmosa enerģiju
regulē piramīdas modelis. Bet tās
jau vēl nav visas saimnieka nodarbes! Saimnieciskajā zonā aiz
vārtiņiem rosās kazu un aitu ganāmpulks un zosu, vistu un tītaru
saimes. Viena liela, rosīga sēta.
Viena no vērtējamām kategorijām ir daudzdzīvokļu mājas
laukos. Jau braucot zinājām, ka
“Vārpu muiža” izcelsies citu starpā. Nevīlāmies, jo atkal lielā platība ap māju appļauta. Dobes esot
sadalītas, katram dzīvoklim savas
ravējamas. Stādījumi šīs vasaras
tveicē sakuplojuši.
Šogad pirmo reizi bijām uzstādījuši mērķi noteikti iegriezties
arī lielākajos bijušajos kooperatīvos “Misā” un “Sarmā”. Tur ir
atļauta dzīvojamo māju celtniecība, tāpēc ir iespējams izveidot
estētiski baudāmus apstādījumus.
Izbraucot caur dārzkopības sabiedrību teritoriju, konstatējām,
ka lielais vairums dārzu tomēr
tiek izmantoti to pamatmērķim –
augļu un dārzeņu ražošanai ģimenes vajadzībām. Nejauši “noķērām” “Sarma 50” saimnieci Viju
Freimani, kura tikko bija izravējusi mazdobīti mājas priekšā, un
komisijai viss likās acīm tīkams.
Arī dziļāk dārzā, aiz mežvīniem
apaugušās arkas, atklājas mazs
sakopts zemes stūrītis. Cilvēks
strādā savam priekam.
Ne visiem atpūta pie dabas
saistās ar rušināšanos dārzā,
daudzās sētās redzējām uzstādītus batutus bērnu izklaidei, kā
arī virszemes baseinus. Arī “Meža
norās”, kur saimniece, dzīvojot
vasarā Misas upes malā, priekšroku dod siltajam baseina ūdenim,
nevis peldei aukstajā Misas ūdenī. Un ja vēl tāds skats paveras
no baseina! Visapkārt sastājušās
simtgadīgas egles un spoguļojas
uzstādinātās vecupes dzidrajos
ūdeņos. Ūdens dzidrumu rada
padomju laikos izveidotais pazemes ūdens urbums, no kura
nepārtraukti plūst ūdens, radot

dabisku ūdens apmaiņu. Dieva
mīlēts un ar cilvēku roku darbu
uzlabots zemes stūrītis netālu no
Dzelzāmura.
Turpat kaimiņos Egils Rozenštrauhs “Griķos” īstas lauku sētas
vietā, kurā auga viss saimniecībā
nepieciešamais, izveidojis ainavu
parku ar dīķiem. Šogad cīņa ar
brangi augošo zāli nav joka lieta!
Ir arī saimniecības, kas audzē
augļu kokus un krūmus. Šoreiz
ciemojāmies pie Oļģerta Linē
“Jaunibenetēs”. Mūsu mērķis –
apskatīt, kā jūtas viņa krūmmellenes. Lai arī lietus gāza aumaļām,
ne mēs, ne saimnieks nebijām
skubināmi doties uz dārzu. Ar
saimnieka laipnu atļauju pacienājāmies vēl pilnajos ogu krūmos. Bijām pārsteigti par dārza
stāvokli – viss glīti nopļauts, ap
krūmiem izravēts, katram augam
pievilkta pilienlaistīšanas šļūtene, bet krūmmelleņu stādījums
prāvs – kādi 2000 m². Mazā dārza platībā auga arī dzērvenes, aiz
sētas gozējās smiltsērkšķi un citi
labāk pazīstami augļu koki. Uzteicama saimnieka vēlme netradicionālu augļaugu kultūru audzēšanā.
Netradicionāla nodarbošanās
ir mototrases uzturēšana. Tāda
trase izveidota “Ķūderos”, Baldones novada dienvidu galā. Mājās
satiktais saimnieks Einārs Pūce
stāstīja, ka pie viņa ir ne tikai
jaunizveidota mototrase un zivju
dīķi, bet arī vienīgais tramplīns
Baltijā, kur motosportisti trenējas triku veikšanā, piezemējoties
lielā ar porlona gabaliem pildītā
tvertnē.
Zinot, kā divsimtgadīgās
“Ķūderu” mājas bija ieaugušas
krūmājā, patīkami pārsteidz tagadējā pievilcīgā aina. Uz sakoptākās lauku sētas statusu “Ķūderi” varēs pretendēt nākamo gadu
vērtēšanās.
Virzoties jau mājup no Dzelzāmura puses, kreisajā ceļa malā
skatam paveras jaunu māju apbūve. Tā sauktais Irbju ciems.
Modris un Ināra Ozoli, ciema
pirmie iedzīvotāji, savus nu jau
paaugušos apstādījumus papildinājuši ar mazām arhitektūras
formām – dārza kamīnu, zemē
ierakto pagrabu un lapeni.
Jaunie iedzīvotāji – Inta un
Arnis Urbanoviči “Ķirškalnos” –
nemaz neatpaliek. Dārzs sadalīts
pa zonām, ap māju vijas sarkanu
rožu dobe. Vidi interesantu dara
koka skulptūras.
Sastaptie “Egļukalnu” saimnieki, šī gada Dzelzāmura ceļa
Nobeigums 6. lpp.
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kaimiņu dienu organizatori Līga
un Armands Strūves, laipni izrādīja apkārtni un pastāstīja par
dzīvi Irbju ciemā. Nākamajā reizē būs pabeigta dārza iekārtošana pārējās mājās un arī tās varēs
cīnīties par balvām.
Pagājušā gada kaimiņu dienu
organizatori – Ilze un Vilis Treimaņi “Vecvecvagaros” – atzīst,
ka gatavošanās šādam lielam pasākumam dod stimulu sakārtot
mājas apkārtni. Viņiem tas izdevies lieliski. Izveidotais dīķis,
iestādītā puķudobe dīķmalā, lielais akmens un vientuļais bērzs
rada patiesi skaistu ainavu. Tādas ainavas prieks vērot ne tikai
vasarā, bet arī ziemā.
Vienīgais vērā ņemamais
viesu nams, kur baudīt atpūtu,
ir “Mežkalni”, Ineses un Edmunda Graubu ģimenes īpašums.
Daudzi jau noteikti ir pabijuši
šajā burvīgajā vietā, slēpošanas
trases piekalnē. Mājās sastaptā
saimniece Inese laipni izrādīja viesu nama iekštelpas un ar
lepnumu stāstīja, cik dēli daudz
palīdz ģimenes biznesa attīstībā
un ar kādām grūtībām nākas saskarties. Lai labiekārtotu viesu
nama apkārtni, izrakts milzu dī-

ķis, kurā spoguļojas apkārtnes
mežs. Apstādījumu veidošanā
palīdzējuši kolēģi ar dāvinājumiem.
Nobeigumā gribam uzsvērt,
ka vērtējuma laikā radās jauns
termins – “labs vidējais līmenis”.
Tā nu sanāk, ka sētas, ko vēl iepriekšējos gadus būtu vērtējuši
kā izcili sakoptas, tagad pieder
pie “laba vidējā līmeņa”. Tāpēc
arī vērtēšanas kritēriji ir stingrāk niansēti. Tiek vērtēta gan
mazo arhitektūras formu esamība, karoga vietas izveide, ūdens
ņemšanas vietu un ēku vizuālais
stāvoklis, gan kopskata uztveramība. Bet daudzas saimniecības
vienkārši paņem ar savu auru,
cilvēku centību un sirsnību. Atvainojiet, vērtējums vienmēr ir
subjektīvs!
Pateicamies visiem Baldones
iedzīvotājiem, kuri savam un
citu priekam veido sakoptu vidi
ap sevi, kuri rūpējas par ainavas izveidošanu vai saglabāšanu.
Ticiet, ir prieks izbraukāt mūsu
novada laukus – visur kaut kas
jauns, sakopts, izveidots un izdomāts.
Konkursa “Sakoptākā sēta
un nams 2010” vērtēšanas
komisija

Vēl bez visām citām Baldones novada pensionāru padomes aktivitātēm turpinām arī
tradīciju piedalīties ikgadējos
sporta svētkos Ādažos. Senioru olimpiāde Ādažos tiek
organizēta jau septīto gadu.
Baldonieši šajā savdabīgajā
un interesantajā pasākumā
piedalījās nu jau piekto reizi.
Olimpiāde iesākas ar jautru
gājienu.
Šogad olimpiādes cienīgus rezultātus sasniedza Oļģerts Markevics. Viņam ar peldpleznām kājās
izdevās aizsist bumbu mērķī un,
skrienot ar pleznām kājās, laikā
tikt līdz galamērķim.
Ilga Grante ar ķīniešu kociņiem no lielas bļodas izlasīja visas
baltās pupiņas. Savukārt Viktorija
un Rasma, čakli makšķerējot ar
magnēta palīdzību, tika pie daudz
dažādām zivtiņām. Bet Erna cītīgi meta cepures uz pudelēm. Ir
arī vēl citas dažādas sportiskas
nominācijas.
Sacensību tiesneši bija jaunieši, vidusskolnieki, kuri olimpiādes
dalībniekus ļoti atbalstīja un labestīgi uzmundrināja.
Visas sporta aktivitātes komentēja vietējās skolas direktora
vietniece Diāna.
Pēc sporta svētkiem pasākuma dalībnieki devās apskatīt jaun-

Foto: no Baldones pensionāru padomes arhīva

Sakoptākā sēta un nams 2010 Baldones senjori gan sporto, gan dejo
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uzcelto Ādažu kultūras centru –
skaistas, jaunas telpas. Prieks par
ādažniekiem!
Tad atgriezāmies “Līgo” parkā,
lai noskatītos visu olimpisko delegāciju priekšnesumus. Baldones
deju kopa “Luste” čakli nodejoja
trīs dejas.

Uzstājās arī Ādažu deju kopa
“Optimists”, tautas deju dejotāji
no Salacgrīvas u. c. Dejotāji, un
vairāki vokālie ansambļi. Kolektīvs “Luste” saņēma skaistu goda
rakstu.
Īpašs pārsteigums bija Garkalnes jauniešu sagatavotais indiešu vēderdeju priekšnesums un
bērnu priekšnesums ar ponijiem.
Laba vēlējumus saņēmām no
Ādažu Domes vadības un sociālajiem darbiniekiem.
Pasākuma noslēgumā, novēlot labu veselību un radošu
darbošanos arī turpmāk, Ādažu
Domes priekšsēdētāja vietnieks
P. Balzāns aicināja arī nākamajā gadā būt tikpat aktīviem un
sportiskiem.
Pensionāru padomes
priekšsēdētāja
Māra Skuja

meni. Tādēļ arī šogad gribu lūgt
šī gada 9. un 12. klašu skolēnus
un viņu vecākus vairāk vērības
pievērst tieši tiem mācību priekšmetiem, kuros ir valsts pārbaudes darbi, un, protams, mācību
stundu apmeklējumam. Lai labi
nokārtotu eksāmenus, visa gada
garumā ir ļoti daudz jāmācās un
jāizmanto visas skolas piedāvātās iespējas, katram skolēnam ir
jāapzinās savas spējas un varēšana. Lai labāk, pilnvērtīgāk apgūtu mācību vielu, skola piedāvā
bezmaksas konsultācijas visos
mācību priekšmetos. Lūdzu, izmantojiet tās!

Gribu lūgt arī vecākus laikus
pasekot arī jau lielo bērnu sekmēm, vairāk izmantot iespēju
individuāli tikties ar visu mācību priekšmetu skolotājiem skolas
organizētajās vecāku dienās. Tikai
mēs visi kopā – skolēni, skolotāji
un vecāki – gūsim visaugstākos
rezultātus, palīdzēsim skolēniem
piepildīt un īstenot viņu sapņus
un ieceres, lai, saņemot sertifikātus, nebūtu vilšanās.
Lai veiksmīgs, radošs un panākumiem bagāts mums visiem
jaunais mācību gads!
Ligita Bergmane, direktora
vietniece izglītības jomā

Sportojam

Ozolu ģimenes dārza kamīns Irbju ciemā

Mācību gads vidusskolā sācies

Baldones vidusskolā jau trešo nedēļu pilnā sparā rit mācību
darbs. Karstā vasara ir pagājusi,
sācies jauns darba cēliens, kurš
īpaši svarīgs un nozīmīgs būs
devīto un divpadsmito klašu
skolēniem.

Bet kā tad veicās mūsu pagājušā
gada divpadsmitajiem? Pašā vasaras
karstumā – jūlija vidū – 12. klašu
skolēni un viņu skolotāji ar nepacietību gaidīja iepriekšējā mācību gada
rezultātus – centralizēto eksāmenu

sertifikātus. Kopumā iepriekšējais
mācību gads mūsu skolēniem ir
bijis ļoti veiksmīgs – centralizētajos eksāmenos iegūti 11 A līmeņa,
48 B un 67 C līmeņa vērtējumi.
Šāds ABC līmeņu birums mūsu
skolā vēl nebija bijis. Vislabāk skolēni kārtoja eksāmenus angļu valodā
un latviešu valodā.
Ja salīdzina mūsu skolēnu sasniegumus ar citām Pierīgas novadu skolām, tad Baldones vidusskola
kopā ar neklātienes grupu atrodas
saraksta pašā augšgalā un lielākajā

daļā mācību priekšmetu pārsniedz
Pierīgas novadu skolu vidējo līmeni.
Diemžēl pagājušajā gadā bija
ļoti grūts centralizētais eksāmens
matemātikā, tas tika atzīts visā
valstī. Arī mūsu skolas vairākiem
humanitārā un sociālā virziena programmas skolēniem tas kļuva par
klupšanas akmeni, un 10 skolēni
saņēma E līmeni. Taču vispārizglītojošā virziena programmas skolēni
arī šo grūto matemātikas eksāmenu nokārtoja spīdoši – iegūstot
22 ABC līmeņus un tikai 1 D lī-

 Atpūtas brīdis – pikniks
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Deputātu kandidātu solījumi
Saeimas ļaudīm termiņš beidzas,
Tie pie vēlētājiem steidzas.
Jo gribot tautu uzklausīt,
Un viņiem daudz ko apsolīt.
Solam jaunu tiltu būvēt,
Vajadzēs daudz skrūves skrūvēt.
Darba duna nenorimšot,
Jauni miljonāri dzimšot.
Skatu ratu gaisā sliešot,
Tūriskti tur bariem iešot;
Redzēt varēs, kā aug krūmi,
Debesīs kāpj kūlas dūmi.
Mangaļos sāks strūgas taisīt,
Zīda ceļu vaļa raisīt;
Daugavu mēs platu raksim,
Nepārpeldēt ta vairs taksim.
Strūgas vilkt – būs darba vietas.

Reģistrēs turpat uz vietas.
Maksā labi – visiem tiks,
Nabags bagāts nepaliks.
Tūkstošiem būs darba vietas;
Vecos ļaudis liks pie vietas.
Kap’vietas par brīvu dosim,
Koka krustus nolakosim.
Ja kas aizkavēsies mums,
Jānāk talkā būs tad jums.
Un ja talkā čakli būsiet,
Katrs vienu bļinu gūsiet.
Balsi lūdzot viņi smaida,
Vēlētājus balsot gaida.
Ja vēl krustiņu tiem likšot,
Debess valstībā tad tikšot.
Ja par deputātiem kļūsim,
Kopā ar jums vienmēr būsim.

Pateicībā reņģi sniegsim,
Ūdens malku neaizliegsim.
Ja šie ļaudis Saeimā tiks,
Tad solījumi izpaliks.
Tie maga māku lietā liks,
Pie pilniem naudas makiem tiks.
Tad medicīna būs par latiem;
Daudzi projām brauks uz štatiem;
Izzudīs tad latvju tauta,
Sveša valoda būs ļauta.

P.S. Mīļie latvieši! Būsim vienoti kā Trešajā Atmodā! Būsim
vienoti kā Barikāžu dienās! Būsim
vienoti kā Baltijas ceļā! Rīgu jau
pazaudējām, vai ļausim pazust arī
Latvijai? Lai mums izdodas!
Arnolds Kaļēvics

Septembris Mākslas skolā
1. septembrī mākslas skolas audzēkņi un pedagogi kā
katru gadu bija pulcējušies,
lai satiktos, uzzinātu nodarbību sarakstu un citus mācību
gada jaunumus. Bija arī kopīga radoša darbošanās – skolas
priekšā uz sienas piestiprinātā
papīra tapa kopīgs lielformāta
grafikas darbs. Priecīgs brīdis
bija arī diplomu saņemšana
par kārtējiem sasniegumiem
Latvijas un starptautiskajos
konkursos.
Šogad 1. kursā mākslas skolā
uzņemti 15 audzēkņi. Skolā strādās arī divas jaunas skolotājas –
Daiga Krūze un Jana Giptere,
mākslinieces, kuras kādreiz pašas savas radošās gaitas ir sākušas
Baldones mākslas skolā.

7

SPORTA JAUNUMI
Sākot ar septembri, katru darba dienu Baldones Sporta
kompleksā ir atvērta trenažiera zāle.
Līdz šā gada 15. oktobrim
pērkot trenažiera zāles abonementu uz sešiem mēnešiem, cena
tikai Ls 49!
Trenažieru zāles cenas:
■■ vienreizējs trenažiera zāles apmeklējums – Ls 2;
■■ abonements uz 1 (vienu) mēnesi – Ls 18;

■■ abonements uz 3 (trīs) mēnešiem – Ls 49;
■■ abonements 12 apmeklējumiem
(derīgs 2 mēnešus) – Ls 20.
■■ pērkot trenažiera zāles abonementu, ir ietverts arī pirts apmeklējums.
Darba laiks:
■■ darba dienās no plkst. 16.00
līdz 21.00

Bērnu “SEN-E” karatē klubs Baldonē uzņem jaunas
sporta karatē grupas no 5 gadu vecuma.
“SEN-E” – tā ir kaujas aizsardzības sistēma, kura iekļauj sevī
visu labāko no pastāvošiem cīņu
veidiem:
■■ karatē sitienu sistēma;
■■ džudo metienu elementi;
■■ sambo un džiu-džitsu kaujas
cīņu paņēmieni.
Nodarbībās jūs apgūsiet nepieciešamos aizsardzības paņēmienus,

uzlabosiet veselību un pašsajūtu,
norūdīsiet ķermeni, sajutīsiet jaunas, pozitīvas pārmaiņas sevī, kā
arī izmainīsies uzskatu par dzīvi.
Nodarbības notiek uz TATAMI – tas ir saliekamais speciālais
mīkstais pārklājums džudo vai
karatē nodarbībām un sacīkstēm
(bērniem – kūleņi, kritieni, metieni, akrobātika).

Karatē nodarbības Baldones sporta kompleksā
II grupa (vidēja)

Pirmdiena

I grupa (jaunākā)
5–7 gadi
16.00–17.15

Ceturtdiena

16.00–17.15

17.30–19.00

Nodarbības vada treneris Jevgenijs Ivanovs (2 DANs – cīņu
mākslā starptautiskā kvalifikācija).
Tostarp trenerim ir LATVIJAS
SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADEMIJAS diploms ar piešķirto
karatē trenera kvalifikāciju.

17.30–19.00

Aktu zāle
(3. stāvs)
Aktu zāle
(3. stāvs)

“KARATĒ SEN-E” durvis joprojām atvērtas visiem tiem, kuri
vēlas stiprināt garu un miesu
sporta karatē treniņos.
Ar cieņu, treneris Jevgenijs
tālr. (+371) 26408970
ogres.karate@inbox.lv

Papildu uzņemšana mākslas skolā
Jaunā skolotāja Daiga Krūze ar audzēkņiem pie lielformāta grafikas
darba 1. septembrī.
Daiga Krūze savā mākslas ceļā no Baldones devās uz

Prieks par kopīgi zīmēto 1. septembra mākslas darbu bija gan pedagogiem, gan audzēkņiem.

Rīgu, kur mācījās Jāņa Rozentāla mākslas vidusskolā, bet pēc
tam Latvijas Mākslas akadēmijā, kur ieguvusi maģistra grādu
glezniecībā. Daiga jau paguvusi
sarīkot vairākas personālizstādes un saņemt gan Latvijas, gan
ārzemju mākslas ekspertu atzinību un popularitāti, būdama
Latvijas gada balvas mākslā par
labāko debiju laureāte. Daiga
aktīvi piedalījusies arī dažādos
laikmetīgās mākslas simpozijos
un izstādēs gan Latvijā, gan ārzemēs – Parīzē, Brēmenē, Strazbūrā.
Jaunā tēlniece Jana Giptere
savulaik Baldones mākslas skolu
absolvēja reizē ar vidusskolu,
tāpēc taisnā ceļā devās uz Lat-

Baldones mākslas skolā līdz
septembra beigām notiks papildus audzēkņu uzņemšana
visās vecuma grupās. Aicinām
jauniešus, kam ir interese par
mākslu, pieteikties pie skolas
lietvedes – tālr. 67932882.
Dažas brīvas vietas ir arī sagatavošanas grupā no 5 gadu

vecuma. Skolotāja Jana Giptere – tālr. 25965411.
Pieaugušo mākslas studija
uzsāks darbu ar 20. septembri.
Aicinām pieteikties visus, kas
grib zīmēt, veidot, gleznot vai
kā citādi izmēģināt savas radošās spējas. Sīkāka informācija
pa tālruni 29109263.

vijas mākslas akadēmiju, kur arī
veiksmīgi iestājās un jau pērn
paguva aizstāvēt bakalaura darbu tēlniecībā.
1. septembrī savu pirmo
mākslas skolu apciemoja arī
pagājušā mācību gada diplomande Aleksandra Reisnere,
atnesot saviem skolotājiem
priecīgu ziņu – viņa šovasar
nolikusi iestājeksāmenus, izturējusi lielo konkursu un pirmā
uzņemta Jāņa Rozentāla māks-

las vidusskolā Rīgā! Vēlam viņai
veiksmi mācībās! Un varbūt pēc
vairākiem gadiem arī Aleksandra, tāpat kā Daiga un Jana, atgriezīsies Baldonē, lai mācītu
tālāk jauno paaudzi.
Veiksmīgu, radošu mācību
gadu novēlu arī visiem mākslas
skolas audzēkņiem, pedagogiem
un vecākiem!
Tālivaldis Muzikants,
Baldones mākslas skolas
direktors
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Baldones filmu skolas
filmas pieejamas Internetā

SLUDINĀJUMI
Uzmanību

■■ Kakla un apkakles apvidus –
Ls 3;
■■ Muguras krūšu apvidus – Ls 3;
■■ Jostas, krustu un sēžas apvidus – Ls 4;
■■ Muguras kopējā (muguras krūšu apvidus, jostas, krustu un sēžas

apvidus) – Ls 7;
■■ Apakšējās ekstremitātes –
Ls 3,50;
■■ Augšējās ekstremitātes –
Ls 3,50;
■■ Vēdera masāža – Ls 2,50;
■■ Krūšu kurvja apvidus masāža – Ls 4;
■■ Vispārējā (mugura, kājas, rokas, kakla un apkakles apvidus,
vēdera) – Ls 13;
■■ Vispārējā sporta masāža –
Ls 15.
Pieteikties pa tālruni 28461077

■■ Vajadzīgs cilvēks, kas par saprātīgu samaksu privātmājai var
pieslēgt 5 radiatorus un pievilkt
viņiem caurules (kapars, kausējama plastmasa). Viktors. Tālr.
28357412, viktor@uvarov.lv.
■■ Biedrība “Iniciatīvu un sadar-

bības apvienība “Pagalms”” priekš
sava brīvprātīgā no Gruzijas, kas
projekta ietvaros līdz 2011. gada
janvārim uzturēsies Latvijā vēlas
īrēt dzīvokli vai istabu ar ērtībām
Baldonē, tās apkārtnē vai Ķekavā.
Tālr. 26291278; 28382529.

Simtu jaunu domu dod viens
mirklis,
Visu dzīvi ietvert spēj viens
mirklis,
Tūkstots mirkļu ir ikkatrā
dienā –
Vai tu redzi, cik tu bagāts
esi!

Cerot uz jaunu rekordu, “Maxima”
izsludina pieteikšanos konkursam
“Latvijas lielākais ķirbis”

Sveicam septembra
jubilārus!

Sākot ar šā gada septembra mēnesi Baldones sporta
kompleksā ir pieejami masāžas pakalpojumi!

MASĀŽAS CENRĀDIS

Laika posmā no šī gada janvāra līdz jūlijam grupa jauniešu no
Baldones un tās apkārtnes iesaistījās jauniešu iniciatīvas projektā
“Baldone jauniešu acīm”, kurš tika
realizēts ar ES programmas “Jaunatne darbībā” atbalstu. Projekta
ietvaros jauniešiem bija iespēja
apgūt filmu teorijas un režijas
pamatus, filmēšanas tehnikas un
montāžu. Projekta dalībnieki vairākus mēnešus vairākās grupās
regulāri veidoja dokumentālas

īsfilmas par dažādām aktuālām
tēmām, taču vienmēr vienojošās
tematikas – Baldone – kontekstā. Baldones svētku ietvaros tika
rādītas labākās no filmām. Priecājamies par plašo interesi pirmizrādes laikā un informējam, ka
visas filmas joprojām ir iespējams
noskatīties internetā: www.youtube.com/baldonesfilmuskola.
Projektu realizēja Iniciatīvu
un sadarbības apvienības
“Pagalms”

AICINĀJUMS UZ BALDONES IEDZĪVOTĀJU FORUMU 26. NOVEMBRĪ
Biedrība “Baldones Partnerība” ir pārliecināta, ka ļoti daudziem Baldones iedzīvotājiem
ir savas idejas, kurās būtu vērts
ieklausīties un tās realizēt. Mēs
priecātos, ja visi, kam ir lieli plāni un vēlēšanas darboties, lai tos
realizētu dzīvē, satiktos “Baldones
Partnerības” organizētajā Baldones iedzīvotāju forumā, kas
notiks 26. novembrī. Šajā pasākumā atskatīsimies uz “Baldones
Partnerības” pirmajā pastāvēšanas
gadā paveikto, jau esošie projektu
iesniedzēji prezentēs savas projektu idejas, meklēsim jaunas idejas
un risinājumus Baldones Attīstības stratēģijas uzlabošanai un
aktualizēšanai, uzklausot visu aktīvo iedzīvotāju ierosinājumus un
vēlmes. Iepazīsimies ar jaunajām
biedrībām, kas šī gada laikā kup-

linājušas jau esošo biedrību pulciņu un vakara noslēgumā kopā
padejosim un visādi citādi labi
pavadīsim laiku. Šis pasākums ir
atvērts visiem, un mēs gaidīsim
ierosinājumus par to, kā labāk un
interesantāk to noorganizēt. Kāds
varētu būt šī pasākuma vadmotīvs, atceroties to, ka iepriekšējā
pasākumā tika godināts Baldoni simbolizējošais Vāverītes tēls.
Kādi varētu būt pasākuma viesi,
kur tas varētu notikt, kā atzīmēsim savu 1. dzimšanas dienu un
kādi varētu būt mūsu otrā gadiņa
lielie mērķi.
Gaidām jūsu ierosinājumus.
Uz tikšanos Baldones iedzīvotāju forumā 26. novembrī.
Elīna Brigmane un Inese
Lagzdiņa, biedrība “Baldones
Partnerība”

IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI
No 2010. gada 1. septembra maršrutā Nr. 7480 Rīga–
Bauska reisos no Bauskas plkst. 6.30, 7.20, 8.00 un no Rīgas
plkst. 19.10 un 17.00 tiek atcelts ekspreša statuss un izveidotas
papildu pieturas.

Veikalu tīkls “Maxima”
aicina visus dārzniekus un
ķirbju audzēšanas entuziastus savu dārza lepnumu no
6. septembra līdz 8. oktobrim
pieteikt “Latvijas lielāko ķirbju” čempionātam, lai piekto
gadu pēc kārtas noskaidrotu,
kura ir šī gada lielākā un smagākā dārza oga.
Konkursu “Latvijas lielākais
ķirbis” veikalu tīkls “Maxima”
organizē jau piekto gadu, un
vasaras siltais laiks ļauj pamatoti cerēt, ka šogad tiks pārspēts pērn uzstādītais rekords,
kad ķirbja – čempiona izmērs
un svars pārsteidza pat vispieredzējušākos ķirbjaudzētājus: par
uzvarētāju kļuva 124 kilogramus
smagais ķirbis, kura vidējais
apkārtmērs sasniedza 246 centimetrus. Varenais dārza karalis
bija izaudzēts Rēzeknes novada
Lūznavas pagasta Veczosnā, kur

Pieturas Baldones novadā vai tā tuvumā

No Bauskas
Dzimtmisa
Bērziņi
Dzērumu pagr.
Brieži
Lipši
Balkas

No Rīgas
Balkas
Lipši
Brieži
Dzērumu pagr.
Bērziņi
Dzimtmisa

7.08
7.09
7.11
7.12
7.14
7.16

7.56
7.57
7.59
8.01
8.03
8.05
19.34
19.36
19.37
19.39
19.41
19.43

8.36
8.37
8.39
8.41
8.43
8.45
17.34
17.36
17.37
17.39
17.41
17.43

Baldones jaundzimušie
Beāte Troičenko,
Kira Aļeksejeva,
Emīlija Supe,
Kristaps Brigmanis.
Sirsnīgi sveicam vecākus un
vecvecākus!

par tā augšanu rūpējās saimniece
Aleksandra Krūmiņa.
“Tā kā šovasar ķirbju audzēšanai laikapstākļi ir bijuši īpaši
labvēlīgi, gribam aicināt visus
dārzu īpašniekus ļaut saviem
lolojumiem izaugt iespējami lielākiem un pieteikt tos ikgadējam
konkursam, kas šogad svin jau
savu piekto jubileju,” saka “Maxima Latvija” preses sekretārs Ivars
Andiņš.
Lai piedalītos konkursā, ķirbju īpašniekiem jānomēra sava
ķirbja apkārtmērs gan horizontāli, gan vertikāli un iegūtie dati
kopā ar ķirbja atrašanās vietu un
sava tālruņa numuru jādara zināmi, zvanot pa bezmaksas tālruni 80002020 (darba dienās no
plkst. 8.00 līdz 17.00) vai rakstot
uz e-pasta adresi info@maxima.lv
ar norādi, ka vēstule paredzēta
dalībai konkursā “Latvijas lielākais ķirbis”.
Papildinformācija:
Ivars Andiņš,
“Maxima Latvija” preses
sekretārs,
tālr.: 29666603, e-pasts:
ivars.andins@maxima.lv
www.maxima.lv

Salaulāti
Aivars Rupeiks un Tatjana
Aleksandrova;
Andrejs Rudiks un Linda
Nullīte.
Sveicam, kopīgu dzīves ceļu
uzsākot!

Vera Veide – 95;
Mārtiņš Miškins – 94;
Austra Lāce – 93;
Broņislava Vovere – 90;
Marija Kudrjašova – 89;
Aina Zaharova – 87;
Melita Rihtere – 86;
Broņislava Briede – 85;
Monika Birska – 83;
Ruta Dulmane – 83;
Mihails Juzefovičs – 83;
Dzidra Neliuse – 83;
Ļubova Tesnova – 83;
Aleksandrs Paņuškins – 82;
Irēna Milda Butka – 82;
Anna Venta – 82;
Harijs Brants – 81;
Erna Līkuma – 81;
Jānis Alfreds Bērziņš – 80;
Velta Zilgalve – 80;
Andrejs Jurevičs – 75;
Raimonds Melče – 75;
Birute Lindenova – 75;
Dzintra Velga Andreļevska –
70;
Regīna Galviņa – 70;
Aina Krūze – 70.

Mūžībā pavadīti
Aleksandrs Dīvels-Cinis,
63 g.
Anna Aspere, 95 g.
Aina Strazda, 81 g.
Austra Punka, 91 g.

Izsakām patiesu līdzjūtību
piederīgajiem.

Baldones novada Domes izdevums “Baldones Ziņas”
reģ. nr. 000700378, 1991. gada 24. janvārī.
Adrese: Baldone, “Pārupes”, LV 2125. e-pasts: baldoneszinas@inbox.lv
Tālr.: 26226701, 67932350, 67932067
Par publikāciju autoru paustajām domām, skaitļiem un faktiem redakcija neatbild.
Makets sagatavots SIA “Rīgas Apriņķa Avīze” un iespiests SIA “Poligrāfijas grupa Mūkusala”

Lasiet “Baldones Ziņas” internetā: www.baldone.lv
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