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Domes aktualitātes
Domes sēdes notika
16. martā un 6. aprīlī.

Finanšu un attīstības
jautājumi

• Dome izskatīja SIA "Krīga" iesniegumu par pusdienu
cenu vidusskolā un mūzikas pamatskolā un apstiprināja no 1.
aprīļa cenu Ls 0,80 dienā.
• Dome apstiprināja novada
attīstības programmas izstrādes
darba uzdevumu.
• Tika veikti grozījumi
pašvaldības speciālajā budžetā,
paredzot līdzekļus daudzfunkcionālas tehnikas iegādei pašvaldības teritorijas kopšanai,
kā arī izveidota šī iepirkuma
komisija.
• Dome konceptuāli atbalstīja pašvaldības sadarbības modeļa izstrādi sociālās aprūpes
centra "Mercendarbe" finansēšanai un bērnu rotaļu grupas
izveidi vasaras periodā.
• Tika pieņemts lēmums rīkot
pašvaldības īpašuma vienistabas
dzīvokļa "Straumes" 32 īres tiesību izsoli un kustāmās mantas –
automašīnas Renault Laguna –
atsavināšanu izsoles ceļā.
• No pašvaldības bilances
tika izslēgts kopētājs, kura remonta izmaksas pārsniedz tā
sākotnējo vērtību.
• Tika apstiprināti saistošie
noteikumi "Kārtība koku ciršanai ārpus meža zemes Baldones
novadā" un koku ciršanas komisijas nolikums.
• Dome piekrita veikt grozījumus pašvaldības īpašuma Rīgā
Lāčplēša ielā 24 un noteikt nomas maksu Ls 0,30 par m 2.
• Tika pieņemts lēmums par
telpu nomas līguma pārtraukšanu ar biedrību "Baldone BB".
• Dome nolēma izsludināt
teritorijas sakopšanas mēnesi
no 15. aprīļa līdz 15. maijam.
• Dome pievienoja prasību
par nekustāmā īpašuma nodokļa
parāda piedziņu 4 parādu piedziņas lietām un precizēja vienu
NĪN parāda summu.
• No pašvaldības bilances
tika noņemts nekustāmais īpašums Bērzu ielā 6, par kuru
veikta privatizācijas procesā
noteiktā samaksa.

• Dome
nolēma
atsavināt
izsoles
ceļā
divus
zemes
īpašumus
–
starpgabalu Liepu alejā 2 A un
zemi Zīļu ielā 27.
• Dome noraidīja divus
iesniegumus par nekustāmā
īpašuma nodokļa atlaižu piešķiršanu kā neatbilstošus attiecīgajiem pašvaldības saistošajiem
noteikumiem.
• Dome apstiprināja civilās
aizsardzības ārkārtas komisijas
sastāvu.
• Dome nepārskatīja senioru
sporta grupas trenera algu un
atstāja to apstiprinātajā līmenī.
• Saskaņā ar normatīvo aktu
regulējumu, tika nolemts apmaksāt 30 % no mācību maksas
vienai PII audzinātājai.
• Dome nolēma piešķirt
papildus līdzekļus Ls 1500 no
mērķdotācijas pedagogu darba
samaksai ekonomijas mūzikas
pamatskolas pedagogu amata
likmes palielināšanai.
• Tika piešķirts finansiāls
atbalsts koklētāju ansamblim
"Dzītari" jubilejas koncerta rīkošanai un R. Vilnim dalībai
motokrosa starptautiskās sacensībās.
• Dome apstiprināja izmaiņas kultūras komisijā un tās
nolikumu.
• Dome pieņēma lēmumu
slēgt PII "Vāverīte" vasaras periodā sakarā ar nepieciešamību
veikt kārtējo remontu.
• Tika nolemts ar 2011.
gada 1. septembri uzņemt PII
"Vāverīte" visus 2008. gadā dzimušos bērnus, līdz ar to aprīkot
papildus grupas telpas.
• Tika dota atļauja H. Nezinim savienot iepirkuma komisijas locekļa pienākumus ar
amatpersonas – iecirkņa priekšnieka – pienākumiem.

Zemes lietas

• Tika atcelts Domes lēmums par īpašumā "Pipari"
atrodošos ēku kadastrālo uzmērīšanu, jo īpašnieks pats uzsācis
šo procesu.
• Tika piešķirta adrese ēkām
zemes īpašumā "Pipari", kā arī
virknei īpašumu, kuros uzsākts
celtniecības process.

• Uz īpašnieka iesnieguma
pamata tika atcelts domes lēmums par zemes īpašumu apvienošanu Ozolu ielā 1 un 1 A.
• Dome apstiprināja zemes
ierīcības projektus īpašumiem
"Rimīši" un "Vairogi 1".
• Tika precizēta adrese ēkai
Daugavas ielā 41.
• Tika piešķirta nomā zeme
bijušajiem zemes lietotājiem
vai to mantiniekiem "Misa" un
"Reņģites", "Rozītes" 65.
• Tika piešķirti nomā papildus 464 m 2 L. Rasumai Parka
ielā 25.
• Tika atcelts domes lēmums par zemes "Rozītes" 51
ieskaitīšanu zemes rezerves fondā un tā piešķirta nomā bijušajam zemes lietotājam.
• Netika apmierināts V. Rozenbahas iesniegums par zemes
lietojuma mērķa maiņu īpašumam "Vecbaltgalvji", jo mērķu
maiņai nav likumīga pamata.
• Dome atļāva uzsākt zemes
ierīcības projekta izstrādi Pasta
ielā 5 A.
• Dome atļāva veikt meža
zemes transformāciju Parka ielā
29 par individuālo dzīvojamo
māju apbūvi.
• Tika pārtrauktas zemes
lietošanas tiesības uz "Rasenēm" un zeme ieskaitīta rezerves fondā.

Sociālie jautājumi

• Pašvaldības palīdzības
dzīvokļa jautājumu risināšanā
reģistrā tika uzņemta viena persona, kam beigusies uzturēšanās
sociālās aprūpes iestādē sakarā
ar pilngadības sasniegšanu.
• Tika atjaunots sociālā dzīvokļa īres līgums Krasta ielā
17-2.

Citi jautājumi

• Dome pieņēma lēmumu
par Pilsoniskās Savienības deputātu pieprasījuma par konfliktu Baldones vidusskolā izpildes kārtību un nolēma uzklausīt
konfliktā iesaistītās puses pēc
kompetentu institūciju atzinuma
saņemšanas izglītības, kultūras
un sporta komitejas sēdē.
Karina Putniņa,
Domes priekšsēdētāja

Klausījos, brīnījos,
kas aiz kalna gavilēja:
Lieldieniņa braukšus brauca,
Asnus veda vezumā.
Vēlam daudz prieka un siltuma
2011. gada Lieldienās!

Nāc talkā Latvijai!

Lielās talkas pasākuma ideja ir balstīta uz
brīvprātīgu līdzdalību
vides sakopšanā, radot
kopības izjūtu un pozitīvismu.

Atveseļosim dabu, to attīrot no
plastmasas pudelēm, gumijas riepām, indīgām krāsu bundžām un
citiem atkritumiem.
Šogad 30. aprīlī notiks jau ceturtā Lielā talka. Visā Latvijā talkos
no plkst. 9.00 līdz 15.00.
Sev vēlamo talkošanas vietu
vari uzzināt vietnē www.talkas.lv,
pašvaldības vietnē vai pie Lielās talkas koordinatora Helmuta Neziņa,
zvanot pa tālruni 29456953.
Šogad talkotāji saņems dzeltenus maisus, lai īpaši iezīmētos, cik
liels daudzums atkritumu Lielajā
talkā savākti. Dzeltenos talkas maisus varēs saņemt tikai talkas dienā,
tas ir, 30. aprīlī plkst. 9.00 pie Domes ēkas un pie kinoteātra.
Talkotājiem no tālākām vietām,
sazinoties ar talkas koordinatoru Helmutu Nezini, maisus pievedīs klāt.
Lielie konteineri būs novietoti
Rīgas ielā 27 (kanalizāciju attīrīšanas iekārtu teritorijā).
Konteineros nedrīkst mest šīferi, riepas un citas krāsas atkritumu
maisus. Maisi, kuros savākti atkritumi, jānovieto vienkopus talkošanas
vietā, lai pēc talkas koordinators varētu atrast un noorganizēt nogādāšanu uz lielajiem konteineriem. Neatstājiet pilnos maisus kur pagadās!
Baldones novada teritorijā ir iedalīti talkas atbildīgie, pie kuriem
var vērsties ar jautājumiem par
attiecīgo talkas vietu un maisiem:
■■ Aija Strēle – 29460575 (Vārpās);
■■ Aija Ciseļonoka – 26393469
(Dzelzāmura ceļš no Skaistkalnes
šosejas);

■■
Raimonds Audzers – 29445682 (Pulkarnē).
Talkas dienā sakopsim
savu māju apkārtni un tai
piegulošo ceļa malu vai
meža malu. Pilsētas centrā
būs prieks redzēt talciniekus
■■ Pilskalna ielā līdz Dekmeru
kapiem,
■■ Daugavas ielā līdz pilsētas robežai,
■■ Ķeguma prospektā līdz pilsētas
robežai,
■■ Parka, Krasta un Zīļu ielās,
■■ Morisona un Kalna ielā,
■■ Vanagkalna ielā, estrādes teritorijā vākt atkritumus un kritušos
zarus,
■■ pie Jakaru laipas upītes krastus
atbrīvot no kritušajiem kokiem, zariem un atkritumiem,
■■ Ciršu ielā sakārtot Ķekaviņas
upes malu sanatorijas pusē,
■■ Iecavas ielā līdz Klapkrogam.
Baldones vidusskola un mūzikas skola talkos 29. aprīlī, jo bērni
Lielās talkas dienā grib talkot kopā
ar savu ģimeni.
Skolēni sakops savu skolas teritoriju un pēc tam
■■ stadionu,
■■ Ošu, Ozolu, Meža ielas,
■■ Rīgas ielu līdz Mežvidu autobusa pieturai.
Tiks sakoptas arī Jaunā, Lauku, Pasta iela, kā arī Mīlestības
kalniņš.
Talkotājus plkst. 13.00 aicinām Vecajā stadionā pamieloties
un spēkus uzņemt ar Lielās talkas
zupu, padalīties ar redzēto un piedzīvoto talkas laikā, papriecāties
par sakopto vidi un baudīt gandarījumu par labi padarītu darbu.
Dzīvosim skaisti!
Dārzniece Daiga Kalniņa,
tālr. 29437268
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Baldonē tiks realizēts Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai (ELFLA) projekts

Par bērnu rotaļu grupu izveidi Sociālo
pakalpojumu centrā "Mercendarbe" Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests
Baldones novada Domes Sociālo jautājumu komiteja
lūdz iedzīvotājus, aizpildot aptaujas anketas, paust savu
viedokli par bērnu rotaļu grupu nepieciešamību Baldones novadā. Anketas pieejamas Baldones novada vietnē
www.baldone.lv. Ja aizpildāt anketu, kas pieejama avīzē,
lūgums iesniegt to Baldones novada Domes kancelejā vai
nosūtīt pa pastu: Sociālo jautājumu komitejai, "Pārupes",
Baldones pagasts, Baldones novads, LV 2125.
Gaidām jūsu aizpildītās anketas līdz 30. aprīlim.
Arī vietnē izpildītās anketas lūdzam atsūtīt elektroniski līdz 30. aprīlim uz e-pasta adresi
inese.lagzdina@baldone.lv.
Baldones novada dome

Baldones novada Sociālo pakalpojumu centrs

„Mercendarbe”

-------------------------------------------------------------

APTAUJA

------------------------------------------------------------Baldones novada Sociālo pakalpojumu centrā
„Mercendarbe” 2011.gada 1.jūnijā darbību varētu uzsākt
Bērnu rotaļu grupa pirmsskolas vecuma bērniem.

Aptaujas mērķis ir noskaidrot Baldones novada vecāku
viedokli un vēlmes attiecībā uz minētās Bērnu rotaļu
grupas nepieciešamību un darbību.
IEGŪTIE DATI IR KONFIDENCIĀLI UN TIKS IZMANTOTI APKOPOTĀ VEIDĀ.

Vispārīgā informācija:

Vārds, uzvārds: ______________________________
Kontakttālrunis: _____________________________

Pamata informācija:

1. Vai Jūs izmantotu iespēju vasaras periodā (PII
„Vāverīte” slēgšanas laikā) ievietot Bērnu rotaļu grupā
savu bērnu?
Jā ; Nē 
2. Vai Jums būtu nepieciešamība izmantot Bērnu
rotaļu grupas pakalpojumus noteiktās dienās
(piemēram, tikai pirmdienās un ceturtdienās)?
Jā ; Nē 
Ja atbilde ir „Jā”, tad, lūdzu, miniet vēlamās dienas:

______________________________________
______________________________________
3. Kādu samaksu Jūs būtu gatavi maksāt par minēto
pakalpojumu?
 LVL 50,00 mēnesī (bez ēdināšanas, bez materiālu
nodrošinājuma nodarbībām un pašiem jānodrošina gultasveļa un
segas diendusai);

 LVL 90,00 mēnesī (ar divreizēju ēdināšanu dienā un
iekļautiem nodarbību materiāliem);

4. Vai Jums būtu nepieciešamība atstāt bērnu rotaļu
grupā uz nakti (nakts pieskatīšanas grupā)?
Jā ; Nē 
5. Vai Jums būtu nepieciešams transports bērna
nogādāšanai uz bērnu rotaļu grupu un atpakaļ?
Jā ; Nē 
6. Bērna ēdināšanas vēlamā forma:
 Ēdināšana iestādes ēdnīcā (LVL 1,50 dienā –
pusdienas un launags);
 Līdzi sagatavota pārtikas kaste;
7. Vai Jums būtu nepieciešamība arī pēc vasaras
perioda izmantot Bērnu rotaļu grupu savam
bērnam?
Jā ; Nē 
8. Kāds ir Jūsu bērna/-u vecums?
 2 gadi; skaits: _____
 3 gadi; skaits: _____
 4 gadi; skaits: _____
 5 gadi; skaits: _____
Paldies, ka veltījāt laiku aptaujas anketas
aizpildīšanai!

Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālā lauksaimniecības pārvalde 2010. gada 29. novembrī pieņēma lēmumu par projekta Nr. 10-04-LL35-L413201-000004
"Brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu dažādošana Baldones
iedzīvotājiem" apstiprināšanu. Projekta mērķis ir veicināt jauniešos izpratni par sportisko aktivitāšu lietderību
fiziskās attīstības veicināšanai. Projekta ietvaros teritorijā

Biedrība "Baldones
partnerība" informē!
Tā kā biedrības "Baldones partnerība" rīcībā esošais finansējums ir ierobežots, kā arī limits vienam
projektam ir Ls 20 000, kas īpaši uzņēmējdarbības
projektiem ir salīdzinoši maza summa, informējam
jūs par citu Lauku atbalsta dienesta izsludināto projektu konkursu.
No 26. 04. 2011. līdz 27. 05. 2011. LAD izsludinājis
projektu pieņemšanas kārtu aktivitātei "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību
nesaistītu darbību dažādošanu)".
Mērķis: veicināt ar lauksaimniecību nesaistītu komercdarbību (uzņēmējdarbību) vai nodarbinātību lauku
teritorijā, dažādojot aktivitātes, kas nav saistītas ar lauksaimniecību, lai attīstītu alternatīvus ienākumu avotus un
ienākumu līmeņa palielināšanos lauku reģionos.
Atbalsta pretendents ir:
■■ apakšpasākuma "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un
attīstībai" ietvaros – fiziska persona, kas vēlas dibināt
jaunu mikrouzņēmumu, vai juridiska persona, kas atbilst
mikrouzņēmuma definīcijai;
■■ apakšpasākuma "Ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošana" ietvaros – fiziska vai juridiska persona,
kas ražo lauksaimniecības produktus.
Atbalstāmās aktivitātes:
■■ jaunu mikrouzņēmumu radīšana (kopējā attiecināmo izmaksu summa nepārsniedz Ls 70 000);
■■ esošo uzņēmumu attīstība (kopējā attiecināmo izmaksu summa nepārsniedz Ls 140 000);
■■ kurināmā ražošana no lauksaimniecības un mežsaimniecības produktiem esošā uzņēmumā, izņemot
biogāzes iegūšanu un tās transformēšanu siltumenerģijā
(kopējā attiecināmo izmaksu summa nepārsniedz Ls
140 000);
Pasākuma atbalsta intensitāte:
■■ kurināmā ražošanai – 40 %;
■■ pārējiem – 60 %.
Īstenojot projektu, atbalsta pretendents nodrošina
vismaz vienu no šādām prasībām:
■■ jaunu darbavietu radīšana;
■■ esošo darbavietu saglabāšana;
■■ saimnieciskās darbības attīstība un paplašināšana;
Sīkāka informācija: 2010. gada 9. februāra MK noteikumi Nr. 132 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas
Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu
veidā pasākumam "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un
attīstībai"".
Ja ir kādi jautājumi, lūdzam vērsties LAD Lielrīgas
Reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē, Peldu ielā 2a,
Ikšķilē, 203. kab., tālr.: 65055255.
Biedrība "Baldones partnerība",
I. Lagzdiņa, E. Brigmane (tālr. 67932025)

pie Baldones sporta kompleksa paredzēts uzstādīt sešus
āra trenažierus, izveidot pludmales volejbola laukumu un
nodrošināt projekta publicitāti.
Kopējās projekta attiecināmās izmaksas ir Ls 4097,43, no
kurām 75 % ir ELFLA finansējums (Ls 3073,07) un 25 %
ir Baldones novada Domes līdzfinansējums (Ls 1024,36).
Projekts tiek īstenots no 2010. gada 27. augusta līdz
2011. gada 1. septembrim.
Inese Upmale,
Baldones novada Domes projektu vadītāja

BŪVĒTĀJU IEVĒRĪBai
Atsākoties jaunai būvniecības sezonai, atcerēsimies
dažas svarīgas lietas, kam pievērst uzmanību, būvējot/
rekonstruējot savus mājokļus:
■■ veicot būvdarbus, jābūt Baldones novada Domes
būvvaldē akceptētam būves tehniskajam projektam un
arī izņemtai būvatļaujai;
■■ būvatļaujai ir jābūt ar derīgu derīguma termiņu,
ja tā nav – jāierodas būvatļauju pagarināt, līdzi ņemot
būvatļauju un jaunu būvētāja obligāto civiltiesiskās apdrošināšanas polisi.
Būvētāju pienākumi:
■■ būvētājam ir pienākums ne vēlāk kā gada laikā (ja
nenotiek aktīvi būvdarbi) pēc būvatļaujas derīguma termiņa beigām būvatļauju pagarināt vai arī būvi iekonservēt,
ja būvdarbus neturpināsiet;
■■ nodot ēkas ekspluatācijā pirms ekspluatācijas sākšanas.
Informēju, ka būvvaldei ir tiesības laikus nepagarinātās būvatļaujas anulēt un sakarā ar būvētāju vieglprātīgo
attieksmi pret dokumentu kārtošanu tiks uzsākta "aizmirsto" būvatļauju anulēšana – tas nozīmē, ka tad jau
būvniecība būs nelegāla – tādā gadījumā būvniecība notiek
bez būvatļaujas un īpašnieks var tikt sodīts saskaņā ar
Administratīvo pārkāpuma kodeksa 152. pantu. Atkārtoti
izņemot būvatļauju, būs jāmaksā pilna būvnodeva (saskaņā
ar saistošajiem noteikumiem Nr. 9 "Par Baldones pašvaldības nodevām"), bet pagarinot šobrīd jāmaksā 15 % no
būvnodevas par pirmās reizes pagarināšanu un 30 % par
nākamajām reizēm, pagarinot būvatļauju.
Baldones novada būvinspektors Jānis Fricsons

Šogad aicinām piedalīties
fotokonkursā "Noķer mirkli!"
Pagājušā gada fotokonkursa jaukie darbi un baldoniešu atsaucība mudināja Baldones novada Domi arī
šogad aicināt visus Baldones iedzīvotājus bez vecuma
ierobežojuma piedalīties fotokonkursā "Noķer mirki!".
Šogad fotokonkursa mērķis ir mudināt Baldones novada
iedzīvotājus apzināt, iepazīt un parādīt citiem sava novada dabu, kultūrvēsturi un iedzīvotājus, kā arī veicināt
iedzīvotāju radošo darbību.
Fotokonkursa Nolikums un pieteikuma veidlapa elektroniski pieejama www.baldone.lv.
Darbus fotokonkursam var iesniegt Domes kancelejā
līdz šā gada 30. jūnijam.
Fotokonkurss noslēgsies ar izstādi un labāko un interesantāko darbu apbalvošanu Baldones novada svētku laikā.
Tāpat kā pagājušajā gadā ikviens visus iesūtītos fotoattēlus varēs apskatīt un nobalsot par tiem Baldones
novada vietnē www.baldone.lv.
Ļoti ceram uz jūsu atsaucību!
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Par projektiem un protesta akcijām

PAVASARIS! "CĀĻI" SASKAITĪTI!

28. martā Baldones vidusskolas vadību pārsteidza ziņa, ka skolotājs A. Ziemelis pieteicis bada
streiku. Tā kā nekādas prasības, kā arī brīdinājums par bada streika pieteikšanu šo prasību neizpildes gadījumā netika iesniegti, skolas vadība bija neizpratnē par šādas akcijas pamatojumu.
1 mācību priekšmetā, 3 skolēnu interešu izglītībā, 3 acīmredzot amata
apmācībā vai pieaugušo neformālā
izglītībā. Diemžēl precīzs programmu mērķauditorijas formulējums
to pieņemšanas un nodošanas aktā
nav norādīts. Programmas tika nodotas 20. decembrī. Tā kā skolēnu
interešu izglītības programmas tiek
apstiprinātas mācību gadam, tad
kādu jaunu programmu varēs ieviest tikai no 2011. gada 1. septembra. Tas attiecas arī uz A. Ziemeļa
mācītā priekšmeta programmas
izmaiņām.
Skolēnu interešu izglītībai finansējumu piešķir valsts mērķdotācijas veidā. Ja tas ir nepietiekams,
tad arī Dome var piešķirt līdzekļus
atsevišķu pulciņu vadītāju algām,
kā tas jau līdz šim ir ne vienreiz
vien darīts. Taču nedz skolas vadībai, nedz Domei A. Ziemelis
nav iesniedzis ne programmas, ne
apzinātās mērķauditorijas un nepieciešamā finansējuma aprakstu.
Izglītības likuma 47. panta 2. daļa
arī nosaka, ka izglītības iestādes ir
tiesīgas īstenot interešu izglītību
bez licences. Šādas programmas
var īstenot arī citas juridiskas un fiziskas personas pēc attiecīgas licences saņemšanas (47. p. 3. daļa). Arī
programmu pieņemšanas un nodošanas aktā, kas parakstīts 20. decembrī, ir norāde, ka A. Ziemelis
bez papildu samaksas apņemas licencēt programmas normatīvajos
aktos paredzētajos gadījumos. Tas
pats attiecas uz pieaugošo neformālo izglītību jeb interešu pulciņu. Ja to realizē skola, licence nav
nepieciešama, ja kāds cits – tā ir
vajadzīga. Taču šajā gadījumā ir jārisina jautājums, kas par to maksās.
Pieaugušo neformālo izglītību var
apmaksāt valsts, pašvaldība, darba devēji, paši izglītojamie. To var
darīt arī, saņemot ziedojumus,
dāvinājumus vai piesaistot jauna
projekta līdzekļus. Taču nepieciešama arī paša pedagoga iniciatīva
un priekšlikumi.
Ja ir plānota pieaugušo profesionāla apmācība, tad būtu jāvēršas
nodarbinātības valsts dienestā vai
vismaz Domes Sociālajā dienestā,

jāpēta pieprasījums un jārisina finansējuma jautājums, kā arī jārisina jautājums par tiesībām izsniegt
sertifikātu par attiecīgu profesionālo iemaņu apguvi. Diemžēl līdz šim
A. Ziemelis nekādu aktivitāti šajā
ziņā nav izrādījis, taču tas netraucē
viņam publiski apgalvot, ka skolas vadība un Dome liedz īstenot
SFL projektā paredzētos mērķus.
Liegt var tikai to, kas ir prasīts vai
ierosināts. Jāpiebilst arī, ka visas
pieaugušo izglītības programmas
var tikt īstenotas tikai tādā mērā,
lai tas netraucētu skolas pamatfunkcijai – vispārējās pamata un
vidējās izglītības apguvei.
Akcijas laikā "uzpeldēja" vēl
vairāki tās pamatojumi. Skola
liedzot A. Ziemelim iespēju nākt
un darboties arī brīvdienās. Tā ir
tikai normāla kārtība, ka skolas atslēgas nav visiem skolotājiem un
darbiniekiem. Nav skaidrs, kas gan
skolotājam būtu darāms skolā brīvdienās. Ja uzturēšanās skolā šajās
dienās ir saistīta ar mācību procesu, interešu izglītību vai gatavošanos olimpiādēm, tad nevienam nav
tikusi liegta iespēja izmantot skolu
arī sestdienās un svētdienās, taču
tas nenozīmē, ka katrs var nākt, iet
un darīt nekontrolēti visu, ko vēlas.
Atbilstoši MK noteikumiem skolas
direktore ir atbildīga par kārtību
un drošību skolā.
Vēl viena prasība no A. Ziemeļa
puses – ļaut viņa sievai D. Ziemelei uzturēties skolā jebkurā laikā kā
skolotāja brīvprātīgajam palīgam.
Skolas iekšējās kārtības noteikumi, kas jāzina un jāievēro ne tikai
skolēniem, bet arī pedagogiem un
bērnu vecākiem, nosaka, ka jebkura skolai nepiederoša persona var
ienākt skolā, tikai reģistrējoties pie
sarga un norādot apmeklējuma iemeslu, un pēc lietu nokārtošanas
tai skola ir jāatstāj. Izglītības likums
neparedz tādu amatu kā brīvprātīgais skolotāja palīgs, pie kam bez
pedagoģiskās izglītības. Ja skolotājs
netiek galā ar saviem pienākumiem,
tad vai nu slodze ir par lielu un no
kaut kā jāatsakās, vai arī viņa kompetence ir nepietiekama.
Nobeigums 7. lpp.

baldoniešu IEVĒRĪBai
30. aprīlī no plkst. 9.00 vecajā skolas sporta laukumā būs novietots konteiners lielgabarīta
atkritumiem (mēbeles u. c.). Lūdzam nemest šajā konteinerā elektropreces, sadzīves atkritumus
vai talkas maisus!
Aicinām pieteikt lietotās elektropreces savākšanai pa tālr. 29437269 līdz 30. aprīlim (30. aprīlī
šie atkritumi tiks savākti).

Baldones cālēni

Foto no I. Vidžes arhīva.

Tādēļ 29. martā tika organizēta vadības un skolotāja tikšanās,
kurā piedalījās arī skolas psiholoģe S. Laudurga un es. Mēģinājām
noskaidrot, kādēļ uzsākta akcija
un kāds ir tās mērķis. Sarunas
gaitā nonācām pie secinājuma,
ka visi darba līguma nosacījumi
tiek pildīti. Skolotājam ir gandrīz
maksimāli pieļaujamā slodze, alga
tiek maksāta laikā, ir interešu izglītības programma ar vislielāko
stundu skaitu salīdzinājumā ar citiem pedagogiem, ir radīti ļoti labi
darba apstākļi mācību un interešu
izglītības programmas īstenošanai.
Skolotājs tā arī īsti nespēja paskaidrot, kādi ir iemesli viņa akcijai. Kā
vienīgais iemesls tika minēts skolas
direktores norādījums, ka viņa sievai D. Ziemelei kopš 1. marta nav
pamata nepārtraukti atrasties skolas
telpās un, vēl jo vairāk, mācību kabinetos stundu laikā, jo visi viņas
vadītie projekti ir noslēgušies un
darba attiecības ar Domi un skolu ir izbeigtas. Līdz ar to uz viņu
kā uz jebkuru skolai nepiederošu
personu attiecas iekšējās kārtības
noteikumi.
Jau no TV raidījumiem ieguvām informāciju, ka protesta akcijas iemesls esot skolas vadības negatīvā attieksme pret "Sorosa fonda
Latvija" (SFL) finansētā projekta
tālāko īstenošanu. Lai viestu skaidrību šajā jautājumā, sniegšu nelielu
ieskatu daudzinātā projekta nosacījumos. Projekta pieteikumu lielā
steigā izstrādāja D. Ziemele. Tā
kā skola no tā īstenošanas iegūtu
ievērojamu labumu – metālapstrādes darbnīcu ar visu aprīkojumu –,
projekta pieteikumu pēdējā brīdī
pirms iesniegšanas termiņa beigām
parakstīju, kaut arī skolas vadību
A. Ziemelis nebija informējis.
Granta jeb naudas saņēmējs ir
pašvaldība, un tās izlietojums domāts vienīgi tās iedzīvotāju vajadzībām. Projekts paredzēja arī vairāku
apmācības programmu izstrādi un
ieviešanu. Skolotāja I. Grīnvalde izstrādāja programmu bērnu ar speciālām vajadzībām apmācībai, kas
jau tiek sekmīgi īstenota. A. Ziemelis izstrādāja 7 programmas –
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Cālis nāk, cālis nāk, cālis
vienmēr laikā nāk….
Tā dziedāja skolotājas – Una,
Andra, Linda, Sindija, Sarmīte,
kuras sagatavoja konkursam mazos "cālēnus" un pasākuma vadītājs – lielais pelēkais Zaķis!
Šogad konkursā piedalījās
16 mazi dziedātāji – 5 "cāļu puikas" un 11 "cāļu meitiņas."
Prieks par mazuļiem, kuri,
neraugoties uz satraukumu un
pilno skatītāju zāli, droši kāpa
uz skatuves un nodziedāja katrs
divas dziesmiņas!
Pusotras stundas laikā mazie
dziedātāji tika galā ar savu repertuāru, priecējot žūriju, vecākus un
visus skatītājus.
Kamēr žūrija apspriedās, ma-

zie dziedātāji ar saviem atbalstītājiem baudīja "ieejas maksas" –
saldumus un Domes sarūpētās
sulas.
Uzvarētāji bija visi mazie cālēni, jo balvas saņēma ikviens…
bet vis-vis-vislabākie tomēr bija
divi: "supercālis" Kristiāns Tirzītis
un "supercālenīte" Loreta Reide.
Žūrijas locekle Elīna Grāve,
kura strādā Dailes teātrī, konkursa uzvarētājiem pasniedza
pārsteiguma balvas – ielūgumus
uz izrādi "Punktiņa un Antons".
Pēc apbalvošanas, izskanot
priecīgajām notīm – cālis nāk!,
konkursantu fotosesijas noslēgumā šķīrāmies cerībā satikties
nākamgad tikpat lielā pulkā!
Inta Vidže,
Kultūras darba organizatore

Baldones novada pašvaldība atklātā
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod
2 zemes gabalus Baldones novadā!
• Zemes gabals Liepu alejā 2A, Baldonē, Baldones novadā, kadastra nr. 8005-001-4610,
platība 2289 m² vienā gabalā.
Izsoles sākumcena Ls 8200,
drošības nauda Ls 820. Zemes
gabala nomniekam ir pirmpirkuma tiesības saskaņā ar LR
likuma "Publiskas personas
mantas atsavināšanas likums"
4. panta ceturtās daļas 1) punktu. Izsole notiks Baldones
novada Domē, Baldonē, "Pārupes", 2011. gada 30. maijā
plkst. 10.00.
• Zemes gabals Zīļu ielā 27,
Baldonē, Baldones novadā,
kadastra nr. 8005-001-3004,
platība 1061 m² vienā gabalā.
Izsoles sākumcena Ls 3500,
drošības nauda Ls 350. Zemes
gabala nomniekam ir pirmpirkuma tiesības saskaņā ar likuma "Publiskas personas mantas
atsavināšanas likums" 4. panta
ceturtās daļas 8) daļu. Izsole
notiks Baldones novada Domē,

Baldonē, "Pārupes", 2011. gada
30. maijā plkst. 14.00.
Abiem izsolāmajiem īpašumiem izsoles solis noteikts
Ls 100 un reģistrācijas maksa
izsolei Ls 5. Nodrošinājums un
reģistrācijas maksa iemaksājami Baldones novada Domes
kontā: Baldones novada Dome,
"Pārupes", Baldonē, LV 2125,
reģ. Nr. 90000031245, a/s "SEB
banka", UNLA LV 2X konta nr.:
LV30UNLA0003011130719.
Reģistrēties izsolei un saņemt
izsoles noteikumus var Baldones
novada Domē, sākot ar sludinājuma publicēšanu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" līdz 2010. gada
27. maija plkst. 14.00, pie izsoles
komisijas priekšsēdētājas E. Brigmanes 207. kabinetā Domes pieņemšanas dienās – pirmdienās
un ceturtdienās vai arī citā laikā iepriekš vienojoties pa tālr.
67932025.
Elīna Brigmane,
izsoles komisijas priekšsēdētāja
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VALSTS UGUNSDZĒSĪBAS UN
GLĀBŠANAS DIENESTA RĪGAS
REĢIONA PĀRVALDE INFORMĒ
Par kūlas ugunsgrēkiem

Katru gadu kūlas dedzināšana
nodara kaitējumu ne tikai videi
(rada gaisa un ūdens piesārņojumu,
noplicina zemi un apdraud dabas
daudzveidības saglabāšanu), bet arī
cilvēku īpašumiem, veselībai un pat
dzīvībai. Sen ir zināms, ka dedzināšanas laikā sadeg ne tikai kukaiņi,
vardes un cita dzīvā radība, kas,
tuvojoties pavasarim, kļūst aktīva,
bet cieš arī cilvēki, viņu saimniecības ēkas, mājas un mežs. Ja uguns
iekļūst sausajās niedrēs, mirt nākas
daudziem putniem, kuriem niedrājs
ir ligzdošanas vieta. Visapkārt esošie gruzdošās zāles izraisītie kodīgie
dūmi spēcīgi piesārņo gaisu. Vislielākais ļaunums tiek nodarīts, dedzinot kūlu lielās platībās, jo uguns
kļūst nekontrolējama.
Viens no ugunsbīstamākajiem
periodiem Latvijā ir pavasaris, kad
ik dienas tiek reģistrēts desmitiem
un pat simtiem kūlas ugunsgrēku,
kuros izdeg zeme, sadeg ēkas un
gūst apdegumus vai pat iet bojā cilvēki. Kūlas ugunsgrēki nereti pāriet
pamežā un mežā, kur to dzēšana
ir ļoti apgrūtināta. Sausās zāles
degšana nesakoptās ceļmalas un
dzelzceļa tuvumā dūmu un miglas
dēļ bīstami apdraud ceļu satiksmes
dalībniekus.
Kūlas ugunsgrēku dzēšana
ir fiziski smaga un pat bīstama
ugunsdzēsējiem – nav ūdens un
piebraucamo ceļu, ugunsdzēsēji ir
spiesti lauzt mašīnas, braucot pāri
arumiem un grāvjiem, strādāt garas stundas tiešā uguns tuvumā
un stipros dūmos. Intensīvas kūlas dedzināšanas periodos Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) izsaukumu skaits pārsniedz 300 reizes diennaktī (parasti
aptuveni 30), kas nopietni apdraud
ugunsdzēsēju palīdzības laicīgu saņemšanu citās nelaimēs.
Kūlas ugunsgrēku dzēšanai
VUGD 2010. gada pavasarī iztērēja
11 725 latus, kas ir par 1869 latiem
vairāk nekā līdz 2009. gada 27. aprīlim.
Kūlas ugunsgrēki var izcelties
tur, kur ir nesakopti lauki, rudenī neappļautas ceļu un dzelzceļu
malas, zālē ieaugušas mājas. Kūlas

ugunsgrēku nav vai arī to skaits ir
neliels, ja teritorija ir sakopta un
zāle ir appļauta. Katrs zemes īpašnieks vai lietotājs ir atbildīgs par
sava īpašuma notiekošo, arī tad, ja
normatīvo aktu pārkāpumu viņa
īpašumā ir izdarījis kāds cits. Tāpēc
īpašniekiem (lietotājiem) pašiem
vajadzētu pievērst lielāku uzmanību sava īpašuma uzraudzībai, lai
citu personu dēļ nerastos kaitējums
īpašumam.
Vēršam uzmanību, ka Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodekss
paredz administratīvo atbildību par
kūlas dedzināšanu (naudas sodu
no divsimt līdz piecsimt latiem vai
piemēro administratīvo arestu uz
laiku līdz piecpadsmit diennaktīm),
kā arī par zemes apsaimniekošanas
pasākumu neizpildīšanu un zāles
nepļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos (naudas sodu fiziskajām
personām no simt līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām –
no piecsimt līdz divtūkstoš latiem).
Turklāt, par ugunsdrošības noteikumu tīšu pārkāpšanu ir paredzēta
kriminālā atbildība (naudas sods,
arests, piespiedu darbs, brīvības
atņemšana).
Ņemot vērā minēto, VUGD
Rīgas reģiona pārvalde atgādina,
ka ikvienas personas pienākums
ir nepieļaut ugunsgrēka izcelšanos
vai darbības, kas var novest pie
ugunsgrēka. Objekta teritoriju sistemātiski jāattīra no degtspējīgiem
atkritumiem, bet ap ēkām 10 metrus platu joslu attīra no sausās zāles
un nenovākto kultūraugu atliekām.
Zemes īpašniekiem (valdītājiem)
jāveic nepieciešamie pasākumi, lai
teritorijā nenotiktu kūlas dedzināšana.
Priekšnieks majors
O. Āboliņš
Lai samazinātu lielo kūlas
ugunsgrēku skaitu, VUGD Rīgas
reģiona pārvalde aicina pašvaldības
rīkot plašākas informatīvās kampaņas par kūlas ugunsgrēku bīstamību
un kūlas dedzināšanas postošajām
sekām, kā arī iesaka organizēt talkas, kuru laikā iedzīvotāji tiek aicināti sakārtot teritorijas dabai draudzīgā un sabiedrībai drošā veidā.

Muzeja misija

Topošais Baldones novada muzejs dāvinājumā no baldoniešiem
saņēmis Timbu kapu zvanu. Zvans izliets 1938. gadā, Liepājas
drāšu fabrikā, vēlāk – Liepājas metalurgā.
Liels paldies visiem ziedotājiem! Mīļš paldies jāsaka arī
Mudītei Upatniecei par A. Dziļuma grāmatu dāvinājumu.
Muzeja vadītāja Māra Skuja

Rīgas Apriņķa Avīze

2011.gadaaprlis
Piektdiena, 15. aprīlis, 2011

informācija vecākiem
Šis raksts būs veltīts tiem
vecākiem, kuri strādā citā
valstī un kuru bērni turpina
dzīvot Latvijā, kā arī tiem, kuri
plāno doties ārpus Latvijas un
bērnus atstāt Latvijā kāda uzticama cilvēka aprūpē.
Turpmāk minētā informācija
būs kodolīgs izvilkums gan no
Valsts bērnu tiesību aizsardzības
inspekcijas metodiskajiem ieteikumiem, gan no citu bāriņtiesu
publicētajiem rakstiem, un cerams, ka palīdzēs vecākiem sakārtot šo jautājumu tā, lai visi
beigās būtu apmierināti.
Vecāku prombūtnes laikā, lai
bērns tiktu likumiski pārstāvēts
jebkurā institūcijā un jautājumā,
ir jābūt personai, kas realizē vecāku varu.

Kas jādara, ja vecāki
aizbrauc uz laiku līdz trim
mēnešiem

■■ Pastāstīt bērnam saprotamā valodā, kādēļ uz laiku jādodas prom no ģimenes, uzsvērt, ka
joprojām viņu ļoti mīl;
■■ informēt skolu, kurā bērns
mācās, par savu prombūtni un
iepazīstināt klases audzinātāju ar
personu, kuras aprūpē tiks atstāts
bērns;
■■ nokārtot ģenerālpilnvaru
personai, kuras aprūpē bērns tiks
atstāts (tajā precīzi jāparedz, kādiem gadījumiem tā būs nepieciešama, kā arī jānorāda derīguma
termiņš vai jāparedz nosacījumi,
kad pilnvara izbeidzas).
■■ ja nepieciešams, vecākiem
jānokārto notariāli apliecinātu

piekrišanu vai pilnvaru valsts
robežas šķērsošanai bērnam.

Darbības, kas jāveic
vecākiem pirms došanās
ilgstošā prombūtnē

Vecāki, pirms došanās uz ārzemēm uz ilgāku laiku nekā trīs
mēneši, uzraksta iesniegumu
bāriņtiesai par bērna nodošanu
citas personas aprūpē. Ja bērns
dzīvo kopā tikai ar vienu vecāku,
ir jābūt otra vecāka piekrišanai
nodot bērnu konkrētai personai,
ja vien nav noteikta viena vecāka
atsevišķa aizgādība.
Bāriņtiesa izvērtēs personas,
kuras aprūpē un uzraudzībā tiks
atstāts bērns, piemērotību un
pieprasīs dažādus dokumentus:
veselības stāvokļa izziņas no ģimenes ārsta, psihiatra, narkologa,
izziņu par personas sodāmībām
no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra, ziņas par nodarbinātību utt. Persona, kuras aprūpē
un uzraudzībā tiks atstāts bērns,
tiks norīkota apmeklēt psihologa
konsultāciju. Bāriņtiesa obligāti veiks bērna turpmākās dzīves
vietas un dzīves apstākļu apsekošanu. Pozitīva vērtējuma gadījumā
tiks pieņemts lēmums, ka bērna
nodošana konkrētas personas aprūpē un uzraudzībā atbilst bērna
interesēm.
Vecāki un aprūpētājs ar bāriņtiesas lēmumu dodas pie notāra
un noformē pilnvaru par bērna
tiesību likumisku pārstāvēšanu.
Jāatgādina, ka darbība vai
bezdarbība, kuras rezultātā netiek
ievērotas bērna tiesības (bērna atstāšana bez minimāliem iztikas

Sirsnīgā sastapšanās
Skola! Baldones vidusskola!
Nesaskaitīt tos darbus, darbiņus un soļus, kurus pa tevi mēs
esam staigājuši. Mēs – tie esam
pensijā aizgājušie skolotāji. Šodien durvis atveram atkal, jo ir
taču 21. marta rīts, kad esam
aicināti uz skolu.
Jau gaitenī mūs sagaida direktore Dz. Knohenfelde. Viņas pavasarīgi dzirkstošie smaidi iedrošina.
Tālāk mūs pavada skolotāji. Kļūst
viegli un silti.
Moderni iekārtotajā dabaszinību kabinetā esam visi kopā un

klausāmies direktores un viņas
vietnieku demonstrēto un stāstīto
par visa skolas kolektīva veikumu.
Secinājums mums viens – skola iet
laikam līdzi un modernizējas un
modernizējas. Pārliecinošs pierādījums tam ir mācību priekšmetu
skolotāju stāstītais un rādītais kabinetos. Jūtams arī pašu skolotāju
gandarījums par padarīto.
Izdoma, pašaizliedzība, mērķtiecīga sadarbība ar skolēniem
un viņu vecākiem ir nosacījums
darba labiem rezultātiem un mudinājums iet tālāk. Tā arī būs, jo
viss skolas kolektīvs nežēlo sevi,

līdzekļiem, pajumtes, aprūpes,
aizbildnības), vai citas darbības,
kas ierobežo bērna personiskās
vai īpašuma tiesības un brīvības,
uzskatāmas par amorālām un
pretlikumīgām.
Tāpat jāuzsver, ja vecāki aizbrauc peļņā uz ārzemēm un atstāj bērnu dzīvot citā ģimenē vai
pavisam vienus bez pilnvarota
aprūpētāja, viņi neizpilda savus
pienākumus un patiesībā atstāj
savu bērnu beztiesiskā stāvoklī.
Ja bērna vecāki aizbrauc uz
ārzemēm un atstāj bērnu bez likumiskā pārstāvja (nav pilnvaras,
nav bāriņtiesas lēmuma), bāriņtiesai ir tiesības un pienākums
lemt par aprūpes tiesību atņemšanu vecākiem un sadarbībā ar sociālo dienestu, nodrošināt bērnam
ārpusģimenes aprūpi (aizbildnība,
audžuģimene vai bērnu aprūpes
iestāde).
Nobeigumā vēlreiz gribu uzsvērt, ka vecākiem nav aizliegts
doties strādāt un dzīvot ārpus
Latvijas bez bērna, taču ir jābūt
sakārtotam jautājumam, kurš pārstāvēs bērnu un nodrošinās viņa
aprūpi un uzraudzību. Tāpēc mēs
centīsimies apzināt tās ģimenes,
kas to nav izdarījušas, un ļoti aicinām pašus vecākus veikt visas
nepieciešamās darbības.
Tā kā dzīvojam 21. gadsimtā,
tad gandrīz visu ir iespējams nokārtot ar telefona, e-pasta, faksa,
vēstuļu utt. palīdzību, ja tik cilvēks izrāda iniciatīvu šo jautājumu sakārtošanā.
Ar cieņu un cerot uz veiksmīgu sadarbību,
Ivita Vindela

domā, izdomā un rosās.
Tikšanās diena deva daudz
gaišuma, siltuma un prieka. To
izjutām visos mums organizētajos
pasākumos: skolas apskatē, dziesmās, rūpīgi darinātajos suvenīros,
arī mūsu iesaistē aktīvās atpūtas
līdzdalībā un draudzīgajā kopā
pasēdēšanā.
Mīļš paldies visam skolas kolektīvam par mums veltīto izdomu, atvēlēto laiku un darbu!
Vēlam skolotāju kvalifikācijas
pakāpes piešķiršanā gūt jo labus
rezultātus!
Pensionētie skolotāji

Datorprasmju kursi senioriem

Lieliska iespēja Baldones novada senioriem apgūt datorprasmju pamatus. Pirmā nodarbība notiks
19. maijā plkst. 11.00 Domes semināru zālītē, otrā nodarbība – vēl nav zināms. Interesentiem lūgums
pieteikties pie pensionāru padomes priekšsēdētājas Māras Skujas pa tālr. 67932670 vai 29452386.
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AUTOMAŠĪNU STĀVĒŠANAS
UN APSTĀŠANĀS KONTROLES
IEVIEŠANA BALDONES NOVADĀ
Automašīnu skaits Baldones
novadā pēdējā laikā ir palielinājies, taču stāvvietu skaits būtiski
nepalielinās. Tādēļ likumsakarīgi,
ka automašīnas novietošana padomju gados celtajos daudzstāvu
namu rajonos kļūst problemātiskāka. Tur ne ielas, ne pagalmi
nav tik plati, lai visi bez problēmām atrastu vietu saviem spēkratiem. Novērojot šo situāciju,
ka arī regulāri saņemot daudzu
autovadītāju sūdzības, Pašvaldības policija konstatē, ka visai
bieži autovadītāji novieto savus
spēkratus, pārkāpjot ceļu satiksmes noteikumus. Starp autobraucējiem bieži vien ir tādi, kas
grib apstāties pēc iespējas tuvāk
savam mērķim, proti, mājai, kādai iestādei, veikalam utt. Tāpēc
acīgi braucēji Baldones centrā
mēģina atrast jebkuru spraugu,
kas piemērota automašīnas novietošanai. Viņu vērīgums vērsts
ne jau tikai uz apstāšanos ielas
malā, bet arī uz pagalmiem, tā
apgrūtinot māju iedzīvotāju ikdienu. Bieži vien mašīnas atstāj
tieši zem māju logiem, daļēji vai
pilnībā uzbraucot uz trotuāra,
bet viens otrs pat nekautrējas
iebraukt zālienā vai puķu dobē,
samaļot to dubļu putrā. Gājēji ir
neapmierināti, sētnieki – nikni,
labi jūtas tikai paši braucēji. To
gadījumu skaits, kad policiju par
nekārtībām informējuši paši iedzīvotāji, arvien palielinās, un,
lai būtu kārtība un noteikumi netiktu pārkāpti, Baldones novada
Dome ir noslēgusi līgumu ar Ceļu
satiksmes drošības direkciju par
automašīnu apstāšanas un stāvēšanas kontroles ieviešanu Baldones novadā, deleģējot to izpildi
Pašvaldības policijai.

Apskatot daudzdzīvokļu namu
pagalmus, patiešām jāsecina, ka
vietas, kur atstāt mašīnas, bieži
vien ir maz. Tajā pašā laikā, novietojot mašīnas šaurajās iebrauktuvēs, tiek apgrūtināta satiksme,
var rasties avārijas situācijas.
Noskrāpēti spēkratu sāni un atlocīti spogulīši ir tikai daļa no iespējamajām nedienām. Lielākas
problēmas var rasties, ja nepareizi novietota mašīna traucētu
iebraukt ugunsdzēsēju, neatliekamās medicīniskās palīdzības
mašīnām. Turklāt nobraukāto
zālāju, bojāto brauktuvju apmaļu
un ietvju remonts un atjaunošana prasa ievērojamus pašvaldības
naudas līdzekļus. Ko tad darīt?
Pašvaldības policijas ieskatā,
pirmkārt, autovadītājiem jāmaina savi ieradumi. Pirms līguma
noslēgšanas automašīnu novietošana netika kontrolēta, un, kā
daļa iedzīvotāju atzīst, bieži noteikumu pārkāpšanai ir ieraduma
spēks. Autoīpašnieki mašīnas tur
novietot pieraduši jau sen. Tomēr
pašvaldības policijas inspektori
uzsver – tie, kuri mācījušies ceļu
satiksmes noteikumus un ieguvuši autovadītāju apliecību, zina,
ka, piemēram, zaļajā zonā un uz
ietves automašīnas novietot nedrīkst. Tomēr gandrīz katru dienu
šādi pārkāpumi tiek izdarīti.
Otrkārt, nedaudz laiski esam
palikuši, gribam auto novietot
tieši zem logiem, iespējami tuvāk durvīm, bet bieži vien stāvvieta vai vieta, kur stāvēšana nav
aizliegta, atrodas piecu minūšu
gājienā no mājas.
Treškārt, pašvaldības policija
aicina diskusijā par auto novietošanas problēmu Baldones novadā
iesaistīties arī iedzīvotājiem, lai

kopīgiem spēkiem rastu optimālu
risinājumu.
Nobeigumā pašvaldības policija atgādina, ka Ceļu satiksmes
noteikumi nosaka, ka mašīnas
drīkst pārvietoties tikai pa šim
nolūkam paredzētām teritorijām.
Tātad pa ceļiem. Nevis pa zālieniem, nevis pa parkiem, trotuāriem utt., bet tikai pa ceļiem!
Bet ko darīt, ja esat atnācis mājās
un atkal ieraugāt, ka uzņēmīgais
kaimiņš atstājis mašīnu jūsu mīļajā īrisu dobē? Bez svārstīšanās
zvaniet uz pašvaldības policiju
pa tālruni 67937102, un policijas
ekipāža ieradīsies uz izsaukumu,
lai fiksētu pārkāpumu. Ja informācija apstiprināsies, uz noteikumu pārkāpēja mašīnas priekšējā
loga tiks uzlīmēts "plāksteris". Ja
transportlīdzekļa vadītājs atradīsies turpat uz vietas, tiks sastādīts
protokols. Cilvēki vaimanā par
lieliem naudas sodiem, bet nepavisam necenšas stingrāk ievērot
ceļu satiksmes noteikumus.
BALDONES IEDZĪVOTĀJIEM ZINĀŠANAI
Līdz 1. jūnijam Pašvaldības
policija nosaka pārējās periodu.
Tas nozīmē, ka autovadītājus, kuri
pārkāps stāvēšanas un apstāšanas noteikumus līdz 1. jūnijam
tikai brīdinās par turpmākas tādas darbības nepieļaujamību, ka
arī izskaidros pārkāpuma būtību
un par to paredzēto sodu. Pēc
1. jūnija stāvēšanas un apstāšanas
noteikumu kontrole tiks veikta
vispārējā kārtībā.
Ja autovadītāji demonstratīvi
ignorēs apstāšanas un stāvēšanas
noteikumu ievērošanu, kā arī izdarīs to atkārtoti, administratīvā
atbildība tiks piemērota līdz 1. jūnijam bez brīdinājuma.

Baldones vēderdejotājas viesojas Vecumniekos
1. aprīlī Vecumnieku tautas namā pulcējās amatieru kopas
un interesenti uz pasākumu "Dzīvot ir nezināt, kā būtu savādāk". Jau 20 gadus tiek atzīmēta joku diena ar tautas nama
amatieru kopu priekšnesumiem. Pasākums tiek organizēts
divās daļās, pirmā daļa ir nopietna un "skarba", jo deju kopām
priekšā skate Īslīcē, taču otrā daļa ir radoša un izdomas bagāta,
ir taču 1. aprīlis.
Šajā pasākumā neizpaliek balles daļa, kurā šogad gan amatieru kopas, gan interesenti atpūtās
kopā ar kantrī grupu "Klaidonis"
un Eviju Sloku. Lielu pārsteigumu
klātesošiem sagādāja Baldones vēderdejotāju grupa, kura kuplināja
vakaru ar Vecumniekiem neieras-

tiem priekšnesumiem – vēderdejām. Dāmas bija ļoti skaistos,
austrumnieciskos tērpos, kurus
rotāja vijīgas ķermeņa kustības.
Klātesošiem Baldones vēderdejotāju grupa sagādāja gan pārsteigumu, gan austrumniecisku,
estētisku pārdzīvojumu. Košie,

vizuļojošie tērpi un dāmu azartiskums dejā aizveda klātesošos
prom no ikdienas un rūpēm.
Paldies Solvitai Freibergai par
uzdrīkstēšanos, par sirsnīgo vakara atmosfēru Vecumniekos.
Un, kā jau tas šādos pasākumos
notiek, vēderdejotāju grupa ar
savu uzstāšanos ir nodrošinājusi Vecumnieku novadā turpmāk
sev koncertturneju! Dejotājām
un Solvitai paldies Vecumnieku
skatītāju vārdā!
Vecumnieku tautas nama un
skatītāju vārdā –
vadītāja Valda Kaufmane
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Par teritorijas sakopšanu
Noklausījusies Domes priekšsēdētājas Karinas Putniņas informāciju par "spodrība mēneša"
pasākumu organizēšanu un teritorijas sakopšanas darbiem Baldones
novada administratīvajā teritorijā,
un pamatojoties uz:
1) likuma "Par pašvaldībām"
15. panta 2. punktu, kas nosaka
pašvaldības autonomo funkciju
"(..) gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un
sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana
un uzturēšana; ielu, laukumu un
citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku,
skvēru un zaļo zonu ierīkošana un
uzturēšana; atkritumu savākšanas
un izvešanas kontrole; pretplūdu
pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana) (..)";
2) 2009. gada 8. aprīļa Baldones pašvaldības saistošiem noteikumiem Nr. 18 "Baldones novada
teritorijas uzturēšanas, labiekārtošanas un aizsardzības noteikumi" 18., 19. un 23.1. punkta, kurā
paredzēts, ka "(..) Zemes gabalus
(tostarp pagalmus) un tiem piegulošās publiskā lietošanā esošās
teritorijas regulāri jāuztur kārtībā, tā, lai tas nebojātu pilsētas un
lauku teritorijas ainavu (..)", (..)

Vasaras ritmi
Mīļie vecāki, šī ir iespēja jūsu
bērnam pavadīt vasaras brīvdienas kopā ar Baldones novada bērnu pēcpusdienas centru
"Baltais ērglis".
Vēlamies popularizēt veselīgu
dzīvesveidu. Plānojam garas pastaigas, iepazīstot Baldones jaukākās
vietas. Bērni mācīsies darba tikumu.
Audzēsim ķirbjus un gurķus. Kad
sēts un ravēts, būs ražas talka un
lauku labumi tiks pašiem bērniem.
Iepazīsimies ar dažādām ķirbju ēdienu receptēm. Dosimies pļavā gādāt
tēju savai ģimenei, lasīt mellenes un
meža zemenes – stiprināsim savu
imunitāti. Aplūkosim tādas tēmas kā
smilšu un pasaku terapija. Plānā arī
kāds atpūtas pasākums vai izstādes
veidošana. Sarunas, pasaku lasīšana – mazi darbiņi lietainām dienām.
Cilvēka dzīves gaitai ir savs dzīves ritms, tāpat kā dienai un naktij.
Mācīsimies sadzīvošanas kultūru,
mācīsimies mīlēt dabu.
"Ideāli jau nav nekur, bet jūties

Namīpašumu, zemesgabalu u. c.
teritoriju īpašniekiem, tiesiskajiem
valdītājiem, pārvaldniekiem, lietotājiem, apsaimniekotājiem vai
dzīvokļu īpašnieku sabiedrībām
jānodrošina īpašumā vai valdījumā esošās teritorijas un tai piegulošās publiskā lietošanā esošās
teritorijas, gājēju ietvju (izņemot
sabiedriskā transporta pieturvietas), grāvju, caurteku un zālāju
līdz brauktuves malai sakopšana
(..)", bet pavasara un vasaras periodā "(..) no piegulošās koplietošanas teritorijas lapu, zāļu un citu
ielu tīrīšanas atkritumi var tikt
izvietoti blakus savam īpašumam,
valdījumam, lietojuma teritorijas
gadījumos, kad pašvaldība izsludina sakopšanas periodu, norādot
kādā laikā no attiecīgās koplietošanas teritorijas šie atkritumi tiek
savākti (..)";
3) 2010. gada 20. oktobra
Baldones pašvaldības saistošiem
noteikumiem Nr. 13 " Baldones novada sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas noteikumi"
24.10. punktu, kurā noteikts, ka
Baldones novada administratīvajā teritorijā aizliegts "(..) dedzināt
Atkritumus, izņemot pašvaldības
atļautajā laikā, par ko atsevišķi tiek
paziņots Baldones novada izdeNobeigums 8. lpp.

labāk, ja izjūti saikni, kas tevi vieno ar šo vietu un cilvēkiem, kuri te
dzīvo," – ir teicis Deivids Nīvens.
Ieklausīšos arī vecāku idejās.
Pieteikties bērnu pēcpusdienas centrā "Baltā ērgļa" telpās
no plkst. 13.00 līdz 19.00 līdz
20. maijam.
Iespējams pieteikties vienā no
trim grupām (1.–5. klase):
1. grupa darbosies:
1. 06.–10. 06.
1. 07.–8. 07.
1. 08.–10. 09.
2. grupa darbosies:
13. 06.–23. 06.
11. 07.–19. 07.
11. 08.–19. 08.
3. grupa darbosies:
20. 06.–30. 06.
20. 07.–29. 07.
22. 08.–30. 08.
Domājams, ka kopā laiku pavadīsim 4 stundas, jo katram bērnam
nepieciešama maltīte mājās.
Uz drīzu tikšanos!
Sanita Smeltere,
Bērnu pēcpusdienas centra
"Baltā ērgļa" vadītāja

Ekskursija senioriem

Vasaras sākumā – 7. un 8. jūnijā – senioriem būs iespēja
doties divu dienu ekskursijā uz Lietuvu. Visiem, kam interese,
lūgums pieteikties pie Irēnas Strēles līdz 10. maijam
pa tālr. 67148283 vai 26406015.
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Jaunu spēku pieplūdums "Mercendarbē"
Pēdējā gada laikā Mercendarbes muižā notikušas daudz
pārmaiņas. Vienas no tām –
Baldones Sociālo pakalpojumu
centram "Mercendarbe" (agrākais Baldones bērnunams)
jau nepilnu gadu ir jauns vadītājs – Kristaps Keišs. Šī būs
iespēja mazliet iepazīt "Mercendarbes" jauno vadītāju un
centra šodienas darbu, kā arī
nākotnes ieceres.
– Jūs esat centra vadītājs nu
jau vairāk nekā pusgadu. Vai
esat apradis ar jauno amatu,
darbavietu un kolēģiem, un vai
Baldone jau kļuvusi par jūsu
otrajām mājām?
– Identificēju sevi kā šīs iestādes vadītāju, apzinoties iestādes misiju un mērķus. Bija nepieciešams laiks, lai iepazītos ar
pastāvošo kārtību un pašvaldības darbības modeli ar padotības
iestādēm. Sekmīgi ir izveidojušās
darba attiecības ar kolēģiem un
veiksmīgi izveidots komandas
pamatsastāvs, kas izprot iestādes
nākotnes attīstības redzējumu un
ir gatavs pārmaiņām ar pozitīvu
rezultātu.
Baldoni saucu par mājām, jo
esmu iepazinies ar apkārtni, cilvēkiem un kopā ar mani dzīvo
mana ģimene. Iepriekšējā dzīvesvieta nu ir kļuvusi par dzimtajām
mājām, kuru plānoju apmeklēt
vasarā – lai atpūstos un satiktos
ar draugiem.
– Jūsu dzimtā puse ir Latgale. Kā jūsu dzīves ceļš nonāca
līdz Baldonei, kādu apstākļu
un lēmumu rezultātā kļuvāt par
"Mercendarbes" vadītāju?
– Iepriekšējā darbavieta bija
saistīta ar vardarbībā un prettiesiskās darbībās cietušo bērnu
sociālo rehabilitāciju institūcijā,
kur strādāju par sociālo darbinieku un projektu vadītāju. Papildu
pienākumus veicu arī Ģimenes
un bērnu atbalsta centrā "Drošā pietura" valdes priekšsēdētāja
amatā un Latvijas Sociālo pedagogu federācijā kā pilnvarotais
vadītājs. Minētās iestādes strādā
nacionālajā līmenī, līdz ar to nemitīgi bija nepieciešams apmeklēt
dažādas sanāksmes galvaspilsētā,
piedalīties darba grupu sēdēs un
meklēt finansējumu dažādu ideju
un projektu realizēšanai pa visu
Latviju un Eiropu. Apzinājos, ka
atrasties Latvijas centrā no ģeogrāfiskā viedokļa būtu izdevīgāk
un piemērotāk man. Ieraugot
sludinājumu par konkursu uz
vakanto amatu nolēmu izmē-

ģināt savus spēkus vadīt šādas
specifikas iestādi – bāreņiem un
bez vecāku gādības palikušiem
bērniem. Tas bija izaicinājums
man – mainīt visu, kas līdz šim
ir bijis, – dzīvesvietu, darbavietu
un arī sociālos kontaktus – draugus un radus.
Kā otrs motivējošais faktors
bija iespēja radīt tādu sociāla
rakstura iestādi bērniem, kura
apvienotu jaunu darba praksi sociālajā darbā ar inovatīvām darba
metodēm, pieejām un progresīvu
attīstības virzienu, kura ne tikai
būtu pozitīvās prakses piemērs
Latvijā, bet arī ārvalstīs. Vienkāršāk sakot – iestādi ar tādu ideoloģiju un darba pieeju, kā rezultātā
ieguvēji būtu bērni, kuri šeit raduši mājvietu, un visa sabiedrība
kopumā, kas iegūtu pilntiesīgus,
ekonomiski domājošus un augstu
pievienotās vērtības atdevi nesošus jauniešus.
– Kādi bija jūsu pirmie iespaidi par Baldoni un "Mercendarbi"?
– Baldone man šķita klusa
un mierīga pilsēta, kura atdzīvojas rītos, kad cilvēki dodas uz
darbu, un vakaros, pārrodoties
mājās. Cilvēki ir atsaucīgi – esmu
iepazinies ar kaimiņiem un cilvēkiem ar kuriem ikdienā saskaros.
Visi izrāda interesi par mani un
labprāt sniedz palīdzību. Pirmā
ekskursija pa Baldoni man bija
kopā ar novada Domes priekšsēdētāju, kura izrādīja visu – kur
atrodas kāds veikals, frizētava,
atpūtas vietas, izglītības iestādes
un visas vietas, kuras būtu jāzina katram Baldones jaunajam iedzīvotājam. Visvairāk man patīk
Baldones atrašanās vieta – 30 minūšu braucienā ir pieejams viss
nepieciešamais.
Pirmo reizi ienākot Mercendarbes muižā, nebija sajūtas par
iestādi, kurā var ienākt un sākt
pilnvērtīgu darbu. Tā sevi neidentificēja ar vēsturisku ēku un bērnunamu, tā bija vieta, kur kādu
laiku nav sajusta pavasara elpa.
Pirmajā darba dienā uz darbu
kājām devos caur Liepaleju – katram Baldones iedzīvotājam būtu
vērts iziet tai cauri, kad lec saule
un zāli klāj rasas pilieni, tā ir neaizmirstama sajūta – dzestrs rīts
un jaunu spēku pieplūdums.
– Agrākajam Baldones bērnunamam gadu gaitā noteikti
bija nostiprinājies savs darba
ritms, izveidojušās dažādas tradīcijas. Vai jūs kā jauns vadītājs
centāties pielāgoties jau ierastajam ikdienas ritējumam un

lietu kārtībai vai drīzāk nācāt
ar savu noteiktu skatījumu un
jaunām idejām, orientējoties uz
pārmaiņām? Ja tā, vai jums kā
"cilvēkam no malas" ir viegli nācies izcīnīt vietu savām idejām
un redzējumam?
– Pirmo darba mēnesi vairāk
aizvadīju novērotāja lomā, lai
saprastu, kā reāli tiek organizēt
darbs iestādē, ko dara katrs darbinieks, kādi ir viņa pienākumi
un ikdienas ritms. Organizēju
darbinieku sapulci ar mērķi iepazīstināt ar sevi un savu nākotnes
redzējumu par iestādes attīstību,
apkopot darbinieku domas, idejas
un apzināt aktuālās problēmas.
Pēc pirmās darbinieku sapulces
organizēju individuālās pārrunas
ar katru darbinieku, lai apzinātu
viņa profesionālo kompetenci kā
resursu iestādes attīstībai un viņa
skatījumu uz iestādi un tās iespējām. Tā rezultātā tika izveidota
jauna darba organizācijas struktūra un ieviesti jauni amata apraksti darbiniekiem, lai padarītu
katra darbinieka ikdienas darbu
pārredzamu un saprotamu, lai
nepārklātos kompetenču robežas.
Svarīgi bija saprast, kā šeit
jūtas bērni, ar ko viņi ir apmierināti un kādas būtu viņu reāli
realizējamās vēlmes. Iepazīt viņu
dienas ritumu un katra bērna
ievietošanas iemeslus un dzīves
gaitu vēsturi. Apzināt katra bērna
talantus, intereses un spējas.
Balsoties uz jau izstrādāto
kārtību un savu pieredzi darbā
ar bērniem, es veidoju jaunu, bērnu vajadzībām atbilstošu dienas
režīmu, iekšējās kārtības noteikumus un pārstrādāju kabatas
naudas izmaksāšanas kārtību un
tika sakārtota visa darbība, kas
attiecas uz bērniem tā, lai viņiem
tā būtu izprotama, realizējama un
svarīgākais – sniedz drošību un
atbalstu.
Ir ieviesta Motivācijas un disciplinēšanas programma "MODI"
jeb punktu sistēma bērniem. Pašlaik tā strādā aprobācijas (izmēģinājuma) režīmā. Tā dod iespēju
novērtēt bērnu labos darbus un
saņemt sodu par sliktajiem darbiem. Tā jau ir guvusi pozitīvu
novērtējumu gan iestādes iekšienē, nodrošinot bērnu disciplīnās
ievērošanu un mazinot vardarbības risku, kā arī no ārienes – tiek
ievietoti bērni iestādē no citām
pašvaldībām, lai attīstītu bērnu
prasmes ievērot noteikumus un
iekļauties režīmā tieši caur šo
programmu.
Izmaiņas ir notikušas gan so-

ciālo audzinātāju darbā, gan sociālo darbinieku darbā, sakārtojot
dokumentālo darbu un ieviešot
jaunas darba metodes un pārskatu formas.
– Kā jūs pats sevi raksturotu
kā vadītāju?
– Man patīk izmēģinājumi –
izmēģināt kaut ko jaunu, pielāgot
to mūsu vajadzībām un ieviest
pilnvērtīgā darbībā.
– "Mercendarbē" jau tagad
notikušas vairākas pārmaiņas.
No bērnunama tā kļuvusi par
sociālo pakalpojumu centru. Kādus pakalpojumus tieši "Mercendarbe" turpmāk piedāvās?
– Mainot nosaukumu, ir
papildināts un uzlabots esošais
pakalpojumu klāsts. Pārreģistrēts
pašreizējais ilgstošās sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes
institūcijas statuss un piereģistrēts
jauns – krīzes centra statuss, kuru
ietvaros tiek piedāvāts pamatpakalpojums – ilgstošā sociālā rehabilitācija bāreņiem un bez vecāku
gādības palikušiem bērniem, kā
arī jauni pakalpojumi:
■■ vardarbībā un prettiesiskās
darbībās cietušo bērnu sociālā
rehabilitācija;
■■ krīzes situācijās nonākušām
personām atbalsta sniegšana;
■■ vienam no bērna vecākiem
kopā ar bērnu atbalsta sniegšana
(jauno māmiņu programma).
Tuvākajā nākotnē ir plānots
izveidot bērnu rotaļu grupu ar
mērķi nodrošināt iespēju uz
pirmsskolas izglītības iestādes
"Vāverīte" slēgšanas laiku vasarā
rast iespēju Baldones ģimenēm
izmantot šo pakalpojumu kā alternatīvu. Perspektīvā tas varētu
arī izveidoties kā patstāvīgs pakalpojums ar citādākas darbības
pieeju, nekā tas ir PII "Vāverīte",
un darboties visa gada garumā,
nodrošinot gan bērnu rotaļu grupu, gan nakts bērnu rotaļu grupu.
Tāpat arī ir plānots ieviest
preventīvā un izglītojošā darba
funkcijas, organizējot seminārus
un apmācības, kursus un lekcijas dažādām mērķa grupām ar
dažādu tematiku. Tās būtu gan
iedzīvotājiem, gan sociālās jomas
profesionāļiem.
– Jums noteikti ir vēl tālejošāki sapņi un idejas. Kādi ir
jūsu nākotnes plāni attiecībā uz
"Mercendarbi"?
– Iekļauties vienotajā valsts
finansētā programmā prettiesiskās
darbībās cietušo bērnu sociālās
rehabilitācijas nodrošināšanai, lai
izveidotu dažādu sociālo pakalpojumu iestādi, kur vienviet ir

iespējams saņemt orientēti lielāko daļu sociālo pakalpojumu, kas
būtu nepieciešami klientiem. Līdz
ar to šis pakalpojums būtu valsts
apmaksāts un spētu nodrošināt
lielāku iestādes finansiālo kapacitāti un darbību. Pašlaik iestādes
piedāvātais pakalpojums ir jāapmaksā katrai pašvaldībai pašai.
Vēlos veidot šo iestādi par sociālo pakalpojumu centru visam
reģionam, kurš apkalpo lielāko
daļu apkārtējo pašvaldību, sniedzot sociāla rakstura pakalpojumus, un darbotos kā atbalsta
iestāde pašvaldību sociālajiem
dienestiem un bāriņtiesām.

"Mercendarbe" aicina

Baldones novada Sociālo
pakalpojumu centrs "Mercendarbe", pilnveidojot piedāvātos
sociālos pakalpojumus bāreņiem un bez vecāku gādības
palikušiem bērniem, vardarbībā
un prettiesiskās darbībās cietušiem bērniem un krīzes situācijās nonākušām personām,
aicina līdzdarboties Baldones
novada iedzīvotājus palīdzības
sniegšanā un sociālo apstākļu uzlabošanā bērniem, radot
mājīgu un atbalstošu vidi. Mēs
būtu priecīgi par lietām, kas
nepieciešamas grūtībās nonākušajiem bērniem, kuri raduši
drošu patvērumu un mājvietu
BNSPC "Mercendarbe":
■■ divstāvu gultas;
■■ mazo bērnu gultiņas (zīdaiņu);
■■ rakstāmgaldi;
■■ velosipēdi;
■■ segas, pārvalki, palagi,
spilvendrānas, spilveni;
■■ rotaļlietas
(izņemot
mīkstās mantiņas);
■■ apģērbs un apavi (īpaši
krosenes meitenēm un zēniem);
BNSPC "Mercendarbe" bērni vēlas būt vienlīdzīgi sabiedrības locekļi, ģērbties tāpat kā
bērni, kuriem ir ģimene, tāpēc
lūgums apavus un apģērbu nodot lietojamā stāvoklī un pēc
iespējas atbilstošāku jauniešu
un bērnu stila tendencēm.
Par iespējām nogādāt jūsu
sarūpēto dāvinājumu bērniem
aicinām sazināties ar BNSPC
"Mercendarbe" vadītāju Kristapu Keišu pa mob. 26176050
vai 67932733.
Veidosim kopā drošu nākotni grūtībās nonākušajiem
bērniem!
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Baldones novada atklātais čempionāts pavasara KROSĀ
Čempionāts notiks 23. aprīlī.
Sacensību vieta – Riekstu
kalns.

Dalībnieku reģistrēšanās sacensību dienā būs no plkst. 9.30
līdz 10.30.

Dalībnieku grupas:

Sievietes
S8
2002. dzimšanas gads un jaunākas, 1 km
S12
1999.–2001. dzimšanas gads, 1 km
S14
1997.–1998. dzimšanas gads, 2 km
S16
1992.–1996. dzimšanas gads
S20
1982.–1991. dzimšanas gads
S30
1972.–1981. dzimšanas gads
S40
1962.–1971. dzimšanas gads
S50
1952.–1961. dzimšanas gads, 2 km
S60
1951. dzimšanas gads un vecākas, 2 km

Apbalvo ar medaļām un diplomiem pirmās trīs vietas katrā
vecuma grupā un pirmās sešas

Vīrieši
V8
V12
V14
V16
V20
V30
V40
V50
V60

Sacensību sākums plkst. 11.00.
Sievietēm distances garums
4 km, vīriešiem 8 km.

2002. dzimšanas gads un jaunāki, 1 km
1999.–2001. dzimšanas gads, 1 km
1997.–1998. dzimšanas gads, 4 km
1992.–1996. dzimšanas gads
1982.–1991. dzimšanas gads
1972.–1981. dzimšanas gads
1962.–1971. dzimšanas gads
1952.–1961. dzimšanas gads, 4 km
1951. dzimšanas gads un vecāki, 4 km

vietas absolūtajā vērtējumā ar
kausiem un Baldones sporta
kompleksa sarūpētajām balvām!

Dalības maksa – līdz Ls 1.
Sīkāka informācija pa tālruni
26335442.

Pierīgas novadu 2011. gada sporta spēles telpu futbolā
Šā gada martā Pierīgas sporta bāzēs norisinājās sporta
spēles telpu futbolā, Baldones komandai šis turnīrs izvērtās
ļoti veiksmīgs, jo tika izcīnīta augstā 3. vieta! Apsveicam!

Baldones komandu
pārstāvēja:
Artjoms Ignatjevs,
Jevgēņijs Kravčenko,
Lauris Balodis,
Edmunds Sniķeris,
Mārtiņš Veģeris,

Dzintars Zeiferts,
Mārtiņš Antons,
Jānis Priede,
Igors Jefimovs,
Jānis Kanbergs,
Edgars Prauliņš,
Kaspars Krievs.

Komandu kopvērtējums

1. vieta ROPAŽU novads
2. vieta STOPIŅU novads
3. vieta BALDONES novads
4. vieta KRIMULDAS novads
5. vieta BABĪTES novads
6. vieta SAULKRASTU novads
7. vieta SĒJAS novads
8. vieta MĀLPILS novads
9. vieta ĀDAŽU novads

Īss pārskats par Ķekavas novada pašvaldības policijas
darbu Baldones novadā 2011. gada martā
Saņemti izsaukumi – 33:
ģimenes konflikti – 9;
kaimiņu konflikti – 5;
valsts policijas iestādēm nepieciešama
palīdzība – 3;
jebkāda veida darbība, kas rada troksni
un traucē apkārtējo iedzīvotāju mieru – 3;
citi izsaukumi – 13;
saņemtie iedzīvotāju iesniegumi – 1.
Aizturētās personas – 1:
uz iesnieguma pamata – 1;

Sastādīti administratīvie protokoli – 12:
57. 2pants (Darbības veikšana meža
zemēs bez apliecinājuma ) – 1;
106.p.1.daļa (dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas
prasību pārkāpšana) – 2;
149. 23 p. 2.daļa (gājējiem noteikto
pienākumu pārkāpšana) – 3;
167. p. (sīkais huligānisms) – 0;
170. 1 pants (Nelikumīgu alkoholisko
dzērienu un spirta iegādāšanās ) – 1;
201 43 p. 1. d (Latvijas valsts karoga

pacelšanas veida un kārtības pārkāpšana, kā arī nepacelšana un citu valstu
karogu nepacelšana – 3;
Baldones saistošie noteikumi – 2.
Nodoti materiāli, informācija – 5:
Probācijas dienests – 3;
Valsts policijas iestādēm – 2.
Sabiedriskās kārtības nodrošināšana
masu pasākumos un tiesas sprieduma
izpildes laikā – 1.
Dzīvnieku patversmē nogādāti dzīvnieki – 2.

Par projektiem un protesta akcijām
Nobeigums. Sākumu lasiet 3. lpp.

Vēl nedaudz par pašu SFL
projektu. No A. Ziemeļa teiktā
masu informācijas līdzekļiem varētu spriest, ka tā ir viņa nesavtīga aktivitāte. Tā nu gluži nav.
No projekta līdzekļiem viņam
tika apmaksāta autoratlīdzība par
programmu izstrādi Ls 808,22,
par projekta vadīšanu – 336 eiro,
par degvielu – Ls 51,30. Savukārt
projekta lietvede un sadarbības līgumu izstrādātāja D. Ziemele saņēma 429,29 eiro, kā arī Ls 58,44
par kancelejas izdevumiem, kuru
izlietojums nav īsti skaidrs, ņemot
vērā, ka pilnībā tika lietoti vidusskolas resursi. Turklāt A. Ziemelim
projekta īstenošanas rezultātā tika
radīti teicami darba apstākļi, kā
arī iespējas gūt papildu ienākumus, īstenojot interešu izglītības

un pieaugušo neformālās izglītības
programmas. Līgums par granta
piešķiršanu gan strikti nosaka, ka
projekta rezultāti izmantojami tikai tajā paredzētajiem mērķiem un
ka granta saņēmējs ir atbildīgs par
visu iegādāto materiālo vērtību,
kas joprojām ir SFL īpašums, saglabāšanu. Ja SFL konstatē līguma
prasību pārkāpumu, tas var prasīt
visas granta summas atmaksāšanu.
Vēlreiz uzsveru, ka granta saņēmējs ir pašvaldība, nevis A. Ziemelis kā fiziska persona. Tieši
tādēļ pieprasīju, lai viņš paraksta
materiālās atbildības līgumu, jo
patlaban par visu atbildu es kā
līguma parakstītāja. Par to, ka
mana prasība nebija bez pamata, pārliecinājos, kad manā rīcībā
nonāca informācija par skolotāja
aktivitātēm kaimiņu novadā. Tās

ir pieļaujamas, taču tajās nedrīkst
izmantot neko no SFL iegādātā un
apmaksātā.
Arī Valsts darba inspekcijas
pārstāves un izglītības valsts kvalitātes dienesta speciālists norādīja, ka šāda A. Ziemeļa prasība ir
nelikumīga.
Tā nu iznāk, ka brēka bija liela, tikai nezin par ko. Mani patiesi
pārsteidz arī "Pilsoniskās savienības" deputātu – Domes izglītības
un kultūras jautājumu komitejas
locekļu – rīcība, izplatot nepārdomātus pieprasījumus, ne reizi
netiekoties ar skolas vadību un
neiedziļinoties normatīvo aktu
prasībās. Tas nebūt neliecina par
patiesu vēlmi izprast konflikta būtību un bada akcijas pamatotību.
Karina Putniņa,
Domes priekšsēdētāja

7

Pavasaris. Sasniegumi. 2 karatē turnīri
"8th Fudzi cup 2011" un "OGRE CUP 2011"
"8th Fudzi cup 2011"

13. martā Rīgā norisinājās 8. starptautiskā FUDZI kausa izcīņa.
Sacensībās piedalījās gandrīz 300 jauno sportistu (vecumā no 5 līdz
15 gadiem) un 23 treneri no 16 dažādiem klubiem no trim valstīm –
Krievijas, Igaunijas un Latvijas. Sportisti cīnījās KATA, SUMO un
KUMITE kategorijās. Sacensībās piedalījās arī 4 sportisti no Baldones:
Darens Vovks, Viesturs Spūlis, Adrians Kazarjans un Patriks Vilde,
kopā izcīnot četras medaļas.

Baldoniešu rezultāti:

KATA
Boys: Till 8 years
10 kju; 1 KAT
1. vieta – Viesturs Spūlis (J. Ivanovs, "Karatē SEN-E")
10 kju; 2 KAT
3. vieta – Adrians Kazarjans (J. Ivanovs, "Karatē SEN-E")
SUMO
Boys: Till 5 years
1. vieta – Patriks Vilde (J. Ivanovs, "Karatē SEN-E")
8–9 years, 34kg
3. vieta – Viesturs Spūlis (J. Ivanovs, "Karatē SEN-E")

IX International karate
tournament "OGRE CUP 2011"

27. martā Ogrē norisinājās
atklātais karatē čempionāts
"Ogres kauss 2011", kuru nu
jau devīto pavasari organizēja bērnu klubs "Karatē SEN-E"
sadarbībā ar Latvijas Karatē
Federāciju.
Čempionātā piedalījās 150
jaunie sportisti, kuri pārstāvēja
16 Latvijas un 3 Igaunijas karatē
klubus. Jaunākajam sportistam
bija tikai 6 gadiņi.

Karatē sporta interesenti un
sportistu līdzjutēji varēja bez
maksas vērot dažādu karatē stilu demonstrēšanu. Čempionāta
starplaikos skatītājus izklaidēja
deju grupa "Triumfs."
Komanda Bērnu klubs "Karatē SEN-E"" sastāv no Ogres un
Baldones sportistiem. Baldones
sportisti: Betija Bunkše, Adrians
Kazarjans, Veronika Fomina.
Individ. rezultāti:
KATA, meitenes
3. vieta – Betija Bunkše
("Karatē SEN-E", Baldone)
Informāciju piedāvā kluba
treneris Jevgenijs Ivanovs

Novusa turnīra rezultāti

Baldones sporta kompleksā šī gada 19. martā norisinājās Novusa
turnīrs dubultspēlēs. Sacensībās piedalījās 10 dubultspēļu pāru, kuri
bija sabraukuši no Ķekavas, Daugmales un Kurmenes, kā arī paši
baldonieši!
1. vieta
2. vieta
3. vieta
Fodors Iļjins
Normunds Sitovičs
Biruta Siliņa
Vladislavs Dilbo
Kaspars Čudars
Edgars Siliņš

Novusa vakari Baldones
sporta kompleksā
Katru trešdienas vakaru Baldones sporta kompleksā no plkst.
18.00 ir iespējams spēlēt novusu uz profesionāliem galdiem.
Cena – Ls 1 par galdu.
Nosacījumi
Katram dalībniekam jābūt
savam novusa inventāram (kija,
ripa)

Spēlēt sporta kompleksā atļauts tikai ar spēlei piemērotiem
tīriem apaviem!
Sīkāka informācija pa telefonu
26335442
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MĒS TIKĀMIES MARTĀ….

MĀKSLAS DIENAS 2011

BALDONĒ

Baldones jaunsargi

KULTŪRAS PASĀKUMU

AFIŠA

Lieldienas
25. aprīlī skvērā pie
pulksteņa plkst. 11.00

Kā katru gadu 25. martā
pie piemiņas akmens politiski
represētajām personām pulcējās vairāki desmiti cilvēku,
lai atcerētos, pieminētu un
parunātu.
Jaunsargu godasardze, Domes
priekšsēdētājas uzruna, klusuma
brīdis aizgājušajiem…
Pēc atceres brīža pie akmens
sanākušos gaidīja kafijas galds
skolas ēdnīcā un koncerts, kurā

piedalījās sociālā aprūpes centra
bērnu ansamblis "Britta band"
un dziedošo ģimeņu pārstāves Ira
un Rūta Dūdumas.
Pēc pasākuma kāds sirms vīrs
man jautāja, kādēļ pie akmens
neredz skolniekus un skolotājus,
jo ne jau viņiem vajagot savā
starpā runāt, bet gan nodot šo
informāciju tālāk.
Vai tā nebūtu viela pārdomām?
Inta Vidže,
Kultūra darba organizatore

Foto: T. Muzikanta arhīvs

ZAĶU AMATNIEKU TIRDZIŅŠ
ar dažādām lustēm un
izdarībām…

5. maijā plkst. 16.00
izstāžu atklāšana
Baldones novada Domē
■■ Baldones mākslas skolas
audzēkņu darbu izstāde
■■ Baldones mākslinieku grupas
izstāde
■■ Baldones mākslas studijas
izstāde
■■ ASV un pasaules skolu jauniešu mākslas izstāde
"Creative Connections"
■■ Starptautisko mākslas konkursu laureātu apbalvošana
Visi laipni aicināti!

Par teritorijas sakopšanu
Nobeigums. Sākumu lasiet 3. lpp.

Pieminēt sanākušos uzrunā Domes
priekšsēdētāja Karina Putniņa

Vai Tu nepārmaksā par
savām kompensējamām zālēm?
Pavaicā ārstam un farmaceitam par
iespēju iegādāties kompensējamās
zāles ar mazāko pacienta
līdzmaksājumu!
Pacienta
līdzmaksājums

Ls 0

Ls 5.00

Ls 1.00

6.00

LS

5.00

LS

Zāļu cena

LS

Valsts
apmaksātā
cena Ls 5

10.0

Zāles tiek kompensētas pacientiem, kuri slimo ar noteiktām smagām, hroniskām slimībām.
Daudzām kompensējamām zālēm ir vienāda iedarbība. Valsts kompensācijas daļa - 100%,
75% un 50% apmērā - tiek aprēķināta no lētāko vienādas iedarbības zāļu cenas. Pērkot
dārgākas zāles, starpība starp lētākajām un dārgākajām zālēm jāpiemaksā pacientam.
Ārstējies nepārmaksājot!
Vairāk informācijas: www.vec.gov.lv
tālrunis: 67387651

vumā "Baldones Ziņas" un vietnē
www.baldone.lv. (..)"
Baldones novada Dome, atklāti
balsojot "par " – 13 balsis, "pret" –
nav, " atturas" – nav, nolemj:
1) "Spodrības mēnesī", no
15. aprīļa līdz 15. maijam, organizēt teritorijas sakopšanas darbus
Baldones novada administratīvajā
teritorijā saskaņā ar Baldones pašvaldības saistošajiem noteikumiem
Nr. 13 "Baldones novada sadzīves
atkritumu apsaimniekošanas noteikumi" un saistošajiem noteikumiem Nr. 18 "Baldones novada
teritorijas uzturēšanas, labiekārtošanas un aizsardzības noteikumi";
2) iedzīvotāju informēšanai,
lēmumu publicēt pašvaldības
laikrakstā "Baldones Ziņas" un
pašvaldības interneta vietnē www.
baldone.lv.
Karina Putniņa,
sēdes vadītāja

Mūžībā pavadīti
Ludis Alksnis – 72 gadi
Silvija Ansone – 77 gadi
Olga Grīnberga – 79 gadi
Izsakām patiesu līdzjūtību
piederīgajiem.

• Tirgošanos un kaulēšanos,
• šūpošanos,
• olu ripināšanu,
• atrakcijām,
• foto salonu,
• modes skati,
• rotu gatavošanu,
• olu kaujām,
• Lieldienu omletes
gatavošanu,
• brīvo mikrofonu,
• dziesmām un dejām u. c.
Līdzi jāņem krāsotas olas,
draisks noskaņojums, labs
prāts un gaišas domas!
Lai mums izdodas!
4. maijā 12.00
Baldones kinoteātrī
Jauno dziedātāju konkursa
"VĀVERCIEMA
LAKSTĪGALAS"
pirmās kārtas noklausīšanās
koncerts.
IEEJA – saldumiņi
konkursantiem.
6. maijā 19.00
vidusskolas zālē
MĀTES DIENAI VELTĪTS
KONCERTS.
Mīļās, mēs jūs ļoti gaidīsim!
7. maijā 18.00 Rīgā
"AVE SOL" koncertzālē
Citadeles ielā 7
Koklētāju ansambļa
"DZĪTARI" 20 gadu jubilejas
koncerts.
IEEJA BRĪVA.
Esat mīļi aicināti!
13. maijā 18.00
Domes zālē
Kora "DZIEDĀTPRIEKS"
25 gadu jubilejas koncerts.
Mēs jūs gaidīsim!
Ieeja brīva.
20. maijā 19.00
vidusskolas zālē
Pašdarbnieku atrādīšanās
koncerts.
Nāc un novērtē! Ieeja brīva.
22. maijā 14.00 Rīgā
koncertzālē "MAZĀ ĢILDE"
vokālā ansambļa
"SPULDZĪTES VĒJĀ"
10 gadu jubilejas koncerts.
Gaidīsim!
29. maijā 12.00 kinoteātrī
Jauno dziedātāju konkursa
"VĀVERCIEMA
LAKSTĪGALAS" fināls.
Atnāc gan!
Ieeja – kārumiņi konkursantiem.

Baldones jaundzimušie
Sandra Bēmere
Kate Jaudzema
Ketija Krūmiņa
Sirsnīgi sveicam vecākus
un vecvecākus!

Sveicam Baldones
jaunlaulātos!
Jānis Bērziņš
un
Sintija Alferova

Lai mākoņi izklīst, saule laistās,
Lai cerību koki debesis skar,
Lai visu labo, cēlo un skaisto
Dzīvē vēl izbaudīt var.

Sirsnīgi sveicam
aprīļa jubilārus!
Voldemārs Vīlipsons – 99;
Lilija Bēra – 92;
Stefānija Antone – 88;
Ilga Galdiņa – 87;
Nikolajs Belovs – 85;
Henija Mukāne – 85;
Zina Putniņa – 84;
Juzefa Račko – 84;
Artūrs Danebergs – 83;
Zinaida Ščekalo – 83;
Jānis Mendziņš – 82;
Lūcija Markova – 81;
Valija Meņģele – 81;
Vera Pauče – 80;
Valentīna Suķe – 75;
Skaidrīte Velta Zilvestere – 75;
Valentīna Bizūne – 70;
Elmārs Daude – 70;
Māra Ķenga – 70;
Gunta Riževa – 70;
Rasma Sīga – 70;
Henrihs Strods – 70;
Aleksandrs Veide – 70;
Viktors Zaharovs – 70.

3. jūnijā 22.00 Vanagkalnu
estrādē
Sezonas atklāšanas
zaļumballe, kurā spēlēs grupa
"ZEĻĻI".
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