BaldonesnovadaDomesizdevums

Domes sēdes notika 16. novembrī, 7. decembrī un ārkārtas
sēde 25. novembrī.

Finanšu un attīstības
jautājumi:

• tika apstiprināti grozījumi
pašvaldības 2011. gada budžetā;
• Dome apstiprināja teritorijas
plānotāju Pauli Grantu par pašvaldības pārstāvi Rīgas plānošanas
reģiona konsultatīvajā komisijā;
• Dome apstiprināja noteikumus par pašvaldības sniegto pakalpojumu maksu;
• deputāti piekrita pagarināt
līdz 1.04.2012. nekustamā īpašuma nodokļa parāda nomaksu
vienam īpašumam;
• tika uzņemti pašvaldības bilancē 3 nekustamie īpašumi un
likvidētās SIA “Sociālās aprūpes
centrs “Baldone”” pamatlīdzekļi
(zeme, ēka un SIA daļas);
• Dome atteicās no iespējas
paturēt par izsoles sākumcenu
vienu izsolē nepārdoto nekustamo īpašumu;
• tika noteikts algas palielinājums no 1.01.2012. skolēnu moderno deju treneriem pieaugušā
darba apmēra dēļ.

Zemes lietas:

• tika piešķirtas adreses īpašumos, kur uzsākts būvniecības
process;
• Dome atļāva uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumos
“Saulsargi” un “Kūmiņi”;
• tika mainīts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis uz neapgūtu
vienģimeņu, divģimeņu individuālo māju apbūvi īpašumiem
“Īrisi” un “Ziedkalni”;
• Dome piekrita nekustamo
īpašumu Senču ielā 4 un 6 apvienošanai.

Sociālie jautājumi:

• Dome pieņēma Sociālā dienesta vadītājas atlūgumu un apstiprināja konkursa nolikumu
uz vakanto Sociālā dienesta vadītāja vietu;
• tika atjaunots sociālā dzīvokļa
īres līgums uz dzīvokli “Ebes 1”- 7.

Dažādi jautājumi:

• Dome piekrita piešķirt
Baldones Mūzikas skolai Jāņa
Dūmiņa vārdu;

• par izpilddirektores pienākumu pildītāju I. Simsones darba
nespējas laikā tika apstiprināta
finansiste un grāmatvedības vadītāja Evija Arāja.
Domes ārkārtas sēdē tika izskatīts viens jautājums: par sarunām ar Ministru kabinetu (MK)
par pašvaldības ņemtā kredīta
skolas rekonstrukcijai dzēšanu.
Dome piekrita MK piedāvātajam
variantam par Ls 200 000 dzēšanu un vienošanās parakstīšanu,
kā arī pilnvaroja Domes priekšsēdētāju K. Putniņu turpināt
sarunas par iespējami lielākas
summas dzēšanu un parakstīt
vienošanos. Pēc pašvaldības lūguma, šis jautājums tika iekļauts
Latvijas Pašvaldību savienības
un MK ikgadējo sarunu tematikā, par ko tiek parakstīts LPS un
MK vienošanās un domstarpību protokols. Dome lūdza dzēst
visu atlikušo kredīta summu –
Ls 1 016 470, kam Finanšu ministrija nepiekrita, jo tas palielinot 2012. gada budžeta deficītu.
25. novembrī Dome saņēma FM
priekšlikumu par Ls 200 000
dzēšanu, tādēļ tika sasaukta Domes ārkārtas sēde. MK komisijas
sēdē 28. novembrī tika iesniegts
šis kompromisa piedāvājums –
dzēst Ls 200 000 proporcionāli
2012. un 2013. gadā, šajos gados
neiekasēt kredīta pamatsummu
un ietaupītos līdzekļus novirzīt
skolas celtniecības turpināšanai. Sarunas par lielākas summas dzēšanu bija nesekmīgas.
Nelīdzēja arī VARAM ministra
E. Sprūdža atbalsts, tādēļ 5. decembrī trīspusēja vienošanās
starp FM, VARAM un Baldones
Domi tika parakstīta. Labāk zīle
rokā, nekā mednis kokā. Valdības nāk un iet. Kas zina, kas var
mainīties nākotnē, taču mums
vismaz būs līdzekļi darbu turpināšanai un arī procenti būs
jāmaksā mazāk. Vēl situācija var
mainīties valsts budžeta apstiprināšanas procesā Saeimā, taču
cerēsim, ka ne uz slikto pusi.
Karina Putniņa,
Domes priekšsēdētāja

“Baldones Goda pilsonis” –
Māra Skuja

Šogad “Baldones Goda
pilsoņa” nosaukums par ieguldījumu Baldones novada
attīstībā, dibinot Baldones
Mūzikas skolu un Baldones
Mākslas skolu un sistematizējot un vācot materiālus
muzeja fondam, tika piešķirts
baldonietei Mārai Skujai.
Māra Skuja joprojām strādā
Baldones novada pašvaldībā par
muzeju fondu glabātāju. Viņa
devusi lielu ieguldījumu Baldones attīstībai un nākotnei. Ar
Māras Skujas līdzdalību dibināta
Baldones Mūzikas skola un Baldones Mākslas skola, viņa bijusi
iniciatore laikraksta “Baldones
Ziņas” izdošanai. Joprojām aktīvi darbojas muzeja krājumu
sistematizācijā un fondu papil-

Iedzīvotāju
ievērībai
Saistībā ar to,
ka visa 2011. gada
garumā atvaļinājumu laikā Domes
darbinieki reizi
nedēļā pieņēma apmeklētājus
un kārtoja steidzamus jautājumus, jo līdzekļu taupības nolūkā lielākajai daļai netika nozīmēti aizvietotāji, kā arī saskaņā
ar Koplīgumu šā gada 27., 28.,
29. un 30. decembrī darbiniekiem tiks kompensētas atvaļinājumā nostrādātās dienas un
darbiniekiem būs brīvdienas.
Tomēr, lai iedzīvotājiem būtu
iespējams kārtot steidzamus
jautājumus, šajos datumos ar
saīsinātu darba laiku (līdz plkst.
14.00) strādās Domes kase un
grāmatvedība, Bāriņtiesa un
Dzimtsarakstu nodaļa.
Steidzamos gadījumos lūdzam zvanīt Pašvaldības policijai pa tālr. 67932102, kura
palīdzēs sameklēt vajadzīgo
darbinieku.
Dome

Foto: no M. Skujas arhīva

Domes aktualitātes

Decembris 2011

dināšanā, sagatavojusi materiālus grāmatas par Baldoni izdošanai. Jau vairākkārt izvēlēta par

Baldones Pensionāru padomes
priekšsēdētāju.
Elīna Ķempele

Kad zemi apmirdz Ziemassvētku zvaigznes,
Lai mūsu sirdī iemājo balts prieks,
Lai vēji visas bēdas projām aiznes
Un pats sev nejūties kā parādnieks.
Lai mūžam staro Ziemassvētku zvaigznes
Un zemei pāri baltu mieru lej,
Ar klusinātu dziesmu gaismu atnes
Un visās sirdīs mīlestību sēj.
( J. Tabūne)
Vēlam priecīgus un siltus Ziemassvētkus savu mīļo
lokā un veiksmes pilnu jauno 2012. gadu!
Dome

Dāvana Ziemassvētkos visiem
baldoniešiem
Decembra vidū mūs sasniedza
ziņa, ka astronomijas kartēs ir
reģistrēta mazā planēta, kas nes
Baldones vārdu. Planētu 2008. gadā atklāja Baldones observatori-

jas pētnieki. Datu pārbaude un
formalitāšu nokārtošana prasīja
trīs gadus, bet galu galā – mums
tagad ir sava planēta!
Dome
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Ķekavas novada Pašvaldības policijas
īss pārskats par 2010. gada
decembri Baldones novadā

Saņemti izsaukumi – 47.
• Ģimenes/kaimiņu konflikti – 8;
• Valsts policijas iestādēm nepieciešama palīdzība – 0;
• Jebkāda veida darbība, kas
rada troksni un traucē apkārtējo
iedzīvotāju mieru – 2;
• Citi izsaukumi – 37.
Saņemtie iesniegumi – 10.
Aizturētās personas – 5:
• Uz iesnieguma pamata – 2;
• LAPK 251, 252. pants (protokola sastādīšanai) – 2;
• Citi aizturēšanas iemesli – 1.
Sastādīti administratīvie protokoli – 11:
• 67. p. (koku patvaļīga ciršana un bojāšana) – 1;
• 171. p. 1. daļa (alkohola lietošana sabiedriskā vietā) – 1;
• 171.1. p. 1. daļa (alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo
vielu lietošana vai atrašanās alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu ietekmē, ja pārkāpumu
izdarījis nepilngadīgais) – 1;
• 140. p. (ceļu aizsardzības noteikumu pārkāpšana) – 1;

• 149. 23. p. 2. daļa (gājēju
un pasažieru izdarītie pārkāpumi) – 3;
• 167. p. (sīkais huligānisms) – 2;
• 172. p. (nepilngadīgā iesaistīšana alkoholisko dzērienu lietošanā vai nepilngadīgā novešana
līdz dzēruma stāvoklim) – 1;
• Baldones novada saistošie
noteikumi – 1.
• 149. 10 apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšana
Baldones novadā – 1.
Nodoti materiāli, informācija – 13:
• Bāriņtiesa – 1;
• Valsts policijas iestādēm – 5;
• citām iestādēm – 7.
Preventīvie pasākumi – 2.
Sabiedriskās kārtības nodrošināšana masu pasākumos
un tiesas sprieduma izpildes
laikā – 2.
Dzīvnieku patversmē nogādāti dzīvnieki – 2.
Māris Bomiņš,
Ķekavas novada Pašvaldības
policijas priekšnieks

Baldones novada Dome izsludina atklātu konkursu uz

Sociālā dienesta vadītāja amatu

Prasības:
• vismaz 2. (otrā) līmeņa augstākā izglītība ekonomikas vai finanšu
jomā, sociālā darbinieka (pedagoga), jurista profesijā;
• pieredze sociālā darba jomā, bet darba pieredze pašvaldību struktūrvienībās vai pašvaldībā tiks uzskatīta par priekšrocību;
• teicamas valsts valodas zināšanas, angļu (vācu) un krievu valodas
zināšanas;
• zināšanas grāmatvedībā, plānošanā, budžeta izstrādē, personālvadībā;
• labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office, Open Office);
• pieredze darbā ar klientiem;
• pieredze projektu izstrādē un ieviešanā;
• teicamas analītiskās, plānošanas, sadarbības un loģiskās spējas, augsta atbildības izjūta un precizitāte;
• pašvaldību regulējošo normatīvo aktu, tostarp nodokļu, grāmatvedības, sociālā darba normatīvo aktu pārzināšana;
• spēja organizēt padoto darbinieku darbu.
Iesniedzamie dokumenti:
• dzīves apraksts (CV), pieteikuma vēstule, izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu apliecinātas kopijas, jāuzrāda oriģināli;
• valsts valodas prasmes dokuments (ja nepieciešams);
• atsauksmes no iepriekšējās darbavietas (ieteicams);
• citi dokumenti, kas apliecina pretendentam izvirzīto prasību izpildi.
Dokumenti personīgi jāiesniedz Baldones novada Domes Juridiskajā dienestā līdz 12. janvārim – Baldone, “Pārupes”, LV 2125. Ar amata pretendentu
konkursa nolikumu var iepazīties Baldones novada pašvaldības vietnē www.
baldone.lv sadaļā "Pašvaldība" – "Nolikumi".
Uzziņas pa tālr. 67932350,6 7350996 vai mob. tālr. 29481113.
Darba vieta: Baldones novads, Baldones pagasts, “Pārupes”.
Konkursa beigu datums: 2012. gada 12. janvāris.

Būvvalde informē
Saņemtie būvniecības iesniegumi – uzskaites kartes 2011. gada novembrī
Nr.p.k. Būves adrese

Būves nosaukums
Būvvaldes lēmums
“Stigas ceļš”, Baldones pagasts, Meža autoceļš
Izsniegt PAU*
Baldones novads
2.
“Melnjauktuves 2”, Baldones pagasts, Dzīvojamā māja ar saimniecības Izsniegt PAU*
Baldones novads
ēku
* PAU – Plānošanas un arhitektūras uzdevums.
1.

Informāciju sagatavoja Evita Grinfelde

Rīgas Apriņķa Avīze

2011.gadadecembris
Piektdiena, 25. novembris, 2011

Par šo un to
Par plaši izplatītu praksi kļuvusi biļešu neņemšana sabiedriskajā
transportā. Pasažieri acīmredzot
nesaprot vienkāršu patiesību, ka tā
tiek nodarīti ievērojami zaudējumi
pārvadātājiem. Tā kā 2012. gadā
būtiski tiks samazināta zaudējumu
kompensācijai paredzētā summa
valsts budžetā, tad gaidāms bumeranga efekts – biļešu cenu celšana
vai reisu skaita samazināšana. Tas
neapmierinās nevienu pasažieri, it
sevišķi tos, kas sabiedrisko transportu izmanto diendienā, lai dotos
uz darbu. Tādēļ aicinām pasažierus
būt apzinīgākiem un ņemt biļeti,
bet, ja to neizsniedz, pašiem pieprasīt un ziņot Rīgas taksometru
parkam par negodīgiem vadītājiem.
***
Baldones “nūjotāji” ir sašutuši
par stadiona tuvumā dzīvojošiem
suņu īpašniekiem, kuri savus mīluļus izved pastaigā uz stadionu.Ja
katram būtu līdzi maisiņš un lāpstiņa, ar ko savākt suņu atstātās “pēdas”, tad tā būtu puse bēdas. Diemžēl mūsu sportistiem un bērniem
nākas sportot pieķēzītā sporta laukumā. Lūdzam katru, kas pamana
šādu neapzinīgu suņa saimnieku,
ziņot par to Pašvaldības policijai,
lai varētu sastādīt administratīvo
protokolu, tālr. 29171601. Vēl labāk, ja izdodas šo faktu nofotografēt – tad ir arī pierādījumi.
***
27., 28., 29. un 30. decembrī
lielākā daļa Domes administrācijas

darbinieku izmantos saskaņā ar
koplīgumu pienākošās brīvdienas
par iedzīvotāju pieņemšanu atvaļinājuma laikā. Šajās dienās strādās
kase, grāmatvedība, Dzimtsarakstu nodaļa, Bāriņtiesa. Ārkārtas gadījumā varat zvanīt grāmatvedībai
(tālr. 67932431), kuras darbinieki
palīdzēs problēmu nokārtot.
***
Decembra sākumā tika sacelta
liela ažiotāža ap bērnunama slēgšanu. Iespējams, daļai iedzīvotāju situācija joprojām nav skaidra. Tādēļ
īsumā vēlreiz izskaidrošu šo problēmu. Bērnunamu pārņēmām no
Rīgas rajona padomes 2009. gada
septembrī. Togad naudas bija diezgan, bet 2010. gadā jau radās deficīts,
jo bērnu uzturēšanos iestādē jāapmaksā tai pašvaldībai, kura bērnu ievieto bērnunamā. Tā kā namā vidēji
uzturējās 8–13 bērni, viena bērna
izmaksas dienā 2010. gadā sasniedza pat Ls 20 un vairāk. Tādu naudu
neviena pašvaldība nebija ar mieru
maksāt, jo citos bērnunamos, kur ir
vairāk bērnu, izmaksas ir aptuveni
Ls 8 dienā. Dome noteica pazeminātu maksu, t. i., Ls 10 dienā par 1–2
bērniem un Ls 8 dienā par 3 un vairāk bērniem no vienas pašvaldības,
cerot tā palielināt bērnu skaitu, taču
tas neizdevās. Līdz ar to 2010. gadā
no pašvaldības budžeta bērnunama
uzturēšanai piemaksājām Ls 26 000,
bet 2011. gadā šī piemaksa jau ir
Ls 40 000, jo izdevumi plānoti
Ls 81 265, ieņēmumi iespējami

Ls 36 000, Baldones bērnu īslaicīga uzturēšanās bērnunamā mums
izmaksāja Ls 4500. Patlaban tur
mūsu bērnu nav, jo visus ievietojam
audžuģimenēs, kas ir gan lētāk, gan
pareizāk un valsts politikai šajā jautājumā atbilstošāk. Šobrīd bērnunamā ir bērni no Ādažiem, Ropažiem,
Mārupes, Sējas, Valmieras, Babītes,
Olaines un Kalvenes. Faktiski mēs
ar savu naudu palīdzam šīm pašvaldībām rūpēties ar saviem bāra
bērniem. Tādēļ atkārtoti tika risināts
jautājums par iestādes slēgšanu. Taču
tas nenozīmē, ka ēka nav jāizmanto.
To var iznomāt pasākumiem, lai vismaz segtu uzturēšanas izmaksas. Pilnīgi muļķīgi ir runāt par to, ka Dome
varētu šo pili atsavināt. Darba grupa,
kura apsekoja visus pašvaldības īpašumus, tādu priekšlikumu netika
iesniegusi. Ja attiecīgās pašvaldības
būs ar mieru segt patiesās izmaksas
vai arī izdosies projekts par papildu
klientu piesaistīšanu, jautājums par
slēgšanu vairs nebūs aktuāls, taču
nelieli ziedojumi problēmu neatrisinās vai arī atrisinās to uz neilgu laiku.
Nākamgad situācija būs tāda pati.
Visiem, kas emocionāli pārmet Domei nerēķināšanos ar bērniem, jāsaprot, ka par mūsu pašvaldības bērniem esam parūpējušies, bet sociālās
iestādes uzturēšana citu pašvaldību
vajadzībām nav mūsu uzdevums un
tāds politisks lēmums sagādā Baldones pašvaldībai lielus zaudējumus.
Par šo naudu mēs varētu būtiski sakārtot savas iestādes vai pašvaldības
teritoriju un tās infrastruktūru.
Karina Putniņa,
Domes priekšsēdētāja

Būvatļauja un tās derīguma termiņš
Pēc visu projektēšanas stadijā
nepieciešamo darbību veikšanas un
projekta saskaņošanas, lai persona
varētu sākt būvniecību, tai jāsaņem
būvatļauja Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētajā kārtībā.
Būvatļaujai ir jābūt derīgai
visu būvdarbu veikšanas laiku līdz
būves pieņemšanai ekspluatācijā.
Būvatļauja ir uzskatāma par nederīgu, ja tai ir beidzies derīguma
termiņš, tā ir anulēta/atcelta vai
tās darbība ir apturēta. Būvdarbu
veikšana bez būvatļaujas kvalificējama kā patvaļīga būvniecība.
Saņemtā būvatļauja ir apliecinājums būvprojekta atbilstībai
vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam, kā arī plānošanas un
arhitektūras uzdevumam un citām
tehniskām prasībām.
Būvatļaujas izdošanas un tās
derīguma termiņa nosacījumi:
1) pirms būvatļaujas izsniegšanas būvinspektors veic paredzētās būves īstenošanas vietas
pārbaudi, lai pārliecinātos par
patvaļīgas būvniecības neesamību

(Vispārīgie būvnoteikumu 1181 );
2) ja tiek konstatēts, ka būvdarbi ir sākti pirms būvatļaujas
izdošanas, būvinspektors par pārkāpumu sastāda administratīvā
pārkāpuma protokolu par Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksa 152. panta 1. vai 2. daļā
minēto pārkāpumu un izdod
būvatļauju, ja nav citi šķēršļi vai
iemesli būvatļaujas izsniegšanai;
3) saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu 118. punktu un Apbūves noteikumiem būvatļauju
izdod uz termiņu ne īsāku par
1 gadu un ne garāku kā 2 gadi,
ņemot vērā pasūtītāja iesniegumā
norādīto būvdarbu termiņu.
Būvatļauja ir administratīvais
akts. To saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 47. pantu ir
iespējams pagarināt, ja ir saņemts
attiecīgs pasūtītāja vai būvētāja
iesniegums. Iesniegums par būvatļaujas derīguma termiņa pagarināšanu pasūtītājam vai būvētājam būvvaldē ir jāiesniedz pirms
būvatļaujas derīguma termiņa

beigām. Iesniegumā iesniedzējam
jānorāda arī vēlamais termiņš,
līdz kuram jāpagarina būvatļauja.
Būvatļauju var anulēt vai atcelt
būvvalde vai vietējās pašvaldības
dome, ja pasūtītājs vai būvētājs
neievēro likumā noteikto būvniecības kārtību, gada laikā no būvatļaujas saņemšanas dienas nesāk
būvdarbus vai pašvaldībā nereģistrē būvdarbu pārtraukumu, kas
ilgāks par gadu (Būvniecības likums, 13. panta ceturtā daļa).
Saskaņā ar iepriekš rakstīto
aicinu būvētājus pārbaudīt savu
būvatļauju derīguma termiņu un
doties uz būvvaldi, lai to pagarinātu. Ilgstošas nepagarināšanas
gadījumā būvvalde būvatļauju
anulēs. Saskaņā ar Baldones novadā esošajām būvnodevām laikus
pagarināt būvatļauju dzīvojamās
mājas būvniecībai izmaksās Ls 5,
bet ar agrāk beigušos derīguma
termiņu Ls 40.
Jānis Fricsons,
Baldones novada Domes
būvinspektors
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Nākamgad mežu
cirtīs mazāk, nekā bija plānots

Tā kā Baldones novadā notiek jauna teritorijas plānojuma
un attīstības programmas izstrāde, atsaucoties uz iedzīvotāju
jautājumiem par Baldones novada mežos vairākās vietās iezīmētiem kokiem un platībām, Dome
oktobrī vērsās a/s “Latvijas valsts
meži” (LVM) Zemgales mežsaimniecībā ar lūgumu informēt
par plānotajām darbībām un
mežu ciršanu 2012. gadā.
Saņēmām LVM Zemgales
mežsaimniecības izsmeļošu skaidrojumu un plāna materiālus, kas
apliecināja, ka LVM 2012. gadā
Baldones novadā plāno vērienīgu
un koncentrētu mežu izciršanu galvenajās cirtēs. Plānots bija nocirst
turpat 400 ha pieaugušas meža audzes, kopumā aptuveni 170 000 m³
koksnes. Vairākas kailcirtes bija
izvietotas potenciālajās rekreācijas
teritorijās, piemēram, ap Riekstukalnu, kā arī pilsētas robežai piegulošajos mežos un gar autoceļiem.
Saprotot situācijas nopietnību, Vides komisija izanalizēja
situāciju un konstatēja, ka, plānojot ciršanu, netika ņemts vērā:
• Rīgas plānošanas reģiona attīstības stratēģija (2000.–2020. gadam), kurā Baldones novada meži
ir minēti kā nozīmīgi tūrisma,
ārstniecisko dūņu un minerālūdeņu resursu saglabāšanai, kas ir
svarīgi arī Rīgas reģiona attīstībā;
• spēkā esošais Baldones novada ar lauku teritoriju plānojums 2006.–2018. gadam, kurā
teikts, ka Baldones pašvaldība
Rīgas reģiona kontekstā plānota
kā Rīgas zaļā loka vides aizsardzības un rekreācijas telpa un
Baldone kā zaļa, klusa pašvaldība
un kūrortpilsēta;
• Baldones novadā notiek
jauna teritorijas plānojuma un
attīstības programmas izstrāde;
• Baldones novada Domes
2010. gada 21. aprīļa sēdē noteiktā pilsētas potenciālā meža
aizsargjosla;
• ilgtspējīgi meža apsaimniekošanas principi, kas noteikti
PEFC un FSC standartos, pēc kuriem LVM ir sertificēti.
Arī Meža likumā teikts, ka
meža apsaimniekošana nedrīkst
būt pretrunā ar teritorijas attīstības
plānošanas dokumentu prasībām.

Tika izvērtētas
iespējamās sekas

Izvērtējot iespējamās sekas,
konstatēts, ka kailciršu koncentrācija un lielais cirsmu apjoms radīs
ainavas fragmentāciju, būtiski

ietekmēs bioloģisko daudzveidību. Vairākas Baldones iedzīvotāju
paaudzes dzīvos no ainaviskā viedokļa faktiski degradētā vidē.
Šādas ciršanas intensitātes
rezultātā no Baldones apkaimes mežiem tiks izvesti aptuveni 136 000 tonnu (5000 kravu).
Tas ievērojami ietekmēs ne tikai
vietējās nozīmes, bet arī Latvijas
nozīmes ceļu tīklu, arī autoceļu
P89, kas jau tagad vietām ir uz
sabrukuma robežas.
Izstrādājot un izvedot kokmateriālus ievērojamos daudzumos, arī naktīs, tiks traucēts vietējo iedzīvotāju miers un pieaugs
neapmierinātība.
Vairāku kailciršu dēļ, kas plānotas potenciālajās rekreācijas
teritorijās, piemēram, ap Riekstukalnu, kas veidojas par vienu no
populārākajām slēpošanas un
aktīvās atpūtas vietām Rīgas tuvumā, šīs teritorijas nevarēs izmantot rekreācijai, kā tas plānots
jaunajā teritorijas plānojumā.
Turpmāk Baldones novada
Domes ieņēmumi samazināsies,
jo par jaunaudzēm, piemēram,
priežu audzēm līdz 40 gadu vecumam, no LVM netiks iekasēts
zemes nodoklis.
Baldones novada Domes un
LVM Zemgales mežsaimniecības
sarunas neradīja pārliecību, ka
situācija varētu mainīties, tādēļ
Vides komisija sagatavoja vēstuli,
kuru nosūtīja Latvijas Valsts prezidentam, LR Ministru prezidentam un citām institūcijām.
Vienlaikus ar iedzīvotāju iniciatīvas grupas un pensionāru
padomes atbalstu sākām vākt iedzīvotāju parakstus. Divu nedēļu
laikā tika savākti 1244 paraksti,
kas kalpoja mums turpmāk kā arguments sarunās ar LVM. Paldies
visiem iedzīvotājiem par atsaucību un Mūsu Baldonei par atbalstu!

Turpmākās sarunas un
risinājumi

Abpusēji vienojoties, sākām
sarunas, kas brīžam izvērtās kā
vētrainas diskusijas. Vides komisija kopā ar novada teritorijas
plānojuma izstrādes darba grupu
vispusīgi izanalizēja esošo situāciju un plānoto cirsmu iespējamo
ietekmi uz Baldones novada attīstību. Ņemot vērā, ka Baldone ir
iekļauta Pierīgas areālā, mūsu uzdevums ir rezervēt zaļās teritorijas arī Rīgas iedzīvotāju interesēs.
Tāpēc ierosinājām daļu saimniecisko mežu aizstāt ar rekreācijas
mežiem. Saņēmām arī atbalsta

vēstuli no Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas Konsultatīvās padomes, kura
izteica aicinājumu LVM nesākt
koku ciršanu kailcirtēs Baldones
novada teritorijā, kamēr nav veikta mežu ekoloģiskās un sociālās
nozīmes izvērtēšana.
Katrs Vides komisijas loceklis darīja visu iespējamo, tomēr
vislielākā pateicība mūsu iedzīvotājai, LU Bioloģijas fakultātes
pasniedzējai, Vides komisijas loceklei Brigitai Laimei, kuras pieredze, zināšanas un neatlaidība
sarunās daudz ko izšķīra. Pēdējā
sanāksmē 8. decembrī vienojāmies, ka LVM neveic ciršanu vietās, kur savstarpēji nav saskaņots
teritoriālais zonējums, zonējuma
saskaņošanas termiņš – 2012. gada 1. marts un no 2012. gada pirmā janvāra LVM var uzsākt ciršanu teritorijā starp Baldones–Rīgas
šoseju – Bauskas–Rīgas šoseju un
Iecavas ceļu. Lai sāktu ciršanu,
Zemgales mežsaimniecība veic
ciršanas pārplānošanu, samazinot
cirsmu intensitāti un izvietojumu.
Tāpat LVM pārstāvji apņēmās
informēt Baldones novada iedzīvotājus par mežsaimniecisko darbību un vietējo iedzīvotāju ieguvumiem no tās sabiedriskās apspriešanas laikā.
Saprotot, ka LVM darbības
prioritāte ir koksnes ieguve un
Baldones novadā vēsturiski ir
uzkrājušās daudz pieaugušas mežaudzes, koku ciršana notiks. Tomēr svarīgi, lai tā notiktu saskaņā
ar Rīgas plānošanas reģiona attīstības mērķiem un prioritātēm,
kā arī tiktu ņemtas vērā vietējo
iedzīvotāju intereses un tiktu saglabātas Baldones novada dabas
vērtības.
Aicinām visus baldoniešus arī
turpmāk aktīvi iesaistīties novada teritorijas plānojuma izstrādē
un apspriešanā un izteikt priekšlikumus par iespējamām zaļajām
un rekreācijas teritorijām, jo tikai
tajās būs iespējams noteikt ciršanas ierobežojumus, kas attieksies
uz visiem meža īpašniekiem, arī
privātajiem.
Tikai no katra līdzdalības
būs atkarīgs, kāds mūsu novads
izskatīsies nākotnē. Pirmā teritorijas plānojuma redakcijas apspriešana paredzēta jau janvāra
beigās, tādēļ lūgums nekavēties.
Plašāka informācija Domes vietnē www.baldone.lv sadaļā “Teritorijas plānojums”.
Vides komisijas vārdā –
Sarmīte Grundšteine
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Konkursa “Baldones
sakoptākais nams un lauku
sēta 2011” rezultāti
Uzvarētāji

• “Sakoptākā ģimenes māja”:
1. vieta – naudas balva Ls 50
(piecdesmit lati): Rīgas iela 26,
īpašnieks Indra Alpa;
2. vieta – naudas balva Ls 40
(četrdesmit lati): Pilskalna iela 9,
īpašnieks Uldis Siliņš;
3. vieta – naudas balva Ls 30
(trīsdesmit lati): Avotu iela 12,
īpašniece Ineta Romanovska.
• Veicināšanas balva – Ls 20
(divdesmit lati): “Par plašāko
dekoratīvo augu kolekciju” –
Ziedu iela 2, īpašniece Lucija
Ciseļonoka.
• “Skaistākais jaundārzs”:
1. vieta – naudas balva Ls 50
(piecdesmit lati): Daugavas iela 26,
īpašniece Marika Vaivode;
2. vieta – naudas balva Ls 40
(četrdesmit lati): Priežu iela 3,
īpašniece Ināra Laizāne;
3. vieta – naudas balva Ls 30
(trīsdesmit lati): Ošu iela 5-1,
īpašnieks Jānis Juzefovičs.
• Veicināšanas balva – Ls 20
(divdesmit lati): “Par skaistākā
pusdārza izveidošanu” – Kastaņu iela 3, īpašniece Aija Zadovska;
• “Sakoptākā daudzdzīvokļu
mājas teritorija”:

1. vieta – naudas balva Ls 50
(piecdesmit lati): Rīgas iela 67,
pārstāve Rasma Bērziņa;
2. vieta – naudas balva Ls 40
(četrdesmit lati): Daugavas iela
15, pārstāve Dace Pokšāne;
3. vieta – netika piešķirta.
• Veicināšanas balva – Ls 20
(divdesmit lati): Daugavas iela 9,
pārstāve Maija Prancāne.
• “Skaistākais ainavu dārzs:”
1. vieta – naudas balva Ls 50
(piecdesmit lati): Priežu iela 16,
īpašnieks Dolmatovs Gunārs.
• “Sakoptākā uzņēmuma
teritorija:”
• Veicināšanas balva – Ls 30
(trīsdesmit lati): “Par krāsainākajiem apstādījumiem pie uzņēmuma” – Rīgas iela 85 , i/k
“Juvis-V”, Irina Visocka.
• “Skatītāju simpātija”: veicināšanas balva – Ls 20 (divdesmit lati): Ošu iela 5-1 īpašnieks
Jānis Juzefovičs.
Katram 1. vietas ieguvējam
tiek dāvināta pie ēkas sienas pieliekama atzinības plāksne. Visi
1.–3. vietas un veicināšanas balvu ieguvēji tika apbalvoti ar Baldones novada Domes atzinības
rakstiem.
Dome

“Latvijas Pasts” informē

Sakarā ar VAS “Latvijas Pasts”
pāreju uz piecu darba dienu nedēļu no 2012. gada 1. janvāra
pasta sūtījumu piegāde klientiem
tiks nodrošināta no pirmdienas
līdz piektdienai. Tas nozīmē arī
darba laika izmaiņas 365 pasta
nodaļās, tostarp Baldones novada teritorijā.
No 2012. gada pasta sūtījumu
piegāde ikvienam klientam – gan
fiziskai, gan juridiskai personai –
tiks nodrošināta no pirmdienas
līdz piektdienai. “Latvijas Pasts”
aicina klientus īpašu uzmanību
pievērst pasta pakalpojumu vietās izvietotajai informācijai par A
klases vēstuļu nosūtīšanas laiku.
Sakarā ar “Latvijas Pasta” darbības izmaiņām no 2012. gada
1. janvāra tiks grozīts darba laiks

Baldones pasta nodaļā, Baldonē,
Rīgas ielā 87:
Rīgas iela 87, Baldone, Baldones nov., LV-2125
P. 8.00–17.00
O. 8.00–19.00
T. 8.00–17.00
C. 8.00–19.00
P. 8.00–17.00
S., Sv. –
Ar pasta nodaļu jauno darba
laiku var iepazīties arī “Latvijas
Pasta” vietnē http://www.pasts.lv/v/
uzzinas/nodaļas/ (vietnē horizontālajā izvēlnē “Uzziņas”; tad vertikālajā izvēlnē (kreisajā pusē) “Pasta
nodaļas un indeksi”; zem kartes ir
paskaidrojošs teksts, kura beigās uz
vārda “šeit” ir saite uz dokumentu ar
jauno darba laiku.
A. Vīcups

Baldoniešu ievērībai

B

aldones novada Domes kasē
par ziedojumiem var iegādāties
Baldones novada 2012. gada
kalendāru ar skaistām mūsu novada
dabas u. c. fotogrāfijām.
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Māra Skuja – “Baldones Goda pilsonis” 2011
– Vai “Baldones Goda pilsoņa” nosaukuma saņemšana
jums bija pārsteigums?
– Jā, biju pat ļoti pārsteigta.
Tajā dienā, kad vajadzēja sveikt
“Baldones Goda pilsoni” 2011
manam jaunākajam dēlam bija
vārda diena, bija ieplānots doties uz Rīgu, uz izrādi “Cīrulīši”
Dailes teātrī. Taču tad no Domes
saņēmu ziņu, ka ne uz kādu Rīgu
braukt nedrīkst, ka paredzēts
svarīgs pasākums... Tad jau, protams, nojautu.
– Ko jums nozīmē šis pagodinājums?
– Tas ir liels gandarījums par
to, ka manis darītais ir ticis novērtēts. Ka esmu bijusi vajadzīga un
noderīga sabiedrībai, baldoniešiem, gan senioriem, gan jauniešiem. Un sajūta, ka esi nepieciešams un vērtīgs kā cilvēks, ja ne
vairs tik daudz ar fizisku darbu,
tad ar savām idejām un pieredzi.
– Lai arī te pavadīti daudzi
ražīgi gadi un Baldone noteikti
kļuvusi par jūsu mājām, tā tomēr nav jūsu dzimtā puse?
– Jā, esmu dzimusi Alūksnē.
Kara laiks stumdīja pa Latviju
šurpu turpu, līdz nonācu Valmierā, kur nodzīvoju un nostrādāju
ilgu laiku, līdz mani pārcēla darbā uz Baldoni par ciemata izpildkomitejas priekšsēdēju. Ļoti labi
atceros to dienu, kad pirmo reizi
ierados Baldonē. Nezinu, kā īsti
braucām, bet labi atceros observatorijas kupolu un to, ka tā bija
ļoti skaista, saulaina 1982. gada
rudens diena. Atceros, ka rajona
sekretāre nosprieda, ka Baldone
ir tāds mazs miestiņš, kluss un
mierīgs, te jau nemaz nebūšot,
ko darīt. Taču izrādījās, ka nemaz
tik mazs un kluss tas miestiņš
nav. Turklāt pati lielākā vērtība –
tik daudz interesantu cilvēku. Un
tā par padomes priekšsēdētāju
nostrādāju līdz 1991. gadam. Šis
bija daudzējādā ziņā interesants
laiks. Tuvojās viena posma noslēgums un pavisam jauna posma
sākums, nebija viegli tā uzreiz
pārkārtoties no vienas iekārtas
pilnīgi citādā. Tas daudziem bija
izaicinājums. Bija jāiemācās dzīvot pavisam jaunā laikā.
– Kas jums pašai sniedz
vislielāko gandarījuma un piepildījuma izjūtu, atceroties šo
posmu?
– Pirmais, kas nāk prātā, ir
sakārtotās ielas un ietves. Piemēram, Pilskalna iela bija katastrofālā stāvoklī. Tas tāpēc, ka
kolhozs atradās vidū, visa lauku
tehnika brauca cauri ciematam,

tāpēc arī ceļi bija tādā stāvoklī.
Domāju, ka daudziem cilvēkiem nozīmīga bija baznīcas
jumta salabošana un baznīcas
gaiļa atjaunošana. Mārtiņš Mačs
seniors ļoti palīdzēja pie gaiļa
reztaurācijas un apzeltīšanas. Un,
protams, Baldones Mūzikas skolas un Baldones Mākslas skolas
izveidošana.
Bija arī dažādi interesanti
kultūras pasākumi. Pēc 1990. gada Baltajā pilī notika kultūras
pēcpusdienas, kurās baldoniešiem bija iespēja tikties ar tādām
personībām kā Elza Radziņa,
Vidvuds Eglītis, Lāsma Kugrēna,
Jānis Reinis, Aloizs Brenčs un
Lilita Ozoliņa, Anita Mellupa no
Likteņstāstiem, kā arī toreizējā
Dānijas kultūras centra vadītāja
Riki Helmsa, ar kuru Baldonei
bija ilgstoša sadarbība. Tolaik
viņa bieži viesojās Baldonē, stāstīja par Dāniju un tās kultūru,
dāvināja dažādas grāmatas. Īpašu prieku Baldones skolēniem
sagādāja viņas dāvātās videokasetes ar filmu par dāņu rakstnieces Kārenas Bliksenas dzīves
gaitām.
Ļoti īpašs pasākums bija retromašīnu jeb seno mašīnu svētki
Baldonē 1984. gada vasarā. Svētki norisinājās 3 vai 4 dienas, un
tos organizēja retro automašīnu
klubs Viktora Kuldberga vadībā. Mašīnas gan braukāja pa
Baldones ielām, gan bija apskatāmas visas vienuviet Baldones
stadionā.
Vienu no pašiem skaistākajiem atceros laiku, kad Baltajā
pilī organizējām kristību, laulību u. c. ceremonijas. Ar šo laiku
saistās arī kāds īpaši emocionāls
gadījums, kuru ļoti skaidri atceros vēl šodien. Tajā laikā pensionāru padomes priekšsēdētājs
bija Jānis Pārums. Būdams ļoti
slims, Pāruma kungs tomēr vēlējās sagaidīt un nosvinēt zelta
kāzas tieši Baltajā pilī un ievest
savu Gaidiņu Baltajā pilī. Tā arī
notika, 1989. gadā Jānis Pārums
ieveda savu sievu Gaidu pilī, nodziedājām “Zilo lakatiņu”, zelta
pāris nodejoja valsi. Nākamajā
dienā, nemaz nenojaušot tā nozīmīgumu, devos ciemos pie šā
jaukā pāra, lai uzdāvinātu viņiem Latvijas sarkanbaltsarkano
karogu. Jānis tajā brīdī asarām
acīs nometās ceļos pie karoga
un to noskūpstīja. Tas bija ļoti
emocionāls un aizkustinošs brīdis. Viens no tādiem, kad jūti, ka
visi esam cilvēki ar savu dvēseli,
savu mīlestību.

Viena no Māras Skujas organizēto izstāžu atklāšanām,
priekšplānā Riki Helmsa, aizmugurē profesors Jānis Dūmiņš
– Kas ir bijuši jūsu iedvesmas un spēka avoti?
– Man arvien ļoti ir paveicies
ar cilvēkiem, ar kuriem kopā ir
strādāts, – radoši, darbaprieka
pilni. Ap mani vienmēr bijuši ārkārtīgi labi cilvēki. Piemēram, atceroties laikus, kad biju padomes
priekšsēdētāja, īpaši gribas pieminēt Haraldu Rihteru, kurš bija
Rīgas rajona ceļu pārvaldes Baldones iecirkņa priekšnieks. Kopā
ar viņu un rajona vīriem daudz
ceļus Baldonē sakārtojām – Pilskalna iela, Rīgas ielas ietve, Zīļu
ielas asfaltēšana u. c. Daudz tolaik
Baldones labā darīja arī kolhozs.
Bija tāds kuriozs ar Iecavas ielas
ietvi, kā teica Baldonieši – no vienas puses Bunkšis ietvi taisīja, no
otras puses Skuja, līdz abas puses
satikās pie Ķekaviņas.
Tad vēl nevar nepieminēt arī
Inesi Krejāni, Annu Ventu, Indriķi
Teivānu, Valdemāru Dauburu, ar
kuru izlolojām un iesākām Rīgas
ielas apgaismojuma projektu. Savukārt par to, ka Baldonei ir savs
kinoteātris, jāpasakās Rihardam
Pīkam, Rīgas kinostudijas toreizējam direktoram.
Valmieras laikos ar savu loģiku, iekšējo spēku un inteliģenci
mans atbalsta plecs bija Pēteris
Lūcis, bet Baldonē šāds atbalsta

plecs man bija izcilā personība,
nu jau aizsaulē aizgājušais profesors Jānis Dūmiņš. Lai arī cik
aizņemts būtu, profesoram Dūmiņama arvien atlika laika painteresēties, kā Baldonei un baldoniešiem klājas, un nepieciešamības gadījumā sniegt savu padomu un atbalstu. Man tik tiešām
ir ļoti paveicies ar apkārtējiem
cilvēkiem, nemaz nevar nosaukt
tos visus, kas bijuši mans stimuls
un atbalsts. Ja jāstrādā kopā ar
tādiem cilvēkiem, gandrīz nekas
neliekas grūts vai neiespējams.
Lielu atbalstu, sapratni un
palīdzību esmu saņēmusi arī no
savas ģimenes. Protams, mani
dēli un vīrs šajā visā bija arī lielākie cietēji, taču, neraugoties uz
to, gan viņi, gan nu arī viņu vedeklas un bērni vienmēr ir līdzās
un sniedz palīdzīgu roku.
– Viens no jūsu nozīmīgākajiem veikumiem pavisam noteikti ir materiālu vākšana un
sistematizēšana Baldones novada muzeja fondam. Kā jūs sākāt
darboties šajā sfērā?
– Tas viss aizsākās 1996. gadā,
kad izveidojām piemiņas istabas
mūsu novadniekiem rakstniekiem Alfrēdam Dziļumam un
Pēterim Aigaram. Šobrīd materiālu ir jau tik daudz, ka to pilnī-

bā pietiktu novadpētniecības vai
tūrisma centra ekspozīcijai. Liels
paldies jāsaka baldoniešiem,
kas aktīvi iesaistās novada vēstures apzināšanā un eksponātu
vākšanā.
Nu un tā pamazām arī muzeja
krājums ir audzis un audzis. Pēc
2000. gada materiālu un eksponātu vākšana noritējusi jau ļoti raiti.
Savākta tiešām liela ekspozīcija.
Šobrīd mans lielākais lolojums ir muzeja krātuve un grāmata par novada vēsturi, kuru,
cerams, izdos jau pavisam tuvā
nākotnē. Tā būs grāmata ne tikai
par novada vēsturi, bet vispirms
par novada cilvēkiem, jo tieši
cilvēki, personības, ir mūsu zelta
fonds.
Ir rīkotas arī daudzas dažādas izstādes. Šobrīd gan tam īsti
neatliek laika, jo papildus muzeja lietai ir arī citi pienākumi, kā,
piemēram, darbs pensionāru padomē. Labi, ka arī padomē ir tik
daudz labu, enerģisku cilvēku. Ja
kādu laiciņu neesmu zvanījusi,
tad paši zvana un meklē rokā,
seko līdzi, lai padomes darbs
noritētu veiksmīgi. Te gribas
pieminēt Rasmu Roženstrauhu,
Irēni Strēli, Ernu Smilgu, Voldemāru Bunkši, Valdemāru Dauburu, Oļģertu Markevicu, Ilgu
Grantu un citus aktīvistus. Īpašs
paldies par ārstnieciskās vingrošanas nodarbībām senioriem jāsaka Megai Krūziņai un Dzidrai
Vanuškai.
Prieks, ka ir “Luste” un “Dziedātprieks”. “Dziedātprieks” šogad
svin savu 25. dzimšanas dienu,
arī “Luste” svinēja jubileju, Baltajai pilij 110, vidusskolas ēkai –
75, tāds nozīmīgs, jubilejām bagāts gads. Būs daudz materiālu
vēsturei.
– Sacījāt, ka par padomes
priekšsēdētāju strādājāt no
1982. līdz 1991. gadam. Kā
jūsu darba gaitas turpinājās pēc
tam?
– Pamēģināju vairākas lietas. Vienu laiciņu strādāju sabiedriskās ēdināšanas laukā,
taču ātri vien sapratu, ka neesmu īsti savā vietā. Uzņēmos
atbildību par grāmatnīcu, taču
nācās secināt, ka arī nekāds
tirgotājs no manis neiznāks.
Turklāt tajā brīdī bija ļoti grūta
ekonomiskā situācija, un grāmatnīca to neizturēja.
Un tad nonācu pie sev tuvas
lietas. Visā Latvijā bija sākusies
pieaugušo apmācību kustība, arī
Baldonē tika izveidots pieaugušo
apmacību centrs, kurš darbojās
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gas puses.
Arī skolu bērni un jaunieši
ir ieguvēji, dzīvojot šajā pilsētā.
Tuvu Rīgai, bet tajā pašā laikā ir
svaigs priežu gaiss, var padzerties
no sēravotiņa.
Vienu laiku ļoti aktīvs bija
Baldones veselības fonds, kurā
aktīvi darbojušies ārsti Ārija
Ancāne un Rihards Šķeltiņš, arī
Inese Grauba u. c.). Šis fonds
uz dūņu bāzes veido kosmētiku. Tas atkal deva tādu kā sparu un lepnuma izjūtu Baldonei,
taču nu fonda darbība ir mazliet
aprimusi. Daba īstenībā mūs
ir apveltījusi ar lielu bagātību,
Baldone no dabas ir veidota veselībai un kultūrai. Mums ir trīs
minerālūdeņi, divu veidu ārstnieciskās dūņas. Es domāju, ka
viss būs labi. Nākotnē viss tikai
attīstīsies.
– Esat darījusi daudz interesantu darbu, bet kura ir tā lieta,
kas visvairāk aizrāvusi sirdi?
– Visaizraujošāko grūti nosaukt, katrai lietai bijusi sava
vieta, savs laiks un vērtība, taču
vissarežģītākā lieta noteikti bija
Baldones avīzes izveide. Tur bija
gan daudz kritikas, gan neapmierinātības. Tā arī nebija īsti
mana lieta, tāpēc tas bija grūti.
Turklāt tas bija pats sākums,
meklējumi, varianti. Bet prieks,
ka caur šo grūtumu avīze tomēr
ir atradusi savu veidolu un ir
kļuvusi gaidīta daudzās mājās.
– Vai jums ir mīļākā vieta
Baldonē?
– Jā, mana mīļākā vieta Baldonē ir Tilta ielas priedes. Un vispār pats Ķeguma prospekts. To ir
bijis tik grūti saremontēt, jau no
1982. gada esam daudz līdzekļu
tur ieguldījuši, taču zemes slāņu
īpatnības ir neuzvaramas. Deviņdesmitajos saskārāmies ar karstbedrēm, kuras bija izveidojušās
Priežu ielā un vēl pāris vietās tajā
apkārtnē, arī pretī Mūzikas skolai. Šajā sakarā no Rīgas bija ieradušies Zinātniskās akadēmijas
pārstāvji, bedres nedrīkstēja tā
vienkārši aizbērt ciet, vajadzēja
nogaidīt, lai tās nomierinās, lai
izplūst gāzes, citādi varētu zaudēt Daugavas ielu un pusi Baltās pils dārza. Tā nu šīs bedres
rūpīgā hidroģeologu vadībā tika
aizbērtas. Hidroģeologi vispār
daudz ir pētījuši Baldoni un tās
apkārtni, ieskaitot Radona vietu.
Apakšzemes pētījumi Baldonei ir
ļoti nozīmīgi.
– Ko jūs novēlētu baldoniešiem?
Visiem baldoniešiem gribu
novēlēt darbotiesprieku, optimismu un gaišus gaidāmos svētkus!
Māru Skuju intervēja
Elīna Ķempele

Humors ziemeļos

Nu jau piecpadsmito reizi
Latvijā tika atzīmēta ikgadējā
Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa. 2011. gada Ziemeļvalstu
bibliotēku nedēļa norisinājās
no 14. līdz 20. novembrim,
un šī gada tēma bija “Humors
ziemeļos”. Arī Baldones bibliotēka aktīvi iesaistījās šajā
pasākumā.
Dēkainos piedzīvojumos kopā
ar Kāpējpeļuku devās 19 Baldones vidusskolas 4.a klases skolēni ar skolotāju Skaidrīti Krūzi,
izspēlējot nelielā uzvedumā norvēģu autora Turbjērna Ēgnera
grāmatas “Kāpējpeļuks un citi
dzīvnieki
Šurumburummežā”
5. nodaļu.
Bērni ar lielu aizrautību un interesi lasīja Kāpējpeļuka piedzīvojumus, auklējot vāveru mazuļus. Paralēli bērni iepazinās ar paša autora
dzīves gājumu, kā arī dažādām peļu
sugām un interesantiem faktiem
par tām. Lai dzirdētu, kā skan norvēģu valoda, internetā skatījāmies
mūzikla fragmentu no grāmatas
3. nodaļas par piparkūku cepšanu. Kad bijām iepazinušies ar
grāmatu, katrs pagatavoja savu
Kāpējpeļuku. Pēc labi padarīta
darba mielojāmies ar Kāpējpeļuka
gardumu – kūku.
Bibliotēkā bija apskatāmas arī
bibliotēkas darbinieku veidotās
literatūras izstādes, kurās varēja
iepazīties gan ar Ziemeļvalstu

Foto: no K. Klempneres arhīva

5 gadus, piedāvājot tam laikam
aktuālus kursus pieaugušajiem.
Ļoti grūts šis laiks bija inženiertehniskajiem darbiniekiem, arī
inteliģencei, bija ļoti grūti atrast
sev vietu jaunajos laikos. Tad
nāca datoru ēra, ļoti populāri bija
datoru kursi, arī angļu valoda,
floristika u. c. Angļu valoda tika
pasniegta arī maziem bērniem.
Kad redzējām, ka lielais iedzīvotāju vairums ir mēģinājuši apgūt
sev aktuālās iemaņas un sāka jau
apmeklēt bezdarbnieku kursus un
citas iespējas, valde izlēma anulēt
šo sabiedrisko organizāciju.
Un tad arī drīz sāku darboties
novadpētniecībā un organizēt izstādes. Sākotnēji ar mani kopā
darbojās un daudz palīdzēja skolotāja Emīlija Keiša. Gan ar telpām, gan citādi mūs atbalstīja arī
Dome. Nonācām pie secinājuma,
ka tā novadpētniecība ir viena
nopietna lieta.
Un nu jau laika gaitā esam
tikuši tiktāl, ka ar Ketijas
Klempneres palīdzību ir sagatavota muzeja datu bāze. Tagad atliek izlemt, ko no tā visa
materiāla var izveidot. Mans
priekšlikums būtu tūrisma novadpētniecības centrs, jo tad
Baldones viesiem varētu gan
par vēsturi pastāstīti, gan par
aktuālāko informāciju un šī
brīža iespējām – takām, ezeriem, slēpošanas kalnu u. c. Un
ja vēl izdosies izdot grāmatu,
būs neaprakstāmi liels gandarījums par paveikto darbu.
– Ir pagājuši daudzi gadi,
kopš ieradāties Baldonē, mainījušies dažādi laiki. Kā mainījusies ir pati Baldone?
– No tās skumjākās puses,
protams, pirmais prātā nāk kūrorts. Tā pietrūkst vēl šodien,
gan pašiem baldoniešiem, gan
pilsētas viesiem. Tik daudziem
cilvēkiem būtu nepieciešamas
dažādas procedūras. Bet tāda ir
dzīve, padome tur neko nevarēja
izdarīt. Tādi bija laiki un sistēma. Taču citādi viss ir mainījies
tikai uz augšu un uz labu – aktīvi darbojas skolas, Baldonē uz
dzīvi apmetas un būvējas arvien
jaunas ģimenes, domāju, ka ar
laiku arī viss negatīvais pazudīs.
Kad pastaigā pa pilsētas centru – skaists, sakopts, un mūsu
burvīgais ceriņu parks... Gribētos vēl skaistu bibliotēku un kultūras namu, bet tāpēc jau cilvēks
ir radīts, ka viņam vienmēr ir
vēlme pēc kaut kā censties, pēc
kaut kā tiekties. Nākamajām
paaudzēm būs! Nekas neapstājas. Prieks, ka Baldonē ir tik labi
sakārtoti ceļi un ietves, īpašs
prieks ir par šovasar izbūvēto
ietvi, iebraucot Baldonē no Rī-
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Kāpējpeļuks
autoru darbiem, gan grāmatām
par pelēm, gan apskatīt 4.a klases
skolēnu zīmējumus, kuros attēlots grāmatas galvenais varonis –
Kāpējpeļuks.
Pilsētas bibliotēka sadarbojas arī ar skolas bibliotēku. Jau
iepriekš skolas bibliotekāre Gunta, aptaujāja bērnus, kuri vēlētos
piedalīties dāņu rakstnieka Denisa Jirgena grāmatas “Mīlestība
no pirmās žagas” fragmenta lasīšanā. Pieteicās daži bērni. Šogad
lasījums notika skolas bibliotēkā
15. novembra pēcpusdienā, un
tajā piedalījās 7 skolēni. Katram
tika uzticēts lasīt šīs grāmatas
fragmentu. Lasot mēs uzzinājām, kādi pārpratumi rodas, ja
precīzi nesaklausām vārdus. Šajā

gadījumā pārpratums rodas tādēļ, ka jāiet uz dzimšanas dienu
un jādāvina dāvana. Zirneklis vai
dezodorants? To, ka vēlēšanās
bija saņemt dāvanā otro – dezodorantu, lasītājs atklāj tikai stāsta
beigu daļā. Lasīt bez smiešanās
nebija iespējams, jo situācijas bija
amizantas. Šāda lasīšana balsī ir
laba tāpēc, ka attīstās lasītprasme,
izteiksmīga lasīšana, arī lasīšanas
temps. Savukārt sveču gaisma radīja noslēpumainu atmosfēru.
Šis pasākums sagādāja daudz
prieka gan bibliotēkas darbiniekiem, gan pasākuma dalībniekiem. Liels paldies visiem, kas
organizēja, piedalījās, atbalstīja.
Ketija Klempnere, Antra Zača,
Baldones novada bibliotēka

Latvju puika
Šī gada 10. novembrī, Mārtiņdienā, Baldones pilsētas bibliotēkā notika kāds īpašs pasākums –
tikšanās ar populārās grāmatas
“Latvju puika” sastādītāju un
autora R. Gabra meitu Ausmu
Līdumnieci. Uz pasākumu bija
sanākuši daudz interesentu, tostarp arī bērni no pēcpusdienas
centra kopā ar centra vadītāju
Sanitu Smelteri. Apmeklētāji bija
ļoti ieinteresēti un aktīvi, uzdeva daudz jautājumu. Valdīja ļoti
gaiša un sirsnīga atmosfēra. Kā
atklāj bibliotēkas vadītāja Diāna
Straume, baldoniešiem ļoti palaimējās, jo Latvijas valsts svētku tematiskajā kontekstā Līdumnieces
kundze bija ļoti pieprasīta, tāpēc
saorganizēt šo tikšanos nemaz
nebija tik viegli.
Grāmata “Latvju puika” vēsta
par tolaik 14 gadus vecā Roberta Gabra skarbajiem piedzīvojumiem un grūto un ilgo mājupceļa
pēc tam, kad, Pirmā pasaules kara

sākumā dodoties bēgļu gaitās, jaunais puisis muļķīgā kārtā saskrienas ar zirgu, sadursmes rezultātā
zaudē samaņu un atguvies konstatē, ka ir pazaudējis savu ģimeni. Sākas ļoti grūti laiki – pilsoņu
karš, bads, klejojumi pa Krieviju.
To visu izturēt jaunajam cilvēkam
palīdz vien sapnis reiz atkal nokļūt
savās zemē, dzimtajās mājās.
Intriģējošākais pasākuma moments noteikti bija diskusija par
Viļa Lāča “Purvmalas” autorības
jautājumu. Kā apgalvo Ausma
Līdumniece, šis romāns ir nevis
Viļa Lāča, bet gan viņas tēva Roberta Gabra garadarbs.
Roberts Gabris literāta gaitas sācis jau jaunībā. Savus bēgļu gaitu piedzīvojumus viņš aprakstījis garajā stāstā “Circeņu
Jurkas raibie piedzīvojumi”. Šo
stāstu autors nodevis vērtējumam populārajam rakstniekam
Vilim Lācim. 1939. gadā ap Ziemassvētkiem “Jaunākajās ziņās”

sāka publicēt jaunu Viļa Lāča
romānu “Purvmala” – romānu,
kuru rakstniekam vērtēšanā bija
nodevis Roberts Gabris. Vēlāk
R. Gabris savējiem kautrīgi esot
stāstījis, ka tāda gan runa neesot
bijusi, ka Lācis publicēs romānu
ar savu vārdu...
Savukārt “Circeņu Jurkas
piedzīvojumi” nogulēja pie Viļa
Lāča līdz 1940. gadam, kad
rakstnieks Gabrim skaidrojis:
“Ziniet, Gabra kungs, tagad tāds
neskaidrs politiskais stāvoklis,
bet jūs tur rakstāt par Sarkanās
armijas zvērībām.”
Lai gan Viļa Lāča plaģiātismi
vairākkārt tikuši noliegti, Ausmas kundze tomēr ir pārliecināta par to, ka “Purvmala” ir viņas
tēva sacerējums.
Taču ir grāmata, kuru R. Gabris
izdevis ar savu vārdu, – 1990. gadā “Karoga” bibliotēkas sērijā iznāca “Latvju virsnieks Nr. 35 473”,
Nobeigums 6. lpp.
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Foto: no D. Straumes arhīva

Latvju puika

Rīgas Apriņķa Avīze

2011.gada decembris
Piektdiena, 25. novembris, 2011

Baldonieši Līdumnieces kundzi sveic ar ziediem.
kurā rakstnieks apraksta latviešu
virsnieka pārdzīvoto, sākot no Litenes nometnes un beidzot ar dažu
izdzīvojušo atgriešanos dzimtenē
pēc vergu nometnē pavadītajiem
gadiem. Desmit gadus Roberts
Ganbris pavadīja Noriļskas lēģeros, par “dzimtenes nodevību”.
Roberts Gabris 2000. gada martā saņēma augsto IV šķiras Triju
Zvaigžņu ordeni. Šajā pašā gadā
drosmīgais vīrs aizgāja aizsaulē.

Uz šo tikšanos bija ieradusies arī Baldones medaļu
meistare Emma Smilga, kura
Līdumnieces kundzi patīkami
pārsteidza, pasniedzot īpaši šim
pasākumam par godu darinātu
medaļu.
Informācija par Robertu Gabri ņemta no Andra Kļaviņa raksta “Latvijas Vēstnesim” 2000. gada martā.
Elīna Ķempele

Vāksim makulatūru
“Zaļā josta” sadarbībā ar SIA
“Papīrfabrika “Līgatne”” un a/s
“Latvijas Valsts meži” jau ceturto
gadu rīko makulatūras vākšanas
akciju skolām “Otru elpu papīram!”. Mācību gada laikā izglītības iestādes vāc makulatūru, sacenšoties par lielāko savākto makulatūras daudzumu un vērtīgām
balvām, turklāt, nododot makulatūru, skola pretī saņems biroja
vai zīmēšanas papīru no SIA “Papīrfabrika “Līgatne””. Šogad arī
Baldones vidusskola ir pieteikusi
savu dalību šajā konkursā, tādēļ
aicinām skolēnus, viņu vecākus,

radus un kaimiņus atbalstīt šo akciju un palīdzēt vākt makulatūru –
rakstāmpapīru, avīzes, žurnālus
(tostarp glancētus žurnālus), grāmatas, bukletus un kartonu.
Lūdzam savākto makulatūru
nogādāt skolā, līdzpārvaldes kabinetā. Aktīvākajiem skolēniem
iespēja iegūt balvas, tādēļ lūdzu
norādīt skolēna vārdu, uzvārdu
un klasi. Akcijā atbalstīt skolu aicināti visi Baldones iedzīvotāji!
Taupīsim resursus un rūpēsimies par vidi!
Baldones vidusskolas līdzpārvalde
un vides zinību pulciņa dalībnieki

Baldones vidusskolas e-vide

No 2009. gada novembra veiksmīgi turpinās darbība e-klasē,
skolēniem ir iespēja elektroniski
sekot līdzi saņemtajiem vērtējumiem, noskaidrot uzdoto. Vecāki
var regulāri – katru dienu – iepazīties ar bērna sekmēm, kontrolēt
kavējumus, saņemt informāciju
no mācību priekšmetu skolotājiem, klases audzinātāja, kā arī
elektroniski sazināties ar skolotājiem un skolas administrāciju.
Skolotāji atzinīgi novērtējuši e-klases priekšrocības. Viņi
veido ieskaišu, pārbaudes darbu
analīzi, atskaites. Skolēniem ir
iespēja saņemt sekmju izraks-

tus, liecības, 9. un 12. klasēs apliecības un atestātus par skolas
beigšanu.
Skolēni un skolotāji regulāri izmanto apmācības portālus
www.uzdevumi.lv, www.activboard.lv,
www.lielvards.lv, www.dzm.lv u. c.
Turpinās “Izglītības iestāžu
informatizācijas” projekts, tiek
veikts centralizētais iepirkums.
Baldones vidusskola un Baldones
Mūzikas skola tiks papildinātas
ar stacionāriem datoriem, multimediju tehnikas komplektu.
A. Čerāne,
direktora vietniece
informātikas jomā

23. septembra pievakarē
30 vidusskolēni skolotāju
A. Pilmanes, B. Lūces un
D. Graubicas vadībā piedalījās
ikgadējās “Zinātnieku nakts”
pasākumos Rīgā. Šogad tēma
bija “Aizraujošā ķīmija”.
Rīgas Stradiņa universitātē
varēja vērot interesantus ķīmiskos
eksperimentus, uzzināt, cik daudz
antioksidantu ir dažādos dzērienos, kādus ķīmiskus savienojumus lieto kino mākslā dažādu
efektu radīšanai. Ļoti interesanta
un vērtīga bija iespēja tikties ar
vairākiem ievērojamiem medicīnas profesoriem, piemēram, ievērojamo sirds ķirurgu profesoru
A. Lāci, kurš uzskatāmi stāstīja
par sirds operāciju norisi, to, kā

ievieto sirds stimulatorus, savukārt traumatologi ortopēdi demonstrēja dažādus implantus un
locītavu protēzes, iepazīstināja ar
to attīstības gaitu un problēmām,
kas rodas, tiem sadzīvojot ar cilvēka organismu. Daži 12. klases
skolēni paspēja piedalīties arī Stomatoloģijas institūta aktivitātēs.
Eiropas Savienības mājas pagalmā varēja apskatīt, kā darbojas automašīna ar ūdens dzinēju.
Ļoti interesantas tēmas piedāvāja Farmācijas muzejs, kurā
visi bijām pirmo reizi. Šeit varēja
uzzināt par augu ķīmiju, medus
ķīmiju, pirts ķīmiju, foto ķīmiju,
ieskatīties alķīmiķa laboratorijā,
gūt priekšstatu par homeopātiju.
Katru gadu “Zinātnieku nakts”
apmeklējumu noslēdzam LU

Cietvielu fizikas institūtā. Tur tiek
piedāvātas dažādas interesantas
aktivitātes visos četros stāvos.
Šoreiz varēja daudz uzzināt par
ūdeņraža īpašībām un izmantošanas iespējām, iepazīt sausā ledus
maģiskās īpašības, uzzināt, kā top
daudzkrāsaini salūti, redzēt hologrāfijas brīnumus un vēl daudz ko
citu. Elektrodu maģiskos piedzīvojumus demonstrēja mūsu skolas bijušais skolēns Kaspars Pudžs.
Mājās atgriezāmies vēlu, bet visi
skolēni bija ļoti apmierināti ar redzēto un uzzināto. Paldies Baldones Domei par iespēju izmantot
autobusu šādai mācību ekskursijai. Paldies šoferim A. Braueram
par atsaucību un pacietību.
Aina Pilmane,
skolotāja

Bērni piedalās piparkūku konkursā
“Izlasi pasaku – Sniegbaltīte”
Baldones novada sociālo
pakalpojumu centra (BNSPC)
“Mercendarbe” bērni jau trešo
gadu pēc kārtas piedalās
Danssuker rīkotajos piparkūku konkursos. Šogad konkursa ietvaros tika piedāvāts
piparkūku kompozīcijā izveidot ainiņu no pasakas “Sniegbaltīte”. BNSPC “Mercendarbe”
bērniem tika izlozēts ainiņas
teksts: ”Brīdi atpūtusies,
Sniegbaltīte devās tālāk. Viņai
bija jāsameklē vieta, kur palikt pa nakti. Kamēr meitene
gāja, zvēri lēkāja un skraidīja
tai apkārt. Pēc kāda brīža skatienam pavērās mazs, bet ļoti
glīts namiņš...”
Katram konkursa dalībniekam bija jāizveido savs skatījums noteiktās ainiņas ietvaros, ļaujoties fantāzijai un savam
redzējumam. Katra aina tika
secīgi izstādīta, lai kopā veidotu
pasaku.
Tā kā piparkūku kompozīcijas
veidošanai bija noteikti kritēriji,
visi kopā plānojām – kā vispirms
pagatavot stingru un stabilu
pamatu, lai rezultātā izveidotā
kompozīcija būtu viegli, ērti un
droši pārvietojama, tāpēc Aldis
ar Sandi izrullēja un izgrieza divus lielākus četrstūrveida formas
pamatus.
Visiem bija skaidrs, kā pagatavosim rūķīšu māju, bet kāda
izskatīsies Sniegbaltīte un koki?
Mums bija pietiekami daudz
mīklas, lai eksperimentētu…

Tā radās ideja par putnu un
Sniegbaltītes veidošanu apaļā
formā. Liene Grietēna izveidoja
fantastisku Sniegbaltītes tēlu,
Kristiāna ar Marku putniņus un
Aldis zaķi. Likām cepties! Izrādās –
eksperiments neveiksmīgs, jo visi
tēli, kas tika veidoti apaļās formās,
saplaka. Nu nekas… Vienmēr
var atrast kaut ko labu kādās
neveiksmēs, tāpēc – mazākās
saplakušās piparkūku formiņas
tika izmantotas par akmeņiem
kompozīcijas veidošanas procesā
un pārējās bija kā labs kārums
bērniem. Bija jādomā, kā citādāk
izveidot Sniegbaltīti, putnus
un zaķi. Nolēmām, ka rullēsim
mīklu un veidosim plakanas formas tēlus, jo ir zināms, ka, lipinot
cukura glazūrā, tēliem būtu stingri
jāturas. Koku veidošanai griezām
tievas piparkūku strēmeles un
ierullējām, lai izskatītos pēc mizas. Lai kokiem būtu lapotne,
Maksims ar formiņām izspieda
ziedus. Tā visas kompozīcijai
nepieciešamās detaļas tika izveidotas un saceptas. Kamēr
sakopām savu darba vietu, lai
turpinātu atbildīgāko procesu – kompozīcijas veidošanu,
piparkūku detaļas bija jau
atdzisušas.
Bija jāsāk uz pannas kausēt
cukurs... Līga Kalniņa un Aldis
piedalījās idejas realizēšanā par
to, kāda būs rūķīšu mājiņa. Aldis
bija tas, kurš pie plīts uzmanīja,
lai cukurs nepiedeg par daudz,
jo tad glazūrai būs pārāk
tumša un ar rūgtenu garšu. Tā

pamazām, soli pa solim tapa visa
kompozīcija!
Tā kā piparkūku kompozīcijai
jābūt ēdamai, jo, izstādei beidzoties, tā tiks dāvināta bērnu
slimnīcai, gribējās, lai tā
būtu baudāma gan acīm, gan
vēderpriekiem. Tālab tālākais
process bija pakārtots tam,
lai piparkūkas būtu garšīgas.
Pagatavojām šokolādes glazūru,
kuru lēnām lējām uz pamata. Tad
veidojām balto glazūru kontūru
apvilkšanai, lai kompozīciju
“iedzīvinātu”, jo viss bija brūns.
Akcentam vietām tika nokaisīts
pūdercukurs, lai rastos sniega, ziemas un Ziemassvētku
gaidīšanas noskaņa! Bērni bija
lielā sajūsmā par pašu rokām
veidoto gala rezultātu un labprāt
būtu vēlējušies paši nogaršot izveidoto gardumu.
Visas piparkūku figūras piedalās izstādē tirdzniecības centra “Alfa” telpās no 2011. gada
19. novembra līdz 27. decembrim.
Liene Bojaruneca,
BNSPC “Mercendarbe”
sociālā audzinātāja
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Karatē ceļš –
ļoti ilgstošs, sarežģīts un grūts

7

Čempionāts
galda
tenisā

Šī gada rudenī bērnu karatē klubs “KARATE SEN-E” svinēja savas darbības 22. dzimšanas dienu un trīs gadu jubileju kopš klubs darbojas Baldonē. Klubs turpina attīstīt
bērnu sporta karatē (jeb bezkontakta karatē) Baldones
novadā, spodrinot Baldones
vārdu ar labiem rezultātiem
dažādās sacensībās.

Šā gada 10. decembrī Baldones Sporta kompleksā norisinājās “Atklātais Baldones reitinga čempionāts galda tenisā”.
Sacensībām pieteicās 24 vīrieši
un 1 sieviete, kuri bija sabraukuši no dažādām Latvijas pilsētām. Labākais no Baldones
izrādījās Raivis Krastiņš, kurš
ieņēma 8. vietu.

Viens no variantiem, kā pārtulkot vārdu “Karatē-do” – 'tukšas rokas ceļš'. Tas nozīmē cīņu ar
“tukšām” rokām bez ieročiem, kā
arī ar visām citām ķermeņa daļām
(aizsardzības sistēma – bez ieročiem). Karatē ceļš ir ļoti ilgstošs, sarežģīts un grūts. Savās nodarbībās
mēs nostiprinām cīņas garu un
ķermeni ar bāzes tehnikas karatē
tradicionālajiem vingrojumiem.

Sieviešu konkurencē
1. vietā Aldona Homiča
(vīr. k. 7. vieta)

Sezonas sasniegumi

Pagājušajā sezonā (2010.–
2011. gadā) Baldones bērni (“KARATE SEN-E” audzēkņi) piedalījās 7 karatē turnīros:
1) Atklātās jauniešu sacensības “Fudzi Turnīrs 2010”;
2) Atklātās Rīgas jauniešu sacensības 2010;
3) Babītes Kauss 2010;
4) Fudzi Cup & Treneru
Kauss 2010;
5) Atklātās Salaspils jauniešu
karatē čempionāts 2011;
6) TAN karatē Kauss 2011;
7) Atklātās Rīgas jauniešu sacensības 2011.
Bērni sasniedza ievērojamus
rezultātus, kopumā izcīnot aptuveni 20 medaļu Latvijas mēroga
sacensībās. Visvairāk medaļas
karatē klubā sezonas kopvērtējumā ieguvuši baldonieši:
• Adrians Kazarjans (12 medaļas);
• Viesturs Spūlis (9 medaļas);
• Betija Bunkše (6 medaļas).
Par godu savai dzimšanas dienai 2011. gada 30.oktobrī klubs
“KARATE SEN-E” piedalījās Atklātajās Rīgas jauniešu sacensībās
2011. Lielu paldies sakām turnīra
organizatoriem – Rīgas Karatē
klubam un Latvijas Karatē federācijai. Čempionātā piedalījās vairāk nekā 200 bērnu un jauniešu
no 14 Latvijas karatē klubiem.
Baldones klubs piedalījās trīs
veida disciplīnās: SUMO (cīņa ar
pretinieku bez sitieniem), KATA
(kustības komplekss ar tehniskiem elementiem) un KUMITE

Foto no J. Ivanova arhīva.

Vīriešu konkurencē
1. v. Uģis Plikgalvis
2. v. Sergejs Kuceba
3. v. Aleksandrs Motorins

Baldones jaunie karatē sportisti kopā ar treneri Jevgeniju
(cīņa ar pretinieku, kurā drīkst
izmantot sitienus), kopumā izcīnīnot 5 medaļas: Betija Bunkše
(2 medaļas – divas 1. vietas), Adrians Kazarjans (arī 2 medaļas –
divas 2. vietas) un Rihards Vernis
(1. vieta). Gribam izteikt lielu pateicību bērnu vecākiem par aktīvu
atbalstu mūsu kluba sportistiem
sacensībās!
Īpaši gribas izcelt pašus jaunākos kluba “KARATE SEN-E”
audzēkņus (vecumā no 5 līdz
7 gadi), sacensības piedalījās pirmo reizi Toms Ausmanis un Daniels Belickis. Zēniem šis bija pirmais nopietnais pārbaudījums.
Labus rezultātus sasniedza arī tie
bērni, kuri nesaņēma medaļas,
mums ir liels prieks un lepnums
par visiem mūsu audzēkņiem.
Nākamais karatē čempionāts Rīgas rudens turnīrs “Fudzi 2011”
– notika 27. novembrī. Sacensībās
piedalījās sportisti no Igaunijas,
Latvijas, Lietuvas un Krievijas
klubiem, 5–17 g. vecuma grupās.
Uz turnīru atbrauca aptuveni 450
sportisti no 24 dažādiem klubiem
30 treneru vadībā. Šis bija grandiozākais karatē turnīrs Latvijā
pēdējo 10 gadu laikā. Šajās sacensībās kluba audzēkņi kopumā izcīnīja 6 medaļas! Tie bija:
Viesturs Spūlis (2 medaļas
– 1. vieta un 2. vieta), Adrians
Kazarjans (arī 2 medaļas – 1. vieta un 3. vieta) un Jānis Pundiņš
(1. vieta), un pirmo savu medaļu
izcīnīja jaunākais dalībieks Ar-

turs Dumbris – 2. vieta.
Decembrī, kā parasti, notiek
atestācijas eksāmens (uz jostām),
kuru pieņem speciālā atestācijas
komisija no Latvijas Karatē federācijas.

Bērnu apmācība karatē

Vai karatē ir nepieciešams un
vajadzīgs sporta veids bērniem
četru līdz sešu gadu vecumā?
Kaut arī karatē nevar attiecināt uz vienkāršu un vieglu sporta
veidu, bērniem nodarboties ar
karatē ir pat ļoti lietderīgi. Nodarboties var ar bezkontakta,
sporta, stila vai tradicionālo karatē. Protams, pilnīgi ir aizliegts
nodarboties ar pilno kontaktu,
cīņas vai lietišķo karatē, boksu vai
kikboksu.
Lietderīgāk bērnu mācīt tam,
ar ko viņš varēs nodarboties visu
dzīvi. Tā ir bāzes tehnika karatē
un KATA (reglamentēts tehniskais
komplekss). Lielu gandarījumu no
karatē treniņiem var saņemt jebkurā vecumā. Karatē nodarbības
attīsta smadzeņu darbību – visas
karatē kustības bērniem tiek mācītas atsevišķi, ar sadalītam fāzēm
un ar kontroli katrā atsevišķā trajektorijā. Karatē nodarbībās bērns
mācās pareizi elpot un ātri pāriet
no muskuļu sasprindzināšanas uz
to atbrīvošanu un otrādi.
Kvalificēta trenera vadībā
(kuram obligāti ir jābūt atbilstošai sporta pedagoģijas izglītībai)
karatē nodarbībās māca kon-

centrēt uzmanību, attīstīt atmiņu, attīstīt kā loģisku, tā tēlainu
domāšanu, tāpat tiek ietekmēta
arī bērna rakstura formēšanās.
Bērns kļūst pārliecinātāks un
drošāks par sevi, mācās paškontroli un mērķtiecību.
Karatē – tas ir pašizzināšanas
un pilnveidošanās ceļš. Karatē
prakses mērķis ir asināt prātu,
nostiprināt ķermeni, attīstīt uzmanību un gara enerģiju.
Vienmēr ar prieku uzņemam
jaunus audzēkņus mūsu klubā.
Mūsu durvis ir atvērtas visiem,
kuriem ir vēlme nodarboties ar
sporta karatē. Nodarbībās apgūsiet nepieciešamos aizsardzības
paņēmienus, uzlabosiet veselību
un pašsajūtu, norūdīsiet ķermeni, sajutīsiet jaunas, pozitīvas
pārmaiņas sevī, kā arī izmainīsies
uzskati par dzīvi.
Katru gadu klubs “KARATE
SEN-E” uzņem jaunus audzēkņus uz bērnu sporta karatē grupām (no 4 g. v.) un arī sportistus
ar pieredzi. Ja vecāki vēlas redzēt
savus bērnus veselīgus, spēcīgus un psiholoģiski stabilus, tad
klubs “KARATE SEN-E” ir tieši
tas, kas jums vajadzīgs.
Informācija par kluba
nodarbībām pa tālruni
26408970, e-pasta adrese:
ogres.karate@inbox.lv
Informāciju piedāvā
Bērnu kluba “KARATE SEN-E”
treneris Jevgenijs Ivanovs

Tālāk pēc sportistu
izcīnītajām vietām
1. Andris Krūmiņš
2. Māris Cīrulis
3. Andris Balbieris
4. Aldona Homiča
5. RaivisKrastiņš
6. Aleksandrs Ivanovs
7. Aivars Balbieris
8. Edmunds Kleins
9. Uldis Neimanis
10. Aivars Perijs
11. Raimonds Mucinieks
12. Mihails Verbičš
13. Imants Ozoliņš
14. Ādolfs Jegorovs
15. Juris Lūkins
16. Edgars Brigmanis
17. Valts Kintslers
18. Gints Kalve
19. Pēteris Plūme
20. Uvis Kalve
21. Mārtiņš Bokišs
22. Vitālijs Vasiljevs
Edgars Brigmanis

23. decembrī 19.00
vidusskolas zālē

ZIEMASSVĒTKU
KONCERTS
‘’Brīnuma gaidās’’.

29. decembrī 16.00
Baldones kinoteātrī

Leļļu teātra izrāde un
Ziemassvētku vecītis
priecēs pašus mazākos.
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Prieku kā saules glāstu,
Ik rītu no jauna rast!
Laimi ikdienas stāstā
Vienmēr nosargāt prast!

Sirsnīgi sveicam
decembra jubilārus!
Milda Ārija Dimante – 89,
Anna Kokuma – 88,
Valentīna Trofimova – 87,
Milda Sloskāne – 86,
Nadežda Stuberovska – 85,
Velta Grīnfelde – 84,
Varvara Fjodorova – 83,
Veronika Grūbe – 80,
Aina Ozoliņa – 80,
Rasma Rozbaha – 80,
Velta Simsone – 80,
Ojārs Upatnieks – 80,
Velta Jēkabsone – 75,
Elmārs Bite – 70,
Veronika Buciniece – 70,
Jānis Rība – 70,
Gunārs Osis – 70

Baldones jaundzimušie

Agate Kupča,
Rolfs Sniķeris

No sirds sveicam vecākus
un vecvecākus!

Sveicam Baldones
jaunlaulātos!

Juris Fogelmanis un
Ilze Puriņa

Baldones kinoteātrī

25., 26., 28. decembrī –
“Tintiņa piedzīvojumi: Vienradža noslēpums” (anim., ģimenes
filma, latv. val., 1 st. 49 min)
6., 7., 8., 9.,10. janvārī –
“Kā aplaupīt debesskrāpi”
(asa siž. det. kom., 1 st. 46 min)

13.,14., 15., 16., 17. janvārī –
“Jautrās pleznas – 2”
(anim. filma latv. val., 1 st. 39 min)
20., 21., 22., 23., 24. janvārī –
“Rītausma” 1. daļa
(rom., fant. drāma, 1st. 35 min)
27., 28., 29., 30., 31. janvārī –
“Artūrs izglābj Ziemassvētkus”
(anim. filma latv. val., 1 st. 41 min)
Atgādinājums –
seansu sākums plkst. 19.00.
Iespējamas izmaiņas repertuārā.
Sekojiet informācijai kinoteātrī!
Tālrunis – 67932738.
Kino direkcija

Rīgas Apriņķa Avīze

2011.gadadecembris
Piektdiena, 25. novembris, 2011

Baldones senioru ievērībai

2012. gada 6. janvārī plkst.
12.00 vidusskolas ēdnīcā notiks
ikgadējais pensionāru Vecgada
un Jaungada pasākums.
Lūdzam seniorus laikus pieteikties. Dalības maksa – Ls 2.
Ieejas kartes varēs saņemt pie
pensionāru padomes pārstāvjiem, kuri dežūrēs Domes ēkas

otrajā stāvā 15., 19., 22. un 29. decembrī un 2. janvārī no plkst.
9.00 līdz 12.00
Ziemassvētku zvaigzne
Lai pār visiem mirdz:
Miers lai virs zemes,
Miers iekš katras sirds!
Priecīgus Ziemassvētkus vēlot –
Pensionāru padome

Kundalini joga un nodarbības
Baldones Sporta centrā
Nosaukums “Kundalini” cēlies
no vārda “kundal”, kas nozīmē 'iemīļotās matu cirta'. Atritinot šo cirtu,
tiek pamodināts Kundalini – radošais potenciāls, kas snauž katrā cilvēkā. Kundalini joga ir prakses veids,
kurš ir koncentrēts uz Kundalini
(cilvēka potenciālās, neatmodinātās
enerģijas) atmodināšanu.
Kas ir Kundalini? Tā ir Visuma enerģija, apziņas enerģija, un,
ja šīs enerģijas nebūtu, mēs nevarētu dzīvot. Ja šī enerģijas plūsma
ir lielāka, jūsu prāts sāk pamosties
un jūs pārstājiet dzīvot iedomātā
realitātē un kļūstat apzinīgs pret
jebkuru no dzīves notikumiem.
Kad Kundalini enerģija tiek pamodināta, tas izraisa būtiskas pārmaiņas apziņā. Tāpēc šo jogu sauc
arī par “apzināšanās jogu”. Pastāv
ne tikai tā Kundalini enerģija, kas
jau plūst katra cilvēka ķermenī, bet
arī milzīgi Kundalini enerģijas krājumi, kas netiek izmantoti, un tie
atrodas zem mugurkaula ceturtā
skriemeļa. Praktizējot šo jogu, šī
neizmantotā enerģija tiek stimulēta un pa mugurkaulu ceļas augšup,
līdz sasniedz galvas virsu, kur aktivizē epifīzes sekrēciju, kas savukārt
izraisa pārmaiņas apziņā.
Tāpat kā Hatha jogā, arī Kundalini jogas mērķis ir attīrīt un līdzsvarot
gan smalko, gan arī fizisko ķermeni
un apziņu. Hatha jogā šis process ir
daudz lēnāks, dziļš un pakāpenisks,
turpretī Kundalini jogā tas ir daudz
dinamiskāks. Šo nodarbību laikā
tiek veikti vingrinājumi (jeb krijas),
kuri apvieno jogas pozas (asanas) un
aktīvu elpošanu. Nodarbībā tiek izmantotas mantras un meditācijas, lai
aktivizētu enerģētisko procesu. Kundalini joga, kurā ir ietvertas daudzas
Hatha jogas asanas, ir iedarbīga,
efektīva un viegla. Nodarbojoties ar
Kundalini jogu, pārmaiņas ķermenī
un psihē jūtamas jau pēc dažām no-

Baldones novada Domes izdevums "Baldones Ziņas",
reģ. nr. 000700378, 1991. gada 20. janvārī.
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darbībām, bet regulāra jogas praktizēšana rada dziļākas izmaiņas fiziskajā un garīgajā ķermenī. Kundalini
jogas praktizēšana uzlabo mūsu
prānas plūsmu – dzīvības enerģijas
un spēku. Prāna ir enerģijas kustība
caur prātu un ķermeni. Prānas enerģija vislabāk tiek izmantota, ja elpo –
DZIĻI, LĒNI, APZINĀTI. Rezultātā
zūd sasprindzinājums, nomierinās
prāts un atklājas jaunas izpratnes
spējas.
Kas notiek ķermenī, izpildot
Jogas dziļās elpošanas vingrinājumus?
• Palielinās plaušu apjoms līdz
pat 8 reizēm.
• Attīstās izturība un pacietība.
• Apzināti nomierinot elpu, prāts
tiek nomierināts un vieglāk ir izprast
savu ķermeni un iekšējo balsi.
• Palielinās smadzeņu apgāde
ar skābekli.
• Līdzsvarojas mūsu parasimpātisko un simpātisko nervu sistēma.
• Attīrās asinis no ogļskābās
gāzes, tādā veidā padarot tās vairāk sārmainas.
• Stimulējas īpašu vielu izstrāde
smadzenēs, kas novērš depresiju.
• Rodas īpaša ritma pulsācija
smadzenēs, kas stimulē hipofīzi
un attīsta intuitīvo apziņu.
Un, ja vēl pie visa tā klāt tik
jaukas trenerītes kā Gunta un
Zane, tad katru trešdienu no
19.00 līdz 20.00 pēc nodarbībām
jūtamies pilnas spēka nākamai
nedēļai.
Grupiņā esam no 15 līdz
70 gadu amplitūdā, taču jūtamies labi un atraisīti, vēl joprojām ar prieku pieņemam jaunus
dalībniekus, jo katrā nodarbībā
mācāmies kaut ko jaunu un jaunpienācēji nejūt, ka būtu kaut ko
nokavējuši.
Varbūt tieši joga ir tas, ko jūs varat uzsākt jaunajā gadā, un šādi iegūt sev veselību un jaunus draugus.
Visiem vēlam jaukus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu!
Aija un Zane, ja ir interese,
zvaniet 26177718, 67932355,
26382727 vai rakstiet
aijal@inbox.lv, zibzane@inbox.lv

Kaimiņu būšana
Ziedošā vasara jau sen aiz
kalniem, arī skaistais zeltītām
lapām rotātais rudens jau teicis ardievas. Un tomēr gribu
nedaudz padalīties ar piedzīvoto aizvadītajā vasarā.
30. jūnijā mēs, “Rogu” mājas
iedzīvotāji, atzīmējām 30. gadskārtu, kopš mūsu kopīgā nama
uzcelšanas un nodošanas ekspluatācijā. Sanācām visi mājas iedzīvotāji kopā un kā jau uz svētkiem
gan uzvilkām karogu, gan baudījām svētku klinģeri. Mājas vecākā
Mārča rosināti pārrunājām arī
dažādus ar “Rogu” apsaimniekošanu saistītus jautājumus un risināmās problēmas. Neskatoties uz
visādiem rīkojumiem no “augšas”,
mūsu māja ir sakopta, appļauta,
ziedoša, ar skaistām tulpju dobēm
un puķu podiem pie mājas kāpņu
telpas durvīm. Mūsu mājā dzīvo
cilvēki, kuriem ļoti patīk kārtība,
ziedi, kā, piemēram, Ruta un Viktors K., bet diemžēl ir arī tādi, kas
ne reizi nav piedalījušies mājas sakopšanas talkās, turklāt nerūpējas
par savas kāpņu telpas tīrību, jo
viņu vietā to izdara citi.
Lai gan mūsu mājā esam ļoti
dažādi, protam kopīgi ne tikai pastrādāt, bet arī atpūsties. Jau trešo gadu kopā svinam Līgo dienu.
Te lielākās rūpes uzņemas mājas
vecākais Mārcis – jāgādā meijas,
galdi, soli, jāuzslej telts. Taču arī
citi mājas iedzīvotāji, kam tīk kopīga svētku svinēšana, ņem aktīvu
līdzdalību – Andris ir galvenais
mūzikas vīrs, Gints gādā malku
Jāņu ugunskuram, meitenes vij
vainadziņus, sievas gādā cienastus. Kopā uzdziedam un piedalamies dažādās Līgo dienas tradīcijās un izdarībās.
Esmu priecīga par savu
“Rogu” māju un tās iedzīvotājiem,
saviem kaimiņiem. Lai mums visiem kopā veicās!
Dz. Līviņa,
“Rogu” iedzīvotāja

PĀRDODU
mežu 1,5 ha platībā “Sarma”
Nr. 73/1. Tālr. 22494915 un
679352970 (Ludmila).

Mūžībā pavadīti
Gunārs Krastiņš – 50 gadi;
Ildze Matveja – 68 gadi;
Genādijs Cvetkovs – 76 gadi;
Arvīds Ozoliņš – 58 gadi;
Aivars Berelis – 50 gadi.
Izsakām patiesu līdzjūtību
piederīgajiem.

Novuss
Šī gada 3. decembrī Baldones Sporta kompleksā norisinājās atklātais Baldones čempionāts novusā vienspēlēs.
Baldoniešiem bija spēcīgi konkurenti, jo dalībnieki ieradās
arī no Daugmales, Kurmenes,
Rīgas, Ķekavas un Vecumniekiem, līdz ar to liels dalībnieku
skaits – 4 dāmas un 25 kungi.
Sacensību reglaments paredzēja, ka no 29 dalībniekiem, ieskaitot sievietes, dalībniekus dala
divās grupās un 5 dalībnieki no
katras grupas tiek finālā.
Finālā spēlēja 10 spēcīgākie,
kuri izspēlē riņķi, katrs ar katru
neatkarīgi no iepriekšējiem grupu rezultātiem. Fināls ilga trīs
stundas.
No baldoniešiem visaugstāko vietu izcīnīja Fjodors Iļins –
4. vieta, Edgars Siliņš – 5. vieta,
Vladislavs Dilbo – 8. vieta.
Sievietes
1. vietā Regīna Andersone
(Daugmale)
2. vietā Dzintra Čudare (Kurmene)
3. vietā Biruta Siliņa (Baldone)
4. vietā Daina Vanaga (Ķekava)
Vīrieši (fināla dalībnieki)
1. vietā Egils Cepurītis
(Daugmale)
2. vietā Mikus Andersons
(Daugmale)
3. vietā Ainis Bilinskis (Ķekava)
4. v. Fjodors Iļins (augstākā
vieta starp baldoniešiem)
5. v. Edgars Siliņš
6. v. Edmunds Jaloveckis
7. v. Harijs Grišķenko
8. v. Vladislavs Dilbo
9. v. Jevgēņijs Rube
10. v. Agris Segliņš
Tālāk pēc dalībnieku ieņemtās vietas
11. Kaspars Čudars
12. Aldis Kāpostiņš
13. Ulvis Miončinskis
14. Regīna Andersone
15. Dzintra Čudare
16. Biruta Siliņa
17. Oskars Kindzuls
18. Māris Straume
19. Ainārs Čudars
20. Daina Vanaga
21. Gatis Upelnieks
22. Jānis Lūcis
23. Oskars Senkāns
24. Raivo Šerna
25. Ints Logins
26. Uldis Slenijs
27. Sandris Bernauckis
28. Aigars Dauburs
29. Kaspars Šilo
Edgars Brigmanis
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