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30. augustā, Rīgas pilī
svinīgā ceremonijā Latvijas
Valsts prezidents Andris Bērziņš pieciem Latvijas pedagogiem par ilggadēju un ievērojamu ieguldījumu talantīgo
skolēnu izglītošanā un skolēnu zinātniskās pētniecības
darba vadīšanā pasniedza Ata
Kronvalda prēmijas goda zīmes.
Viena no šiem pedagogiem
ir Baldones vidusskolas fizikas
un matemātikas skoltāja Mārīte
Eglīte.
Cieņu un atzinību godam
pelnījušos skolotājus sveica Latvijas Valsts prezidents, izglītības
un zinātnes ministrs Rolands
Broks un Ata Kronvalda fonda
prezidents Henriks Danusēvičs.
Solotāji saņēma goda diplomu,
medaļu ar A. Kronvalda attēlu,
kuru veidojusi māksliniece Elita
Viliama, kā arī vienreizējo stipendiju.
Pasniedzēja Mārīte Eglīte Baldones vidusskolā strādā
kopš 1993. gada. Viņas mācību
stundas skolēni raksturo kā ļoti
mūsdienīgas un radošas. Skolotāja ir entuziastiska, pretimnākoša un pašaizliedzīga, darbam nežēlojot arī savu privāto
laiku. Mārītes Eglītes skolēni
gūst ievērojamus panākumus
ne vien Latvijas mērogā, bet arī
starptautiskās konferencēs un

izstādēs. Šīs skolotājas darbs
un darba augļi dara godu gan
mūsu skolai, gan pilsētai un
novadam.
Taču pirmo reizi Kronvalda
fonda ievērību un atzinību Mārīte Eglīte guva 2010. gadā, kad
16. jūnija rītā Baldones novada
Domē skolotājai par pašaizliedzīgu darbu un ievērojamu
ieguldījumu jaunās paaudzes
izglītošanā un iedvesmošanā kā
vienai no 6 izredzētajiem Latvijas pedagodiem svinīgi tika
pasniegta Ata Kronvalda fonda
prēmija un goda raksts. Todien
prēmiju pasniegt Baldonē bija
ieradies Kronvalda fonda valdes loceklis Māris Vītiņš un SEB
bankas Pārdaugavas reģiona
pārvaldnieks Aivars Plisko.
Ata Kronvalda prēmija ir
dibināta 1988. gadā. Prēmija
tiek piešķirta katru gadu skolotājiem, zinātniekiem, speciālistiem, pedagogiem un studentiem par ievērojamu ieguldījumu talantīgāko skolēnu apzināšanā un izglītošanā, skolēnu
zinātniski pētnieciskās darbības
organizēšanā un vadīšanā. Kopš
1989. gada godalgas kopumā saņēmuši 125 izcili izglītības darbinieki.
Uzzināt kaut ko vairāk par
skolotājas Mārītes Eglītes pašas
iespaidiem un emocijām varēsiet
"Baldones Ziņu” oktobra numurā.
Elīna Ķempele

Foto: Toms Kalniņš

Baldones vidusskolas skolotāja Mārīte Eglīte
saņem Ata Kronvalda prēmijas goda zīmi

Vidū Latvijas Valsts prezidents Andris Bērziņš, prezidentam līdzās ceturtā no labās puses – skolotāja Mārīte Eglīte

“Baltijas kausa” 5. posma sacensības
kamanu suņu sportā Riekstukalnā
Šī gada 22. un 23. oktobrī
Riekstukalna apkārtnē norisināsies biedrības “Latvijas Kamanu
suņu sporta federācija” organizētās sacensības kamanu suņu
sportā bezsniega apstākļos –
“Baltijas kausa” 5. noslēdzošais
posms. Sacensībās kopumā plā-

no piedalīties aptuveni 80 dalībnieku gan no Latvijas, gan citām
valstīm. Sacensību organizatori
aicina pieteikties brīvprātīgos
palīgus trases pieskatīšanai un
autoplūsmas regulēšanai pie bāzes vietas pa tālr. 29294909.
Elīna Ķempele

Fotokonkursa
"Noķer mirkli"
dalībnieku ievērībai
Dalībnieku ekskursija notiks 15. oktobrī pa maršrutu
Mazsalaca–Rūjiena–Naukšēni.
Pieteikties var līdz 7. oktobrim
pa tālr. 29481113.
Dome

Ir noslēgušās 2011. gada 17. septembra 11. Saeimas vēlēšanas.
Baldones novadā vislielāko vēlētāju atbalstu guvusi ZATLERA REFORMU PARTIJA.
Derīgo vēlētāju aplokšņu kopskaits – 2601.
Nr. Saraksti 11. Saeimas vēlēšanām
1.
2.
3.
4.
5.
6.

“Vienotība”
Latvijas Sociāldemokrātiskā
strādnieku partija
Zatlera Reformu partija
Kristīgi demokrātiskā savienība
Šlesera Reformu partija LPP/LC
Politisko partiju apvienība “Saskaņas centrs”

Derīgo
%
balsu skaits
647 24,88 %
10

0,38 %

688 26,45 %
5 0,19 %
50 1,92 %
183 7,04 %

Derīgo
%
balsu skaits
7. PCTVL – “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā”
4 0,15 %
Nacionālā apvienība ““Visu Latvijai!” –
8.
588 22,61 %
“Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK”
9. “Par prezidentālu republiku”
12 0,46 %
10. Pēdējā partija
23 0,88 %
11. “Zaļo un Zemnieku savienība”
362 13,92 %
12. “Tautas kontrole”
7 0,27 %
Nr. Saraksti 11. Saeimas vēlēšanām
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Mājas (istabas) dzīvnieku
reģistrācija vienotajā datu
bāzē nodrošinās dzīvnieku
uzskaiti un izsekojamību
No šā gada 1. jūlija iedzīvotājiem ir iespēja reģistrēt savu
mājas mīluli vienotā valsts datu
bāzē, ko uztur valsts aģentūra
“Lauksaimniecības datu centrs”
(LDC), atbilstoši Ministru kabineta 2011. gada 21. jūnija
noteikumiem Nr. 491 “Mājas
(istabas) dzīvnieku reģistrācijas
kārtība”. Datu bāzē var reģistrēt
trīs veida mājas (istabas) dzīvniekus – suņus, kaķus un mājas
(istabas) seskus.
Zemkopības ministrija aicina iedzīvotājus reģistrēt savus
mājas mīluļus, jo tas nodrošina
dzīvnieku uzskaiti un dzīvnieka izsekojamību valstī – pazudis
dzīvnieks ir vieglāk atrodams un
iespējami īsā laikā atgriežas mājās. Dzīvnieka īpašnieks tāpat var
pieteikt sava dzīvnieka pazušanu,
jo datu bāze nodrošina informācijas uzskaiti arī par pazaudētiem
un atrastiem dzīvniekiem.
Līdz 2012. gada 1. janvārim
mājas (istabas) dzīvniekus ir iespējams reģistrēt Rīgā – valsts
aģentūrā “Lauksaimniecības datu
centrs”, Republikas laukumā 2, vai
arī LDC reģionus apkalpojošās
nodaļās. Savukārt no 2012. gada
1. janvāra dzīvniekus varēs reģistrēt ne tikai LDC, bet arī pie praktizējoša veterinārārsta vai vietējās
pašvaldības darbinieka.
Lai veiktu reģistrāciju, jāaizpilda veidlapa, kas atrodama
LDC vietnē www.ldc.gov.lv sadaļā
“Veidlapas un iesniegumi”. Pirms
reģistrācijas dzīvniekam ir jābūt
implantētai mikroshēmai jeb
mikročipam, kā arī jābūt mājas
(istabas) dzīvnieka pasei. Mājas
(istabas) dzīvnieka reģistrācija
datubāzē ir maksas pakalpojums,
kas saskaņā ar noteikto cenrādi ir
5 lati.
Ja mājas (istabas) dzīvniekam
nav implantēta mikroshēma,
dzīvnieka īpašniekam jādodas
pie praktizējoša veterinārārsta,
līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu, mājas (istabas)
dzīvnieka pasi vai vakcinācijas
apliecību. Ja īpašniekam nav mājas (istabas) dzīvnieka pases vai
vakcinācijas apliecības, to var saņemt pie praktizējoša veterinārārsta. Savukārt ja mājas (istabas)
dzīvniekam ir vakcinācijas apliecība, tad tā jānomaina pret mājas
(istabas) dzīvnieka pasi.

Veterinārārsts dzīvniekam ievadīs mikroshēmu kreisajā pusē
kakla apvidū. Mikroshēmas numurs tiks ielīmēts vai arī ierakstīts dzīvnieka pasē un Mājas
(istabas) dzīvnieku reģistrācijas
veidlapā.
Dzīvnieka īpašniekam jāaizpilda veidlapas A daļa, savukārt
praktizējošam veterinārārstam –
veidlapas B daļa. Aizpildītās
veidlapas A un B daļas veidlapu
30 dienu laikā dzīvnieka īpašniekam jāiesniedz LDC. Ja ir veikts
maksājums pirms reģistrācijas,
datu centrā jāuzrāda maksājumu
apliecinošs dokuments. Savukārt
tad, ja maksājums par reģistrāciju nav veikts, to iespējams izdarīt
uz vietas datu centrā.
Ja mājas (istabas) dzīvniekam
ir jau implantēta mikroshēma,
dzīvnieka īpašniekam tāpat ir jāierodas datu centrā un jāuzrāda
personu apliecinošs dokuments,
mājas (istabas) dzīvnieku pase,
kā arī jāiesniedz mājas (istabas)
dzīvnieka reģistrācijas veidlapa
ar aizpildītu veidlapas A daļu.
Tāpat arī jāuzrāda maksājumu
apliecinošs dokuments, ja ir
veikts maksājums pirms reģistrācijas. Iemaksu var veikt arī uz
vietas datu centrā.
Mājas (istabas) dzīvnieku
reģistrācijas kārtība paredz, ka
līdz 2012. gada 1. jūlijam visiem suņiem, kas piedalās izstādēs vai uz laiku tiek izvesti
ārpus valsts, ir jābūt implantētai mikroshēmai un tiem jābūt
reģistrētiem datubāzē. Tāpat
arī visiem suņiem, kas sešu
mēnešu vecumu sasniegs līdz
2016. gada 1. jūlijam, ir jābūt
implantētai mikroshēmai un
tiem jābūt reģistrētiem datubāzē. Savukārt kaķiem un mājas
(istabas) seskiem mikroshēmas
implantācija un reģistrācija
datu bāzē ir brīvprātīga. Sākot
ar 2016. gada 1. jūliju, datubāzē tiks ievadīta informācija par
mājas (istabas) dzīvnieka vakcināciju pret trakumsērgu.
Liene Ansone,
Zemkopības ministrijas
Veterinārā un pārtikas
departamenta Dzīvnieku tirdzniecības, labturības un barības
nodaļas vadītāja
Tālr.: 67027245
Fakss: 67027205
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Muzeja misija
Vērtīgais dāvinājums – Bībele

Alfrēda Dziļuma trimdā izdotie romāni
Baldones novadpētniecības muzejs pateicas par dāvinājumiem.
Baldones novadpētniecības
muzejs saņēmis īpašu dāvinājumu no rakstnieka Alfrēda Dziļuma meitas Kristīnes un znota un
Jāņa Bergholciem – trimdā izdotās Alfrēda Dziļuma grāmatas.
Esam ļoti pateicīgi un gandarīti
par šādu dāvinājumu un rakstnieka ģimenes atsaucību. Ļoti ceram

arī uz turpmāku sadarbību, mums
svarīga ir katra sarakste un rokraksts, kas papildina informāciju
par rakstnieka radošo darbību.
Liels paldies arī Pēterim Tērmanim par fotogrāfijām, kurās
redzam Pēteri Aigaru un Siru
Jirgenu (1935.–1939. g.), kā arī
Baldones Sporta ielas 3 ēku, kura
tautā iesaukta par “akmens māju”.
Savukārt no “Avotnieku” mājām saņēmām Bībeli “Svētie raks-

Domes aktualitātes
Finanšu un attīstības
jautājumi:

• Dome apstiprināja sociālās
aprūpes centra “Baldone” štatu
sarakstu;
• tika apstiprināts koncesijas
līgums ar SIA “Krīga” par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu vidusskolā un mūzikas pamatskolā;
• Dome nolēma informatīvi
atbalstīt suņu pajūgu sacensību
rīkošanu Riekstu kalnā;
• Dome atteicās no izsolei
nodota īpašuma Kastaņu ielā
pārņemšanas par izsoles sākumcenu sakarā ar nekustāmā īpašuma nodokļa parāda piedziņu;
• tika nolemts slēgt sadarbības līgumu ar Ogres novada,
Lielvārdes novada, Ķeguma novada, Ikšķiles novada pašvaldībām par koncesijas procedūras
organizēšanu atkritumu apsaimniekošanā;
• tika pagarināts nedzīvojamo telpu nomas līgums Daugavas ielā 2 z/s “Māras”;
• Dome nolēma izveidot jaunu štata vietu – grāmatvedības
nodaļas vadītājs/finansists;
• Dome atbalstīja dokumentālās filmas uzņemšanu par bāriņtiesu darbu Ls 100 apmērā;
• tika apstiprinātas pašvaldības nodevas par telpu nomu Saeimas priekšvēlēšanu aģitācijai;

• Dome apstiprināja komisiju
skolēnu interešu izglītības pedagogiem paredzētās mērķdotācijas sadalei;
• tika apstiprināts nolikums
vispārizglītojošo mācību iestāžu
pedagogu darba samaksas mērķdotācijas sadalei;
• tika apstiprinātas jaunas
štata vietas PII “Vāverīte” sakarā
ar jaunas grupas atvēršanu;
• Dome atbalstīja sporta
kompleksa spēļu zāles izmantošanu bez maksas sieviešu basketbola komandas treniņiem divas
reizes nedēļā;
• tika noņemti no pašvaldības bilances 6 privatizētie zemes
īpašumi un dzīvoklis Daugavas
ielā 11–2, savukārt bilancē tika
uzņemti 5 zemes īpašumi un dzīvoklis Daugavas ielā 11–4;
• Dome nolēma pievienot
tiesu izpildītāja lietvedībā esošai
parāda piedziņas lietai arī nekustāmā īpašuma nodokļa parāda
piedziņu par vienu īpašumu;
• Dome atļāva uzsākt zemes
ierīcības projektu izstrādi īpašumiem “Pilāti”, Parka ielā 1 un
Rīgas ielā 29.

Zemes lietas:

• Dome atteica nekustamā
īpašuma zemes lietošanas mērķa
maiņu Daugavas ielā 54, īpašumos

ti” un kleitu, kura, domājams, reiz
ir piederējusi Nacionālā teātra aktrisei Mirdzai Šmithenei, vienīgi
nevaram precizēt, kurā lugā un
kurai lomai šī kleita tikusi izmantota. Taču lai paliek arī kaut kas
tāds, par ko vēsture klusē.
Tāpat par interesantajiem
dāvinājumiem jāpateicas arī Arnoldam Kaļēvicam. Ar viņa gādību muzeja krājumi papildināti
ar darbarīkiem un lampām no
20. gs. paša sākuma.
Liels paldies visiem, kuri papildina mūsu novadpētniecības
muzeja ekspozīciju!
Māra Skuja,
muzeja vadītāja

“Lustes”, “Kaizeri”, “Teikmaņi”;
• tika precizētas vai noteiktas adreses virknei īpašumu atbilstoši zemes īpašuma nosaukumam;
• tika piešķirta nomā zeme
Parka ielā 17 un Saules ielā 9 sakarā ar lietošanas tiesību izbeigšanos laikā neveiktas zemes privatizācijas dēļ;
• tika veikti grozījumi Domes
25. 05. 2011. sēdes lēmumā par
adrešu piešķiršanu Senču ielā un
zemes vienībai noteikta adrese
Senču iela 2C, jo numurs 2A jau
bija piešķirts un reģistrēts adrešu
reģistrā.

Sociālie jautājumi:

• tika pagarinātas īres tiesības
uz sociālo dzīvokli Priežu ielā
2–9;
• tika apstiprināts pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā reģistrs;
• Dome atteica dzīvesvietas
deklarācijas anulēšanu Rīgas ielā
46A 4 personām;
• Dome anulēja dzīvesvietas
deklarāciju Zīļu ielā 27 vienai
personai uz personīgi izsniegtas
pilnvaras pamata;
• Dome saskaņā ar PII “Vāverīte” nolikumu uzņēma iestādē Baldones vidusskolas pedagoga bērnu.
Karina Putniņa,
Domes priekšsēdētāja
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Sakoptākā sēta un nams

Nu jau par ikgadēju tradīciju
kļuvis Baldones novada Domes
organizētais konkurss “Sakoptākā
sēta un nams”. Vērtēšanas komisija
bija izlēmusi šogad īpašu uzmanību pievērst tieši Baldones pilsētas
individuālo un daudzdzīvokļu
māju apstādījumu noformējumam
un sabiedrisko un privātuzņēmumu teritoriju sakoptībai. Atsevišķā
kategorijā tika vērtēti jaundārzi pie
jaunbūvēm, jo to īpatsvars pēdējos
gados ir palielinājies.
Vērtēšana norisinājās 9. augustā. Prieks bija konstatēt, ka
Baldone un tās apkārtne ar katru gadu kļūst arvien sakoptāka
un skaistāka. Arvien oriģinālāki
risinājumi un eksotiskākas augu
kolekcijas. Bet tieši tāpēc vērtēšanas komisijas uzdevums nebija no vieglākajiem – jāizvēlas
labākie no labākajiem. Lai dalību
skaistākā nama noteikšanā ņemtu pēc iespējas vairāk baldoniešu,
vērtēšanas komisija izlēma izvei-

dot jaunu nomināciju – skatītāju
simpātija. Namu un dārzu apsekošanas procesā tika izveidota
vērtējamo māju un dārzu galerija, ar kuras starpniecību vismaz
pastarpināti varēs iepazīties ar
novada sakoptākajiem dārziem
un apstādījumiem un nobalsot
par sev tīkamāko. Taču mēs būtu
ļoti priecīgi, ja arī jūs iesūtītu
mums fotogrāfijas (uz e-pasta
adresi dome@baldone.lv), ar kurām mēs varētu papildināt savu
galeriju, lai radītu pēc iespējas
visaptverošāku ieskatu. Konkursā vērtēto namu un dārzu bildes
būs apskatāmas Baldones novada
vietnē www.baldone.lv no trešdienas, 21. septembra. Aicinām
jūs aktīvi iesaistīties vērtēšanas
procesā. Konkursa uzvarētāji tiks
paziņoti un apbalvoti novembrī – ikgadējā svinīgajā pasākumā par godu Latvijas Republikas
proklamēšanas gadadienai.
Elīna Ķempele

Dārza baseiniņš ar strūklaku saulainajā Daugavas ielā

Skaistais un plašais ainavu dārzs Priežu ielā
Begoniju mākoņi uz balkonu
margām Pilskalna ielā

Ģimeniski idilliskais nams
Priežu ielā

Foto: Elīna Ķempele

Japāniski askētiskais akmens
dārzs Ošu ielā
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Klausies un dzirdi – Ādažos bija,
ir un būs Senioru sporta svētki!
Pēc koncerta notika īsta prieka
pilna balle. Mēs protam priecāties – gan vienkārši un skaisti dejot, gan patiesi atraisīti un brīvi
padancot!
Mūsu Baldones kolektīvi
“Dziedātprieks” un “Luste” turējās gods godam. Sākot ar “Dziedātprieka” dziesmām un beidzot
ar “Lustes” dejām.
Jautrība un prieks vienkārši
pielīp un pārņem visus zālē esošos. Sākam patiesi ticēt, kā dziesmā teikts, “...es zinu, ka kādreiz
man dārziņš būs, kur nevītīs rozes un nesāpēs sirds”.
Tādēļ arī gribam teikt lielu
lielo paldies mūsu Baldones Domei un Pensionāru Padomei par
atsaucību un gādību, par darbu,
kura ieguldījums mums dod tik
daudz un ne tikai materiāli.
Ar pateicību par iespēju visu
skatīties arī no maliņas –
Astrida Lejerte

Foto no Pensionāru Padomes arhīva

Ādaži vienmēr ir bijuši ar
kaut ko slaveni. Šodien Ādaži var
lepoties ar jauno novada kultūrizglītības centru Gaujas krastā,
kam ir vairākas koncertzāles un
saules pusē apmirdzēta stikla siena. Un ne tikai – tur ir arī ļaudis
ar varēšanu un labestībai atvērtu
sirdi.
Tradicionālās Senioru sporta
spēles Ādažos notiek pašā rudens
sākumā – atvasarā, šogad tās noritēja 3. septembrī. Arī ļaudis,
kas tur pulcējas, ir savas dzīves
atvasaras puses ieskaņās. Katram
spēļu dalībniekam “olimpiskajā
pasē” jāsavāc pēc iespējas vairāk
un labākas atzīmes par piedalīšanos dažādās sporta aktivitātēs.
Piemēram, tēmējot un sviežot ar
ķirbjiem pa zālājā saliktām pudelēm, mēģinot iesviest bumbiņas
grozā, sēžot uz krēsla, staigājot
pēc iespējas ātrāk ar ļoti garām
gumijas pleznām pie kājām pa
noteiktu garuma joslu, un vēl
citi dažnedažādi “sporta” varianti. Pavisam bija astoņas dažādas
roku, kāju un uzmanības pierādīšanas “sporta disciplīnas”. Katram dalībniekam kaklā bija iekārta sporta spēļu pase, kurā tika
fiksēti sasniegtie rezultāti.
Pēc olimpiādes sportiskās
daļas un ļoti gardām pusdienām
(īsta seno laiku bukstiņbiezputra) sēžot pie galdiņiem, varējām
baudīt koncertu skaistā kultūrizglītības centra lielajā zālē.
Koncertā piedalījās novadu
deju un dziesmu kolektīvi no Līgatnes, Salacgrīvas, Engures, Aknīstes, kā arī no svētku saimniekiem – Ādažiem. Bija ko redzēt
un dzirdēt! Kolektīvi parādīja
ne vien skaistus priekšnesumus,
bet arī nevainojamu ārējo noformējumu, sākot ar aubēm un
beidzot ar kurpju papēžiem. Bija
gan kupli tautiskie brunči, gan
moderni un viegli vakartērpi.
Skanēja un tika dejotas gan senās
dziesmas un dejas – mūsu mūžam dzīvās tautiskās –, gan arī ar
visiem vējiem ienākušas no rietumu un arī tālo austrumu puses,
atbilstošas mūzikas un valodas
pavadījumā. Īpaši lielu atsaucību
guva vēderdejas. Koncerta laikā
pārliecinājāmies, ka Latvijai tiešām ir vārti vaļā un šoreiz vislabākajā nozīmē. Par to varam tikai
priecāties!
Taču ar to viss vēl nebeidzās!

Baldones komanda

Svētku organizatori
Uzmanību! Gatavību! Starts!

Izaicinājums ar pērtiķi

Senioru sporta spēlēs Ādažos labs garastāvoklis garantēts.
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IELŪGUMS UZ ALFA KURSU pieaugušajiem
Kāda ir dzīves jēga? Kāpēc pasaulē ir ciešanas? Vai Dievs ir? Kas notiek,
kad mēs mirstam? Vai ir iespējama piedošana?

Kas ir Alfa?

No 2011. gada 4. OKTOBRA līdz 13. DECEMBRIM
otrdienās plkst. 19.00,
tikšanās vieta: Baldones VIDUSSKOLAS ĒDNĪCA

Alfa kursa pamatā ir 15 lekcijas, kurās aplūkotas tādas tēmas kā “Kas ir Jēzus?”, “Kādēļ un kā man lūgt?” u. c. Pēc katras lekcijas mēs
dalāmies mazajās grupās, lai veltītu laiku pārrunām.
•
Alfa kurss ir iespēja ikvienam iepazīt kristīgo ticību.
•
Kurss notiek atbrīvotā, saviesīgā, draudzīgā un jautrā gaisotnē.
•
Katras nodarbības sākumā ir kopīgas vakariņas, kas ir iespēja arī vienam otru iepazīt.
•
Klausies, uzzini, diskutē un atklāj, jautā jebko.
•
Alfa kursu atbalsta visas galvenās kristīgās konfesijas.

Kam paredzēts Alfa kurss?
Tas ir paredzēts ikvienam, īpaši tiem, kuri:
•
vēlas iepazīt kristietību;
•
meklē pārmaiņas savā dzīvē;
•
vēlas atsvaidzināt savas zināšanas par kristīgo ticību;
•
vēlas pabūt draudzīgā un jaukā atmosfērā otrdienu vakaros
Cik tas maksā?
Kurss notiek bez dalības maksas, ar iespēju ziedot kursa izdevumu segšanai.
Uzzināt vairāk un pieteikties var pa tālr. 26536786, alfabaldone@inbox.lv, www.baldonesbaznica.lv.
Kursa beidzējiem būs iespēja piedalīties. konfesionālajās nodarbībās un 2012. gada janvārī kristīties un iesvētīties Baldones ev. lut.
draudzē.

4. oktobrī – iepazīšanās lekcija un kursa prezentācija.
Piesakies vai vienkārši atnāc!

Biedrības “Pagalms” organizētā jauniešu apmaiņas projekta “P-U-L Insight!” ietvaros Baldones pilsētas svētkos norisinājās akcija “Mans nospiedums Eiropā”.
Visus, kas veidoja savu rokas atlējumu ģipsī, aicinām to saņemt 27. septembrī Baldones kinoteātrī
(ieeja no karoga puses) no plkst. 19.00 līdz 20.00.
Ja nevarat ierasties šajā laikā, lūdzu sazināties ar projekta koordinatori – jevgenija.solovjova@
gmail.com.

Pašvaldības policija informē
Pašvaldības policija, veicot
stāvēšanas/apstāšanas noteikumu ievērošanas kontroli Baldones novadā, konstatēja, ka ir
gadījumi, kad iedzīvotāji, kuri
ir izdarījuši šo pārkāpumu, ir
nepareizi veikuši soda samaksu.
Samaksu nav jāveic pēc Baldones
novada rekvizītiem, bet gan ir jāmaksā pēc ŽIRO numura.
Pašvaldības policija atgādina,
ka gadījumā, ja sods nav samaksāts
normatīvajos aktos noteiktajos termiņos, iestājas noteiktie ierobežo-

jumi un uz nemaksātāja rēķina tiek
uzsākta soda piespiedu izpilde.
Par pārkāpumiem ceļu satiksmes jomā, ja sods, kas uzlikts
autovadītājam netiek samaksāts
gada laikā, saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma un Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa
prasībām papildus citiem ierobežojumiem tiek anulētas arī vadīšanas tiesības!
Maksājot sodu citādi (neizmantojot ŽIRO sistēmu, nenorādot protokola numuru, norādot

Uzmanību, uzmanību!
Visiem dziedāt gribētājiem!
Jauktais koris “Tempus” un diriģente Baiba
pulkā aicina jaunus dalībniekus visās balsu grupās!
Mēģinājumi notiek pirmdienās un trešdienās
plkst. 19.00 Domes zālē.

Ja tev patīk dziedāt – gaidām tevi!

nepareizu protokola numuru u.
tml.), informācijas sistēmā netiek
veikta atzīme par soda samaksu
un paliek spēkā visi ierobežojumi, kā arī netiek apturēta soda
piedziņa.
Ar cieņu,
Māris Bomiņš,
Ķekavas novada pašvaldības
policijas priekšnieks
Gaismas iela, 19 k. 9, Ķekava,
Ķekavas novads, LV 2123
Tālr. 67847172,
mob. tālr. 26383549

Veselības
vingrošana senioriem
Sākot ar šī gada 19. septembri,
atsākas veselības vingrošanas
nodarbības senioriem.
Nodarbības notiks divas reizes
nedēļā. Sīkāka informācija un
pieteikšanās
pa tālr. 67932867 vai 26116906
pie Megas Krūziņas.

5

Vēlies būt slepenais
pircējs, iegūstot ekskluzīvu
informāciju un pelnot
naudu?

“Dive Group” meklē aktīvus
cilvēkus no visas Latvijas, kuri
vēlētos sadarboties ar mums kā
slepenie pircēji, lai uzlabotu pakalpojumu sniegšanas kvalitāti
visā Latvijā. Par katru paveikto
pārbaudi vērtētājam pienākas atalgojums Ls 3–20 apjomā. “Dive
Latvija” meklē kritiski domājošus, ieturētus cilvēkus, dažāda
vecuma, kas būtu spējīgi analizēt
un vērtēt visdažādāko pārdošanas vietu (restorānu, banku, apģērbu veikalu, autosalonu utt.)
sniegto pakalpojumu kvalitāti.
Īpaši meklējam cilvēkus, kas dzīvo reģionos, mazpilsētās un šo
pilsētu tuvumā, kā arī citur Latvijā.
“Dive Latvija” ir Noslēpumainās Iepirkšanās uzņēmums, kas
sniedz pakalpojumus Igaunijā,
Latvijā, Polijā un Lietuvā. “Dive”
ir vienīgais uzņēmums tirgū, kas
speciālizējas tieši uz Noslēpumainās Iepirkšanās pakalpojuma
sniegšanu. Kā nozares vadošo organizāciju MSPA (Mystery Shopping Providers Association) un
IMSA (International MysteryShopping Alliance) biedrs, garantējam mūsu klientiem augsta
līmeņa apkalpošanu jau vairāk
nekā 10 gadus. Mūsu mērķis ir
uzlabot klientu apkalpošanas
servisu visā Latvijā!

Lai ar mums uzsāktu sadarbību, tev sākumā vienkārši jāreģistrējas sistēmā – https://divegroup.
shopmetrics.com/login.asp (klikšķini uz “Kļūt par vērtētāju”), kur
vissvarīgākais ir jūsu ziņojuma
uzticamība! Visi jūsu ievadītie
dati tiks aizsargāti saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības
likumu. Pēc reģistrācijas saņemsiet vērtētāju apmācību, tiklīdz
parādīsies jauni projekti, jūs uz
e-pastu ik pa laikam saņemsiet
īpašas instrukcijas, kā veikt pārbaudi konkrētā uzņēmumā (tas
var būt veikals, banka vai kāda
cita iestāde, kas apkalpo klientus). Sīkāka informācija vienmēr
tiek sniegta instrukcijās un pa telefonu, kad jums piezvanīs kāds
no mūsu projektu vadītājiem.
Pēc apmeklējuma jums būs jāatbild uz jautājumiem, aizpildot
elektronisko anketu par to, kā
noritēja apmeklējums. Tas viss ir
izdarāms tiešsaistē jūsu personīgajā slepenā vērtētāja kontā.
Rīkojoties saskaņā ar mūsu
norādījumiem, jūs ātri un vienkārši kļūsiet par profesionālu
vērtētāju!
Ja ir jautājumi, zvani –
67326402 –
vai raksti – office@dive-latvia.lv.
Cerot uz veiksmīgu sadarbību,
“Dive Latvija” komanda

Īss pārskats par Ķekavas novada
pašvaldības policijas darbu Baldones
novadā 2011. gada augustā
• Saņemti izsaukumi – 41:
• ģimenes un kaimiņu konflikti – 1;
• Valsts policijas iestādēm nepieciešama palīdzība – 10;
• jebkāda veida darbība, kas rada
troksni un traucē apkārtējo iedzīvotāju mieru – 1;
• citi izsaukumi – 29.
• Saņemtie iesniegumi – 10:
• iedzīvotāju iesniegumi – 5;
• juridisko personu iesniegumi – 5.
• Aizturētās personas – 5:
• uz iesnieguma pamata – 2;
• LAPK 251, 252.pants (protokola sastādīšanai) – 3.
• Sastādīti administratīvie protokoli – 3:
• 171. p. 1. daļa (Alkoholisko
dzērienu vai citu apreibinošo
vielu lietošana sabiedriskās
vietās) – 1;

• 171. p. 2. daļa (Alkoholisko
dzērienu vai citu apreibinošo
vielu lietošanu sabiedriskās
vietās atkārtoti) – 1;
• 181. p. 4. daļa(Ieroču, munīcijas, speciālo līdzekļu un pirotehnisko izstrādājumu aprites
kārtības pārkāpšana ) – 1.
• 149. 10 apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšana Ķekavas novadā – 4.
• Nodoti materiāli, informācija – 5:
• Bāriņtiesa – 1;
• Valsts policijas iestādēm – 2;
• citām iestādēm – 2.
• Sabiedriskās kārtības nodrošināšana masu pasākumos un tiesas sprieduma izpildes laikā – 3.
• Dzīvnieku patversmē nogādāti – 1:
• suņi – 1.
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Ceļš uz...

Baldones koklētājas pasākuma “Ceļš uz...” koncertā Stacijas laukumā
Nesen Latvijas galvaspilsēta
Rīga svinēja savu 810. dzimšanas
dienu. Nozīmīgās gadadienas ietvaros Rīgā notika daudz dažādu
interesantu pasākumu, to starpā
arī pasākums “Ceļš uz...”.
Pasākuma mērķis bija iesaistīt kopīgā radošā darbībā dažādu
tautisko piederību cilvēkus, parādot Latvijas un Rīgas bagātību –
daudzveidību un spēju sadarboties vienotā komandā. “Ceļš uz...”
saprašanos un sadarbību Latvijas
uzplaukumam un reāla starpkultūru komunikācija.
“Ceļš uz...” norisinājās 20. augustā pie t/c “Origo”. Te labi pavadīt laiku varēja gan lieli, gan
mazi. Interesenti varēja izbaudīt
dziesmas, dejas, dažādas āra aktivitātes, amatniecības tirdziņu un
daudzas citas interesantas lietas.
Īpaši nozīmīga pasākuma daļa
bija starptautiskais spēkavīru
turnīrs “Tautas spēks 2011”. Turnīru un pasākumu vadīja Latvijas
Spēkavīru amatieru federācijas
prezidents Raivis Vidzis.
Pasākums notika pēc Tuvo
un Vidējo Austrumu institūta
iniciatīvas, kam tas bija pirmais
tāda mēroga pasākums, taču tas
tika veidots kopā ar daudz sadarbības partneriem un atbalstītājiem. “Ceļš uz...” tapa sadarbībā
ar Baltijas Starptautisko akadēmiju (BSA), kā sadarbības partnerus piesaistot Latvijas Krievu
kopienu, “Spēkavīru NVS un
Baltijas federāciju”, kā partnerus
iesaistot gan latviešus, gan vairāku citu tautību pārstāvjus no dažādām vietām – arī ārpus Rīgas,
piemēram, Zilupes (mūzikas un
mākslas skola), Jēkabpils (biedrība “Rodņik”), Krustpils novada

(Vīpes pamatskola), no Ogres
novada (mūsdienu deju studija
“TEIXMA”), Baldones novada.
Te kaut ko sev interesantu varēja atrast jebkuras tautības vai
valstspiederības viesis. Tā kā stacijas laukums ir viena no pilsētas
centrālākajām vietām, pasākumu
apmeklēja ļoti daudz dažādu cilvēku gan tepat no Latvijas, gan
ārvalstīm.
Programma tika veidota kā
nepārtraukta darbība – koncerti,
starptautiskais spēkavīru turnīrs
“Tautas spēks 2011”, sporta demonstrējumi un aktīvu nodarbību iespēja katram visas dienas
garumā. Mākslinieciskajā un
muzikālajā ziņā programma tika
veidota, iekļaujot tajā vispusīgus
žanrus un izpildītājus, gan mūziku, gan dejas, gan dzejas lasījumus. Programma tika atklāta ar
apsveikuma runām un Vjačeslava Altuhova dzeju (Latvijas Krievu kopiena). Turpmākā darbība
bija raiba, tikpat raiba kā stacijas
publika.
Ar savu redzējumu “Ceļš uz
gaismu” koncertu sāka nodibinājuma “Tautas palīdzības fonds”
pārstāvji – pavisam jauna bērnu
grupa “Stariņš”, kuras pamatsastāvs dzīvo vienā Rīgas pilsētas
sociālā mājā, un viņu sapnis ir
rotaļu laukums. Uzstāšanos kuplināja soliste Līga Prostakova.
Redzējām mūsdienu deju uzvedumu “Caur džungļiem” (Ogres
novads, deju studija “TEIXMA”).
Bija arī atsevišķas šīs studijas dejas spēkavīru turnīra starpbrīžos.
Skaisti iederējās arī Zilupes mūzikas un mākslas skolas audzēknes Erikas Lagušnikas izpildītā
deja “Alise Brīnumzemē”.

Tālāk bija plaša latviešu un
arī citu tautību iedzīvotāju koncertprogramma ar tautas un
mūsdienu dejām un dziesmām.
Katram ir zināma un patīk krievu deja “Sudaruška”, tās vārdu
izvēlējies Latvijas Krievu kopienas ansamblis, kura dalībnieces
sniedza īsti krievu tautas temperamentam piemērotu priekšnesumu. Aktīvi pasākumu atbalstīja Jēkabpils novada pārstāvji –
biedrība “Rodņičok”. Savukārt
ansamblis “Berendeika” ar jautrību un atraktivitāti iededza īstu
jautrības uguntiņu.
Īpaši krāšņi un izteiksmīgi,
parādot īstu Ķīnas eksotiku, uzstājās kolektīvs Romana Vlasenko vadībā no Latvijas Ušu (kungfu) asociācijas. Tā uzvedums bija
tik mūsdienīgs – cīņā starp balto un melno iesaistās sarkanais
un zelta pūķis, kas kopīgi uzvar
melno. Tad sākas domstarpības
pūķu starpā un tikai atnākusī zilā
tērptā meitenīte abus samierina.
Tā nu caur krāšņajiem Ķīnas tērpiem un deju tika parādīta tik ļoti
pazīstama šodienas aina.
Viens no pasākuma muzikāli spilgtākajiem piedzīvojumiem noteikti bija Baldones
koklētāju ansambļa “Dzītari” koncerts. Mūsu koklētājas
atskaņoja gan baltkrievu un
krievu melodijas, gan armēņu, poļu un pat afrikāņu tautas dziesmas. Spēlētas tika arī
populāras mūsdienu melodijas
un pat Japānas himna. Koklētāju ansamblis “Dzītari” koncertējis daudzās valstīs, un tā
vadītāja Valda Bagāta māca nu
jau pirmo ansambļa dalībnieču
meitas. Šoreiz kokles koncertā

ienesa skaistu un apcerīgu noskaņu. Īpaši paldies par redzēto un dzirdēto teica nelatvieši,
kuriem šī uzstāšanās bija sevišķi interesanta. Pēc ansambļa
uzstāšanās no publikas atskanēja tādas replikas kā “Kāpēc
tik maz? Vai šodien būs vēl?
Kur var dzirdēt šo ansambli?”.
Visas dienas garumā katram
dota iespēja pašam izmēģināt
Baldones skolēnu un skolotāja
Arnolda Ziemeļa projektēto un
kopā ar skolēniem izgatavoto
videi draudzīgo trenažieri un
vizināties ar interesantiem braucamrīkiem. Baldoniešiem šāda
iespēja bija Baldones novada
svētkos augusta sākumā.
Varēja kā īstā meistaru pieturā apskatīt pie autobusiņa izvietoto Krustpils novada Vīpes
pamatskolas un Amatniecības
centra “Māzers” dalībnieku
darbus. Vīpes pamatskola piedāvāja apskatīt no saplākšņa
veidotas koka rotaļlietas un
arī pašiem piedalīties radošajā
procesā. Vīpes Amatniecības
centra dalībnieki arī ļāva vērot
un apgūt pērļošanu un tapošanas prasmes, kā arī vērot darbiņu izstādi, un ļoti iepatikušos
varēja arī iegūt sev par ziedojumiem.
Šis pasākums kopumā bija
kā sastapušies daudzi dažādie ceļi, kas satecējuši kopā
te, Rīgas Stacijas laukumā, lai
kopā rādītu to dažādību Rīgas
810. jubilejā, ko droši varēja
nosaukt par “Dzīvo Rīgu”. Pasākums bija veidots visu ērtībai

un katra interesēm, to varēja
baudīt, gan stāvot, gan sēžot,
gan kustībā esot.
Te varēja būt arī Rīgas jubilejas noslēgums – redzēt vēl neredzēto, dzirdēt nedzirdēto un iespēja izgatavot kādu praktisku un
skaistu lietu, ko paņemt no Rīgas
810. gadadienas sev vai mājās palikušajiem dāvanai.
Darbība Stacijas laukumā
bija dinamiska un nepārtraukta,
ne tikai strikti sekojot iepriekš
izveidotai programmai, bet arī
ieviešot korekcijas pēc skatītāju
vēlēšanās un atbilstoši situācijai.
No rīta lietus plānus pamainīja,
bet cerams, ka dalībniekiem viss
izdevās tā, kā gribēts, turklāt
skatītāju aplausi rādīja, ka publikai patīk.
Tā jau ceļā notiek – aiz katra
pagrieziena var pavērties jauna
iespēja, un galvenais – pašiem
izdarīt savu pareizo izvēli. Tieši šis uzskats bija pamatā notikumiem Stacijas laukumā ar
radošuma un īstu starpkultūru
komunikācijas pieskaņu “Ceļš
uz...” – daudzpunkti aizpilda
katrs pats.
Katrs pats te varēja mēģināt
sev atbildēt – “Uz kurieni iet
mans ceļš šodien, rīt... Vai es
redzu savu ceļu arī aiz šī līkuma un vai spēšu pats tikt laukā
no bedres? Vai varu veiksmīgi
izvairīties no šķēršļiem savā
ceļā vai spēju tos pārvarēt?”
Gribas lietot spārnoto teicienu,
to pārfrāzējot – “Ej pa ceļu un
DOMĀ LĪDZI”.
Dzintra Ziemele

No kreisās: spēkavīrs Raivis Vidzis, Baldonē tapušais braucamrīks un
skolotājs Arnolds Ziemelis kopā ar jauniešiem
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Likteņdārzs – mūsu kopīga dāvana
Latvijai 100. dzimšanas dienā
Ceturto vasaru uz salas Daugavā, Koknesē, top “Likteņdārzs”.
Tā idejas autors ir Vilis Vītols ar
kundzi Martu, kuri 2005. gadā,
pieaicinot 14 domubiedrus – privātpersonas un Kokneses pašvaldību –, nodibināja sabiedrisku
organizāciju “Kokneses fonds”,
ieguldot tajā 450 000 latu. Fonda
dibinātāji ir vēsturnieks Ainārs
Bambals, scenogrāfs Andris Freibergs, Eiropas Parlamenta deputāte Sandra Kalniete, Kokneses
pašvaldība, kuru pārstāv Kokneses novada Domes priekšsēdētājs
Viesturs Cīrulis un priekšsēdētāja vietnieks Māris Reinbergs, bij.
Pasaules Brīvo latviešu apvienības valdes loceklis Jānis Kukainis,
Rundāles pils muzeja direktors
Imants Lancmanis, uzņēmējs
Valdis Lokenbahs, demogrāfs
Ilmārs Mežs, Okupācijas muzeja direktors Valters Nollendorfs,
bij. “Statoil Latvia” prezidente
Baiba Rubesa, akadēmiķis prof.
Jānis Stradiņš, vēsturniece Rudīte Vīksne, dzejniece un rakstniece Māra Zālīte un uzņēmējs
Guntis Belēvičs. “Likteņdārza”
aizbildnis ir Valsts prezidents
Valdis Zatlers.
Fonda mērķis ir līdz 2018. gadam par darba un līdzekļu ziedojumiem kā dāvanu Latvijai
100 gadu jubilejā īstenot “Likteņdārzu” – kultūrvēsturisku vietu,
lai godinātu visus tos Latvijas

iedzīvotājus, kas zuduši Latvijai pagājušajā gadsimtā, – gājuši
bojā, represēti, bijuši spiesti pamest Latviju, kā arī cietuši savu
uzskatu vai radurakstu dēļ. Pēc
aptuveniem datiem, zaudēto cilvēku skaits ir 600 000.
Dārzs top kā kultūrvēstures
un tūrisma objekts 22 hektāru
platībā un tiek īstenots pēc pasaulē zināmā Japānas ainavu arhitekta Shunmyo Masuno ieceres.
Dārza veidotāju mērķis ir radīt
unikālu vietu, kur cilvēki nāktu ar gaišām domām, atceroties
pagātni, bet vienlaikus ar cerību
raugoties nākotnē.
Pirmie darbi tā īstenošanā iesākti 2008. gadā, un pēc pabeigšanas dārzs nonāks Kokneses
pašvaldības īpašumā. 2008. gadā
par dibinātāju ieguldītajiem līdzekļiem tika izbūvēts centrālais ceļš uz dārza amfiteātri un
iestādīta ābeļu aleja, 2009. gadā
par saziedotajiem līdzekļiem
izbūvēts perimetrālais ceļš, un
2010. gadā iesākta dārza centrālās daļas – amfiteātra – būvniecība. Kopš tā īstenošanas sākuma
tā tapšanā iesaistījušies vairāk
nekā 12 000 cilvēku no Latvijas
un citām valstīm – ASV, Austrālijas, Brazīlijas, Japānas, Kanādas, Norvēģijas, Vācijas u. c.
Eiropas Sociālā fonda projekta
“Darba praktizēšanas pasākumu
nodrošināšana pašvaldībās darba

iemaņu iegūšanai un uzturēšanai”
ietvaros, pateicoties Nodarbinātības Valsts aģentūras 2009. gada
beigās izteiktajai iniciatīvai, jau
otro gadu sezonas laikā – sešus
mēnešus – dārza uzturēšanas un
labiekārtošanas darbos tiek nodarbināti 30 stipendiāti.
2011. gadā ir plānots turpināt amfiteātra būvniecību un
turpināt koku stādīšanu. Katrs ir
aicināts iesaistīties “Likteņdārza”
tapšanā:
• ziedojot līdzekļus “Likteņdārza” kontā;
Nodibinājums “Kokneses fonds”
Adrese: Lāčplēša 75 – III,
Rīga, LV 1011
Reģistrācijas numurs:
40008092535
Konta numurs: LV10 UNLA
0050 0068 7884 4
Banka: a/s “SEB Banka”
SWIFT: UNLALV2X
• iegādājoties “Likteņdārza”
ziedojumu zīmes Ls 5, 10, 20 un
100 vērtībā visās “Latvijas Pasta”
nodaļās;
• ziedojot ar maksājumu karti
vietnē www.liktendarzs.lv;
• piezvanot pa pastāvīgo ziedojumu tālruni 90006787 un ziedojot 1 latu;
• piedaloties talkās, palīdzot
ar tehniku un materiāliem. Amfiteātra būvniecībai ir nepieciešams aptuveni 380 m2 granīta
flīzes (900 x 450 x 60), 33 granīta

Baldones novada pašvaldības Dome izsludina atklātu
konkursu uz Grāmatvedības vadītāja finansista amatu
Prasības:

• 2. (otrā) līmeņa augstākā izglītība grāmatvedības, ekonomikas vai finanšu jomā;
• vismaz 3 gadu pieredze grāmatveža, ekonomista vai finanšu analītiķa amatā, bet
darba pieredze pašvaldību
struktūrvienībās vai pašvaldībā tiks uzskatīta par priekšrocību;
• teicamas valsts valodas zināšanas, labas angļu (vācu) un
krievu valodas zināšanas;
• labas zināšanas grāmatvedībā,
finanšu analīzē, plānošanā, budžeta izstrādē un citās jomās,
kas attiecas uz pašvaldības finansēm;
• labas iemaņas darbā ar datoru
(MS Office, Open Office) un
grāmatvedības programmām.
Iemaņas darbā ar grāmatvedības programmu “Locis” un

•
•
•

•

•

“Tildes Jumi” uzskatāmas par
priekšrocību;
pieredze darbā ar revidentiem;
pieredze vadības atskaišu veidošanā, analīzē un prezentēšanā;
teicamas analītiskās, plānošanas, sadarbības un loģiskās
spējas, augsta atbildības sajūta
un precizitāte;
pašvaldības darbību regulējošo
normatīvo aktu, tostarp nodokļu un grāmatvedības normatīvo aktu, pārzināšana;
spēja patstāvīgi izveidot bilanci.

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
darba vietas (ieteicams), citi
dokumenti, kas apliecina pretendentam izvirzīto prasību
izpildi.
Dokumentus konkursa pretendentiem jāiesniedz Baldones
novada pašvaldības Domes kancelejā līdz 2011. gada 30. septembrim – Baldone, “Pārupes”,
LV 2125. Iesniedz personīgi.
Ar amata pretendentu konkursa
nolikumu var iepazīties Baldones novada pašvaldības vietnē
www.baldone.lv sadaļā “Pašvaldība” – “Nolikumi”. Uzziņas pa
tālr. 67932350, 67932066 vai
67932355.

Konkursa beigu datums:
30. 09. 2011

Darba vieta: Baldones novads, Baldones pagasts, “Pārupes”.
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Matīss Cīrulis

No sirds sveicam vecākus un
vecvecākus!

pakāpieni (2000 x 600), 1150 m3
betona (ar oļiem), sausais betons,
elektroinstalācijas materiāli, ģeotekstils un citi materiāli;
• ziedojot Ls 50 un iestādot
koku. Par koka stādīšanu fonds
lūdz 50 latu ziedojumu. Koku stādi
un viss stādīšanai nepieciešamais
ir “Likteņdārzā” uz vietas. Koku
stādus gādā a/s “Latvijas valsts
meži” un Stādu audzētāju biedrība.
Katrs iestādītais kociņš ar stādīšanas datumu, stādītāja vārdu un
veltījumu tiek atspoguļots vietnē
www.liktendarzs.lv. Koku stādīšanai lūdzam pieteikties iepriekš pa
fonda biroja tālruni 67289535;
• atvedot savu tumši pelēko
laukakmeni (20–30 cm diametra, apaļas formas) “Likteņdārza” amfiteātra pelēkā akmens
krāvumam. Kopš pagājušā gada
katrs Latvijas iedzīvotājs aicināts atvest pa akmenim, bet
kopā to ir nepieciešams aptuveni 600 000. Akmeņus lūgums
novietot stāvvietā pie “Likteņdārza” plakāta. Par katru akmeni lūdzam atstāt uz vietas
vai atsūtīt elektroniski uz adresi info@koknesesfonds.lv informāciju, kad un no kurienes
tas atvests, kas atvedis un kam
veltīts. Visu reģistrēto akmeņu
saraksts ir skatāms arī projekta
vietnē – www.liktendarzs.lv.
Katrs Latvijas iedzīvotājs ir aicināts kopā uzdāvināt Latvijai “Likteņdārzu” 100. dzimšanas dienā.
Valda Auziņa,
“Kokneses fonda”
valdes priekšsēdētāja

Atļauj šodien saviem gadiem ziedēt
kā ziedlapiņām, kuras saulē plaukst,
Atļauj šodien saviem gadiem skanēt
kā melodijai, kura sirdī šalc.
Ļauj kādam sapnim šodien zvaigznēs
mirdzēt,
Lai dienu skrejā tie pie tevis trauc!
(A. Āre)

Sirsnīgi sveicam
augusta jubilārus!
Broņislava Vovere – 91;
Marija Kudrjašova – 90;
Aina Zaharova – 88;
Melita Rihtere – 87;
Emīlija Keiša – 87;
Monika Birska – 84;
Ruta Dulmane – 84;
Mihails Juzefovičs – 84;
Dzidra Neliuse – 84;
Ļubova Tesnova – 84;
Irēna Milda Butka – 83;
Aleksandrs Paņuškins – 83;
Anna Venta – 83;
Harijs Brants – 82;
Erna Līkuma – 82;
Jānis Alfreds Bērziņš – 81;
Velta Zilgalve – 81;
Broņislava Daukantaite – 80;
Alexander Leonidov – 80;
Guntis Ozoliņš – 80;
Zoja Čiževska – 75;
Mirdza Gīle – 75;
Frīda Imanta – 75;
Erna Smilga – 75;
Gunars Taimiņš – 75;
Zaiga Gailuma – 70;
Joanna Grudzinska – 70;
Alla Kamajeva – 70;
Varis Lejasmeijers – 70;
Ādolfs Liepa – 70;
Kapitoļina Piebalga – 70.

Galda teniss

Mūžībā pavadīti
Vera Veide – 95 gadi;
Zelma Kviese – 99 gadi;
Emma Aldiņa – 90 gadi;
Aija Livija Dimza – 75 gadi.
Izsakām patiesu līdzjūtību
piederīgajiem.

sievietēm un vīriešiem.
Notiek 25. septembrī
Baldones sporta kompleksā.
Pieteikšanās pa tālr. 26335442
līdz 22. septembrim.
Dalībnieku reģistrēšanās
sacensību dienā
no plkst. 9.00 līdz 9.30.
Sacensību sākums
plkst. 10.00.
Dalības maksa – Ls 2.
Sīkāka informācija pa tālr.
26335442.
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