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Domes
aktualitātes
Kārtējā domes sēde bija izsludināta 8. augustā, taču 8 deputāti objektīvu iemeslu
dēļ nevarēja uz sēdi ierasties, tādēļ sēde
tika pārcelta uz 14. augustu.

Finanšu un attīstības jautājumi:

• dome apstiprināja saistošos noteikumus
“Kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas
vai cilvēku apdraudošas ēkas”;
• dome noraidīja vienu iesniegumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
piešķiršanu kā neatbilstošu saistošajiem
noteikumiem;
• dome atļāva iegādāties apbūves zemi un komercapbūves zemi īpašumā vienai LR nepilsone
un SIA, kuras vienīgā īpašniece ir nepilsone;
• dome pievienoja savu prasību par vienu
nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu zvērināta tiesu izpildītāja lietvedībā
esošai piedziņai;
• tika piešķirts finansiāls atbalsts Londonas
paralimpisko spēļu dalībniekam R. Snikum;
• dome apstiprināja par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanas komisijas locekli pašvaldības nekustamā īpašuma pārzini T. Tihonenko.

Zemes lietas:

• tika apstiprināts zemes ierīcības projekts
īpašumiem “Vāveres” un “Mismaļi”;
• tika piešķirtas adreses dzīvojamām ēkām
“Vanagkalni”, Liepu aleja 7, k. 1, Liepu aleja 7,
k. 2, un “Sudmaliņas – 4”;
• kā pašvaldībai piekrītoša tika noteikta neprivatizētā zeme Rīgas ielā 30;
• dome noraidīja lūgumu piešķirt nomā
pašvaldībai piekrītošu zemes gabalu Senču
ielā pagaidu būves izvietošanai, jo attiecīgais zemes gabals nav mērīts un reģistrēts
zemesgrāmatā.
Karina Putniņa, domes priekšsēdētāja

Gaidām baldoniešu idejas
Cienījamie Baldones novada iedzīvotāji, pašvaldības darbinieki
un deputāti! Mūsu novads var
lepoties ar ļoti daudzām lietām,
bet Baldones lielākā bagātība ir
tās iedzīvotāji, tāpēc ļoti svarīgi
ir spēt viņus iesaistīt un sadzirdēt dažādu novadam svarīgu
jautājumu risināšanā. Taču mēs
visi zinām, ka iesaistīt iedzīvotājus bieži vien ir ļoti laikietilpīgi
un reizēm ne pietiekami konstruktīvi.

Tāpēc diemžēl gadās, ka kāda laba
iedzīvotāju ideja paliek nesadzirdēta un gala risinājums nav tāds,
kas iepriecina visus. Lai veicinātu
veiksmīgāku sadarbību starp novadu un iedzīvotājiem, mēs kopā
ar “ManaBalss.lv” veidotājiem
esam vietnē ieviesuši iedzīvotāju
ideju sadaļu – “Baldoniešu idejas”
(www.baldone.lv/idejas),
kas
turpmāk mums ļaus daudz ērtāk,
vieglāk un konstruktīvāk iesaistīt mūsu iedzīvotājus un patiesi

sadzirdēt viņu idejas.
Pirmā tēma baldoniešu ierosinājumiem ir nesena aktualitāte
visa novada dzīvē – novada svētki
un kā tos padarīt labākus nākamajā
gadā! Līdz 3. septembrim aicinām
visus ienākt ideju sadaļā, pateikt
savu ideju un atbalstīt citu baldoniešu idejas, lai varam nākamgad
noorganizēt vēl labākus novada
svētkus visiem!
Ar šī ideju vākšanas rīka palīdzību Ķekava un Cēsis jau ir

panākušas rekordlielu iedzīvotāju iesaisti (vairāk varat izlasīt
www.blog.stakeholde.rs), tagad arī
mēs kā viena no pirmajām inovatīvākajām pašvaldībām Latvijā varēsim šo rīku izmantot, lai veiksmīgi
iesaistītu iedzīvotājus mums svarīgu jautājumu risināšanā. Tāpēc aicinu jūs katru līdzdarboties, balsot
un aicināt ideju rīkā iesaistīties savus draugus, kaimiņus un paziņas!
Karina Putniņa,
domes priekšsēdētāja

nāšanas un radošo aktivitāšu pasākums kopš tā pirmsākumiem.
Skolēniem aktivitāšu apmeklēšana dod iespējas saņemt apmaksātas pusdienas Baldones novada
mācību iestādēs uz visu mācību
gadu vai uz vienu mācību semestri.
Pasākuma galvenais akcents
bija cepures. Skolēniem lielajā modes skatē vajadzēja nodemonstrēt
mājās izveidotu pašu oriģinālāko
un foršāko galvas rotu. Cepurēm
tika izmantoti visdažādākie materiāli, sākot no dabas veltēm, čiekuriem, pērlītēm, pogām, papīra un
beidzot ar katliem un skārdenēm.
Dažas no cepurēm jūs varējāt

redzēt arī Baldones novada svētkos
skvērā pie karoga. Cepures bildēs varat aplūkot Baldones novada vietnē.
Vēl pasākumā bija iespējams
izlēkāties uz lielās piepūšamās atrakcijas, nobalsot par bērnu centra
“Baltais ērglis” emblēmu, darināt
statīvus, uz kuriem izstādīt cepures,
veidot sirds siltuma mēneša kalendāru, ierakstot mīlestības darbus,
ko vecāki vai bērni velta viens otram ikdienā. Šo kalendāru katrs
interesents var papildināt ar saviem
ģimenes mīlestības darbiem Baldones novada sociālajā dienestā. Bija
iespēja apmainīties ar grāmatām un
rotaļlietām, veidot bērnu centram
dekorus, izdejoties un iet rotaļās.
Pasākuma vadītāji – Puķu meitene, Bitīte un Pērtiķis no Pasaku

nama – bija sarīkojuši iespēju locīt no baloniem zvērus, puķes un
zobenus. Pasākums noslēdzās ar
dziesmu par skaisti pavadītu svētku
dienu, burbuļu un konfekšu lietu.
Mēs sakām lielu paldies par atsaucību, izturību un ieinteresētību
mūzikas vīram Gunāram, elektriķiem Imantam un Valentīnam,
sporta centra vadītājam Edgaram,
atslēgas glabātajai Vijai, šoferim
Andrim un ģimenes locekļiem, kas
arī palīdzēja gādāt par to, lai pasākums izdodas godam.
Paldies bērniem un viņu vecākiem par aktīvu dalību darbaudzināšanas un radošo aktivitāšu
pasākumā!
Gaidot jauno mācību gada sākumu novēlam:

• vecākiem: neizsīkstošu enerģiju
un mīļus bērnus;
• skolotājiem: daudz radošu ideju
un zinātkārus bērnus;
• pavāriem: lielu darba prieku un
ēst alkstošus bērnus;
• bērniem: izturību, apgūstot zināšanas, un maz mājasdarbu, un galvenokārt – labu apetīti!
Ilga Deņisenoka,
Baldones novada
sociālais dienests
P.S. Raktu ar bilžu galeriju varat aplūkot novada vietnē.
Informācija par skolēniem,
kuri saņems apmaksātu ēdināšanu, tiks nodota skolām un ēdināšanas uzņēmumam, tādēļ vecākiem nav papildus jāvēršas sociālajā dienestā.

Cepuru parāde
Sestdienas pēcpusdienā, gaisa
temperatūrai teju visā Latvijā paaugstinoties līdz pat +33 grādiem,
daudzviet pārspēts 28. jūlija maksimālās gaisa temperatūras rekords.
Tā par 28. jūliju rakstīja interneta
ziņu portāls “TVNET”.
Arī Baldonē 28. jūlijā tika pārspēts kāds rekords – Baldones novada 170 skolēni saņēma godam
nopelnītos uzslavas rakstus par
piedalīšanos darba audzināšanas
un radošajās aktivitātēs, ko organizēja Baldones novada sociālais
dienests un Bērnu pēcpusdienas
centrs “Baltais ērglis”. Tas bija visapmeklētākais vasaras darbaudzi-
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Par valsts nodevas samaksu par informācijas sniegšanu no Iedzīvotāju reģistra
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrija (VARAM), veicot pašvaldību
darbības analīzi, konstatēja, ka pašvaldībās pastāv atšķirīga prakse valsts nodevas
par informācijas sniegšanu no Iedzīvotāju
reģistra piemērošanā. Lai nodrošinātu
vienotu tiesību normu piemērošanu,
VARAM, savstarpēji vienojoties ar Finanšu ministriju un Pilsonības un migrācijas
lietu pārvaldi, sniedz skaidrojumu par
Iedzīvotāju reģistra likuma 17.1 panta
un saistīto Ministru kabineta noteikumu

piemērošanu attiecībā par minētās valsts
nodevas iekasēšanu pašvaldībās.
Atbilstoši Iedzīvotāju reģistra likuma
17. pantam, Ministru kabinets nosaka
kārtību, kādā Pilsonības un migrācijas
lietu pārvalde, attiecīgās pašvaldības un
Latvijas diplomātiskās un konsulārās
pārstāvniecības ārvalstīs savas kompetences ietvaros izsniedz reģistrā iekļautās ziņas. Saskaņā ar Ministru kabineta
2011. gada 15. februāra noteikumu Nr.
130 “Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu iz-

sniegšanas kārtība” 5. punktu pašvaldība
ziņu pieprasītājam sniedz iedzīvotāju reģistrā iekļautās ziņas par personas deklarēto vai reģistrēto dzīvesvietu (adresi), ja
dzīvesvieta deklarēta vai reģistrēta attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā. Līdz ar to pašvaldības ir pilnvarotas
ziņu pieprasītājam sniegt minētās ziņas.
Iedzīvotāju
reģistra
likuma
17.1pants nosaka, ka par informācijas
saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra maksājama valsts nodeva. Ministru kabineta

2007. gada 11. decembra noteikumi Nr.
844 “Noteikumi par valsts nodevu par
informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju
reģistra” nosaka valsts nodevas apmēru,
samaksas kārtību, kā arī atvieglojumus
valsts nodevas maksāšanā un atbrīvojumus no valsts nodevas maksāšanas.
Ņemot vērā iepriekš minēto, secināms, ka likumdevējs ir noteicis to, ka
ziņas no Iedzīvotāju reģistra personas
var saņemt Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldē, attiecīgajā pašvaldībā un Latvi-

jas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs, un kopsakarā ar šo
likumdevējs ir noteicis, ka par ziņu saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra ir maksājama valsts nodevas maksa saskaņā ar
Iedzīvotāju reģistra likuma 17.1 pantu.
No iepriekš minētajām normām izriet,
ka valsts nodeva ir obligāti jāmaksā.
Tādējādi pašvaldībām, sniedzot ziņas no Iedzīvotāju reģistra ir jāpiemēro
Iedzīvotāju reģistra 17.1 pants, tas ir, jāiekasē attiecīgā valsts nodeva.

Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr. 844, izdoti saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra likuma 17.1 pantu

Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra

1. Noteikumi nosaka valsts nodevas
apmēru, samaksas kārtību, kā arī
atvieglojumus un atbrīvojumus no
valsts nodevas maksāšanas par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju
reģistra (turpmāk – reģistrs).
2. Valsts nodevu par informācijas
saņemšanu no reģistra maksā šādā
apmērā:
2.1. persona, kura vairāk nekā divas reizes kalendāra gadā saņem visu
reģistrā esošo informāciju (papīra formā) par sevi un saviem bērniem, kuri
jaunāki par 18 gadiem, – 5 lati;

2.2. persona, kura vairāk nekā divas reizes kalendāra gadā saņem visu
reģistrā esošo informāciju (papīra
formā) par aizbildnībā vai aizgādnībā
esošo personu, – 5 lati;
2.3. persona, kura saņem šo noteikumu 2.1. un 2.2. apakšpunktā minēto informāciju, kas parakstīta ar drošu
elektronisko parakstu, – 4 lati;
2.4. informācijas saņemšana papīra formā, ja tā sagatavota pēc informācijas pieprasītāja norādītiem
kritērijiem:
2.4.1. piecu darbdienu laikā par

datiem par vienu personu – 3 lati;
2.4.2. vienas darbdienas laikā par
datiem par vienu personu – 6 lati;
2.4.3. divu stundu laikā par datiem par vienu personu – 10,50 latu;
3. Valsts nodevas apmēru samazina par 50 procentiem, ja informāciju, kas sagatavota pēc informācijas
pieprasītāja norādītiem kritērijiem,
pieprasa:
3.1. represētā persona;
3.2. aizbildnis, aizgādnis par aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu.
4. No valsts nodevas samaksas ir

atbrīvotas šādas personas:
4.1. invalīdi;
4.2. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki;
4.3. pensionāri, kuru pensijas apmērs nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu;
4.4. personas ar maziem ienākumiem, kuras atzītas par trūcīgām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;
4.5. personas, kurām dokuments
zudis no personas gribas neatkarīgu
iemeslu dēļ – nelaimes gadījumā vai

prettiesiskas rīcības rezultātā.
5. Lai saņemtu atvieglojumu vai
atbrīvojumu no valsts nodevas samaksas, šo noteikumu 3. un 4. punktā
minētās personas uzrāda attiecīgo statusu vai faktu apliecinošu dokumentu.
6. Valsts nodevu samaksā pirms
informācijas saņemšanas.
7. Valsts nodevu samaksā, izmantojot bezskaidras naudas norēķinu
(ar pārskaitījumu) vai skaidrā naudā.
Valsts nodevu iemaksā kredītiestādē
vai citā iestādē, kam ir tiesības veikt
naudas pārskaitījumus.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 130, Rīgā 2011. gada 15. februārī (prot. Nr. 10 10. §)

Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas kārtība

Izdoti saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra likuma 17. pantu, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 13. panta pirmo un trešo daļu un likuma “Par miruša cilvēka
ķermeņa aizsardzību un cilvēka audu un orgānu izmantošanu medicīnā” 3. panta trešo daļu
• Noteikumi nosaka kārtību, kādā
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
(turpmāk – pārvalde), Latvijas Republikas diplomātiskā un konsulārā pārstāvniecība ārvalstīs (turpmāk – pārstāvniecība) un pašvaldība atbilstoši
savai kompetencei izsniedz Iedzīvotāju
reģistrā (turpmāk – reģistrs) iekļautās
ziņas, izsniedzamo ziņu apjomu.
• Pašvaldība ziņu pieprasītājam
sniedz reģistrā iekļautās ziņas par personas deklarēto vai reģistrēto dzīvesvietu (adresi), ja dzīvesvieta deklarēta
vai reģistrēta attiecīgās pašvaldības ad-

ministratīvajā teritorijā.
• Pašvaldība un pārstāvniecība
ziņu pieprasītājam sniedz reģistrā iekļautās ziņas, pamatojoties uz pieprasījumu.
• Pieprasījumā norāda:
- ziņu pieprasītāja vārdu (vārdus),
uzvārdu un personas kodu (juridiskai
personai – nosaukumu un reģistrācijas
kodu Nodokļu maksātāju reģistrā);
- dzīvesvietas adresi (juridiskai
personai – juridisko adresi);
- nepieciešamo ziņu apjomu un izsniegšanas veidu;

- pieprasot ziņas par citu personu:
- pamatojumu ziņu saņemšanas
nepieciešamībai un to apliecinošu dokumentu;
- ziņu izmantošanas mērķi, ja likumā nav noteikta cita kārtība;
- datus, pēc kuriem var identificēt
personu.
• Fiziska persona, pieprasot vai
saņemot ziņas, uzrāda personu apliecinošu dokumentu, bet viņas pilnvarota persona – pilnvaru un personu
apliecinošu dokumentu. Fiziskās personas likumiskais pārstāvis, pieprasot

vai saņemot ziņas, uzrāda personu
apliecinošu dokumentu un pārstāvību
apliecinošu dokumentu, ja pārvaldei,
pārstāvniecībai vai pašvaldībai nav iespējams pārliecināties par ziņu pieprasītāja pārstāvības tiesībām.
• Ja ziņas pieprasa juridiskās personas pārstāvis un pārvaldei, pārstāvniecībai vai pašvaldībai nav iespējams
pārliecināties par ziņu pieprasītāja pārstāvības tiesībām Uzņēmumu reģistrā,
ziņu pieprasītājs papildus uzrāda juridiskās personas reģistrācijas apliecību
un pārstāvību apliecinošu dokumentu.

• Nekustamā īpašuma īpašnieks
vai viņa pilnvarota persona reģistrā
iekļautās ziņas par personām, kuras ir
deklarējušas vai reģistrējušas dzīvesvietu viņa īpašumā, var saņemt rakstiski vai izmantojot elektronisko datu
nesējus. Nekustamā īpašuma īpašnieks
vai viņa pilnvarota persona var saņemt
šādas ziņas: personas vārds (vārdi) un
uzvārds; personas kods; deklarētās vai
reģistrētās dzīvesvietas adrese; dzīvesvietas deklarēšanas vai reģistrēšanas
datums.
Domes administrācija

Saistošie noteikumi Nr.8. Apstiprināti ar Baldones novada domes 2012. gada 23. maija sēdes lēmumu (prot. Nr. 10, 13. §)

Par līdzfinansējuma
samaksas kārtību Baldones Jāņa Dūmiņa Mūzikas skolā
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 12. panta 2.1 daļu, likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 13. punktu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka
kārtību, kādā tiek noteikta līdzfinansējuma maksa par izglītības ieguvi
Baldones novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dibinātajā profesionālās ievirzes izglītības iestādē.
2. Līdzfinansējuma samaksas
kārtība (turpmāk – līdzfinansējums)
attiecas uz Baldones Jāņa Dūmiņa
Mūzikas skolas (turpmāk – Skolas)
audzēkņu vecāku (aizbildņu) (turpmāk – Vecāki) līdzfinansējuma maksām profesionālās ievirzes izglītības
programmu nodrošināšanai.
3. Pašvaldības dome ar atsevišķu
lēmumu var noteikt arī citus maksas
pakalpojumus Skolā.
II. Līdzfinansējuma noteikšanas kārtība un apmērs
4. Līdzfinansējuma apmēru un tā
izmaiņas Pamatskolā nosaka Pašvaldības dome ar atsevišķu lēmumu, pa-

matojoties uz profesionālās ievirzes
izglītības programmu realizācijai nepieciešamo mācību nodrošinājumu.
5. Vecāki līdzfinansējumu maksā
par 9 (deviņiem) kalendārajiem mēnešiem gadā.
6. Līdzfinansējumu maksā Vecāki, kuru bērni Skolā apgūst profesionālās ievirzes izglītību licencētās
izglītības programmās un kuru mācību nodarbības organizē un nodrošina Skola.
7. No līdzfinansējuma maksas
atbrīvo:
7.1. uz mācību gadu:
7.1.1. audzēkņus, kuri ir ieguvuši valsts vai starptautisko konkursu
laureāta statusu iepriekšējā mācību
gadā;
7.1.2. bērnus un jauniešus ar invaliditāti, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Baldones novadā;
7.2. uz laiku, kad ir piešķirts kon-

krētais statuss:
7.2.1. trūcīgās ģimenes statusa
ģimeņu bērnus, kuru dzīvesvieta ir
deklarēta Baldones novadā.
7.3. uz konkrētu laiku:
7.3.1. ja audzēknis nav apmeklējis nodarbības pilnu mēnesi un iesniedzis ārsta izziņu vai vecāku rakstisku iesniegumu par attiecīgo laika
posmu.
8. Līdzfinansējuma maksa mēnesī tiek samazināta par 50 %, ja audzēknis slimības dēļ apmeklējis nodarbības nepilnu mēnesi (kavējuma
periods nav mazāks par divām kalendārajām nedēļām) un iesniedzis ārsta
izziņu vai vecāku rakstisku iesniegumu par attiecīgo laika posmu.
9.Līdzfinansējuma maksai mēnesī ģimenēm, kurās 2 (divi) vai vairāk bērni mācās Skolas profesionālās
ievirzes izglītības programmās, tiek
noteikta 50% atlaide par katru otro un

nākamo bērnu.
10. Atbrīvojumi no līdzfinansējuma maksas Vecākiem stājas spēkā
ar mēnesi, kurā Vecāki Skolas administrācijai iesnieguši iesniegumu un
apliecinošus dokumentus par attiecīgo faktu, uz kura pamata iespējams
saņemt atbrīvojumu.
11. No līdzfinansējuma atbrīvo
atsevišķos gadījumos, kuri tiek izskatīti Skolas administrācijas sēdē un
saskaņoti ar Pašvaldību.
III. Līdzfinansējuma iemaksas
noteikumi
12. Līdzfinansējuma maksa apmaksājama ar pārskaitījumu Pašvaldības norēķinu kontā vai Domes
kasē, atbilstoši Pašvaldības izsniegtajam rēķinam.
13. Līdzfinansējuma maksa par
katru mēnesi iemaksājama Pašvaldības norēķinu kontā līdz nākamā mēneša 20.datumam.

14. Saistošo noteikumu ievērošanas un līdzfinansējuma maksas
iemaksas izpildes kontroli organizē
un nodrošina Skolas direktors. Par
audzēkņu apmeklētību un uzskaiti
atbild un Skolas direktoram informāciju sniedz Skolas pedagogi.
15. Ja vairāk nekā 3 (trīs) mēnešus
nav veikta līdzfinansējuma maksa, audzēknis tiek atskaitīts no Skolas.
IV. Noslēguma jautājumi
Saistošie noteikumi stājas spēkā
pēc to publicēšanas laikrakstā “Baldones Ziņas”.
Paskaidrojuma raksts (Norādāmā informācija)
1. Projekta nepieciešamības pamatojums.
Likums
“Par
pašvaldībām”,
43. panta pirmā daļa, 13. punkts, Izglītības likuma 12. panta otrās prim daļa.
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Baldones novadā šādi saistošie noteikumi nav bijuši, taču tie
nepieciešami, lai būtu skaidra un
pārskatāma iedzīvotājiem maksāšanas kārtība. Tiktu nodrošināta
finansējuma piesaiste, lai nodrošinātu profesionālās ievirzes izglītības pieejamību Baldones novadā.
2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošie noteikumi nosaka kārtību

kādā tiek iekasēta līdzfinansējuma maksa par izglītības ieguvi Baldones novada
dibinātajā profesionālās ievirzes izglītības iestādē Baldones novada pašvaldības Jāņa Dūmiņa Mūzikas skolā.
Saistošie noteikumi paredz kārtību, kādā tiek noteikts līdzfinansējums un piemērots daļējs vai pilnīgs
atbrīvojums no vecāku līdzfinansējuma maksas.
Saistošie noteikumi nosaka līdz-

finansējuma iemaksas kārtību un
termiņus.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Vecāku iemaksas kā līdzfinansējums par profesionālās ievirzes
izglītības programmām daļēji nodrošinās mācību procesu Baldones Jāņa
Dūmiņa Mūzikas skolā, tā samazinot
pašvaldības finansējuma daļu.
4. Informācija par plānoto pro-

jekta ietekmi uz uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības teritorijā
Saistošo noteikumi tiešā veidā
neietekmē uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Baldones novada Jāņa Dūmiņa Mūzikas skola.
Saistošo noteikumi attiecas uz
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profesionālās ievirzes jomu.
Privātpersonas Saistošo noteikumu piemērošanā var vērsties Baldones novada pašvaldībā, Baldones
novada Jāņa Dūmiņa Mūzikas skolā.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Konsultācijas ar privātpersonām
nav notikušas.
Karina Putniņa,
domes priekšsēdētāja

Saistošie noteikumi Nr. 9. Apstiprināti ar Baldones novada domes 2012. gada 23. maija sēdes lēmumu (prot. Nr. 10, 14.§)

ParIzdotilīdzfinansējuma
samaksas kārtību Baldones Mākslas skolā
saskaņā ar Izglītības likuma 12. panta 2.1 daļu, likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 13. punktu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka
kārtību, kādā tiek noteikta līdzfinansējuma maksa par izglītības ieguvi
Baldones novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dibinātajā profesionālās ievirzes izglītības iestādē.
2. Līdzfinansējuma samaksas
kārtība (turpmāk – līdzfinansējums)
attiecas uz Baldones Mākslas skolas
(turpmāk – Skolas) audzēkņu vecāku (aizbildņu) (turpmāk – Vecāki)
līdzfinansējuma maksām profesionālās ievirzes izglītības programmu
nodrošināšanai.
3. Pašvaldības dome ar atsevišķu
lēmumu var noteikt arī citus maksas
pakalpojumus Skolā.
II. Līdzfinansējuma noteikšanas kārtība un apmērs
4. Līdzfinansējuma apmēru un tā
izmaiņas Skolā nosaka Pašvaldības
dome ar atsevišķu lēmumu, pamatojoties uz profesionālās ievirzes izglītības programmu realizācijai nepieciešamo mācību nodrošinājumu.
5. Vecāki līdzfinansējumu maksā
par 9 (deviņiem) kalendārajiem mēnešiem gadā.
6. Līdzfinansējumu maksā Vecāki, kuru bērni Skolā apgūst profesionālās ievirzes izglītību licencētās
izglītības programmās un kuru mācību nodarbības organizē un nodro-

šina Skola.
7. No līdzfinansējuma maksas
atbrīvo:
7.1. uz mācību gadu:
7.1.1. bērnus un jauniešus ar invaliditāti, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Baldones novadā;
7.1.2. audzēkņus, kuri ir ieguvuši valsts vai starptautisko konkursu
laureāta statusu iepriekšējā mācību
gadā;
7.2. uz laiku, kad ir piešķirts konkrētais statuss:
7.2.1. trūcīgās ģimenes statusa
ģimeņu bērnus, kuru dzīvesvieta ir
deklarēta Baldones novadā.
7.3. uz konkrētu laiku,
7.3.1. ja audzēknis nav apmeklējis nodarbības pilnu mēnesi un iesniedzis ārsta izziņu vai vecāku rakstisku iesniegumu par attiecīgo laika
posmu.
8. Līdzfinansējuma maksa mēnesī tiek samazināta par 50 %, ja audzēknis slimības dēļ apmeklējis nodarbības nepilnu mēnesi (kavējuma
periods nav mazāks par divām kalendārajām nedēļām) un iesniedzis ārsta
izziņu vai vecāku rakstisku iesniegumu par attiecīgo laika posmu.
9. Līdzfinansējuma maksai mēnesī ģimenēm, kurās 2 (divi) vai vairāk bērni mācās Skolas profesionālās
ievirzes izglītības programmās, tiek

noteikta 50 % atlaide par katru otro
un nākamo bērnu.
10. Atbrīvojumi no līdzfinansējuma maksas Vecākiem stājas spēkā
ar mēnesi, kurā Vecāki Skolas administrācijai iesnieguši iesniegumu un
apliecinošus dokumentus par attiecīgo faktu, uz kura pamata iespējams
saņemt atbrīvojumu.
11. No līdzfinansējuma maksas
atbrīvo atsevišķos gadījumos, kuri
tiek izskatīti Skolas administrācijas
sēdē un saskaņoti ar Pašvaldību.
III. Līdzfinansējuma iemaksas
noteikumi
12. Līdzfinansējuma maksa apmaksājama ar pārskaitījumu Pašvaldības norēķinu kontā vai Domes kasē
atbilstoši Pašvaldības izsniegtajam
rēķinam.
13. Līdzfinansējuma maksa par
katru mēnesi iemaksājama Pašvaldības norēķinu kontā līdz nākamā mēneša 20. datumam.
14. Saistošo noteikumu ievērošanas un līdzfinansējuma maksas
iemaksas izpildes kontroli organizē
un nodrošina Skolas direktors. Par
audzēkņu apmeklētību un uzskaiti
atbild un Skolas direktoram informāciju sniedz Skolas pedagogi.
15. Ja vairāk nekā 3 (trīs) mēnešus nav veikta līdzfinansējuma
maksa, audzēknis tiek atskaitīts no

Skolas.
IV. Noslēguma jautājumi
Saistošie noteikumi stājas spēkā
pēc to publicēšanas laikrakstā “Baldones Ziņas”.
PASKAIDROJUMA RAKSTS
(Paskaidrojuma raksta sadaļas)
Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums
Likums “Par pašvaldībām” 43.
panta pirmā daļa, 13. punkts, Izglītības likuma 12. panta otrās prim daļa.
Baldones novadā šādi saistošie
noteikumi nav bijuši, taču tie nepieciešami, lai būtu skaidra un pārskatāma iedzīvotājiem maksāšanas kārtība. Tiktu nodrošināta finansējuma
piesaiste, lai nodrošinātu profesionālās ievirzes izglītības pieejamību Baldones novadā.
2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošie noteikumi nosaka kārtību kādā tiek iekasēta līdzfinansējuma
maksa par izglītības ieguvi Baldones
novada dibinātajā profesionālās ievirzes izglītības iestādē Baldones novada pašvaldības Mākslas skolā.
Saistošie noteikumi paredz kārtību, kādā tiek noteikts līdzfinansējums un piemērots daļējs vai pilnīgs
atbrīvojums no vecāku līdzfinansējuma maksas.

Saistošie noteikumi nosaka līdzfinansējuma iemaksas kārtību un
termiņus.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Vecāku iemaksas kā līdzfinansējums par profesionālās ievirzes izglītības programmām daļēji nodrošinās
mācību procesu Baldones Mākslas
skolā, tā samazinot pašvaldības finansējuma daļu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības teritorijā
Saistošo noteikumi tiešā veidā
neietekmē uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Baldones novada Mākslas
skola.
Saistošo noteikumi attiecas uz
profesionālās ievirzes jomu.
Privātpersonas Saistošo noteikumu piemērošanā var vērsties Baldones novada pašvaldībā, Baldones
novada Mākslas skolā.
6. Informācija par konsultācijām
ar privātpersonām
Konsultācijas ar privātpersonām
nav notikušas.
Karina Putniņa,
domes priekšsēdētāja

DOMES SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS Nr. 13 12. §. Par Baldones novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 12
Izskatījusi domes juridiskā dienesta vadītājas Aijas Leitānes sagatavotos
saistošos noteikumus par bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Baldones novada pašvaldības izglītības iestādē, pirmsskolas izglītības programmas
apguvei, pamatojoties uz likuma “Par

pašvaldībām” 43. panta trešo daļu
un “Vispārējās izglītības likuma” 26.
panta pirmo daļu, ņemot vērā Izglītības un kultūras jautājumu komitejas
19.06.2012. sēdes lēmumu, Baldones
novada dome, atklāti balsojot “par” –
13 balsis, “pret” – nav, “ atturas ” – nav,

nolemj:
1. apstiprināt saistošos noteikumu
Nr. 12 (projektu) “Bērnu reģistrācijas
un uzņemšanas kārtība Baldones novada pašvaldības izglītības iestādē, kas
īsteno pirmsskolas izglītības programmas” (pielikumā);

2. saistošos noteikumus triju darba
dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniski nosūtīt LR Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai atzinuma saņemšanai.
Saistošie noteikumi ar 3 pielikumiem un paskaidrojuma rakstu pie-

vienoti sēdes protokola pielikumā uz
9 lapām.
Sēdes vadītāja K. Putniņa, protokoliste S. Rasnace.
Izraksts pareizs. S. Rasnace,
Baldones novada domes
lietvede, Baldonē, 6.07.2012.

Saistošie noteikumi Nr. 12. Apstiprināti ar Baldones novada domes 2012. gada 4. jūlija sēdes lēmumu (prot. Nr. 13, 12. §)

“Bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Baldones novada pašvaldības
izglītības iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu un “Vispārējās izglītības likuma” 26. panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk
tekstā – Noteikumi) nosaka pirmsskolas vecuma bērnu (turpmāk tekstā
– Bērni) reģistrācijas un uzņemšanas
kārtību Baldones novada pašvaldības
izglītības iestādē (turpmāk tekstā – Izglītības iestāde), kas īsteno pirmsskolas
izglītības programmas (turpmāk – izglītības programma).
2. Izglītības iestādēs tiek uzņemti bērni no pusotra gadu vecuma, ja
pašvaldības rīcībā ir brīvas telpas paredzētas šiem mērķiem, atsevišķos
gadījumos ar domes lēmumu var tikt

uzņemti arī jaunāki bērni.
3. Pirmsskolas izglītības programmu Bērns apgūst līdz septiņu gadu
vecumam, ja tās apgūšana netiek pagarināta vai saīsināta saskaņā ar šiem
noteikumiem.
4. Bērnam tiek nodrošināta programmas apguve vienlaicīgi tikai vienā
izglītības iestādē.
5. Programmas apguve Izglītības
iestādē sākas kārtējā gada 1. septembrī.
6. Uzņemot un reģistrējot bērnu
Izglītības iestādē jāievēro šie noteikumi, kā arī citi Izglītības iestādes darbību regulējoši normatīvie akti.

7. Izglītības iestādei ir tiesības vasaras mēnešos pedagoģisko darbinieku
atvaļinājuma laikā pārtraukt pedagoģisko procesu no četrām līdz astoņām
nedēļām, trīs mēnešus iepriekš informējot vecākus vai bērnu likumiskos
pārstāvjus Izglītības iestādes slēgšanu
pedagogu atvaļinājuma laikā un par
bērna aprūpes nepieciešamību Izglītības iestādes pedagoģiskā procesa pārtraukuma laikā.
II. Pieteikumu reģistrācijas kārtība
8. Bērnu reģistrācijai rindā līdz 5
gadu vecumam tiek izveidotas divu

pakāpju rindas:
8.1. 1.pakāpes rinda, kurā reģistrē
bērnus, ja bērna un vismaz viena no
vecākiem vai likumiskā pārstāvja dzīvesvieta ir deklarēta Baldones novada
administratīvajā teritorijā.
8.2. 2.pakāpes rinda, kurā reģistrē
bērnus, kuri neatbilst 1.pakāpes rindai.
9. Bērnu reģistrācija notiek Baldones pirmsskolas izglītības iestādē
“Vāverīte”, Pilskalna ielā 6, Baldonē,
Baldones novadā, vai ar drošu elektronisko parakstu uz Izglītības iestādes epasta adresi.
10. Bērnu reģistrāciju (turpmāk

tekstā – reģistrācija) Izglītības iestādē
veic vecāki, bērnu likumiskie pārstāvji
vai vecāku pilnvarota persona (turpmāk tekstā – Vecāki) visu kalendāro
gadu no Bērna dzimšanas brīža līdz
skolas vecumam. Minētais nosacījums
neattiecas uz obligāto izglītības vecumu sasniegušiem bērniem.
10.1. bērni, kuri nav apmeklējuši
Izglītības iestādi līdz 5 gadu vecumam,
reģistrējas līdz 1.septembrim.
11. Gadījumā, ja pieteikumu iesniedz Vecāku pilnvarota persona,
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iesniedzama notariāli apstiprināta
pilnvara.
12. Lai reģistrētu Bērnu uzņemšanai Izglītības iestādē, Vecāki uzrāda
personu apliecinošu dokumentu.
13. Pieteikuma reģistrācijai vecāki
Izglītības iestādes Vadītājam iesniedz:
13.1. iesniegumu (pielikums Nr. 1)
par uzņemšanu, vai elektroniski sagatavotu, laika zīmogu iezīmētu un elektroniski parakstītu iesniegumu;
13.2. dokumentus, kas apliecina
tiesības bērnam būt uzņemtam ārpus
kārtas.
14. Pamatojoties uz Vecāku pieteikumu, Izglītības iestādes Vadītājs
aizpilda rindas reģistrācijas kartīti (pielikums Nr. 2) divos eksemplāros un reģistrē bērnu pirmās vai otrās pakāpes
rindā uz vietu izglītības iestādē, pieteikumu reģistrēšanas secībā, ņemot vērā
bērna dzimšanas gadu un piešķirot reģistrācijas kodu.
15. Viens reģistrācijas kartītes eksemplārs tiek izsniegts Vecākam, bet
otrs paliek Izglītības iestādē. Uz elektroniski iesniegtu iesniegumu Vadītājs
atbild elektroniski uz norādīto e-pasta
adresi. Reģistrācijas kartītes saņemšanu Vecāks apstiprina ar savu parakstu,
vai drošu elektronisko parakstu.
16. Iestādes vadītāja pienākums ir
līdz nākamā mēneša 1.datumam pārbaudīt ziņu par deklarēto dzīvesvietu
patiesumu novada pašvaldības administrācijā. Ja Vecāks sniedzis nepatiesas
ziņas par deklarēto dzīvesvietu (attiecībā uz pašvaldības administratīvo teritoriju), tad iestādes vadītājs ir tiesīgs
veikt bērna pārreģistrāciju, reģistrējot
to citā rindā. Par to iestādes vadītājs
paziņo Vecākiem.
17. Vecākiem ir tiesības mainīt
pieteikumā norādīto vēlamo Izglītības
iestādes apmeklēšanas sākuma laiku
vai atsaukt Bērna reģistra pieteikumu,
iesniedzot iesniegumu Vadītājam, bet
5–6 gadus veci bērni mācības obligāti
sāk 1. septembrī.
18. Reģistrācijai iesniegtie dokumenti tiek glabāti iestādes nomenklatūrā noteikto laiku.
19. Pieteikumu reģistra saraksti
atrodas pie Izglītības iestādes Vadītāja.
Informācija par bērnu rindu Izglītības
iestādē un bērnu reģistrācijas kodi ir
pieejama Izglītības iestādē un pašvaldības interneta vietnē (mājas lapā) sadaļas “Izglītība” apakšsadaļā “PII “Vāverīte””. Informācija tiek atjaunota vienas
nedēļas laikā pēc izmaiņu rašanās. Par
informācijas aktualizēšanu atbildīgs ir
Vadītājs.
Pieteikuma reģistra saraksti tiek
aktualizēti divas reizes gadā. Ja pieteikums neatbilst 8.1. punktā noteiktajām prasībām, tas tiek pārvietots uz
2. pakāpes rindu. Atkārtoti deklarējot
dzīvesvietu Baldones novada administratīvajā teritorijā, bērns no jauna tiek
reģistrēts reģistrā ar kārtējo numuru.
III. Bērnu uzņemšanas kārtība
un atskaitīšanas kārtība
20. Komplektējot grupas tiek ievēroti MK 2002. gada 27. decembra
noteikumi Nr. 596 “Higiēnas prasības
izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas”. Bērnu
skaits var mainīties gadījumā, kad ārpus rindas paliek nepilna grupa bērnu.
21. Komplektējot grupas, šādā
prioritārā secībā tiek uzņemti:
1) bērni obligātajā izglītības vecumā,
saskaņā ar šo noteikumu IV nodaļu;
2) bērni, kuri atbilst 22. punktā
minētajiem kritērijiem no 1. pakāpes

rindas reģistra kārtībā;
3) bērni no 2. pakāpes rindas reģistra kārtībā.
22. Ja netiek uzņemti visi rindā
esošie bērni, tad, komplektējot grupu,
priekšroka tiek dota bērniem, kas līdz
konkrētā gada 1. septembrim ir sasnieguši divu gadu vecumu.
23. Iestādes vadītājs lemj par ārpus
kārtas uzņemšanu Izglītības iestādē, ja
bērns atbilst kādam no turpmāk minētajiem kritērijiem:
23.1. ārējos normatīvajos aktos noteiktās priekšrocības (Militārā dienesta
likuma 53. pantā noteiktais, Iekšlietu
ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar
speciālajām dienesta pakāpēm dienesta
gaitas likuma 431. pantā noteiktais, Robežsardzes likuma 461. punktā noteiktais u. tml.), ja vecāks iesniedzis dokumentus, kas apliecina priekšrocības;
23.2. pirmsskolas izglītības iestādē
strādājošo darbinieku bērnus;
23.3. bērna ārpuskārtas uzņemšanai saņemts bāriņtiesas lēmums.
24. Ja bērns iepriekš apmeklējis
bērnudārzu citā pašvaldībā un vienojies, ka savu vietu citas pašvaldības
bērnudārzā iemaina pret vietu Baldones novada bērnudārzā ar citu bērnu,
kam ir vieta Baldones novada bērnu
dārzā, ja uz šo attiecīgo vecumu grupu
nav rinda.
25. Grupu komplektācija Izglītības
iestādē notiek līdz 15. jūnijam šajos
noteikumos noteiktajā kārtībā.
26. Vecāku pienākums ir līdz
1. jūnijam interesēties Izglītības iestādē
par vietu piešķiršanu. Ja Vecāks nav interesējies, Vadītāja informē par vietas
piešķiršanu. Ja Vecāki nav iesnieguši
27. punktā prasītos dokumentus šo noteikumu paredzētajos termiņos, bērns
netiek uzņemt Izglītības iestādē.
27. Bērna uzņemšanai izglītības
iestādē vecāki iesniedz šādus dokumentus personiski vai ar drošu elektronisko parakstu:
27.1. vecāku iesniegumu par bērna
uzņemšanu izglītības iestādē (pielikums Nr. 3);
27.2. bērna dzimšanas apliecības
kopiju, uzrādot oriģinālu;
27.3. pedagoģiski medicīniskās
komisijas atzinums, ja Bērns tiek pieteikts speciālās pirmsskolas izglītības
programmā.
27.4. iesniegumu par specifiskām
prasībām saskaņā ar ārsta atzinumu.
28. 2 nedēļas pirms mācību sākšanas iestādē jāiesniedz bērna medicīniskā karte 026/u un izraksts no
ambulatorās slimnieka medicīniskās
kartes par izdarītajām profilaktiskajām
vakcīnām.
29. Šo noteikumu 27. punktā minētos dokumentus Vadītājs reģistrē
Vecāku klātbūtnē, un tos ievieto Izglītības iestādes bērna personas lietā. Tie
tiek glabāti iestādes lietu nomenklatūrā
noteikto laiku.
30. Vecākus iepazīstina ar šādiem
Izglītības iestādes darbību reglamentējošiem dokumentiem:
30.1. izglītības iestādes reģistrācijas apliecību;
30.2. pirmsskolas izglītības pro
grammām un to licencēm;
30.3. izglītības iestādes nolikumu;
30.4. izglītības iestādes iekšējās
kārtības noteikumiem;
30.5. drošības noteikumiem.
31. Uzņemot bērnu izglītības iestādē, Vadītājs slēdz trīspusēju līgumu
ar uzņemtā bērna Vecākiem par bērna
izglītošanu un ēdināšanas pakalpojumiem.
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32. Bērna uzņemšanu izglītības
iestādē noformē ar Vadītāja rīkojumu,
norādot programmu, kuru bērns apgūs.
33. Ja 15 kalendāro dienu laikā pēc
uzņemšanas Izglītības iestādē Vecāki
nav nokārtojuši 27. un 28. punktā minētos dokumentus vai bērns bez attaisnojoša iemesla nav sācis izglītības iestādes apmeklēšanu, vieta tiek zaudēta
un piešķirta citam bērnam, ņemot vērā
šajos noteikumos minēto kārtību.
34. Izglītības iestāde ne vēlāk kā
1. septembrī sagatavo uzņemto Bērnu
sarakstus pa grupām, norādot Bērna
vārdu, uzvārdu, dzimšanas gadu un
piezīmes par ārpuskārtas uzņemšanu.
Saraksti atrodas pie Izglītības iestādes
Vadītāja. Bērnu sarakstus Vadītājs apstiprina līdz 15. jūnijam. Saraksti ir pieejami Izglītības iestādē un pašvaldības
interneta vietnē (mājas lapā) sadaļas
“Izglītība” apakšsadaļā “PII “Vāverīte””.
35. Ja gada laikā Izglītības iestādē
atbrīvojas vietas, Izglītības iestādes
Vadītājs uzņem nākamo Bērnu rindas
kārtībā.
36. Ja Bērns attaisnojošu iemeslu
dēļ neapmeklē Izglītības iestādi laika
periodā, kas nav garāks par vienu kalendāro gadu, vieta Izglītības iestādē
tiek saglabāta, pamatojoties uz Vecāku
iesniegumu un/vai pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu. Šajā laikā
Vadītājs ir tiesīgs uz terminētu laiku –
uz Bērna prombūtnes laiku Izglītības
iestādē – uzņemt nākamo Bērnu rindas kārtībā.
37. Ja bērns (līdz piecu gadu vecumam) bez attaisnojuma neapmeklē
Izglītības iestādi vairāk nekā 1 mēnesi,
Izglītības iestādes Vadītājs ierakstītā
vēstulē nosūta Vecākiem pieprasījumu
par bērna neierašanās iemesliem.
38. Vecākiem,37. punktā minētajā
gadījumā 15 dienu laikā no pieprasījumu saņemšanas dienas jāiesniedz
Vadītājai paskaidrojums par neapmeklēšanas iemesliem. Ja Vecāki neiesniedz
rakstisku paskaidrojumu 15 dienu laikā
vai paskaidrojumā nav minēti attaisnojoši iemesli, izglītojamais tiek atskaitīts,
pamatojoties uz Vadītāja rīkojumu.
39. Ja bērns (no piecu gadu vecuma) vairāk nekā trīs mācību dienas
nav apmeklējis Izglītības iestādi un
Izglītības iestādei nav informācijas par
neierašanās iemeslu vai iemesls nav
uzskatāms par attaisnojošu, Izglītības
iestāde par to nekavējoties rakstiski
informē Baldones novada pašvaldības
sociālo dienestu.
40. Izglītības iestādes vadītājam ir
tiesības atskaitīt bērnu no Izglītības iestādes šādos gadījumos:
40.1. šo noteikumu 33. un 37. punktā minētajos gadījumos;
40.2. pēc Vecāku iniciatīvas (rakstisks iesniegums);
40.3. pēc pirmsskolas izglītības
programmas pabeigšanas;
40.4. pēc medicīniski pedagoģiskās komisijas slēdziena, kas nepieļauj
izglītības iestādes apmeklēšanu;
40.5. ja bērnu (līdz 5 gadu vecumam) Vecāki nav nokārtojuši finansiālās saistības vairāk kā par 2 mēnešiem
un pēc iestādes vadītāja uzaicinājuma
nav noslēdzis vai nepilda noslēgto vienošanos par saistību izpildi.
41. Ja Bērns tiek atskaitīts no izglītības iestādes, par to tiek rakstiski paziņots Vecākiem (izņemot 40.2. un 40.3.
punktā minēto gadījumu). Pēc atskaitīšanas bērns var tikt atkārtoti uzņemts
uzskaitē, iesniedzot dokumentus vispārējā kārtībā, ja nepastāv apstākļi, kas
bijuši par pamatu atskaitīšanai.

IV. Bērnu obligātā sagatavošana
pamatizglītības apguvei
42. Bērnu uzņemšanas kārtību obligātajā sagatavošanā pamatizglītības
apguvei nosaka šo noteikumu 27.–32.
punkti.
43. Vecāki, kuru Bērns līdz 5 gadu
vecumam nav apmeklējis Izglītības
iestādi, piesaka Bērnu obligātajai sagatavošanai pamatizglītības sākšanai tajā
kalendārajā gadā, kurā Bērnam aprit
pieci gadi.
44. Ja Izglītības iestādē nav iespējams uzņemt Bērnu obligātās izglītības
vecumā, Izglītības iestādes Vadītājs
informē pašvaldību, kura nodrošina
vietu citā Izglītības iestādē.
45. Ja tiek mainīta Izglītības iestāde, kurā Bērns apgūst piecgadīgo un
sešgadīgo Bērnu obligāto sagatavošanas Programmu, Vecākiem jāiesniedz
Izglītības iestādē, no kuras Bērns vēlas
izstāties, rakstisks citas Izglītības iestādes apliecinājums par Bērna uzņemšanu. Tikai pēc apliecinājuma saņemšanas Bērna personas dokumentus
izsniedz Bērna Vecākam.
46. Ja Bērnam ir nepieciešamība
saīsināt vai pagarināt mācību pro
grammas apguves laiku par vienu
gadu, tad Vecāki iesniedz Izglītības iestādes Vadītājam iesniegumu un ģimenes ārsta vai psihologa atzinumu līdz
attiecīgā gada 31. maijam.
V. Faktiskās rīcības un administratīvo aktu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
47. Izglītības iestādes pieņemtos
lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt Baldones novada Domē Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, ja likumos vai Ministru kabineta
noteikumos nav noteikta cita apstrīdēšanas vai pārsūdzēšanas kārtība.
VI. Noslēguma jautājumi
48. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publikācijas pašvaldības izdevumā.
PASKAIDROJUMA RAKSTS
(Paskaidrojuma raksta sadaļa)
Informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums
1) Līdz šim Baldones novada izglītības iestādē ir bijis izstrādāts nolikums,
kurā paredzēta atsevišķa nodaļa bērnu
uzņemšanai, bet nav bijusi izstrādāta
kārtība pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijai un uzņemšanai Baldones novada izglītības iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas.
Pirmsskolas izglītības iestādēs grupu komplektācija (izveide) tika veikta,
pamatojoties uz Baldones novada PII
“Vāverīte” Nolikuma pamata.
2) Ņemot vērā LR Izglītības un
zinātnes ministrijas 6.04.2011. ieteikumus pašvaldības saistošo noteikumu,
kas nosaka pirmsskolas vecuma bērnu
reģistrācijas un uzņemšanas kārtību
pašvaldības iestādēs, izstrādei, kuri
sagatavoti pamatojoties uz Ministru
kabineta 2011. gada 8. februāra sēdes
protokollēmuma (prot. Nr. 8.19) “Informatīvais ziņojums “Par Pasākumu
plāna valsts iedzīvotāju interesēm atbilstošu pirmsskolas izglītības iestāžu
tīklu attīstībai 2008.–2010. gadam izpildi”” 2. punktā Izglītības un zinātnes
ministrijas doto uzdevumu.
3) Ievērojot Datu valsts inspekcijas
2010. gada 24. augusta vēstuli Nr.21/5057 “Par pašvaldības iestāžu veikto
bērnu personas datu publiskošanu”,
kurā norādīts, ka jāievēro Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteikumi par publicējamo informāciju,

tostarp norādīts, ka, publicējot interneta vietnēs informāciju par rindām uz
vietām pirmsskolas izglītības iestādēs,
aizliegts ietvert šajā informācijā datus.
2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar
likuma “Par pašvaldībām” 43. panta
trešo daļu un Vispārējā Izglītības likuma 26. panta pirmo daļu.
Saistošie noteikumi izstrādāti,
ievērojot ārējos normatīvajos aktos ietverto regulējumu, tostarp likuma “Par
pašvaldībām” 15. panta 4. punktā noteikto, ka pašvaldību autonomā funkcija ir gādāt par iedzīvotāju izglītību, nodrošināt pirmsskolas vecuma bērnus
ar vietām izglītības iestādēs.
Saistošie noteikumi nosaka pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un
uzņemšanas kārtību Baldones novada
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, tostarp:
1) vecāku pieteikumu reģistrēšanas kārtību;
2) bērnu rindas vecāku pārreģistrēšanas kārtību;
3) gadījumus, kuros vadītājs ir tiesīgs ārpus kārtas piešķirt vietu izglītības iestādē;
4) bērnu uzņemšanu izglītības iestādē un grupu komplektācijas kārtību;
5) kārtību, kādā uzņem bērnus
speciālās pirmsskolas izglītības pro
grammas apguvei;
6) vecāku pienākumu interesēties
par vietas piešķiršanu;
7) kādi dokumenti iesniedzami, lai
bērnu uzņemtu izglītības iestādē;
8) iesniegto dokumentu reģistrācijas kārtību un glabāšanas ilgumu;
9) kārtību, kādā vecākus iepazīstina ar izglītības iestādes darbību reglamentējošiem dokumentiem un uz
ņemto bērnu vecāku un iestādes vadītāja līguma slēgšanu;
10) izglītības iestādes rīcības kārtība, ja izglītojamais neapmeklē izglītības iestādi;
11) piecgadīgo un sešgadīgo bērnu
sagatavošanas pamatizglītības apguvei
uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Projekts nerada ietekmi uz novada
pašvaldības budžeta izdevumu daļu.
Saistošajos noteikumos noteiktās
darbības veiks pašvaldības iestāžu darbinieki, un, lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi, nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas vai darba vietas.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības teritorijā
Uzņēmējdarbības vidi neietekmē.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Baldones novada pašvaldības administrācija ir institūcija, kurā juridiskā vai fiziskā persona var vērsties
par saistošo noteikumu piemērošanas
jautājumiem.
Par saistošo noteikumu spēkā stāšanos tiks informēti visi pašvaldības
iedzīvotāji, publicējot informāciju pašvaldības informatīvajā izdevumā “Baldones Ziņas” un pašvaldības interneta
vietnē www.baldone.lv.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Saistošie noteikumi ir izstrādāti
pēc novada pašvaldības un izglītības
iestāžu iniciatīvas Konsultācijas notikušas pašvaldības amatpersonu un
izglītības iestāžu starpā. Konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas.
Karina Putniņa,
domes priekšsēdētāja
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Baldones vidusskola gaida savus skolēnus Zinību dienā
2012. gada 3. septembrī plkst. 9.00.

Baltās pils vasara
Pavasarī, atzīmējot izcilā kordiriģenta Jāņa Dūmiņa 90. dzimšanas dienu un godinot novadnieku, svinīgā sarīkojumā
Baldones Mūzikas skolai tika
piešķirts Jāņa Dūmiņa vārds.

Tagad tas rotā arī skolas karogu,
jo ceriņu ziedēšanas laikā, kad
skolas durvis aizvēra 2012. gada
absolventi, skola saņēma krāšņu
dāvanu. Bijušie audzēkņi un vecāki
skolai dāvāja karogu. Taču vasaras
brīvlaikā mūzika nebūt nav apklususi. Baltajā pilī tā skan arī tagad.
Pirmsjāņu nedēļā Jūrmalā tradicionāli notiek Latvijas Kokļu
dienas – šogad jau astoto reizi. Latvijas Kokļu dienās “Jūrmala 2012”
koklētāji tikās krāšņos koncertos
Jūrmalas koncertzālēs un baznīcās,
bet 20. jūnijā Dzintaru koncertzāles Mazajā zālē notika Rietumlatvijas un Pierīgas koklētāju ansambļu skate un koncerts, kurā skolas
koklētāju ansamblis “Ekosēze” Ramonas Davidones vadībā saņēma
1. pakāpes diplomu.

Jau astoņpadsmito gadu skolēni vasarā dodas uz radošo nometni
Kolkā, par kuru gādā Solvita Loka
un Aigars Dziļums. Nometnes
dalībnieki kopā izdzīvo vasaras
krāsainās dienas: kopā muzicē,
atpūšas un arī blēņojas. Vasaras
beigās skolotāji audzēkņiem sarūpējuši iespēju darboties arī Mazajā
vasaras radošajā nometnē Vecumniekos. Draudzība ar Vecumnieku
jaunajiem mūziķiem ir īpaša, jo apvienotais jauniešu simfoniskais orķestris “Draugi”, kurā spēlē vecāko
klašu audzēķni un absolventi, gatavojas diviem nozīmīgiem muzikāliem notikumiem. 11. septembrī
“Draugi” piedalīsies ikgadējā labdarības koncertā “Tu Neesi Viens
2012” Rīgā, Sv. Pētera baznīcā, bet
jau 17. septembrī dosies koncertbraucienā uz Luksemburgu un Parīzi. Baldones un Vecumnieku mūziķi uzstāsies brīvdabas koncertos,
priecēs klausītājus Parīzes katedrālēs un iepazīsies ar Parīzes mūzikas
un mākslas skolas audzēkņiem un
skolotājiem.

Jāņa Dūmiņa Baldones Mūzikas skolas audzēkņi un absolventi piedalījās arī Baldones novada
svētkos. Baldones kinoteātrī skolas absolventi aicināja uz koncertu
“No Friderika Šopēna līdz Raimonda Paula “Mežrozītei””. Koncertā piedalījās koklētāja Kristīne
Eltermane un arfiste Ieva Šūlmeistere, pianiste Lelde Rasnace, saksofonists Māris Kēze un viņa grupa
“9 pm” un saksofonists Gundars
Kokins un viņa “Sax” kvartets.
Pat lietus un pērkons nespēja
izjaukt Baldones novada svētku Jauniešu koncertu “Vai tu mani dzirdi”.
Tajā piedalījās konkursa “Vāverciema lakstīgala 2012” laureāti un
dalībnieki – Emīlija Morica, Karīna
Biķerniece un jaunizveidotā skolas rokgrupa: Beāte Banga, Gerda
Skrūzmane, Inmārs Sikle, Renāts
Grīnfelds un Andrievs Alksnis.
Savukārt skolas mazie dziedātāji priecēja Baldones novada svētku apmeklētājus koncertā skvērā.
Pavisam drīz jau muzikālā vasara būs aizvadīta – klāt jaunais
mācību gads. Šogad tas sāksies
3. septembrī plkst. 10.00.
Andra Alksne

Pulkarnieši palīdz nosargāt
mazā ērgļa ligzdu
Vai zināji, ka jau vairāk nekā
desmit gadus mazais ērglis
kā savu mājvietu ir izvēlējies
Pulkarni un bieži redzēts riņķojam virs Pulkarnes pļavām?

To zinām mēs – Pulkarnes iedzīvotāji, tāpēc asi iestājamies pret
AS “Latvijas Valsts meži” realizēto mežu izciršanu bioloģiski
daudzveidīgās teritorijās un putnu ligzdošanas laikā.
Maija Grune-Bērzupe un citi
pulkarnieši šī gada 1. augustā uz
Pulkarni aicināja ornitologu Edgaru
Dzeni, kurš apstiprināja – Pulkarnei piegulošajā Ķekavas novada
meža teritorijā ligzdo mazais ērglis,
kas ir viena no apdraudētākajām
plēsīgo putnu sugām Eiropā.
Informācija nekavējoties tika
nosūtīta AS “Latvijas Valsts meži”
institūcijām. Neņemot vērā šo
faktu, šī gada 6. augustā AS “Latvijas Valsts meži” sāka kailcirti
Ķekavas novada teritorijā starp
Bauskas šoseju un Baldones šoseju kvartālā, kas atrodas 220 m
attālumā no mazā ērgļa ligzdas.
Vēlreiz AS “Latvijas Valsts
meži” tika nosūtīta vēstule, kuru
parakstīja 58 iedzīvotāji, ar prasī-

bu “nekavējoši apturēt jebkādus
meža izstrādes darbus, tai skaitā
koku izvešanu šajā teritorijā līdz
pilnīgai šī vērtīgā meža nogabala
izpētei un iespējams mikrolieguma izveidei”. Arī pēc šīs vēstules
saņemšanas meža izstrādes darbi
netika pārtraukti. Tie turpinājās
arī 8. augustā. Tādēļ vērsāmies pie
plašsaziņas līdzekļiem – TV, preses
un radio –, lai informētu plašāku
sabiedrības daļu par šo klajo vides
pārkāpumu. Tikai pēc ažiotāžas sacelšanas meža darbi tikai pārtraukti un mazā ērgļa ligzda nosargāta.
Mums ir gandarījums, ka izdevās
nosargāt mazā ērgļa ligzdu!
Mazais ērglis ir viena no apdraudētākajām plēsīgo putnu sugām Eiropā. Pasaulē ligzdo vien
aptuveni 16 000 pāru – 95 % no
visiem mazajiem ērgļiem ligzdo
Eiropā, tostarp Latvijā aptuveni
3500 pāru jeb 20 % no pasaules populācijas. Galvenie šo putnu skaita
samazināšanās iemesli ir ligzdošanas un barošanās biotopu pārveidošana – apbūve, intensīvā mežsaimniecība un lauksaimniecība.
Mazais ērglis ziemo Āfrikā,
uz dienvidiem no ekvatora. No
ligzdošanas līdz ziemošanas vie-

tām vienā virzienā nolido vidēji
11 000 km. Ligzdošanas teritorijās ierodas aprīļa sākumā. Aprīļa
otrajā pusē, maija sākumā kokos
būvētās ligzdās dēj vienu divas
olas. Mazuļi šķiļas jūnija sākumā,
no ligzdām izlido jūlija beigās, augusta sākumā. Migrāciju sāk septembra pirmajā pusē. Mazie ērgļi
ligzdo pieaugušos jauktu koku un
lapu koku mežos, kuru vidējais vecums ir aptuveni 80 gadu. Visbiežāk medī pļavās un atmatās, retāk
labības laukos un mežos. Nozīmīgākie barības dzīvnieki ir lauka
strupastes, vardes un kurmji. Barošanās teritorijas ir vidēji 1400 ha
lielas, taču visbiežāk medī mazākā
teritorijā – līdz 1 km attālumā no
ligzdas jeb 400 ha lielā teritorijā.
Aicinām ikvienu Baldones novada iedzīvotāju ziņot rakstiski uz
e-pasta adresi raimonds.audzers@
baldone.lv par pamanītiem retiem
putniem – melno stārķi, mazo ērgli, trīspirkstu dzeni, mazo mušķērāju mūsu mežos. Sadarbojoties
ar profesionāliem ornitologiem,
saglabāsim mūsu mežus un palīdzēsim nosargāt mūsu unikālo neskarto dabu.
Raimonds Audzers
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Elgu Bukumu pieminot
4.01.1932.–13.07.2012.

Pašā vasaras vidū klusi un
mierīgi no mums šķīrās pensionētā vēstures skolotāja,
Baldones Goda pilsone Elga
Bukuma. Tikpat mierīgi un
piepildīti viņa dzīvoja šajā pasaulē 80 gadus.
Tērvetes puses meitene – tāda viņa
palika visu mūžu – ar dziļu pietāti
un mīlestību pret dabu, cilvēkiem,
visu skaisto, savu Latviju un Baldoni. Elgai Bukumai bija dziļas
zināšanas vēsturē, kuras viņa nesavtīgi sniedza skolēniem. Daudzi
atceras viņu arī kā taisnīgu, stingru,
izpalīdzīgu internāta audzinātāju,
ļoti rūpīgu skolas novadpētniecības muzeja vadītāju, gādīgu klases
audzinātāju un neklātienes grupas
skolotāju. Elgu Bukumu atceras un

godā daudzi, jo Baldones vidusskolai atdoti 50 darba gadi.
Viens no lielākajiem un nozīmīgākajiem Elgas Bukumas mūža
darbiem ir sava novada izpēte, materiālu vākšana un apkopošana. Šim
darbam veltītas neskaitāmas stundas, negulētas naktis, iesaistīta visa
ģimene, nežēloti pat personiskie līdzekļi. Viņas zināšanas par sava novada cilvēkiem bija apbrīnas vērtas.
Skolotāja Elga līdz pēdējām
mūža dienām daudz lasīja, interesējās gan par jaunāko literatūru,
gan par vēsturi un politiku, gan par
notikumiem skolā. Savu artavu viņa
paspēja dot arī atjaunotā skolas muzeja labiekārtošanā.
Visu mūžu Elga Bukuma bija
devēja – nesavtīgi palīdzēja skolēniem, kolēģiem, kaimiņiem, nejauši
pie durvīm pieklīdušam palīdzības
meklētājam. Strādāt, palīdzēt, dot,
neko neprasot sev, – tāds bija Elgas
dzīves moto.
Ļaužu atmiņā labais dzīvo mūžīgi. Arī Elgas Bukumas labestība,
strādīgums, nesavtība un dziļā mīlestība pret ģimeni, skolēniem un
citiem cilvēkiem būs mūžīga.
Kolēģi

Centralizēto eksāmenu rezultāti
Baldones vidusskolā
Kamēr daudzi skolēni jau
baudīja pelnītās vasaras brīvdienas, 12. klašu absolventi ar
lielu nepacietību un uztraukumu gaidīja 10. jūlija pēcpusdienu, lai uzzinātu savu
12 mācību gados iegūto darba algu, proti – tik ļoti svarīgos sertifikātu rezultātus.

2011./2012. mācību gadā centralizētos eksāmenus kārtoja 27 dienas un četri neklātienes grupas
audzēkņi. Katram skolēnam bija
jānokārto četri eksāmeni – trīs obligātie CE latviešu valodā, matemātikā un vienā no svešvalodām un
vēl viens eksāmens pēc izvēles. Ar
prieku un gandarījumu varu teikt,
ka skolēni arī šajā mācību gadā ir
uzrādījuši labus rezultātus mācību
gada noslēguma valsts pārbaudes
darbos. Seši skolēni ir ieguvuši
augstāko A līmeni – pieci latviešu valodā un viens matemātikā,
23 skolēni saņēma B līmeņa vērtējumu – astoņi latviešu valodā,
septiņi angļu valodā, četri matemātikā, pa vienam krievu valodā,
bioloģijā, ķīmijā un fizikā, un 31 C
līmeņa vērtējumu.
Gribu arī pieminēt, kuri skolēni
šajā mācību gadā ieguva visaugstākos vērtējumus. Tie ir 12.b klases

skolēni Sanda Bembere, kuras sertifikātos ir divi A un viens B līmenis,
Unda Kaļķe – viens A, trīs B, viens
C līmenis un Dāvis Graustiņš – četri B līmeņa vērtējumi. Ļoti priecājamies par šo skolēnu labajiem rezultātiem un vēlam sekmes augstākajās
mācību iestādēs.
Arī 9. klašu absolventi veiksmīgi nokārtojuši eksāmenus un lielākā daļa nolēmuši turpināt mācības
Baldones vidusskolas 10. klasē.
Mēs, visi Baldones vidusskolas
skolotāji, vienmēr ļoti priecājamies
un esam gandarīti par mūsu skolēnu panākumiem, par viņu labajām
sekmēm ne tikai skolu beidzot, bet
arī ikdienas darbā. Tuvojoties jaunajam mācību gadam, gribu atgādināt, ka skolotājs viens pats nevar
gūt rezultātus, te ir vajadzīga atbildība un darbs gan no skolēniem,
gan viņu vecākiem. Tādēļ aicinu
visus vecākus pilnvērtīgi izmantot
visas skolas piedāvātās iespējas,
vairāk sadarboties ar skolu, zvanīt,
rakstīt, jautāt, jo tā pirmkārt ir jūsu
atbildība, ar kādām sekmēm jūsu
bērns beigs klasi. Lai mums visiem
radošs, sadarbības un panākumiem bagāts jaunais mācību gads!
Ligita Bergmane,
Baldones vidusskolas direktora
vietniece izglītības jomā
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Policijas atskaite par jūliju

Manējie
Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Degsme” aizvadījis savu
kārtējo sezonu un 4. augusta
vakarā kopā ar saviem draugu
kolektīviem izdejoja šīs sezonas pēdējo koncertu.
Visas sezonas garumā esam nenogurstoši strādājuši, un rezultāti
vislabāk bija redzami deju kolektīvu skatē, kur ieguvām augstāko
pakāpi. Tas kolektīva vēsturē ir
augsts novērtējums. Sezonas laikā esam izdejojuši 16 koncertus.
Esam vienmēr atbalstījuši novada
pasākumus un ar savu dejotprasmi tos kuplinājuši. Paldies novada
domei un visiem, kuri mūs atbalsta, jo esam saņēmuši finansējumu
jaunu kostīmu iegādei. Nākamais
ir XXV Vispārējo dziesmu un XV
Deju svētku gads. Dejotājiem vēl

jāapgūst dažas jaunas dejas un rūpīgi jāstrādā pie tām, ko esam jau
iemācījušies no obligātā repertuāra. Bet paralēli obligātam repertuāram atkārtojam un mācāmies
jaunas dejas savam priekam.
“Degsmes” dejotājiem visiem
ir jāmāk visas dejas, lai varam
koncertos no sirds izdejoties. Priecājamies par kolektīva papildinājumu – jauniem dejotājiem – un
gaidām atgriežamies tos, kuri
dažādu iemeslu dēļ uz laiku pārtraukuši dejošanu. Un varbūt vēl
kāds Baldonē klusiņām domā – es
arī varētu dejot, tad ieskaties mūsu
vietnē www.degsme.lv un, ja esi gatavs rūpīgam un grūtam darbam,
tad nāc pie mums. Ar dziesmu un
deju svētkiem jau nekas nebeidzas,
jo “Degsme” 2014. gadā svinēs
savu 15. dzimšanas dienu.

Paldies visām dejotāju ģimenēm par viņu atbalstu un sapratni. Bet pats lielākais paldies
visiem maniem dejotājiem par
jūsu smaidu, prieku, asaru kādu,
optimismu, vēlmi dejot un gūt
panākumus, jaunām idejām, lielo darbu, ko esat ieguldījuši, lai
kopā varētu priecāties par panākumiem. Paldies Inesei, Karinai,
Tamārai, Ingrīdai, Laimdotai,
Sandrai, Aijai, Ingrīdai, Baibai,
Rūtai, Indrai, Almai, Jurim, Andrim, Jānim, Gintam, Jānim, Vigo,
Guntim, Jānim, Aivim, Aināram
un Edgaram par visiem mazajiem un lielajiem darbiem, ko
esiet veikuši kolektīva labā. Uz
tikšanos 3. septembrī!
Anda Krišāne,
vidējās paaudzes deju kolektīva
“Degsme” vadītāja

Reģionālajā pašvaldības policijā
saņemtie izsaukumi: 68. No tiem:
• ģimenes un kaimiņu konflikti: 2;
• Valsts policijai nepieciešama
palīdzība: 2;
• jebkāda veida darbība, kas rada
troksni un traucē apkārtējo iedzīvotāju mieru: 6;
• gulošas personas, kas atradās
alkohola reibumā: 2;
• izsaukumi, kas ir saistīti ar objekta apskates nepieciešamību: 3;
• izsaukumi, kas ir saistīti kādas personas laušanos dzīvokļa durvīs: 2;
• izsaukumi, kas saistīti ar alkohola lietošanu: 5;
• cita saņemtā informācija, kas
saistīta ar pašvaldības policijas
darbu un citām iestādēm: 45;
• citām iestādēm nepieciešama
palīdzība: 1.
Izbraukts uz notikuma vietu: 43.
Nogādātās personas mājoklī

(saskaņā ar likumu “Par policiju”
12. p. 1. daļas 9. punkts): 3.
Sastādīti administratīvie pārkāpumu protokoli: 13. No tiem:
• LAPK 42.1. panta pirmā daļa: 5;
• LAPK 106. panta pirmā daļa: 2;
• LAPK 149.23. otrā daļa: 1;
• LAPK 171. panta pirmā daļa: 1;
• LAPK 171. panta otrā daļa: 1;
• LAPK 173. panta pirmā daļa: 1;
• LAPK 186. panta otrā daļa: 2.
Par Baldones novada pašvaldības
saistošo noteikumu pārkāpumiem sastādīti administratīvie
protokoli: 6.
Nodoti materiāli, informācija: 12.
• Baldones novada pašvaldības
administratīvā komisija: 12.
Preventīvie pasākumi: audzinoša rakstura pārrunas ar bērniem
un viņu vecākiem.
Dzīvnieki, kas ir nogādāti dzīvnieku
patversmei ZS “Mežavairogi”: 9.

Baldones PII “Vāverīte” steidzīgi vajadzīga
medmāsa.
Vēlama darba pieredze pirmsskolas izglītības iestādēs.
Pieteikties personīgi vai pa tālruni 67932793, 22016289.
R. Liepa, PII vadītāja

Baldones mākslas skola aicina audzēkņus
uz pirmo mācību dienu
3. septembrī plkst. 16.00 Daugavas ielā 2A.
Notiks arī jaunu audzēkņu uzņemšana.
Iestājeksāmens 4. septembrī plkst. 16.00–17.00
Daugavas ielā 2A. Iesniegumu pieņemšana un
mācību līgumu slēgšana pēc eksāmena pie skolas
lietvedes.

Viena diena suitu novadā
Agrā 25. jūlija rītā Baldones
bibliotēkas kolektīvs kopā ar
bijušajiem kolēģiem devās
apskatīt, kā klājas kolēģiem
Kurzemes pusē. Šoreiz mūsu
mērķis bija Alsunga – neliels
ciemats netālu no Kuldīgas.
Vispirms ielūkojāmies Alsungas
bibliotēkas ikdienā. Bibliotēkas telpas atrodas kopējā ēkā ar
Alsungas pasta nodaļu ciemata
centrā, blakus Alsungas pilij. Tā
kā bibliotēka atrodas otrajā stāvā,
ir problēmas lasītājiem ar kustību traucējumiem un vecākiem
apmeklētājiem. Ikdienas darbi,
problēmas jau visās bibliotēkās
vienādas.
Prieks, ka arī Alsungas kolēģiem grāmatu iegādei, periodikas
abonēšanai tiek piešķirti pietiekami līdzekļi.

Pēc darba lietu nodarīšanas –
ekskursija pa Alsungas pili un
Alsungu.
Šī vieta, tāpat kā daudzas
Latvijas pilsētas, ciemi, piedzīvo
iedzīvotāju aizbraukšanu, darbavietu trūkumu. Pēc pils apmeklējuma devāmies uz Alsungas lepnumu – Ziedu leju. Tiešām skaista, sakopta vieta ar estrādi, kur
notiek dažādi kultūras pasākumi.
Eiropā aizvien populārāks
kļūst tā saucamais gastronomiskais tūrisms, arī Alsungā šādu
piedāvājumu atradām: starp
Alsungas pili un baznīcu “Spēlmaņu krogā” mācījāmies cept
sklandraušus jeb žogu raušus un
vārīt ķiļķenus. Īstā suitu izrunā
tas skanētu tā: “Sklandrauš’ cepšan’, ķiļķen’ a žāvēt rib’ vārīša’ un
skābputr’ strēbšan’.”
Sklandraušus mācījāmies cept

no paša sākuma: ar mīklas mīcīšanu un pildījuma gatavošanu,
līdz pareizai to izveidošanai. Bija
interesanti, un domājams, ka dažās baldoniešu virtuvēs arī taps šis
kurzemnieku nacionālais ēdiens.
Par skābputru gan domas
dalījās, dažs pat nepagaršoja to,
jāpiezīmē, ka skābputru dažādās
Latvijas vietās gatavo atšķirīgi. Šī bija pareizā kurzemnieku
skābputra ar miežu putraimiem
un rūgušpienu, atceros, bērnībā
Liepājas pusē mana vecmāmiņa
tādu gatavoja.
Būt Alsungā, suitu galvaspilsētā, un nedzirdēt slavenās suitu
sievas – tas būtu neinteresanti.
Ar tādu dzīvesprieku, dziesmām,
stāstiem par suitiem un suitu
pūralādes izrādīšanu. Tagad mēs
zinām par suitu košo “Trako drānu”, “Ragu lakatu”, “Govs kuņģi”,

“Kuģenieku”, praņām, lielo saktu,
spangu vainagu un ko visu vēl ne.
Tika izrādītas raibu raibās, koši
košās zeķes, villaines. Daža no villainēm padomju laikā bijusi ierakta zemē, tagad ar to sievas lepojas
un tā tiek rādīta ar visiem laika
zoba nodarījumiem. Vispār – viss
košs, pa gabalu ieraugāms, jo, kā
saka pašas suitenes, “tas nav īsts
suits, kuru neredz pa gabalu”.
Mums ļoti palaimējas, jo
viena no četrām suitu sievām,
kuras mēs dzirdējām, bija slavenais Ručs (jeb Marija). Marijas
kundzei ir jau 80 gadi, bet viņa
vēl dzied, piedalās, kur vien var,
kā arī pati stūrē auto. Savos piedzīvojumos viņa padalījās arī ar
mums. Nu jā, protams, tikām arī
īsti suitiskā garā apdziedāti…
Ansamblis sastāv no 15 dziedātājām, un pašlaik pieprasījums

pēc viņām esot liels.
Sievas brīnījās, ka no pēdējiem klausītājiem esam vienīgie,
kuri neizsaka izbrīnu par to, ka viņas nepiedalās Eirovīzijā, daudzi
viņas rosinot tur piedalīties, bet
viņas lepni atsakot, ka bijušas pat
Japānā, liekas folkloras festivālā,
nu kam viņām vairs Eirovīzija.
Pēc šīs piesātinātās kultūras
programmas bijām nopelnījuši
brīdi unikālā dabas objekta – jūras stāvkrasta apskate Jūrkalnē.
Un tad jau – uz mājām.
Tā bija viena no šīs vasaras
saulainajām, skaistajām dienām,
bez lietus, kurā mums izdevās
paraudzīties kādā no Latvijas
unikālajiem stūrīšiem. Par interesantajām tradīcijām, receptēm,
suitu sievām un valodu lasīt var
vietnē www.suitunovads.lv.
Diāna Straume
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Rekordliels dalībnieku skaits visās disciplīnās!
4. augustā Baldones novada
svētku ietvaros Baldones pašvaldības sporta bāzē pie novada sporta kompleksa norisinājās novada sporta spēles.
Baldones novada iedzīvotājiem
un viesiem bija iespēja parādīt
savu sportisko garu un prasmes
15 dažādos komandu un individuālajos sporta veidos. Prieks par

to, ka šogad sporta spēlēs piedalījās rekordliels dalībnieku skaits
visās disciplīnās. Vispopulārākais
komandu sporta veids bija pludmales volejbols. Šeit savstarpēji
sacentās 16 komandas.
Liels paldies visiem tiesnešiem – Jānim Priedem, Jānim Ķirsim, Ivaram Brigmanim, Staņislavam Mednim, Andai Braķei, Kristīnei Braķei, Elīnai Brigmanei,

Unai Jurkštei, Diānai Jurkštei,
Laurai Balcerei, Jānim Liepam,
Sandim Briedim, Agnesei Spustakai, Ilzei Spustakai, Atim Lazdiņam, kuri palīdzēja nodrošināt
sekmīgu sporta spēļu norisi, katrs
atbildot par kādu no dažādajām
sporta disciplīnām. Pateicība arī
Rihardam Snikus jeb DJ Richy
Rich par muzikālo fonu jautrākai
noskaņai sporta pasākuma laikā.

Baldones novada sporta spēļu rezultāti
Minifutbols (10 komandas)
1. vietā “Daugmales Dadzis”
2. vietā FK “Turība”
3. vietā “HOT DOGS”
Pludmales volejbols (16 komandas)
1. vietā “Saulstariņi”
2. vietā “Īsie”
3. vietā “Brigma”
Strītbols (8 komandas)
1. vietā “Baldone 14”
2. vietā “PRO-X”
3. vietā “FUCĪCS”
Strītbols bērniem 14 gadi un jaunāki (3
komandas)
1. vietā “Lubānas Nāriņas”
2. vietā “Prosta Biezputra”
3. vietā “Sīkie”
Svaru bumbu raušana
Sievietes
15 gadi un jaunākas – 8 kg (3 dalībnieces)
1. vietā Marianna Kļaviņa, 114 reizes
2. vietā Dana Damlamajana, 112 reizes
3. vietā Agnese Spustaka, 60 reizes
16 līdz 45 gadi – 8 kg (6 dalībnieces)
1. vietā Līga Kļaviņa, 210 reizes
2. vietā Baiba Driksna, 201 reizes
3. vietā Linda Rence, 150 reizes
46 gadi un vecākas – 8 kg (3 dalībnieces)
1. vietā Vineta Kauliņa, 120 reizes
2. vietā Ļubova Nezine, 120 reizes
3. vietā Raita Slenija, 110 reizes
Vīrieši
15 gadi un jaunāki – 8 kg (6 dalībnieki)
1. vietā Kristaps Ozols, 200 reižu
2. vietā Artūrs Tkačenko, 153 reizes
3. vietā Edgars Grāvītis, 35 reizes
16 līdz 45 gadi – 16 kg (5 dalībnieki)
1. vietā Uģis Volosovskis, 270 reizes
2. vietā Kaspars Gargurnis, 205 reizes
3. vietā Gunvaldis Albiņš, 168 reizes
46 gadi un vecāki – 16 kg (3 dalībnieki)
1. vietā Inārs Beļinskis, 570 reizes
2. vietā Viesturs Gargurnis, 555 reizes
3. vietā Juris Kārkliņš, 53 reizes
Riepu mešana
Sievietes
15 gadi un jaunākas (9 dalībnieces)
1. vietā Agnese Spustaka
2. vietā Marianna Kļaviņa
3. vietā Daila Grāvīte
16 līdz 45 gadi (14 dalībnieces)
1. vietā Inga Kožarenoka
2. vietā Vaira Kurmene
3. vietā Līga Kļaviņa
46 gadi un vecākas (2 dalībnieces)
1. vietā Dace Līce
2. vietā Raita Slenija
Vīrieši
15 gadi un jaunāki (26 dalībnieki)
1. vietā Kristaps Ozols
2. vietā Gints Pipars
3. vietā Matīss Kiršfelds
16 līdz 45 gadi (64 gadībnieki)
1. vietā Māris Vovks
2. vietā Jānis Bērziņš
3. vietā Aldis Lamberts
46 gadi un vecāki (3 dalībnieki)
1. vietā Juris Kārkliņš
2. vietā Viesturs Gargurnis
3. vietā Ivars Brigmanis
Roku laušanās
Sievietēm
(4 dalībnieces)
1. vietā Iveta Vindela
2. vietā Baiba Driksna
3. vietā Austra Brauna

Vīriešiem (10 dalībnieki)
1. vietā Artūrs Seisums
2. vietā Dainis Valdis
3. vietā Aleksejs Gruziņš
Virves vilkšana (9 komandas)
1. vietā “Mammas” (10 sievietes)
2. vietā “Nākotne” (5 vīrieši)
3. vietā “BB” (5 vīrieši)
Sumo
Sievietes
15 gadi un jaunākas (6 dalībnieces)
1. vietā Agnese Spustaka
2. vietā Dana Damlamajana
3. vietā Diāna Jurkšta
16 gadi un vecākas (4 dalībnieces)
1. vietā Krista Birule
2. vietā Eva Pumpure
3. vietā Linda Feldmane
Vīrieši
15 gadi un jaunāki (29 dalībnieki)
1. vietā Gints Pipars
2. vietā Toms Priedītis
3. vietā Mareks Strumila
16 gadi un vecāki (20 dalībnieki)
1. vietā Daniels Polevačiks
2. vietāKristaps Gausis
3. vietā Mareks kanops
Sievietēm – karāšanās pie stieņa uz
laiku ar taisnām rokām
15 gadi un jaunākas (12 dalībnieces)
1. vietā Laura Osipāne – 1:48
2. vietā Marija Lāsma Slišāne – 1:42
3. vietā Marianna Kļaviņa – 1:16
16 līdz 45 gadi (9 dalībnieces)
1. vietā Līga Kļaviņa – 2:10
2. vietā Austra Brauna – 1:57
3. vietā Agnese Upmane 1:48
46 gadi un vecākas (2 dalībnieces)
1. vietā Raita Slenija – 1:04
2. vietā Ļubova Nezine – 0:30
Vīriešiem – pievilkšanās pie stieņa
15 gadi un jaunāki (7 dalībnieki)
1. vietā Gints Pipars – 20 reizes
2. vietā Kristaps Vanags – 17 reizes
3. vietā Toms Priedītis – 15 reizes
16 līdz 45 gadi (14 dalībnieki)
1. vietā Normunds Pipars – 29 reizes
2. vietā Jānis Bērziņš 26 reizes
3. vietā Aleksandrs Guļtjajevs 24 reizes
46 gadi un vecāki (2 dalībnieki)
1. vietā Romans Kožarenoks – 11 reizes
2. vietā Ilgonis Smildziņš – 6 reizes
Sacensības bērniem ar riteni
Meitenes
7 gadi un jaunākas
1. vietā Liene Širmele

2. vietā Dārta Plūme
11 līdz 12 gadi
1. vietā Linda Kazlauska
2. vietā Estere Smeltere
Zēni
7 gadi un jaunāki (6 dalībnieki)
1. vietā Oskars Kungs
2. vietā Lūkass Smelters
3. vietā Alfs Vilcāns
8 līdz 10 gadi (3 dalībnieki)
1. vietā Markuss Bēmers
2. vietā Rolands Širmelis
3. vietā Nils Eihenbergs
11 līdz 12 gadi (4 dalībnieki)
1. vietā Kristers Roze
2. vietā Rihards Buls
3. vietā Roberts Leveika
Florbola metieni
Meitenes
10 gadi un jaunākas
1. vietā Liene Širmele
11 līdz 12 gadi
1. vietā Linda Kazlovska
13 līdz 15 gadi
1. vietā Dana Damlamajana
2. vietā Daila Grāvīte
16 gadi un vecākas (9 dalībnieces)
1. vietā Baiba Kaļķe
2. vietā Viktorija Serova
3. vietā Andžela Jefīmova
Zēni
10 gadi un jaunāki (17 dalībnieki)
1. vietā Aleksandrs Bogdānovs
2. vietā Igors Šaters
3. vietā Marks Thačenko
11 līdz 12 gadi (5 dalībnieki)
1. vietā Kristers Roze
2. vietā Alans Eimanis
3. vietā Edgars Grāvītis
13 līdz 15 gadi (16 dalībnieki)
1. vietā Matīss Kiršfelds
2. vietā Renārs Atopkins
3. vietā Ričards Mugurevičs
16 gadi un vecāki (63 dalībnieki)
1. vietā Raivis Ruskulis
2. vietā Ruslans Nurgalijevs
3. vietā Jānis Elmeris
Spiešana guļus ar svaru stieni
Sievietes
15 gadi un jaunākas – 20 kg (6 dalībnieces)
1. vietā Laura Osipāne – 27 reizes
2. vietā Marianna Kļaviņa – 26 reizes
3. vietā Agnese Spustaka – 25 reizes
16 līdz 45 gadi – 20 kg (9 dalībnieces)
1. vietā Austra Brauna – 51 reizes
2. vietā Ilze Cahrauša – 42 reizes

3. vietā Anita Soloveiko – 40 reizes
46 gadi un vecākas – 20 kg (4 dalībnieces)
1. vietā Vineta Kauliņa – 24 reizes
2. vietā Ļubova Nezine – 22 reizes
3. vietā Raita Slenija – 14 reizes
Vīrieši
15 gadi un jaunāki – 20 kg (7 dalībnieki)
1. vietā Kristaps Ozols – 73 reizes
2. vietā Toms Priedītis – 52 reizes
3. vietā Artūrs Tkačenko – 50 reizes
16 līdz 45 gadi – 50 kg (17 dalībnieki)
1. vietā Mārtiņš Majors – 57 reizes
2. vietā Jānis Bērziņš – 49 reizes
3. vietā Artūrs Seisums – 45 reizes
46 gadi un vecāki – 50 kg (5 dalībnieki)
1. vietā Inārs Beļinskis – 54 reizes
2. vietā Viesturs Gargurnis – 50 reizes
3. vietā Romans Kožarenoks – 28 reizes

Orientēšanās pa Baldoni
(7 komandas)
1. vietā “Saulstariņi”
2. vietā “Ātrās Bultas”
3. vietā “Siļķes bez jogurta”
Novusa elementi
Jaunieši (2 dalībnieki)
1. vietā Modris Vonda
2. vietā Dimitrijs Gafijuks
Pieaugušie (23 dalībnieki)
1. vietā Ģirts Brigmanis
2. vietā Oskars Senkāns
3. vietā Klāvs Brūveris
Vairāk foto www.baldone.lv – sadaļā
“SPORTS”.
Edgars Brigmanis,
Baldones novada
sporta organizators

Par autobusu satiksmi
maršrutā Baldone–Daugmale
Saskaņā ar LR likuma “Par pašvaldībām” 15. pantu sabiedriskā transporta organizēšana
nav novada pašvaldības autonomā funkcija. Ar šo jautājumu nodarbojas plānošanas
reģioni un konkrēti Rīgas plānošanas reģions (RPR).

Baldones novada dome aktīvi sadarbojas ar RPR šo jautājumu risināšanā un savu iespēju robežās
cenšas ietekmēt lēmumu pieņemšanu mūsu iedzīvotāju interesēs.
Taču jāsaprot, ka pašreizējā Latvijas ekonomiskajā situācijā no valsts
budžeta netiek paredzēti pietiekami līdzekļi nerentablo reisu radīto
zaudējumu kompensēšanai, tādēļ
komercpārvadātāji, kas, protams,
rēķina savu peļņu, “tukšos” reisus
slēdz. Tomēr, mūsuprāt, ir maršruti, kas ir absolūti nepieciešami,
lai nodrošinātu iedzīvotāju nokļūšanu novada centrā, uz darbu
un mācību iestādēm. Tāds bija

arī SIA “Nordeka” maršruts Rīga–
Daugmale–Skaistkalne, ar kuru
bērni brauca uz Baldones skolām,
kā arī iedzīvotāji varēja daudzmaz
pieņemamā laikā nokļūt Baldonē,
lai kārtotu savas darīšanas vai dotos tālāk uz Rīgu. Diemžēl, nevienu
faktiski nebrīdinot, ar 1. augustu
minētais maršruts ir slēgts. Tāpēc
Baldones novada dome ir vērsusies
autotransporta direkcijā ar vēstuli,
kurā pausta mūsu neizpratne un
sašutums par tādu rīcību. Esam
vērsušies arī RPR ar lūgumu steidzami risināt jautājumu par jauna
Rīgas taksometru parka maršruta
atvēršanu, kas savienotu Daugmali
ar Baldoni iedzīvotājiem pieņemamos laikos. Pagaidām atbildes vēl
nav saņemtas, bet RPR atbildīgā
darbiniece L. Olante pauda sapratni un apsolīja šo jautājumu risināt.
Cerēsim uz drīzu pozitīvu jautājuma atrisināšanu.
Karina Putniņa,
domes priekšsēdētāja
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Baldones jaundzimušie
Eimija Jēkabsone
Elīna Samiļina
Haralds Arsoba
Kārlis Vidvuds Mincis
Nikola Evelīna Kalniņa
Ernests Ločmelis

1. septembrī Baldones estrādē
Vanagkalnos 21.00–2.00

Zaļumballe un karnevāls
“Tie SALDIE
septiņdesmitie”

Rīgas Apriņķa Avīze

2012.gada augusts
Piektdiena, 15. aprīlis, 2011

Par mākslas bagātību

Programmā dejas un dziesmas no laikiem,
kad zāle bija zaļāka un to vēl nepīpēja,
meitenēm svārki īsāki un lūpas
sarkanākas, bet zēniem mati garāki un
kaklasaites košākas.

Salaulāti
Ildars Sviķis un
Jolanta Logina
Andrejs Borščevskis un
Elēna Fomina
Mārtiņš Breže un
Ligita Kedo

Sirsnīgi sveicam
augusta jubilārus!
Lūcija Irma Priede 93
Alma Lauva 90
Arvīds Beirots 88
Rasma Ābola 85
Vilma Bernāte 85
Marija Beļajeva 85
Artūrs Ziebergs 84
Arnolds Kaļevics 83
Helēna Praņevska 83
Imants Grāveris-Grāvnieks 81
Nora Inge Henzele 81
Eduards Pastars 81
Zigrīda Florence 80
Vilis Ogriņš 80
Nora Riekstiņa 80
Alicija Tumanovska 80
Austra Valija Igaune 75
Anatolijs Ruins 75
Valentīna Vasiļeca 75
Pēteris Dilāns 70
Jānis Millers 70
Ziedonis Imbras 70
Māris Ozols 70
Tekla Šternfelde-Urla 70
Lauma Ziemele 70
Skaidrīte Greiziņa 70

Mūžībā pavadīti
Elga Bukuma – 80 g.
Elza Lapiņa – 90 g.
Vera Peipa – 66 g.
Vitālijs Grigorevskis – 70 g.
Jēkabs Grundmanis – 70 g.
Izsakām patiesu
līdzjūtību piederīgajiem.

Spēlēs:
ansamblis “Spīdolas” (Rīga), trio “Ķīpa” (Jelgava),
“VIA Ķeguma prospekts” (Baldone),
“Elters” un personas, kas viņu pavada (Baldone),
grupa “Soļi” (Mežvidi),
DJ Gunča ar savas neprātīgās jaunības
karstākajiem hitiem.
Biļetes cena – Ls 3.
Tiem, kas būs ģērbušies 70. gadu stilā,
(mini, kremplīns, žabo, kļošenes, košas kaklasaites utt.) – Ls 2.

Dārza darbi
augustā
Augusts vēl ir vasaras mēnesis, bet vairākas dabas parādības jau vēsta par rudens tuvošanos – ražas laiku. Dārzā vēl
ir daudz darbiņu, un svarīgi ir parūpēties,
lai augi būtu sagatavoti ziemai. Sarunājos ar dārznieci Aiju Strēli, kas sniedza ļoti
praktiskus, noderīgus ieteikumus dārza
darbiem augustā.
• Zālienu baro ar mēslojumu, kura sastāvā ir palielināts kālija saturs, lai veicinātu zāliena izturību ziemā, pļauj un
laista kā parasti.
• Puķes. Ja nepieciešams dala un pārstāda pavasarī ziedošās ziemcietas. Stāda
agri pavasarī ziedošās sīpolpuķes, piemēram, sniegpulkstenītes, pienpulkstenītes, krokusus, hinodoksas. Septembra
sākumā var stādīt hiacintes. Ziemcietēm turpina apgriezt noziedējušos
ziedus. Rozēm nogriež noziedējušos
ziedus, nolasa bojātās lapas un iznīcina.
Dod mēslojumu ar palielinātu kālija saturu, lai rozes labāk sagatavotos ziemai.
• Košumkrūmi. Japānas spirejām nogriež
noziedējušās ziedkopas. Var nedaudz
apgriezt zarus, lai uzturētu krūma formu.
Augusta beigās un septembra sākumā
arī krūmus ieteicams barot ar kālija saturošiem minerālmēsliem. Šis ir laiks, kad
var stādīt vai pārstādīt kailsakņu skujkokus, piemēram, kadiķus, tūjas, egles.
Jāatceras apgriezt skujkoku dzīvžogus.
• Sakņu dārzs. Augustā mājās ir daudz
veselīgu, vitamīniem bagātu dārzeņu,
piemēram, tomāti, gurķi, kabači, sīpoli,
ziemas ķiploki, pupiņas, kartupeļi utt.
• Augusts ir laiks, kad stāda zemenes.
Kā arī jāapkopj vecie stādījumi.
• Ogulāji. Raža jau novākta. Avenājiem
jāizgriež noražojušie zari. Ogulājiem
izgriež kaitēkļu bojātos zarus.
• Augļkoki. Augļu dārzā novāc ražu.
Jāsalasa kritušie, bojātie augļi un tie jāierok zemē vai jāsadedzina, lai slimības
neizplatītos nākamajā gadā. Uz bumbierēm var parādīties kadiķu rūsa, –
ja tāda ir, bojātās lapas jānolasa un jāiznīcina.
Vakari kļūst tumšāki, gaiss vēsāks, lietus
apciemo biežāk... Rudeni – dārza brieduma laiku – sagaidīsim gaišām domām!
Alma Šlosberga

2. augustā plkst. 16.00 Domē, mākslas skolas vestibilā, norisinājās pasākums, kas sirdi pildīja ar gaišām
emocijām. Krāsu bagātība, materiālu
daudzveidība, radošums – tas viss
un ne tikai – raksturo valsts sociālās aprūpes centra “Rīga” Baldones filiāles audzēkņu darbu izstādi.
Izstādē bija apskatāmi apmēram
43 autoru darbi. Neliela daļa no tiem
bija kopdarbi. Strādājot pie savu darbiņu tapšanas, gan bērniem, gan pieaugušajiem galvenais mērķis nav rezultāts, bet pats radošais process, kas
viņiem rada prieku un gandarījumu.
Alma Šlosberga

Paldies par svētkiem!
Aizvadīti novada svētki, norimusi
steiga, palicis gandarījums par paveikto. Sava novada svētkus katra
pašvaldība veido citādi. Vieni uzaicina dārgus māksliniekus savējo
un ciemiņu izklaidei, par ko gan
pašiem iedzīvotājiem jāmaksā, citi
rīkojas līdzīgi mums, rīkojot svētkus pašu ļaudīm un ļaujot saviem
talantiem izpausties. Šogad mūsu
svētku devīze bija – tikai mēs visi
kopā varam radīt sev svētkus.
Tikai līdzdarbojoties pašiem rodas patiesa svētku izjūta. Paldies
visiem, kas jutās piederīgi mūsu
novadam un izjuta šos svētkus
kā savējos.
Lai svētki izdotos, ļoti daudzi
cilvēki domāja, organizēja, mēģināja
un darīja visus darbus ne tikai svētku nedēļā, bet jau ilgi pirms tās. Par
padarīto darbu vēlos visiem izteikt
lielumlielo paldies.
Svētku organizācijas darba grupa pāris mēnešu garumā plānoja
pasākumus un izsvēra katru sīkumu.
Paldies tās dalībniekiem – Solvitai
Freibergai, Inesei Lagzdiņai, Ērikam
Laimem-Babrim, Jurim Kovaļenko,
Jurim Kārkliņam, Edgaram Brigmanim, Sarmītei Grundšteinei, Sigitai
Bērziņai, Almai Šlosbergai, Gunitai
Vidžei, Helmūtam Nezinim, Daigai
Kalniņai un īpaši pasākumu apskaņotājam Gunāram Zeifertam un organizācijas darba grupas galvenajai
koordinatorei Intai Vidžei.
Svētku koncertos redzējām gan
pašmāju talantus, gan viesu kolektīvus. Baldonē talantu pietiek ne
vienam vien koncertam, tādēļ esam
iesākuši tradīciju svinēt svētkus vairākas dienas, lai katrs var izvēlēties
sev sirdij tuvāko.
Paldies kolektīviem un to vadītājiem Brigitai Kalniņai (vokālā grupa), Sarmītei Skrūzmanei (vokālais
ansamblis “Spuldzītes vējā”), Birutai
Putniņai (senioru deju kopa “Luste”), Andai Krišānei (VPDK “Degsme”), Lienei Linužai (līnijdejas),
Elīnai Laubei (vēderdeju grupa “Fa-

rida”), Baibai Urkai un Jānim Lapsam (koris “Tempus”), Andrejam
Miglam un Zigrīdai Ezeriņai (amatierteātris “Sudraba nagla”), Vitai
Timermanei (TDA “Zīle”), Aijai
Šrāderei (VPDK “ Cīpars”), Vitai
Priedei (VPDK “Savieši”), Mārītei
Skābarniecei (Birgzgales amatierteātris), Loretai Margaritai Černeckienei (VPDK no Lietuvas), Anitai
Soloveiko (hiphopa grupa), Dacei
Cerbulei (koklētāju ansamblis “Dzītari”), Arvīdam Platperam un Edgaram Briņķim (Ķekavas vīru koris). Paldies koncermeistarēm Unai
Reisnerei, Lindai Barkānei, Velgai
Pavlovičai un Leldei Rasnacei, kura
piedalījās arī mūzikas skolas absolventu koncertā.
Paldies individuālajiem koncertu dalībniekiem. Šoreiz īpašs paldies
Rūtai un Valdim Muktupāveliem,
kuru ļoti latviskais un emocionālais
priekšnesums ievadīja noslēguma
koncertu estrādē un Rūtai Dūdumai,
kas par spītim lietum un aparatūras problēmām priecēja mūs jauno
izpildītāju koncertā. Paldies Ketijai
Klempnerei, Aināram Bumbierim,
Sanitai Kilupai, mūzikas skolas absolventiem Mārim Kēzem, Gundaram Kokinam un Kristīnei Eltermanei ar skolas biedriem, Renātam
Grīnfeldam, Inmāram Siklem, Andrievam Alksnim, Gerdai Skrūzmanei, Emīlijai Moricai, Karīnai Biķerniecei, Dārtai Spūlei, Līvai Krūziņai,
Annijai Bramanei, Jurim Kovaļenko.
Paldies koncertu organizētājiem
un gājiena mūziķiem Eduardam
Grieznim, Armandam Alksnim, Renāram Stegenburgam, Artim Skujam un Kristam Liepam.
Lai svētki noritētu raiti un katrs
varētu atrast sev nodarbošanos,
darbā iesaistījās daudzi brīvprātīgie. Paldies par nesavtīgo sava laika
ziedošanu domes vides komisijas
loceklēm Ainai Pilmanei un Brigitai
Laimei, radošo darbnīcu veidotājiem Ievai un Tālim Muzikantiem,
Sarmītei Grundšteinei, Andrai

Krūmiņai, Gunai Saulītei, Katrīnai
Bērziņai, BSRC “Baldone” bērnu
darbu izstādes autorei Gunai Zīlei,
organizatoru palīgiem Lindai Lūsei,
Ilzei Plūmei, Dacei Novākovai un
Andrim Vidžim.
Paldies zemessargiem un jaunsargiem Aleksandram Beinardtam, Aivaram Ciseļonokam, Aldim
Dūmiņam, Robertam Strazdam,
Viesturam Šablovskim, Evai Venediktovai, Jēkabam Dreimanim,
Un visbeidzot milzīgs paldies
tiem čaklajiem rūķiem, kas posa
mūsu novadu svētkiem un nodrošināja to tehniskās iespējas – Guntim Gavaram par kvadraciklu,
Viktoram Gerdtam par automašīnu gājienam, Viktoram Briuvņam
par skaļruni rīta modināšanai,
elektriķiem Imantam Upesjurim
un Valentīnam Petrikam, autobusu vadītājiem Andim Freibergam
un Ērikam Tīrumam, vidusskolas
tehniskajiem darbiniekiem Ģirtam
Kurmim, Andrim Grotānam, Vijai Tihovskai, Aijai Kortai, Ausmai
Smuškai, Lidijai Čiblei, dārznieces
palīdzei Intai Lakševicai, sētniekiem Jeļenai Abadovskai, Valentīnai
Abadovskai, Maiguram Balodim,
Ilzei Bencei, Nadeždai Daņilovai,
Gaļinai Mihailovai, Jānim Ozoliņam, Ilgai Rozei, Svetlanai Rudikai,
Natālijai Suslovai, Vinetai Vainovskai, Tatjanai Elstei, Inesei Zadrakai, kapu pārzinei Ilzei Treimanei ar
viņas komandu – Āriju Bulu, Ināru
Vaideri, Vili Treimani, pilsētas un
ceļu uzturēšanas iecirkņa strādniekiem un traktoristiem Vilim un
Raimondam Venslaviem, Uldim
un Gunāram Dementjeviem, Jānim
Brūverim, Druvim Dzelmem, Andrim Drozdovam, Jānim Anspokam,
Dainim Vaičulenam, Raivim Nezinim, Viktoram Kosakovskim un
sabiedrisko darbu veicējiem Jānim
Ļipatovam, Allai Krasnauskai, Lolitai Briedei, Laurai Steimārei, Ellenai
Lakstīgalai, Oksanai Misunaitei un
Ludmilai Znotiņai.
Paldies! Paldies! Paldies!
Karina Putniņa,
domes priekšsēdētāja
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