BaldonesnovadaDomesizdevums

Marts2011

Restorānā un atpūtas centrā “Millenium”
ūdeni turpmāk sildīs ar saules enerģiju

Turpinājums 6. lpp. 

Foto: B. Vītola

Šī gada 25. februārī
uz Baldones restorāna
un atpūtas centra
“Millenium” jumta tika
novietots saules kolektoru
panelis, kas nozīmē, ka
turpmāk daļa atpūtas
centra vajadzībām
nepieciešamā ūdens tiks
sildīta ar saules enerģiju,
tā krietni ietaupot
elektroenerģijas
patēriņu.

Domes aktualitātes
Domes sēdes notika
16. februārī un 2. martā.

Finanšu un attīstības
jautājumi:

• Dome pieņēma lēmumu par
novada teritorijas plānojuma un
attīstības programmas izstrādes
uzsākšanu;
• tika apstiprināts pašvaldības
2011. gada budžets;
• Dome nolēma vērsties pašvaldību aizņēmumu un galvojumu padomē ar lūgumu atlikt
3 Valsts kasē ņemto kredītu skolas rekonstrukcijai pamatsummas
maksājuma 2011. gadā atlikšanu
uz turpmākajiem gadiem sakarā
ar nepieciešamību turpināt jaunā
skolas korpusa celtniecību;
• tika apstiprināta trīspusējā
vienošanās starp Baldones mūzikas pamatskolas arodorganizāciju,
administrāciju un novada Domi;
• Dome nolēma atbalstīt Vecumnieku novada “Piebalgās”
dzīvojošo bērnu – Baldones izglītības iestāžu audzēkņu – vecāku iesniegumu un pagarināt
skolēnu autobusa maršrutu līdz
“Piebalgām”;
• Dome apstiprināja sociālo
pakalpojumu centra “Mercendarbe” maksas pakalpojumu cenrādi;
• tika atļauta tirdzniecība SIA

“NP” Baldonē, Iecavas ielā 3;
• tika atteikta nekustāmā īpašuma un zemes nomas maksas
atlaide vienai personai;
• Dome atbalstīja SIA
“Krūkļi” iesniegumu un piekrita nekustāmā nodokļa parāda
par 2010. gadu nomaksas grafikam, neaprēķinot kavējuma
naudu;
• Dome apstiprināja finansiālu atbalstu M. Rupeika blakusvāģa
ekipāžas dalību Pasaules kausa
izcīņā ar Ls 200;
• Dome nolēma iestāties biedrībā “Zemgales Tūrisma asociācija”;
• tika pieņemts lēmums rīkot
augošu koku cirsmas izsoli sakarā
ar Dzeņu ielas izveidošanu;
• Dome apstiprināja pašvaldības īpašuma – dzīvokļa nr. 5
Rīgas ielā 69 – īres tiesību izsoles
rezultātus;
• tika pieņemts lēmums iesniegt pieteikumu SIA “Baldones
parks” maksātnespējas procesa
administratoram par nekustāmā
īpašuma nodokļu parādu, ieskaitot arī 2011. gadam aprēķināto
summu;
• Dome apstiprināja lauku
attīstības komisijas un ētikas komisijas nolikumus un izmaiņas
ētikas komisijas sastāvā;

• tika samazināts atalgojums
koru diriģentei sakarā ar jauktā
kora “Tempus” darbības apturēšanu.

Zemes lietas:

• tika pārtraukts zemes nomas līgums ar Ļ. Markeviču;
• Dome izvērtēja kā pašvaldībai piekrītošu zemi Vēju ielā 17
un pārtrauca G. Zariņam minētās
zemes lietošanas tiesības sakarā
ar viņa nāvi;
• tika piešķirta nomā A. Ziediņai viena līdz šim lietošanā bijusī zemes vienība, bet otra zemes
vienība ieskaitīta valsts rezerves
zemes fondā;
• tika pieņemts lēmums par
īpašuma “Brīvzemnieki” robežu
regulēšanu;
• tika pieņemts lēmums par
starpgabala lauku teritorijā piekritību valstij;
• Dome piekrita zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanai
īpašumā “Liniņi”;
• Dome atlika jautājuma par
zemes lietošanas mērķa maiņu
īpašumam “Jaunķeizari” līdz visu
nepieciešamo dokumentu sakārtošanai;
• Dome piekrita zemes atsavināšanai Austrālijas pilsonei
Blaumaņu ielā 14.
Domes priekšsēdētāja
Karina Putniņa

Lielā talka
tuvojas
30. aprīlī visā Latvijā un tostarp
arī Baldonē norisināsies jau ceturtā
Lielā talka. Šajā gadā īpaša uzmanība
tiks pievērsta Vides izglītībai. Pasākumu kuplinās Pagalmu labiekārtošanas
kustība.
Talka ir balstīta uz brīvprātīgu
līdzdalību vides sakopšanā, radot saliedētību, pozitīvismu un labi padarīta darba izjūtu. Lielās talkas idejas
autore ir rakstniece Anna Žīgure,
bet pati ideja aizgūta no igauņiem,
kas vides sakopšanu visas valsts mērogā pirmoreiz rīkoja 2008. gada
3. maijā. Latvijā Lielās talkas tradīcija aizsākās pirms trim gadiem – ar
talku 2008. gada 13. septembrī, kas
bija kā iedzīvotāju dāvana Latvijai

tās 90. dzimšanas dienā.
Projekta mērķis ir līdz 2018. gadam, Latvijas 100. dzimšanas dienai,
padarīt mūsu valsti par tīrāko un
sakoptāko vietu pasaules kartē – dot
iespēju dabai atveseļoties, attīrot to no
atkritumiem, kā arī mudināt iedzīvotājus pašiem labiekārtot un rūpēties
par vidi sev apkārt.
Mīļi aicinām arī Baldone novada iedzīvotājus aktīvi iesaistīties un
uzkopt savu sētu, pilsētu un novadu!
Veidosim paši savu vidi nepiesārņotu
un skaistu!

Pašvaldība izsludina augošu koku izsoli Dzeņu ielā!
Baldones novada pašvaldība izsludina pirmreizēju augošu koku izsoli cirsmas veikšanai
pašvaldības zemes gabalā Dzeņu ielā, Baldonē, Baldones novada teritorijas 1. kvartāla
1. un 2. nogabalā, zemes gabala kadastra nr. 8005-001-4213.
Izsolāmais īpašums: 115 augoši koki ar kopējo izcērtamo apjomu 68,78 m³, kopējā
izcērtamā platība – 0,1182 ha vienā gabalā, cirtes veids – cita cirte, cirtes izpildes veids –
cita vienlaidus cirte (kailcirte). Izsoles sākumcena ir Ls 1150, drošības nauda – Ls 115.
Izsoles veids – atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli, izsoles solis ir Ls 20 un reģistrācijas maksa ir Ls 10. Izsole notiks Baldones novada Domē, Baldonē, “Pārupēs”,
2011. gada 18. aprīlī plkst. 10.00.
Nodrošinājums un reģistrācijas maksa iemaksājami Baldones novada Domes kasē vai
kontā: Baldones novada Dome, “Pārupes”, Baldone, LV 2125, reģ. nr. 90000031245, a/s
“SEB banka”, UNLA LV 2X, konts: LV30UNLA0003011130719.
Reģistrēties izsolei un saņemt izsoles noteikumus var Baldones novada Domē, sākot ar
sludinājuma publicēšanas dienu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” līdz 2011. gada 15. aprīļa
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.
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Kur likt atkritumus?
Iestājoties pavasarim un nokūstot
sniegam, vērojot savu pagalmu un
tuvāko apkārtni, nereti paveras nepievilcīgs skats. Siltā saulīte tā vien
rosina sākt uzkopšanu. Tomēr pirms
šādu darbu uzsākšanas jau iepriekš
vajadzētu saprast, kur liksim atkritumus.
Atkritumi pēc definīcijas ir jebkurš priekšmets vai viela, no kuras
tās valdītājs nolēmis vai spiests atbrīvoties. Tie iedalāmi sadzīves, bīstamos,
lielgabarīta, būvniecības un bioloģiski
noārdāmos atkritumos, kuru apsaimniekošanu nosaka stingri likumi un
noteikumi. Baldones iedzīvotājiem
ir saistoši Baldones novada sadzīves
atkritumu apsaimniekošanas noteikumi. Ar tiem noteikti vajag iepazīties
(pieejami Baldones Domes vietnē
www.baldone.lv sadaļā “Noteikumi”),
jo par to neievērošanu vai nezināšanu
var nākties piedzīvot kaunu vai maksāt pamatīgu sodu.

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Baldones novadā veic SIA
“Marss”, ar kuru ir noslēgti līgumi,
tomēr gadās, ka atkritumu ir vairāk,
nekā plānots, tad ir iespējams izvešanu pasūtīt biežāk (tālr. 65022645,
26140399) vai arī nopirkt SIA “Būks”
talonu atkritumu izvešanai uz lielo
konteineru, kas atrodas pie Baldones
NAI Rīgas ielā 27. Viens kubikmetrs
maksā Ls 7,36 (ar PVN).

Kā var ietaupīt?

Nedaudz uzņēmības un varam
arī ietaupīt, atkritumus sašķirojot.
Šim nolūkam varētu izmantot nevajadzīgos iepirkumu maisus. Tirgus
laukumā pa ceļam uz veikalu var bez
maksas atbrīvoties no petpudelēm,
stikla pudelēm, burciņām un papīra,
tos izliekot atbilstošos konteineros.
Baldones novada Dome regulāri rūpējas par lielgabarīta atkritumu
savākšanu, pasūtot konteinerus un

Administratīvā komisija informē
Administratīvajā komisijā pagājušajā gadā izskatīti vairāki pārkāpumi.
Baldones novada administratīvā
komisija skata tikai tās administratīvās
lietas, ko tai iesūtījušas tam pilnvarotas
iestādes (policija, pašvaldības policija,
būvvalde, administratīvais inspektors
u. c.), tāpēc reizēm uz jautājumu, kāpēc nesodāt kādu pilsoni, jāadresē šīm
institūcijām, jo komisija pati protokolus
nesastāda.
2010. gadā komisija ir izskatījusi
šādas administratīvās lietas.
NPK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

spiests pasludināt savu maksātnespēju,
un viņa īpašumu pārņēma banka.
Komisijai diemžēl nācās atkārtoti
skatīt arī vairāku personu lietas par īpašuma nesakārtošanu, piemēram, par
īpašumu pretī “Millenium” kafejnīcai
(pāri Daugavas ielai), Baldones parku
u. c. Pie atbildības atkārtoti sauktas
arī personas par suņu labturības pienākumu neveikšanu (suņi skraida pa
Baldoni bez pavadoņa, uzbrūk citām
personām), vecāku pienākumu neveikšanu. Sakarā ar izmaiņām LAPK

Pārkāpuma būtība
LAPK 152.p.1.d.2.d. – pārkāpumi būvniecībā
LAPK 106.p.1.d. – suņu turēšanas noteikumu pārkāpumi
LAPK 173.p.1.d. – nepilngadīgo nepieskatīšana no vecāku puses
LAPK 201.43.p.2.d. – karoga pienācīga neizkāršana balsts noteiktos datumos
LAPK 190.11.p. – patstāvīgās uzturēšanās atļaujas nepagarināšana
LAPK 75. un 78.p. – atkritumu līgumu neslēgšana un pārkāpumi atkritumu
apsaimniekošan
LAPK 140.p.2.d. – reklāmas plakātu nelikumīgu uzstādīša
LAPK 57.3.p.1.d. – Par mehānisko transportlīdzekļu pārvietošanās, tajā skaitā
stāvēšanas vai apstāšanās noteikumu pārkāpšanu
LAPK 42.1.p.4.d. – Par smēķēšanu, ja to izdarījis nepilngadīgais
LAPK 186.p.1.d. – pasu režīma pārkāpumi
LAPK 187.p.2.d. – dzīvošana ar notecējušu pasu derīguma termiņu
Baldones novada Saistošo noteikumu pārkāpumi (Šos noteikumus iespējams
aplūkot Baldones novada vietnē www.baldone.lv un kad tos pieņēma, tie tika
publicēti “Baldones Ziņās”)
Kopā

Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām uzliktais sods jānomaksā viena
mēneša laikā. Administratīvā komisija,
saprotot šodienas apstākļus, visiem pārkāpējiem, kas to lūdza, sadalīja maksājamo sodu daļās, lai būtu vieglāk to
samaksāt, kā arī gaidīja soda nomaksu
ne mazāk kā divus mēnešus. Ja sods
divu mēnešu laikā netika samaksāts
un nebija lūgts arī to sadalīt daļās, tad
lēmums tika nosūtīts piespiedu izpildei
tiesu izpildītājam. Diemžēl šajos gadījumos soda apmērs palielinājās vēl par
30–50 latiem par tiesu izpildītāja darbu.
Diemžēl bija arī gadījums ar SIA “Baldones parks”, kad tika aprakstīta sodītā
nemaksātāja manta un pārdota izsolē,
un tad piedzenamā summa palielinājās
ievērojami. Viens no sodītajiem pat bija

Sodītas personas
15
25
5
8
1
3
3
1
7
49
19
29
165

tagad par nepilngadīgo smēķēšanu atbild paši nepilngadīgie, bet vecāki tikai
tajos gadījumos, ja ir acīmredzams, ka
viņi neko nav darījuši, lai ietekmētu
nepilngadīgo nesmēķēt.
2011. gadā Baldones novada būvvalde veiks pastiprinātu kontroli un
pārbaudi būvēm, kurās izņemti būvniecības uzdevumi vai būvatļaujas, bet
būves nav nodotas ekspluatācijā, bet
tajās jau dzīvo, kā arī veikta nelikumīga
rekonstrukcija. IESAKU visiem, kam
būvniecības statuss ir neskaidrs, nākt
uz būvvaldi un skaidrot, kā legalizēt
celtniecību, konsultācijas varat saņemt
BEZ maksas.
Bēdīgi, ka pēdējā laikā arī biežāki
kļuvuši gadījumi, kad tiek pieķertas
personas, kas savus sadzīves atkritu-

informējot iedzīvotājus. To noteikti
vajadzētu izmantot. Te gan jāievēro
noteikumi, ka tajos nedrīkst mest šīferi, riepas un lielgabarīta būvgružus.

Kur likt elektropreces?

Rīgā ir iespēja elektropreces nodot pie lielveikaliem “Alfa” un “Spice”,
Baldonē pagaidām tādas iespējas nav.
Varētu piedalīties arī kādā no
akcijām, nododot nolietotās elektropreces un laimēt jaunas. Par vienu no
tādām akcijām un savākšanas vietām
var uzzināt www.3e.lv.
Ja ir kādas neskaidrības par atkritumu savākšanu Baldones novadā,
tad var interesēties pa tālr. 65022645,
26140399 pie SIA “Marss”.
Nekādā gadījumā atkritumus
nedrīkst izgāzt mežā, par to draud
sods! Atsevišķās vietās ir izvietotas
arī slēptās kameras.
Veiksmi pavasara darbos!
Sarmīte Grundšteine,
Ilze Simsone
mus no mājām ved izbērt uz kapu un
tirgus atkritumiem paredzētajiem konteineriem vai mežu. Pieķertie pārkāpēji
(reizēm tiek izmesti pat atkritumi ar
visiem personas datiem) parasti taisnojas, ka tā ir vienīgā reize.
Vēlos aicināt personas, kam sastādīti administratīvie protokoli, rūpīgāk
iepazīties ar tiem un ierasties uz administratīvās komisijas sēdēm, iesniegt
papildu dokumentus, kas jūsu atbildību
mīkstinātu vai izskaidrotu, kāpēc nav
veikts attiecīgais pienākums. Skumji,
bet ir gadījumi, kad persona ierodas
pie administratīvās komisijas priekšsēdētāja jau pēc sēdes un skaidro, ka,
lūk, es nemaz nevarēju veikt attiecīgo
pienākumu. Diemžēl izskatītu lietu
komisija atkārtoti izskatīt nevar, bet
personai, ja tā nevar uz sēdi ierasties,
ir tiesības rakstiski lūgt lietas skatīšanu atlikt uz nākamo sēdi, norādot
neierašanās motīvus. To var izdarīt arī
pa tālr. 67932304, 67932355 vai sūtot
iesniegumu pa faksu 67932750 vai uz
e-pasta adresi aijal@inbox.lv.
Lūdzu iedzīvotājus – ja redzat
pārkāpumu, par to nekavējoties ziņojiet pašvaldības policijai: dežūrdaļa –
67937102, policija – 67932702.
Pašvaldības policija apmeklētājus pieņem Baldones novada Domes
113. kabinetā:
• katra mēneša pirmajā pirmdienā
no plkst. 15.00 līdz 19.00 un
• katra mēneša trešajā ceturtdienā
no plkst. 13.00 līdz 17.00.
Ja par pārkāpumu ziņo nevis uzreiz, bet nākamajā dienā vai vēl vēlāk,
policijai ir grūti konstatēt pārkāpumu
un atrast pārkāpēju. Var zvanīt arī Administratīvo pārkāpumu inspektoram
Jurim Kārkliņam – mob. 26849342.
Administratīvās komisijas
priekšsēdētāja A. Leitāne

Ķekavas novada policijas atskaite
par februāri Baldones novadā
Saņemti izsaukumi – 33:
• ģimenes konflikti – 1;
• Valsts policijas iestādēm nepieciešama palīdzība – 10;
• jebkāda veida darbība, kas
rada troksni un traucē apkārtējo
iedzīvotāju mieru – 0;
• citi izsaukumi – 22.
Saņemtie iedzīvotāju iesniegumi – 1.
Aizturētās personas – 6:
• uz iesnieguma pamata – 1;
• nogādātas VP iestādē – 1;
• LAPK 251, 252. pants (protokola sastādīšanai) – 4.
Sastādīti administratīvie protokoli – 6:
• 42. 1. p. 1. daļa (smēķēšana
neatļautās vietās) – 0;
• 106. p.1. daļa (dzīvnieku
turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību
pārkāpšana) – 0;
• 149. 23. p. 2. daļa (gājējiem noteikto pienākumu

pārkāpšana) – 1;
• 167. p. (sīkais huligānisms) – 1;
• 171. p. 1. daļa (alkoholisko
dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu, vai atrašanos sabiedriskā vietā) – 2;
• 171. p. 2. daļa (alkoholisko
dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu sabiedriskās vietās
atkārtoti) – 1;
• 186. p. 2. daļa (dzīvošana
bez deklarētas dzīvesvietas Latvijas teritorijā) – 1.
Nodoti materiāli, informācija – 2:
• Probācijas dienests – 1;
• Bāriņtiesa – 0;
• Valsts policijas iestādēm – 1.
Sabiedriskās kārtības nodrošināšana masu pasākumos
un tiesas sprieduma izpildes
laikā – 0.
Dzīvnieku patversmē nogādāti dzīvnieki – 1.

Paziņojums pašvaldības zemes nomniekiem
Informēju, ka 34 personām 2010. gada decembrī ir beigušies nomas līgumu termiņi, tāpēc personām lūgums paziņot par savu vēlmi
turpināt vai izbeigt nomas attiecības ar pašvaldību! Aicinu samaksāt
parādu 73 nomniekiem, kuri ir palikuši Domei parādā par pagājušā
gadā nomāto zemi.
Šobrīd mazdārziņu kopējiem ir iespējams nomāt 500 m² zemes adresē
Baldonē, Rīgas ielā 47 (blakus pilsētas kapiem); 520 m² zemes adresē
“Āmuļi” (blakus daudzdzīvokļu mājām “Amoliņi 1”un “Indrāni”), kā arī
7 dārziņus, katru apmēram 180 m² lielu, “Bērtuļos” (pie mājām “Straumes”).
Par lielākas zemes platības (pilsētā lielāku nekā – 1200 m², bet laukos – 1 ha) nomu jāvēršas Domē personīgi, iesniedzot iesniegumu, un
katrs gadījums tiks izskatīts individuāli Domes sēdē.

Zemes ierīkotāja Aija Ciseļonoka,
tālrunis 67932883

Traktortehnikas valsts tehniskā apskate
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras Rīgas nodaļa dara jums
zināmu, ka ikgadējā traktortehnikas valsts tehniskā apskate jūsu
teritorijā 2011. gadā notiks:
• 9. martā (plkst. 10.00 Centrā un plkst. 12.00 SIA “ART L”);
• 18. maijā (plkst. 10.00 Centrā);
• 8. jūlijā (plkst. 10.00 Centrā un plkst. 12.00 SIA “ART L”).
Tehniskās apskates cenas:
• Traktoru un lauksaimniecības traktortehnikas ikgadējā
valsts tehniskā apskate
Ls 8,50;
• Traktortehnikas atkārtota valsts tehniskā apskate
Ls 4,25;
• Piekabju ikgadējā valsts tehniskā apskate
Ls 5,60;
• Piekabju atkārtota valsts tehniskā apskate
Ls 2,80;
• Speciālās traktortehnikas un autogreideru
ikgadējā valsts tehniskā apskate
Ls 14;
Ls 7;
• Speciālās traktortehnikas
• Atļauja piedalīties ceļu satiksmē veicot pamat pārbaudi Ls 1,30;
• Valsts tehniskās apskates uzlīme vai talons
Ls 0,65.
Par tehnisko apskati var samaksāt iepriekš Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras Rīgas nodaļā (Kalnciema ielā 88a) vai apskates
dienā uz vietas.
VA “VTUA”
Tehniskās uzraudzības nodaļas inspektors Gints Silavs,
tālr. 67613821
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Ieguldījums tavā nākotnē
2010. gada 29. decembrī
tika noslēgta vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru kā sadarbības iestādi par
projekta “Satiksmes drošības
uzlabojumi Baldones pilsētā” (Nr. 3DP/3.2.1.3.1/10/APIA/
CFLA/010/013) īstenošanu. Projekta mērķis ir uzlabot satiksmes
drošību Baldones pilsētā, likvidējot
potenciāli bīstamās vietas un veidojot gājējiem un riteņbraucējiem
drošu infrastruktūru, atdalot tos no
transportlīdzekļu plūsmas.
Projekts paredz gājēju celiņa izbūvi Baldonē, Rīgas ielas posmā no
Mežvidu ielas līdz Pilskalna (Ieca-

vas) ielai, 1017 m garumā. Projekta ietvaros paredzēta arī būvdarbu
autoruzraudzība un būvuzraudzība,
kā arī publicitātes pasākumi.
Projekta īstenošanas laiks:
29. 12. 2010.–31. 10. 2011.
Plānotās kopējās projekta izmaksas ir 199 475 lati, no tām
147 611,50 lati ir ERAF finansējums, 4488,18 lati – valsts budžeta
dotācija un 47375,32 lati – Baldones pašvaldības finansējums.
Inese Upmale,
Baldones novada Domes
projektu vadītāja,
tālr. 29 263297

Foto: no M. Melnieces-Podnieces arhīva
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Ceļojuma sākumpunkts Baldones kinoteātrī
Šā gada janvāra beigās Alberta koledžas studenti kopā ar
dažādiem pasaku varoņiem un
Baldones novada bērniem no
maznodrošināto ģimenēm devās
piedzīvojumiem bagātā ceļojumā.
Aizrautīgā ceļojumā visus aicināja Pilots Tims ar saviem draugiem Dino, Ievu un Ādamu. Tie
devās ceļojumā uz tālo Āfriku, lai
tur iepazītu tās iedzīvotājus un
mežonīgos zvērus. Atpakaļceļā tie
baudīja Zviedrijas skarbo dabu
un iepazinās ar saviem jaunajiem
draugiem Lāci un Vilku. Visu ceļojuma laiku Pilotu Timu un viņa
draugus pavadīja Alberta koledžas
dziedošie studenti ar dažādām tautā atpazītām dziesmām un rotaļām,
kurās aicināja piedalīties visus, kas
bija atnākuši.
Ceļojuma galapunkts bija
Latvija, kur Pilots Tims ar draugiem pie ugunskura aicināja bēr-

nus atcerēties spilgtākos ceļojuma
mirkļus. Vēlāk visi ķērās klāt pie
radošo darbnīcu uzdevumiem un
darbiem. Varēja vērpt kreļļu virtenes, veidot dziju bumbuļus vai
apsveikuma kartiņas. Drosmīgākie
izvēlējās sejas apgleznošanu. Zēnu
vidū iecienītas bija supervaroņu sejas – betmens un zirnekļa cilvēks,
savukārt meitenes labprāt vēlējās
iejusties kāda zvēriņa tēlā. Pēc
kārtīga darba nāca apdāvināšanas
laiks, kas bērniem un dāvinātājiem
bija īpašs mirklis.
“Jau vairākus gadus organizējam pasākumus bērniem, kam
pašreizējā dzīves situācija nav iegriezusies labvēlīgās sliedēs. Šajā
pasākumā, kā jau visos, tika ielikts
viss labais un sirsnīgais. Studenti,
kas aktīvi strādāja pie pasakas par
ceļojumu un pie radošajām darbnīcām, ieguldīja visu savu labo
enerģiju un pozitīvās domas. Ļoti
ceram, ka bērniem šī diena bija

pozitīvām emocijām pilna,” stāsta
Gunita Eņģele, studējošo pašpārvaldes pārstāve (šajā pasākuma dienā
viņa bija Dino).
Jautrais un interesantais ceļojums notika Baldones kinoteātrī,
ko laipni šim pasākumam atvēlēja
un ar skaņas aparatūru nodrošināja
kinoteātra vadītājs Gunārs Zeferts.
Lielais paldies arī tiek teikts Baldones novada Domei, Baldones bērnu
pēcpusdienas centra vadītājai Sanita
Smelterei, Sociālā dienesta darbiniecei Ilgai Deņisenokai, biedrībai
Emmaus Smiltene un a/s “Laima”,
kā arī paldies Alberta koledžas studentam Kristapam Putniņam par
sponsoru piesaisti.
Informāciju sagatavoja
Maija Melniece-Podniece,
Alberta koledžas sabiedrisko
attiecību speciāliste,
tālr. 67288824
www.alberta-koledza.lv

AICINĀM PIEDALĪTIES BALDONES NOVADA
TERITORIJAS PLĀNOJUMA IZSTRĀDĒ
Baldones novada Dome 16. februārī pieņēma lēmumu par Baldones novada teritorijas plānojuma
izstrādes uzsākšanu un apstiprināja darba uzdevumu.
Teritorijas plānojuma mērķis ir noteikt vispiemērotāko Baldones teritorijas izmantošanu, ievērojot
pašvaldības, vietējo iedzīvotāju, zemes īpašnieku vai lietotāju intereses un normatīvajos aktos noteiktās
prasības. Teritorijas plānojuma mērķis ir sekmēt daudzveidīgu tautsaimniecisko attīstību, kā arī radīt
veselīgu un labvēlīgu darba un dzīves vidi visiem Baldones novada iedzīvotājiem.
Visi interesenti aicināti izteikt savus ierosinājumus un ieteikumus teritorijas plānojuma izstrādei
Baldones novada interneta vietnē www.baldone.lv sadaļā “Plānošanas dokumentu izstrāde”, vai rakstot
vēstuli Baldones novada Domei – “Pārupes”, Baldones pag., Baldones novads, LV 2125.
Turpmāk Baldones novada teritorijas plānojuma un Baldones novada attīstības programmas izstrādei
būs iespējams sekot līdzi vietnē www.baldone.lv sadaļā “Plānošanas dokumentu izstrāde”.
Pauls Grants, teritorijas plānotājs

Seminārs
lauksaimniekiem
Šī gada 30. martā Baldones novada Domē (“Pār
upes”) notiks Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības
centra Siguldas nodaļas rīkots seminārs “Lauksaimnieka atbildībā esošas meliorācijas sistēmas uzturēšana saskaņā ar Savstarpējas atbilstības (SA)
pārvaldības prasībām”.
Semināra tēma:

“Par labu pārņemamu praksi lauksaimniecībā”
PROGRAMMA
10.00–11.00: Meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturē
šanas noteikumi –likumdošana un atbildība. Lektors – Zemgales
reģiona meliorācijas nodaļas vadītāja Ilze Bergmane.
11.00–12.00: Lauksaimnieka atbildībā esošas meliorācijas
sistēmas uzturēšana saskaņā ar savstarpējas atbilstības (SA)
pārvaldības prasībām, saņemot ES atbalstu lauksaimniecībai
“Tiešā atbalsta shēmu” ietvaros. Lektors – Zemgales reģiona
meliorācijas nodaļas vadītāja Ilze Bergmane.
12.00–12.20: Kafijas pauze.
12.20–13.00: Savstarpējas atbilstības (SA) pārvaldības prasību
kontroles gaita saimniecībā, biežāk pieļautās kļūdas, ieteikumi.
Informācija par neapsaimniekoto LIZ apsekošanas gaitu. Lektors –
Lielrīgas Reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Kontroles un
uzraudzības daļas vadītājs Mārtiņš Krasovskis.
13.00–13.20: Informācija par ES atbalsta piesaistīšanas iespējām
aktivitātē “Meliorācijas sistēmu būvniecība, rekonstrukcija un renovā
cija” un LADER II kārtas projektu pieteikumu iesniegšanu “Baldones
partnerībā” u. c. aktualitātes. Baldones novada LAS Inese Lagzdiņa.
13.20–14.00: Jautājumi un atbildes.
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Saistošie noteikumi Nr.1 Apstiprināti ar Baldones novada domes 2011. gada 16 . februāra sēdes lēmumu (prot. Nr.4, 16.§ )

Baldones novada pašvaldības 2011. gada pamatbudžets un speciālais budžets
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 1. panta 1. daļas 2. punktu, 46. pantu un likumu “Par pašvaldību budžetiem”

1. Apstiprināt Baldones novada pašvaldības pamatbudžeta
ieņēmumus – 2 755 294 LVL
(1. pielikums).
2. Apstiprināt Baldones novada
pašvaldības pamatbudžeta izdevumus – 2 936 105 LVL (2. pielikums).
3. Apstiprināt Baldones nova-

da pašvaldības speciālā budžeta
ieņēmumus – 46440 LVL (3. pielikums).
4. Apstiprināt Baldones novada
pašvaldības speciālā budžeta izdevumus – 87 455 LVL (3.pielikums).
5. Noteikt kases apgrozāmos
līdzekļus – 2000 LVL pamatbudžetam.

6. Noteikt kases apgrozāmos
līdzekļus – 200 LVL speciālajam
budžetam.
6. Apstiprināt Baldones novada
pašvaldības pamatbudžeta atlikumu uz 2010. gada 31. decembri
182 811,11 LVL.
7. Apstiprināt Baldones novada
pašvaldības speciālā budžeta atli-

kumu uz 2010. gada 31. decembri
41 214,93 LVL.
8. Apstiprināt Baldones novada
pašvaldības saistību apmēru, saskaņā ar pielikumu Nr. 4
9. Apstiprināt Baldones novada
pašvaldības pamatbudžeta 2011. gadam izdevumu sadalījumu pa
iestādēm un atsevišķām struk-

tūrvienībām, saskaņā ar 5. pielikumu.
10. Apstiprināt Baldones novada pašvaldības 2011. gada Celtniecības un remontdarbu plānu,
saskaņā ar 6. pielikumu.
Domes priekšsēdētāja
K. Putniņa.

Baldones novada pašvaldības 2011. gada 16. februāra saistošo noteikumu Nr. 1

“Baldones novada pašvaldības 2011. gada pamatbudžets un speciālais budžets”
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Pašvaldības 2011. gada budžeta
projekts izstrādāts saskaņā ar LR likuma
“Par pašvaldībām” 14., 21., 46., 60. pantu;
“LR likuma “Par pašvaldību budžetiem”
15. panta 1. d. 17. p.
2011. gada budžeta ieņēmumi tiek
plānoti 91,69 % apmērā no 2010. gada
faktiskās izpildes jeb 2 755 294 LVL, tostarp nodokļu ieņēmumi 1 828 138 LVL,
nenodokļu ieņēmumi – 888 444 LVL.
Iedzīvotāju ienākuma nodokli Finanšu
ministrija Baldones novadā 2011. gadā
plāno 1 632 521 LVL, taču vienošanās
protokols starp Latvijas Pašvaldību savienību un MK paredz šī nodokļa garantēšanu 96 % apmērā, kas atbilst arī
pagājušā gada izpildei, tādēļ ieņēmumos
nevaram plānot IIN 100 % apmērā. Vērtējot janvāra ieņēmumus, esam plānojuši
IIN nedaudz optimistiskāk nekā garantē
valsts, t. i., 1 598 338 LVL jeb 97,9 %
apmērā. Nekustamā īpašuma nodoklis
par zemi, ēkām, būvēm un mājokli –
190 428 LVL un nekustāmā īpašuma nodokļa parāda iekasēšana – 20 500 LVL.
Janvārī saņemts pēdējais IIN maksājums
par 2010. gadu 18 872 LVL. Salīdzinot
ar 2010. gada izpildi, tiek plānots IIN
samazinājums 71 401 LVL, savukārt,
NĪN plāns ir par 1736 LVL mazāks
kā 2010. gada izpilde. 2011. gadā tiek
plānoti ieņēmumi no pašvaldības nekustamā īpašuma pārdošanas, tostarp
zeme 20 000 LVL un mežu cirsma
12 000 LVL.
2011. gadā plānojam saņemt no
valsts budžeta garantētās minimālās iztikas pabalsta 50 % un dzīvokļa pabalsta
20 % atmaksu, kopsummā 39 600 LVL,
kā arī stipendijas 30 000 LVL apjomā
bezdarbnieku nodarbināšanai. Šogad
pašvaldības budžetu būtiski papildinās
piesaistītie dažādu projektu līdzekļi, kopsummā 218 040 LVL. No valsts budžeta saņemamās mērķdotācijas vispārējās
izglītības iestāžu pedagogu algām tiek
plānotas 8 mēnešiem, bet profesionālās
izglītības iestāžu pedagogu algām – visam gadam. Plānojam satiksmes drošības
uzlabošanas projekta īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu un priekšfinansējumu nodrošināt, ņemot īstermiņa
kredītu valsts kasē.

Pašvaldības ieņēmumi no dažādu
pakalpojumu sniegšanas(sporta zāle,
kapliča, bērnu nams, izglītības pakalpojumi u. c.), soda naudas, valsts subsīdijām
brīvpusdienām un mācību literatūrai –
185 281 LVL.
Budžeta līdzekļu atlikums uz
2011. gada 1. janvāri ir 182 811,11 LVL,
tostarp 140 410,79 LVL pašvaldības līdzekļi, pārējā summa avansi 2011. gadā
īstenojamiem vai 2010. gadā iesāktajiem
projektiem Valsts kasē. Atlikums paredzēts budžeta deficīta segšanai.
Pašvaldības budžeta izdevumu plānošanā kā prioritāte tiek noteikta līdzfinansējuma nodrošināšana projektu
realizācijai, vidusskolas rekonstrukcijas
turpināšana un pašvaldības struktūrvienību darbības nodrošināšana, lai
tās varētu veikt likumā “Par pašvaldībām” noteiktās funkcijas. Pašvaldības
pamatbudžeta izdevumi tiek plānoti
2 936 105 LVL apmērā, tostarp darba
algām (kods 1119) – 1 185 808 LVL
(ieskaitot mērķdotācijas pedagogu
algām – 350 032 LVL); darba devēja sociālās iemaksas (kods 1210) –
285 692 LVL; komandējumiem (kods
2110) – 1010 LVL; dažādu pakalpojumu
apmaksai (kods 2200) – 417 515 LVL,
materiālu iegādei, energoresursiem (kods
2300) – 153 785 LVL; pamatlīdzekļu iegādei, kapitālai celtniecībai (kods 5200) –
483 710 LVL; dažādiem pabalstiem (kodi
6200 un 6400) – 228 500 LVL; kredītu
pamatsummas atmaksai – 7600 LVL;
kredītprocentu nomaksa – 99 000 LVL,
pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem – 70 000 LVL.
2011. gadā pašvaldība nav donors
PFIF.
Domes administrācijas izdevumi
tiek plānoti iepriekšējā gada plāna līmenī, taču palielinājus paredzams algu
fondā sakarā ar personāla daļas un
tūrisma speciālista vietas apstiprināšanu no 2. pusgada un minimālās algas
pieaugumu. Remonti domes ēkā netiek
plānoti, izņemot nelielos ikdienas uzturēšanas darbus.
Kopējie administrācijas izdevumi
kopā ar deputātu atalgojumu tiek plānoti
200 010 LVL jeb 6,81 % no kopbudžeta,
2010. gadā tie bija 6,21 %.

Bibliotēkai izdevumi tiek plānoti
par 1108 LVL vairāk kā pagājušogad
izpildīts. Tas saistīts ar minimālās algas pieaugumu un papildus līdzekļiem
materiālu un periodikas iegādei. Būtiski
pieauguši maksājumi par internetu, jo
no valsts budžeta tikai 40 % apmērā tiek
segtas projekta “Trešais tēva dēls” izmaksas. Kopējie izdevumi – 38 460 LVL jeb
1,3 %.
Kino izdevumos pieaugusi maksa
par pakalpojumiem, kā arī minimālās
algas. Bērnu pēcpusdienas centra telpās
tiek pabeigts 2010. gadā iesāktais elektroinstalācijas un kosmētiskais remonts.
Kopējie kino izdevumi 23905 LVL jeb
0,81 %.
Pārējai kultūras dzīves organizācijai
šogad paredzēti par 27 820 LVL mazāk
kā tika izlietots 2010. gadā. Pieaugusi
darba samaksa sakarā ar minimālās algas
pieaugumu un jauna kolektīva – jauniešu
breika grupas izveidi. Kopējie kultūrai atvēlētie izdevumi 76 870 LVL jeb 2,61 %.
Samazinājums saistīts ar to, ka realizēts
pārrobežu projekts, bet jauni projekti
2011. gadā pašvaldības līdzfinansējumu
neprasīs.
Saimniecības uzturēšanai un vides jautājumu risināšanai plānojam
413 085 LVL, vai par 212 311 LVL
vairāk nekā 2010. gadā. Paredzēts piešķirt 8000 LVL SIA “BŪKS” pašvaldības
dzīvojamā fonda remontiem. Paredzēta
gājēju celiņa izbūve gar Rīgas ielu. Būtiski pieaug izdevumi energoresursiem,
darba algu fonds sakarā ar teritorijas plāna izstrādi un pakalpojumi. No ES fonda
tiek finansēta arī attīstības programmas
izstrāde, kas tiks īstenota kā pakalpojums
pašvaldībai. Kopējie izdevumi ir 14,07 %.
Pilsētas un ceļu uzturēšanai ieplānoti 239 110 LVL jeb 8,14 %, kas ir
par 26 777 LVL vairāk kā tika izlietots
2010. gadā. Būtiskākais palielinājums
tiek plānots degvielai, inventāra un tehnikas iegādei. Pakalpojumu apmaksai un
energoresursiem, kā arī algām, sakarā ar
minimālās algas pieaugumu.
PII “Vāverīte” 2011 gadā tiks veikti
darbi, kas saistīti ar 2010. gadā realizēto ēkas siltināšanas projektu, un kuru
izmaksas nevarēja iekļaut siltināšanas
projektā kā attiecināmas izmaksas, bet
kas ir nepieciešami, lai īstenotais projekts

sasniegtu nepieciešamo efektivitāti. Iestādē jānomaina kopš 1982. gada nolietotās
gultiņas un mīkstais inventārs, kā arī nepieciešams iegādāties mācību līdzekļus,
lai varētu īstenot pirmsskolas izglītības
programmu. Paredzēts arī vienas grupas
tualešu kapitālais remonts. Kopumā PII
budžets samazinājis par 198578 LVL, jo
netiek plānoti lieli remontdarbi un tie
ir 203 760 LVL, kas ir 6,9 % no kopējā
budžeta, neskaitot valsts mērķdotāciju
pedagogu algām 5–6 gadus veciem
bērniem.
Vidusskolas budžets salīdzinājumā
ar 2010. gadā izpildīto tiek plānots par
63 814 LVL vairāk, t. i., 480 780 LVL apjomā, kas veido 16,37 % no kopbudžeta,
tostarp 220 000 LVL skolas ēdināšanas
bloka pabeigšanai. Investīcijas skolas
rekonstrukcijai 2011. gadā pašvaldība
vairs nesaņems. Pašvaldība piedalās
kopējās Pierīgas izglītības, kultūras un
sporta pārvaldes uzturēšanā, kas šogad
izmaksā 7200 LVL gadā, kas ir vairāk
kā 2010. gadā, jo samazinājies iestādes
dalībnieku skaits un katras pašvaldības
iestādes dibinātājas daļa kopējā pārvaldes
budžetā pieaug. Tas tomēr ir lētāk nekā
algot savu metodiķi.
Sporta kompleksa izdevumi salīdzinājumā ar pagājušajā gadā izpildīto ir
palielinājušies par 10 880 LVL un tiek
plānoti 90 385 LVL apjomā jeb 3,07 %
no kopbudžeta. Izdevumu palielinājums
saistīts ar minimālās algas celšanu, pakalpojumu izmaksu pieaugumu un nepieciešamību slīpēt un lakot sporta spēļu
zāles grīdu.
Mūzikas pamatskolas budžets ir samazināts par 8270 LVL, jo netiek plānoti
lieli remontdarbi, izņemot katlu telpas
remontu. Tas tiek plānots 74 635 LVL
apjomā un veido 2,54 % no kopbudžeta
jeb 74 410 LVL.
Mākslas skolas budžets tiek plānots
32 370 LVL jeb 1,1 % no kopējā budžeta. Tas ir palielinājies par 9226 LVL, jo
būtiski palielinājies pašvaldības līdzfinansējums pedagogu algām sakarā ar
samazināto valsts mērķdotāciju.
Sabiedriskajai kārtībai paredzēto
līdzekļu apjoms faktiski ir palicis iepriekšējā līmenī. Paredzētie līdzekļi ir
79 185 LVL jeb 2,69 %.
Bāriņtiesas budžetā palielināts algu

fonds, sakarā ar bāriņtiesas sekretāres
stāšanos darbā. Tiek paredzēti arī papildus līdzekļi kursiem. Kopumā budžets
tiek plānots 14 340 LVL apjomā jeb
0,048 % .
Bērnu nama budžets tiek plānots
79 845 LVL apjomā (2,72 %), no kuriem
40 200 LVL ir saņemami kā pašvaldību
savstarpējie norēķini, bet 39645 LVL tiek
plānoti kā pašvaldības dotācija. Pieaugums tiek plānots 5681 LVL, galvenokārt, sakarā ar nepieciešamību ierīkot
ūdens atdzelžošanas staciju.
Sociālajai aprūpei paredzētie līdzekļi kopsummā tiek plānoti 249 775 LVL
(8,5 %), kas ir par 33 189 LVL vairāk
kā bija izpildīts 2010. gadā. Kopumā
sociālās palīdzības pieprasītāju skaits
palielinās, tādēļ pabalstu izmaksa tiek
plānota tikai izvērtējot lūdzēju ienākumus un ir atcelti visi pašvaldības
pabalsti, kas tika maksāti neizvērtējot
ienākumus.
Budžeta līdzekļu atlikums gada beigās tiek plānots 2000 LVL.
2011. gada 1. janvārī pašvaldības
saistības bija 1 609 070 LVL, tostarp vidusskolas celtniecībai-1 024 070 LVL,
ūdenssaimniecības rekonstrukcijas projekta līdzfinansējums – 585 000 LVL.
2010. gadā jāatmaksā valsts kasei
skolas celtniecībai ņemto kredītu pamatsumma 104 740 LVL, kā arī % par visu
aizņēmuma summu – 98 400 LVL. Lai
sabalansētu budžetu un pabeigtu skolas ēdnīcas celtniecību tiek plānots lūgt
Valsts kasei pārcelt 97 140 LVL kredīta
pamatsummas atmaksu proporcionāli
uz turpmākajiem gadiem.
Speciālā budžeta ieņēmumus veido dabas resursu nodoklis, ko plānojam
300 LVL apmērā, autoceļu fonda līdzekļi – 45640 LVL, kā arī dažādi neparedzēti ieņēmumi – 500 LVL, kopsummā
46 440 LVL. Atlikums 2010. gada beigās – 41 214,93 LVL.
Izdevumi attiecīgi tiek plānoti: atkritumu saimniecībai – 525 LVL, autoceļu uzturēšanai – 76 805 LVL, pārējie
izdevumi – 10 125 LVL, kopsummā
87 455 LVL. Atlikums gada beigās –
200 LVL.

Domes priekšsēdētāja
Karina Putniņa
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1. pielikums
Baldones novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 1
Budžeta ieņēmumu plāns 2011. gadam
Nodokļu ieņēmumi			Ls 1 828 138
Ienākuma nodoklis-			Ls 1 598 338
2010. gada izpildes rezultāts		
Ls 18 872
Nekustāmā īpašuma nodoklis		
Ls 210 928
tostarp par zemi			
Ls 152 290
par ēkām				Ls 23 417
par būvēm				Ls 871
par mājokli				Ls 13 850
2010. gada parāds:			Ls 20 500
par zemi				Ls 13 500
par ēkām				Ls 7000
Nenodokļu ieņēmumi			Ls 50 350
% (procenti) no banku kontiem		
Ls 500
Pašvaldības nodevas			Ls 1500
Tirgus nauda			Ls 2500
Būvatļaujas				Ls 3500
Pārējās nodevas			Ls 400
Soda naudas			Ls 6000
Nodevas par lēmumiem un pakalpojumiem
Ls 3950
Nekustamā īpašuma pārdošana		
Ls 32 000
Saņemtie maksājumi			Ls 130 200
Izglītības ieņēmumi			Ls 70 000
Sociālie pakalpojumi			Ls 40 200
Transferti no valsts budžeta		Ls 718 306
MD mūzikas skolai			
Ls 46 363
MD mākslas skolai			
Ls 17 903
MD vidusskola, pamatskola		
Ls 332 438
MD pirmsskolas izglītībai		
Ls 28 702
Brīvpusdienas pirmklasniekiem		
Ls 8000
Mācību literatūras iegāde		
Ls 451
Valsts stipendijas bezdarba gadījumā
Ls 30 000
GMI, dzīvokļa pabalstu atmaksa		
Ls 37 409
Eiropas naudas projektiem		
Ls 47 040
Kredīts gājēju celiņiem			
Ls 17 000
Maksas pakalpojumi			Ls 28 300
Vecāku maksa mūzikas skolā		
Ls 7500
Vecāku maksa mākslas skolā		
Ls 4300
Īpašumu noma			Ls 12 800
Ieņēmumi no biļešu realizācijas		
Ls 2700
Sorosa fonda līdzekļi			
Ls 1000
			
Ieņēmumi				Ls 2 755 294
Atlikums uz 2010. gada 31. decembri	Ls 182 811,11
Pavisam kopā 2011. gada ieņēmumi	Ls 2 938 105,11
Kases apgrozāmie līdzekļi gada beigās
Ls 2000
Domes priekšsēdētāja K. Putniņa
2.pielikums
Baldones novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 1
Baldones novada pašvaldības 2011. gada budžeta izdevumu plāns
Kopā darba algu fonds		
1100
Ls 1 185 308
Sociālā nodokļa maksāj.
1200
-	Ls 285 692
Ceļa izdevumi		
2110
Ls 1010
Pakalpojumi		
2200
Ls 417 515
Savstarpējie norēķini		
7211
Ls 70 000
Krājumi, materiāli		
2300
Ls 153 985
Periodika			2410
Ls 2750
Nodokļu maksājumi		
2510
Ls 735
Soc. apdrošināšana un soc. nodrošināšana 6200
Ls 186 380
			6400
Ls 42 120
t.sk. transporta kompensācija skolēniem 6292
Ls 800
Kredīta pamatsummas atmaksa
8200
Ls 7600
Kredīta % nomaksai		
4310
Ls 99 000
Pamatlīdzekļi		
5200
Ls 473 210
Bibliotēku fonds		
5233
Ls 10 800
____________________________________________________________
Kopā :				-	Ls 2 936 105
Budžeta līdzekļu atlikums 1. 01. 2012.		
Ls 2000
Domes priekšsēdētāja K. Putniņa
Pielikums Nr.3
Baldones novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 1
Baldones novada domes speciālais budžets 2011. gadā
Budžeta ieņēmumi kopā
		Ls 46 440
Dabas resursu nod.				
Ls 300
Autoceļu fonds				Ls 45 640
Pārējie ieņēmumi				Ls 500
Atlikums uz 31. 12. 2010.			
Ls 41 214,93
Latvenergo kartes				Ls 6056
Budžeta izdevumi kopā			Ls 87 455
Dabas resursu nod.				
Ls 525
Autoceļu fonds				Ls 76 805
Pārējie					Ls 1447
Jānis Ješevics				Ls 8678
Latvenergo kartes				Ls 6056
Līdzekļu atlikums uz 31. 12. 2011.			
Ls 200
Izdevumi pēc ekonomiskās klasifikācijas 		Ls 87455
1119 kods darba algas				Ls 4500

1210 kods
1220 kods
2300 kods
2510 kods
6300 kods

soc.nodoklis			
Ls 1085
pakalpojumi			
Ls 76 720
materiāli				Ls 5060
Ješevics J. nodokļi			
Ls 90
ziedojumi (kartes)			
LVL 6056

Kases apgrozāmie līdzekļi gada beigās 		Ls 200
Domes priekšsēdētāja K.Putniņa
Pielikums Nr.4
Baldones novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.1
01.721 Kredīta % maksājumi
4200
F4002000 Kredīta pamatsumma 9999

-	Ls 99 000
-	Ls 7600
Domes priekšsēdētāja K.Putniņa

5.pielikums
Baldones novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 1
01.1100 Izpildvaras un likumdošanas institūcijas 	LVL 199 510
Darba alga			1100
Ls 139 280
tostarp deputātu atalgojums
1111
Ls 21 100
Soc. apdrošināšana		
1200
Ls 33 555
Ceļa izdevumi		
2110
Ls 50
Pakalpojumi		
2200
Ls 17 810
Krājumi, materiāli		
2300
Ls 7280
Periodika			2400
Ls 200
Nodokļu maksājumi		
2510
Ls 735
Pamatlīdzekļi		
5200
Ls 1100
____________________________________________________________
Kopā 01.1100			
Ls 199 510
01.721 Kredīta % maksājumi
4200
F4002000 Kredīta pamatsumma 9999

-	Ls 99000
-	Ls 7600
Domes priekšsēdētāja K.Putniņa

03.600- Sabiedriskā kārtība un drošība, tiesību aizsardzība Ls 79185
Darba alga			1100
Ls 4550
Soc. apdrošināšana		
1200
Ls 1095
Pakalpojumi		
2200
Ls 72 990
Krājumi, materiāli		
2300
Ls 550
____________________________________________________________
Kopā
030			 –	Ls 79 185
03.312. Bāriņtiesa				Ls 14 340
Darba alga			1100
Ls 10 000
Soc.apdrošināšana		
1200
Ls 2410
Ceļa izdevumi		
2110
Ls 150
Pakalpojumi		
2200
Ls 650
Krājumi, materiāli		
2300
Ls 1130
____________________________________________________________
Kopā
03.312. 				Ls 14 340
Domes priekšsēdētāja K.Putniņa
09.100 Izglītība				Ls 1 286 320
Darba alga			1100
Ls 617 038
Soc.apdrošināšana		
1200
Ls 148 657
Ceļa izdevumi		
2110
Ls 350
Pakalpojumi		
2200
Ls 144 435
Krājumi, materiāli		
2300
Ls 51 270
Periodika			2400
Ls 1100
Transporta kompensācija skolēniem 6200
Ls 800
Pamatlīdzekļu izveidošana un pamatlīdzekļi 5200
Ls 245 870
Bibliotēku fonds		
5233
Ls 6800
Savstarpējie norēķini		
7211
Ls 70 000
____________________________________________________________
Kopā					Ls 1 286 320
09.100 pirmsskolas izglītības iestāde “Vāverīte” Ls 231 832
Darba alga			1100
Ls 142 843
Soc.apdrošin.maks.		
1200
Ls 34 409
Ceļa izdevumi		
2110
Ls 200
Pakalpojumi		
2200
Ls 41 755
Energoresursi un materiāli
2300
Ls 11 825
Periodika			2400
Ls 200
Bibliotēku fonds		
5233
Ls 600
____________________________________________________________
Kopā					Ls 231 832
Tai skaitā
09.100 5 un 6 gadīgo apmācībai			Ls 28 072
Darba alga			1100
Ls 22 623
Soc.apdrošināšana		
1200
Ls 5449
Domes priekšsēdētāja K. Putniņa
09.210 09.230 – vidusskola un mūzikas pamatskola	Ls 944 335
Darba alga			1100
Ls 394 171
Soc.apdrošināšana		
1200
Ls 94 049
Ceļa izdevumi		
2110
Ls 150
Pakalpojumi		
2200
Ls 96 950
Energoresursi		
2300
Ls 35 545
Periodika			2400
Ls 900
Transporta kompensācija skolēniem 6200
Ls 800
Kapitālā celtniecība, pamatlīdzekļi 5200
Ls 244 870
Bibliotēku fonds		
5233
Ls 6000
Savstarpējie norēķini		
7211
Ls 70 000
____________________________________________________________
Kopā					Ls 944 335
Mākslas skola				Ls 50 273
Darba alga			1100
Ls 31 768
Soc. apdrošināšana		
1200
Ls 7675
Pakalpojumi		
2200
Ls 5730

5

Energoresursi, materiāli		
2300
Ls 3900
Bibliotēku fonds		
5233
Ls 200
Pamatlīdzekļi		
5232
Ls 1000
____________________________________________________________
Kopā					Ls 50 273
Mūzikas skola				Ls 46 362
Darba alga			1100
Ls 37 362
Soc. apdrošināšana		
1200
Ls 9000
____________________________________________________________
Kopā					Ls 46 362
Interešu izglītība				Ls 13 518
Darba alga			1100
Ls 10 894
Soc. apdrošināšana		
1200
Ls 2624
____________________________________________________________
Kopā					Ls 2624
Domes priekšsēdētāja K. Putniņa
10.700 Soc. aprūpes pakalpoj., kurus sniedz soc. apr. iest.,
kas neapgādā ar apmešanās vietām		Ls 249 775
Darba algas			1100
Ls 36 000
Soc. apdrošināšana		
1200
Ls 8675
Ceļa izdevumi		
2110
Ls 50
Pakalpojumi		
2200
Ls 3700
Krājumi, materiāli		
2300
Ls 3150
Periodika			2400
Ls 100
Pamatlīdzekļi		
5200
Ls 400
Subsīdijas un dotācijas		
6200
Ls 155 580
Pārējie pabalsti		
6400
Ls 42 120
____________________________________________________________
Kopā					Ls 249 775
10.700 Bērnu nams				Ls 79 845
Darba alga			1100
Ls 37 500
Soc. apdrošināšana		
1200
Ls 9035
Ceļa izdevumi		
2110
Ls 150
Pakalpojumi		
2200
Ls 14 645
Krājumi, materiāli		
2300
Ls 16 465
Periodika			2400
Ls 50
Pamatlīdzekļi		
5200
Ls 800
Subsīdijas un dotācijas		
6200
Ls 1200
____________________________________________________________
Kopā					Ls 79 845
10.700 Bezdarbnieku stipendijas			Ls 38 215
Darba alga			1100
Ls 3960
Soc. apdrošināšana		
1200
Ls 955
Krājumi, materiāli		
2300
Ls 4500
Subsīdijas un dotācijas		
6200
Ls 28 800
____________________________________________________________
Kopā					Ls 38 215
Domes priekšsēdētāja K. Putniņa
06.200 – Tautsaimniecība			Ls 413 585
Darba alga			1100
Ls 84 160
Soc.apdrošināšanas iemaksa
1200
Ls 20 275
Ceļa izdevumi		
2110
Ls 110
Pakalpojumi		
2200
Ls 75 125
Energoresursi un pakalpojumi
2300
Ls 20 585
Kapitālie izdevumi		
5200
Ls 213 330
____________________________________________________________
Kopā					Ls 413 585
05.100 Vides aizsardzība-atkritumu apsaimniekošana	Ls 239 110
Darba alga			1100
Ls 123 980
Soc. apdrošin. maksājumi
1200
Ls 29 870
Pakalpojumi		
2200
Ls 43 815
Energoresursi, materiāli		
2300
Ls 31 985
Pamatlīdzekļi		
5200
Ls 9460
____________________________________________________________
Kopā					Ls 239 110
Domes priekšsēdētāja K. Putniņa
08.100 Sporta komplekss			Ls 90 385
Darba alga			1100
Ls 52 600
Soc. apdrošināšana		
1200
Ls 12 675
Pakalpojumi		
2200
Ls 14 440
Energoresursi un materiāli
2300
Ls 8950
Kapitālie izdevumi		
5200
Ls 1720
____________________________________________________________
Kopā					Ls 90 385
08.210 bibliotēkas				Ls 38 460
Darba alga			1100
Ls 21 360
Soc. apdrošināšana		
1200
Ls 5145
Ceļa izdevumi		
2110
Ls 50
Pakalpojumi		
2200
Ls 4705
Energoresursi un materiāli
2300
Ls 1300
Periodika			2400
Ls 1300
Bibliotēku fonds		
5233
Ls 4000
____________________________________________________________
Kopā					Ls 38 460
08.620 – pārējās kultūras iestādes			Ls 100 775
Darba alga			
1100
Ls 55 380
Soc. apdrošināšana		
1200
Ls 13 345
Ceļa izdevumi		
2110
Ls 100
Pakalpojumi		
2200
Ls 25 200
Energoresursi un materiāli
2300
Ls 6350
Pamatlīdzekļi		
5200
Ls 400
____________________________________________________________
Kopā					Ls 100 775
Domes priekšsēdētāja K. Putniņa
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Papildu informācija:
Sanita Kitajeva,
tālr. 67843767, 29355624,
e-pasta adrese: sanita@gaisma.lv
www.twitter.com/LNB_AB

Foto: no S. Kitajevas arhīva

Latvijas Nacionālās bibliotēkas
Atbalsta biedrības zīmējumu konkursā “Sirsniņa prasa, lai bērniņš lasa”
tika izraudzīti desmit uzvarētāji. Viena no uzvarētājām ir arī 4 gadus vecā
Laura Kairova no Baldones.
Biedrība aicināja bērnus iesūtīt
savas idejas grāmatzīmju noformējumam. Grāmatzīmes ar bērnu zīmējumiem tiks izmantotas labdarības
projektā “Sirsniņa prasa, lai bērniņš
lasa”, lai aicinātu ziedot bērnu grāmatām Latvijas bibliotēkām.
Undīne Būde, biedrības valdes
priekšsēdētāja un viena no konkursa
žūrijas loceklēm, uzsver: “Saņēmām
tik daudz lielisku darbu, ka izvēlēties
uzvarētājus bija patiešām grūts un
atbildīgs uzdevums. Bērni konkursā
bijuši ļoti radoši un veidojuši grāmatzīmes dažādās tehnikās. Daudzas no
tiem ir tiešām mākslas darbi. Šobrīd
domājam, kā visas grāmatzīmes parādīt plašākai publikai”.
Konkursam kopumā iesūtīti
3225 darbi. Jaunākajam dalībniekiem
ir tikai 3 gadi, vecākajam – 17.

Restorānā un atpūtas centrā
“Millenium” ūdeni turpmāk sildīs
ar saules enerģiju

Foto: Elīna Ķempele\

Viena no 10 Latvijas Nacionālās bibliotēkas
Atbalsta biedrības rīkotā konkursa
“Sirsniņa prasa, lai bērniņš lasa” uzvarētājiem –
4 gadus vecā baldoniete Laura Kairova!

Rīgas Apriņķa Avīze

2011.gadamarts
Otrdiena, 22. marts, 2011

Lauras Kairovas zīmētā
grāmatzīme

“Meklēšanas vienība
“ZVAIGZNE””
2010. gadā tika izveidota un darbību uzsāka jauna biedrība – “Meklēšanas vienība “ZVAIGZNE””. Biedrībā apvienojās 15 dažādu profesiju un
vecumu cilvēki no dažādiem Latvijas novadiem ar vienu mērķi – meklēt
2. pasaules karā kritušos kareivjus un nodot tos apbedīšanai tuviniekiem
vai Brāļu kapos.
2010. gada vasarā dažādos Latvijas novados biedrības biedri ar iedzīvotāju palīdzību ir atraduši 24 kritušos kareivjus, tostarp 1 Sibīrijas strēlnieku,
kurš kritis 1. pasaules kara laikā Vecumnieku novada teritorijā. Ir pagājuši
vairāk nekā 65 gadi kopš beidzies 2. pasaules karš. Latvijā kaujas laukos,
mežos, pļavās un purvos palikuši guļam tūkstošiem latviešu, vācu un
krievu armiju kritušie kareivji. Lielākā kritušo daļa tiek uzskatīta bezvēsts
prombūtnē, jo viņu kapu vietas nav zināmas. Viņu tuvinieki – brāļi, māsas,
sievas, bērni un mazbērni – joprojām meklē bezvēsts pazudušos.
Baldones novadā pēc nostāstiem un arhīva ziņām apglabāti vairāki
desmiti vācu armijas kareivju, taču nav pilnīgas informācijas, kur atrodas
apbedījumi. Novada teritorijā ir pierakti vai neapglabāti vēl vairāki simti
vācu un arī sarkanās armijas kareivju, par kuru atrašanās vietu oficiāli
nav zināms.
Ja jums Baldones novadā un ne tikai ir zināmas vietas (esat bijuši
liecinieki vai zināt pēc nostāstiem), kur kara laikā tikuši aprakti kritušie
kareivji vai notikušas kaujas, pēc kurām kritušos neapglabāja vai apglabāja
daļēji, LŪDZU, ZIŅOJIET! Mēs apsekosim šīs vietas, lai atdotu kādai
ģimenei pazudušo vīru, brāli, tēvu, vectēvu.
Mūs var sazvanīt pa tālr. 26371827.
Var rakstīt uz adresi:
“Meklēšanas vienībai “ZVAIGZNE””, Zemkopības institūts 18–17
Zemkopības institūts, Skrīveru novads, LV 5125, vai uz e-pasta
adresi m.v.zvaigzne@inbox.lv. Būsim pateicīgi par jebkādu informāciju.

Saules kolektoru panelis uz “Millenium” ēkas jumta
 Sākums 1. lpp.
Saules kolektoru paneli uzstādīja un ūdens sildīšanas sistēmu
“Millenium” ēkas saimnieciskajā
daļā ierīkoja uzņēmums SIA “AM
Energy”. Uzstādīts tika Polijas rūpnīcā “Watt” ražotais plākšņu kolektors. Tā efektivitāte ir 85 %, un
tas ir šobrīd augstākais iespējamais
efektivitātes koeficients. Ņemot vērā
Sabiedrisko pakalpojumu regulatora
nupat apstiprinātos tarifus, jaunās
sistēmas uzstādīšanā veiktie ieguldījumi atpūtas centram atmaksāsies
2,5–3 gadu laikā.
Kā stāsta uzņēmuma pārstāvis
A. Mežinskis, saules kolektori kā
alternatīvās enerģijas veids ir ļoti
populāri Polijā, Ziemeļvalstīs un
citviet Eiropā. “AM Energy” aprēķinājis, ka Latvijā, kur gada globālais
starojums uz horizontālas virsmas
saules joslas reģionos ir aptuveni
1000–1100 kW/h uz 12, saules kolektoru sistēmas būtu ļoti izdevīgas
daudzām pašvaldībām un mājsaimniecībām, jo īpaši, ja tās pieteiktos
Klimata pārmaiņu instrumenta
(KPFI) līdzfinansējumam. KPFI
atbalsta šķeldas vai biomasas katlu,
saules kolektoru sistēmu, siltumsūkņu, vēja ģeneratoru, saules bateriju
iegādi un uzstādīšanu, veicinot alternatīvās enerģijas attīstību. Saules
kolektoru sistēmas noteikti ir viens
no izdevīgākajiem variantiem. Kolektoru vidējais ekspluatācijas ilgums
ir 25 gadi.
Pavisam nesen SIA “AM Ener-

gy” uzstādīja saules kolektorus uz
Ķekavas kokapstrādes uzņēmuma
“Teiko” jumta. “Teiko” tā kļuva par
pirmo uzņēmumu Ķekavas novadā,
kurš izmanto saules enerģiju.
Jācer, ka arvien vairāk cilvēku
izmantos iespēju vienlaikus ietau-

pīt resursus un finansiālos līdzekļus
un saudzēt vidi. Vairāk par KPFI
piedāvātajām iespējām uzzināsies
Vides aizsardzības un reģinālās attīstības ministrijas interneta vietnē
www.vidm.gov.lv.
Elīna Ķempele

Ūdens sildīšanas sistēma
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Baldones seniori vingro

īsumā

Minifutbola sacensības
26. februārī Baldones sporta
kompleksā norisinājās Minifutbola sacensības. Turnīrs izvērtās ļoti interesants, jo pieteicās
16 komandas, kas bija sabraukušas spēlēt no Daugmales, Rīgas,
Vecumniekiem, Ogres, Saulkrastiem un mūsu paši baldonieši.
Sešpadsmit komandu kon-

Foto: E. Ķempele

Mīļie baldonieši!
Gribu padalīties ar jums priekā
par mūsu sporta kompleksa dižo ēku.
Jau labu laiku gāju tai garām ar tādu
kā nožēlu, ka neesmu vairs ne jauna,
ne skaista un sportošana man ir izbijis
prieks. Bet, redziet, kā izrādās, vingrošana sporta kompleksā paredzēta
arī tādiem, kuri sen jau ir aizmirsuši
savu tā saucamo pilngadību un tagad
paši ir pilni ar gadiem.
Skaistā, plašā zālē ar vienu spoguļotu sienu notiek vingrošana, kas
paredzēta tiem, kuriem dzīve ir jau
pārpildīta ar gadiem. Varen jauka,
līdzjūtīga un saprotoša trenere nodarbojas ar mums divas reizes nedēļā – trešdienās no plkst. 18.00 un
sestdienās no plkst. 10.00. Vingrošana
notiek veselu stundu un vingrojumi ir
“zinātniski pamatoti”, piemēroti mūsu
locītavu varēšanai un sirdij. Ir roku un
kāju kustību koordinācija, vingrojumi
saistīti ar norādījumiem par pareizu
elpošanu. Par visu ir padomāts mūsu
vietā, atliek vien censties to visu izpildīt. Par to, kā tas katram izdodas,
atskaiti neprasa, vienīgi reizēm sniedz
korektus aizrādījumus. Vārdu sakot –
vingrošana ir brīnumlaba un pilnīgi
bez dalības maksas. Pēc vingrošanas
iespējams izmantot dušas, kas atrodas
turpat blakus ģērbtuvei.
Sporta kompleksā ir arī plaša
lielā sporta zāle ar malā skatītājiem
paredzētu paaugstinātu solu rindām.
Ēkas pirmajā stāvā ir trenažieru zāle,
kas paredzēta dažādiem vieglatlētikas
treniņiem, galda tenisa spēlēm un ne
tikai – sporta kompleksā ir iespēja trenēties ne tikai futbola un basketbola
spēlēs, bet arī regbijā, turpat notiek arī
vēderdeju nodarbības un vingrošana
bērniem. Ir iespēja saņemt masāžas
pakalpojumus un izmantot pirti. Ir
dota cerība, ka šī gada otrajā pusē tur
darbosies arī ēdnīca.

Baldonei kā sāpju nauda. Joprojām
mūsu mežā ir sen iedibinātā vieta,
ko baldonieši sauc par atomkalnu.
Kopsakarībā jāsaprot šīs pasaules Lielā
Patiesība, kura ir izteikta ar likumsakarību, ka “Liela Patiesība ir tāda
Patiesība, kuras pretmets arī ir Liela
Patiesība”.
Mūsu zemes lauku apvidos, arī
citos, tas redzams un samanāms darbos kā garīgās augšupcelšanās ceļš.
Saskatīsim un padomāsim par to, un
tā tas būs!
Esmu pateicīga, ka liktenis neaizrāva mani ārpus Latvijas zemes, ka
nonācu atpakaļ Baldonē.
Astrida Lejerte
P. S. Baldones pensionāru padome sirsnīgi
pateicas Baldones novada Domes deputātiem
un jo īpaši Domes priekšsēdētājai Karinai Putniņai par cieņu un atbalstu senioriem. Senioru
veselīgās vingrošanās grupā uz šo brīdi pieteikušies 32 vingrotāji, no tiem regulāri un aktīvi
darbojas 25.
Tos, kuriem nepieciešama ārstnieciskā
vingrošana, to ieteicis ģimenes ārsts vai vienkārši gribas draudzīgā atmosfērā jauki un veselīgi pavadīt laiku, lūdzam pieteikties pie Megas
Krūziņas pa tālr. 67932867 vai 26116906.

22. 02. 2011. norisinājās Baldones novada atklātais
čempionāts distanču slēpošanā garajās distancēs!
20. februārī Baldonē, slēpošanas bāzē “Riekstu kalns”, norisinājās
atklātais Baldones čempionāts distanču slēpošanā garajās distancēs.
Sacensībās kopā piedalījās 77 dalībnieki, kuru vidū bija ne tikai Baldones novada sportisti, bet arī viesi
no Daugmales, Ķekavas, Rīgas un
Vecumniekiem.
Sacensību dalībnieki savstarpēji
sacentās deviņās vecuma grupās gan
sievietēm, gan vīriešiem.
Izsakām pateicību slēpošanas
bāzes “Riekstu kalns” komandai,
īpaši Ervīnam Kešuro par atbalstu
sacensību organizēšanā, galvenajam
trases sagatavotājam Eināram Šefanovskim un Vitālijam Skrebelim
par lielisko darbu un entuziasmu
sacensību organizēšanā!

Paldies arī Mežvidu krodziņam
par termosu un Mārītei Brigmanei
par karstās tējas sagatavošanu sportistiem, ko padzerties aukstajā laikā
pēc finiša.
Sacensību reglaments noteica,
ka apbalvo pirmos trīs dalībniekus
katrā vecuma grupā ar medaļām un
diplomiem un pirmos sešus absolūtajā vērtējumā (sievietēm 15 kilometros un vīriešiem 20 kilometros)
ar kausiem un “Fisher” balvām!
Rezultāti absolūtajā vērtējumā
sievietēm 15 kilometros un vīriešiem 20 kilometros.
Absolūtajā vērtējumā
15 km sievietēm
1. vietā Ineta Zviedre – 48:48

kurencē pirmajā trijniekā bija
divas komandas no Ogres. Baldoniešiem – 2. vieta!
1. vieta – “Delfīni” (Ogre)
2. vieta – “Brigma” (Baldone)
3. vieta – “5diena-Ogre”
(Ogre)
Edgars Brigmanis

Pierīgas spēlēs dambretē
Baldonei 3. vieta

Baldones seniori iesildās trenerītes Ievas vadībā.
Lai nu kā būtu ar krīzi, pensionāru paaudze Baldonē nevar sūdzēties, ka būtu aizmirsta. Katru gadu
Ziemassvētku laikā tiek organizēts
pensionāru eglītes vakars ar klātiem
galdiem par simbolisku dalības maksu, koncerta programmu un varenu
izdošanos. Vientuļajiem pensionāriem
Ziemassvētkos tiek sarūpētas un izvadātas dāvanu paziņas.
Arī represētajiem liktenīgo dienu
atcere tiek svinīgi atzīmēta, pulcējoties Baldones centrā pie karoga un arī
kopīgi pasēžot pie klātiem galdiņiem.
Varu vērot, ka mūsu jaunatne
vairs neklimst pa ceļiem un neceļiem un nelej savus sviedrus tusiņos.
Mūsu sporta kompleksā plauktā pie
sienas redzu sarindotas greznas sportā
izcīnītas balvas – un to ir daudz! Tas
viss rada cerību par jaunatnes augšupcelšanos.
Tas atspoguļojās arī 2010. gada
Baldones novada svētku dienas sarīkojumos. Tā bija liela varēšana dažādām paaudzēm dziedāt, dejot, spēlēt
kokles, cīnīties sporta spēlēs un arī
ar zirgiem jāt.
Mēs zinām un saprotam, ka šis
ļoti labais sporta komplekss ir dots
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Šā gada 20. februārī Babītes
sporta kompleksā norisinājās
Pierīgas sporta spēles dambretē. Baldonieši sešu komandu
konkurencē izcīnīja augsto
3. vietu!

Baldones komandu pārstāvēja Inta Vidže, Dzintars Ņeverovskis, Aivars Gorkins, Edijs
Novickis.
Edgars Brigmanis

Baldonei 7. vieta Pierīgas
sporta spēlēs galda tenisā
Šī gada 12. martā Rīgā, Ķīmijas
fakultātes sporta zālē, norisinājās
Pierīgas sporta spēles galda tenisā.
Baldones komanda izcīnīja 7. vietu
desmit komandu konkurencē!

Baldones komandu pārstāvēja
Anita Kalve, Raivis Krastiņš, Uldis
Neimanis, Artūrs Bauska.
Edgars Brigmanis

Pierīgas sporta spēles novusā
20. februārī Babītes sporta
kompleksā norisinājās Pierīgas
sporta spēles novusā. Baldones
komanda desmit komandu konkurencē izcīnīja augsto 7. vietu.
Komandu kopvērtējums
1. Ķekavas novads
2. Babītes novads
3. Siguldas novads
4. Ropažu novads
5. Mālpils novads

6. Mārupes novads
7. Baldones novads
8. Saulkrastu novads
9. Sējas novads
10. Inčukalna novads
Baldones komandu pārstāvēja Biruta Siliņa, Edgars
Siliņš, Fjodors Iļjins, Ainis
Bilinskis.
Edgars Brigmanis

Galda tenisa sacensības

2. vietā Kitija Stesele – 49:58
3. vietā Ingrīda Šmite – 59:48
4. vietā Zanda Ņikonova – 1h 01:29
5. vietā Elīna Brigmane – 1h 12:52
6. vietā Sarmīte Ratniece – 1h 16:47
Absolūtajā vērtējumā
20 km vīriešiem
1. vietā Lauris Purniņš – 49:23
2. vietā Kaspars Stupelis – 49:29
3. vietā Nauris Zviedris – 49:40
4. vietā Mārcis Pērkons – 54:47
5. vietā Egils Kampuss – 55:59
6. vietā Edgars Brigmanis – 57:10
Paldies visiem, kas piedalījās sacensībās, īpaši visiem baldoniešiem,
kas pārstāvēja savu novadu!
Edgars Brigmanis

19. februārī Baldones sporta kompleksā notika galda tenisa sacensības. Sacensībām pieteicās 23 vīriešu un 1 sieviete.
Sieviešu konkurencē:
1. vieta – Anita Kalve
(vīr. konk. 16 v.)
Vīriešu konkurencē:
1. vieta – Raivis Krastiņš,
2. vieta – Uldis Neimanis,
3. vieta – Imants Smildziņš,
tālāk pēc sportistu izcīnītajām
vietām:
4. Raimonds Mucinieks,
5. Viktors Matjušenoks,
6. Edgars Brigmanis,

7. Juris Lūkins,
8. Aivars Perijs,
9. Elvijs Mucinieks,
10. Juris Pivors,
11. Ulvis Miončinskis,
12. Gints Kalve,
13. Jānis Bidlauskis,
14. Valērijs Pluņģis,
15. Jānis Kalve,
16. Anita Kalve,
17. Raivis Alkšārs,
18. Vladimirs Bulkins,
19. Pēteris Plūme,
20. Māris Gulbis,
21. Valts Kintslers,
22. Mārcis Freibergs,
23. Mārtiņš Bokišs,
24. Vladislavs Dilbo.
Edgars Brigmanis
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Par godu meitenēm
Baldones jaundzimušie
Gustavs Rudiks
Kristofers Kostikovs
Paula Anna Vanuška
Sindija Ļaksa
Sirsnīgi sveicam vecākus
un vecvecākus!

Sveicam Baldones
jaunlaulātos!
Foto: E. Ķempele

8. martā Latvijā un daudzviet
citur pasaulē tika atzīmēta Starptautiskā sieviešu diena. Baldones
mūzikas pamatskolā šīs dienas atzīmēšanai iedibinājusies ļoti skaista tradīcija – “Baltās pils zēni”, lieli
un mazi, rīko svētku koncertu, kas
paredzēts tikai un vienīgi dāmām.
Šogad koncerts notika 7. marta vakarā Baltās pils zālē. Zāle bija
tā pārpildīta, ka vairākām dāmām
koncertu nācās baudīt kājās stāvot,
taču tas nekādi neietekmēja jauko un sirsnīgo atmosfēru. Apkārt
valdīja prieks un satraukums – ko
tad “Baltās pils zēni” būs izdomājuši šoreiz?
Koncertu atklāja enerģiskie un
asprātīgie vakara vadītāji, kuru
lieliskā humora izjūta pamanījās dāmas sasmīdināt teju katra
priekšnesuma pieteikšanas reizē.
Meitenes priecēja klavieru solo
un dueti, akordeonistu ansamblis,
jaunie ksilofonisti, vijoļu duets un
ģitāru un bungu apvienība. Īpašu pārsteigumu bija sagatavojuši
skolas vīriešu kārtas pedagogi,
izpildot vairākas pasaulslavenas
kompozīcijas labas rokgrupas
cienīgā sastāvā, ar saksofona un
ģitāras solo. Priekšnesums izraisīja
tādu dāmu sajūsmu, ka to nācās
atkārtot.
Vēlreiz uz skatuves aplausu
vētras un sajūsmas saucienu pavadībā bija spiests nākt arī mazais
ģenerālis, kurš ar militāru stāju un
medaļām rotāts izpildīja populāro

Helmuts Nezinis
un Ļubova Meijere
Juris Kovaļenko
un Kitija Korte

Mūzikas skolas pasniedzēju
priekšnesums
dziesmu “Ar dievu meitenes”. Šo
priekšnesumu vismaz subjektīvi
pavisam noteikti varētu nodēvēt
par pasākuma “naglu”.
Bet kas pats galvenais – šis
koncerts ikvienai koncerta apmeklētājai lika justies cienītai un
mīlētai. “Baltās pils zēni” bija sagatavojuši neaizmirstamu 8. marta
dāvanu.

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

Sirsnīgi sveicam
marta jubilārus!

Elegantais vakara vadītāju
tandēms

16. aprīlī no plkst. 11.00
līdz 16.00 Baldonē, Zīļu ielas 17 pagalmā, pavasara
andele jeb Garage Sale!
Lai iegūtu papildu līdzekļus
Bērnu rotaļu laukuma celtnie
cībai, Zīļu ielas 15 un 7 mājas
iedzīvotāji aicina visus ziņkārī
gos ciemos, lai prezentētu un
noandelētu foršas mantas, kas
pašiem pašreiz nav vajadzīgas,
bet kuras var ļoti noderēt kā
dam citam. Ko andelēsim? Visu,
kas saimniecībā noderīgs! Nāciet
droši – par cenu vienosimies!

Mūžībā pavadīti
Jānis Skreija – 56 gadi;
Olita Gruziņa – 77 gadi;
Ārijs Krūze – 71 gads.
Izsakām patiesu līdzjūtību
piederīgajiem.
Pašmāju ģenerālis

KULTŪRAS PASĀKUMU

AFIŠA

25. martā 17.00. –
politiski represēto piemi
ņas pasākums laukumā pie
karoga.
26. martā 19.00. –
kinoteātrī Rīči un Anna Dri
bas ar jauno šovprogrammu
“Mūzikas krāsas”.
10. aprīlī 12.00. –
kinoteātrī jauno vokālistu
konkurss “Baldones cālis
2011”. Ieejas maksa – gardu
miņi “cālēniem”.

Anna Grigorjeva – 97,
Natālija Volkoviča – 95,
Jānis Tērs – 91,
Mirdza Rudzīte – 88,
Rasma Freimane – 87,
Ausma Biruta Braufmane –
86,
Sofija Mileika – 85,
Aleksandra Solovjova – 85,
Ērika Elvīra Virse – 85,
Gita Vīlipsone – 85,
Zenta Brūvere – 84,
Velta Radiņa – 83,
Pāvels Fjodorovs – 82,
Monta Lodiņa – 81,
Spodra Mickus – 81,
Tamāra Dolmatova – 80,
Hilda Kārkliņa – 80,
Margarita Kibardiņa – 80,
Aija Līvija Dimza – 75,
Oskars Galviņš – 75,
Helēne Ogriņa – 75,
Regīna Čepule – 70,
Andris Frišmanis – 70,
Edvīns Kovisars – 70,
Valentīna Ņikandrova – 70,
Ruta Zeibote – 70.
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