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Tautieti, esi
modrs par savu
zemi un valodu

18. februārī katra godprātīga
Latvijas patriota pienākums ir doties uz vēlēšanu iecirkni, lai izteiktu savu attieksmi par ierosinājumu
noteikt krievu valodu kā otro valsts
valodu mūsu dzimtenē. Kā argumenti tiek minēti fakti, ka pasaulē
ir valstis ar divām valsts valodām
un ka Latvijā ir salīdzinoši liels
skaits krievvalodīgo.
Vēlos sniegt nelielu ieskatu vēsturē, lai BZ lasītājiem būtu skaidra
atšķirība starp Latviju un, piemēram,
Somiju, Kanādu vai Beļģiju. Visas
valstis, kurās ir divas vai pat vairākas
valsts valodas, vēsturiski ir veidojušās no teritorijām, kurās kompakti
dzīvojuši vienā valodā runājoši iedzīvotāji. Tā Somijai piederošajās
Ālandu salās vairāk nekā 92 % iedzīvotāju vienmēr bijuši zviedri, un
7 gadsimtus Somija ir bijusi Zviedrijas sastāvdaļa, tādēļ saprotams, ka
zviedru valoda ir otra valsts valoda.
Turklāt Somijā nevienam zviedram
nav problēmu ar somu valodu.
Kanāda savulaik kā vienota valsts tapa, apvienojot franču
un angļu kolonijas, tādēļ arī šajā
valstī ir divas valsts valodas – angļu un franču. Beļģijas situācija
ir vēl sarežģītāka. Šajā valstī ir
trīs valsts valodas – flāmu, franču un vācu, jo Beļģijā atsevišķās
provincēs kompakti dzīvo tieši
šajās valodās runājošie iedzīvotāji.
Beļģijas tapšanas vēsture ir tik
raiba un sarežģīta, ka to neņemšos šeit pat īsumā atstāstīt.
Pilnīgi cita situācija veidojusies
pie mums Latvijā. Līdz 13. gs. šeit
dzīvojošās ciltis runāja baltu valodās – kuršu, zemgaļu, latgaļu, sēļu,
kā arī somugru valodu grupai piederošajā lībiešu valodā. 7 gadsimtus
šeit valdošā bija vācu valoda, kam
paralēli veidojās latviešu literārā valoda. Mēs varam būt lepni, ka cauri
gadsimtiem esam saglabājuši vienu
no divām šobrīd vēl dzīvajām baltu
valodām, parējās, kā, piemēram,
prūšu valoda, asimilācijas ceļā ir
izzudušas. Krievu kopiena visus
gadsimtus šajā teritorijā bija samē-

rā neliela. Tikai 19. gs. beigās sākās
mērķtiecīgs latviešu rusifikācijas
process, kas savu virsotni sasniedza pēc Otrā pasaules kara, kad no
plašās PSRS šeit tika “iepludināts”
darbaspēks un militārpersonas, kā
rezultātā būtiski samazinājās latviešu īpatsvars un latviešu valodas
lietošana. Līdz ar to var teikt, ka divvalodu kopiena veidojās nevis “dabiski”, bet gan plānveidīgas politikas
rezultātā un krievu valoda faktiski
ir mums mākslīgi uzspiesta.
Krievu valodai kā tādai nav
ne vainas. Tā ir ļoti daiļskanīga un
izteiksmīga valoda. Un, jo vairāk valodas kāds cilvēks pārzina, jo plašāki
apvāršņi viņam paveras. Arī visus tos
iebraucējus, ko liktenis atvedis mūsu
zemē, neuzskatu par okupantiem.
Lielā mērā viņi ir tādi paši totalitārā
režīma upuri kā mēs, jo izrauti ar
saknēm no savas vides. Vadoties no
līdzības ar dabu, varu teikt, ka liels
koks, pārstādīts citā vietā, tā īsti nekad neieaug. Tā nu ir noticis arī ar
daudziem padomju pilsoņiem, kuri
tā arī nav spējuši pieņemt vienkāršo
patiesību, ka Latvijai ir sava vēsture,
savas neatkarības tieksmes, sava valoda, savas tradīcijas un ka latviešu
valoda ir tikpat cienījama kā jebkura cita valoda. Domāju, ka tieši
tādēļ daudziem no viņiem saziņa
latviešu mēlē sagādā grūtības.
Nav lielu un mazu valodu. Katrai ir sava vieta pasaules raibajā valodu saimē. Taču tikai Latvijā mūsu
valoda var saglabāties un attīstīties
arī turpmāk. Bez savas valodas mēs
neesam nekas. Tā ir mūsu identitātes neatņemama pazīme. Tādēļ dosimies 18. februārī visi uz vēlēšanu
iecirkni un teiksim “nē” Satversmes
grozījumiem un krievu valodai kā
otrai valsts valodai Latvijā! Varam
jau arī neiet, domājot, ka vajadzīgo
balsu skaitu grozījumu apstiprināšanai referendumā nesavāks tāpat,
taču politiski ir ļoti būtiski nobalsot
“pret”, jo tā mēs parādīsim visai pasaulei savu attieksmi.
Karina Putniņa,
Domes priekšsēdētāja

-
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Trīs kaimiņu novadu – Ķekavas, Baldones un Salaspils – kopīga radoša darba rezultāts ir
“Ķekavas, Baldones, Salaspils novadu tūrisma karte 2012”. Cerams, šis ir tikai sākums veiksmīgai
sadarbībai ar mērķi veicināt tūrisma attīstību savā novadā un reģionā.

No kreisās: Salaspils novada Domes priekšsēdētājs Raimonds Čudars, Baldones novada Domes priekšsēdētāja Karina Putniņa, Salaspils novada Domes Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Lolita Trukšāne, Baldones novada tūrisma organizatore Elīna Brigmane, Ķekavas novada Domes priekšsēdētājs Roberts Jurķis un
Ķekavas novada Tūrisma informācijas centra vadītājs Juris Žilko
Rakstu lasiet 4. lpp.

Baldones novada Dome izsludina atklātu konkursu uz
BĀRIŅTIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJA un BĀRIŅTIESAS LOCEKLES amatiem

Galvenie amata pienākumi:

1) aizstāvēt bērna vai citas rīcībnespējīgas personas personiskās un
mantiskās intereses un tiesības;
2) izskatīt iesniegumus un sūdzības, tostarp iesniegumus un
sūdzības par vecāka, aizbildņa, aizgādņa vai audžuģimenes rīcību;
3) piedalīties lietas izskatīšanā tiesā un sniegt atzinumu,
ja likums nosaka vai tiesa atzīst
bāriņtiesas piedalīšanos lietas izskatīšanā par nepieciešamu;
4) sadarboties ar citām bāriņtiesām, ilgstošas sociālās aprūpes
un sociālās rehabilitācijas institūcijām, veselības aprūpes un izglītības
iestādēm, sociālajiem dienestiem,
policijas iestādēm un Valsts probācijas dienestu, lai nodrošinātu bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un interešu aizstāvību;
5) informēt pašvaldības sociālo dienestu vai citu atbildīgo
institūciju par ģimenēm, kurās
netiek pietiekami nodrošināta
bērna attīstība un audzināšana un
kurām nepieciešama palīdzība;
6) sniegt palīdzību bērnam vai

citai rīcībnespējīgai personai, kura
pēc palīdzības vērsusies bāriņtiesā.

Pretendentiem tiek
izvirzītas šādas prasības:

• atbilstība bāriņtiesu likuma
10. panta prasībām;
• otrā līmeņa augstākā akadēmiskā izglītība pedagoģijas,
psiholoģijas, medicīnas vai tiesību zinātnē vai zinātnes nozarei
atbilstoša profesionālā (pedagoga,
psihologa, jurista, sociālā darbinieka, ārsta) izglītība, ja pretendē uz bāriņtiesas priekšsēdētāja
amatu, vai attiecīga pirmā līmeņa
(koledžas) izglītība, ja pretendē uz
bāriņtiesas locekļa amatu;
• pieredze darbā ar normatīvo
aktu izstrādi, kā arī pieredze darba grupu un pasākumu vadīšanā;
• izpratne par valsts pārvaldi
un šo jomu reglamentējošiem
normatīvajiem aktiem;
• prasme lietot praksē teorētiskās zināšanas;
• zināšanas lietvedībā;
• labas iemaņas darbam ar
biroja tehniku un datoru (Word,

Microsoft Excel, NAIS);
• spēja patstāvīgi veikt darba
uzdevumus;
• labas komunikācijas un
sadarbības prasmes;
• spēja organizēt un plānot
ikdienas darbu.
Pieredze darbā, kas saistīta ar
bāriņtiesu vai bērnu tiesību aizsardzības jautājumu risināšanu,
tiks uzskatīta par priekšrocību (iesniegt izklāstu, kur gūta pieredze).
Motivētu pieteikuma vēstuli,
CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju iesniegt personīgi
līdz 2012. gada 8. februārim Baldones novada Domē – Baldones novads, Baldones pagasts, “Pārupes”,
105. kabinetā, tuvāka informācija
pa tālruni 67932355, 26177718.
Uz pārrunām tiks aicināti
pretendenti, kas būs izturējuši
pirmo atlases kārtu.
Ar bāriņtiesas priekšsēdētāju tiks slēgts terminēts darba
līgums, ar bāriņtiesas locekļiem
darba līgums noslēgts netiks, bet
veiktā darba apmaksa būs par
nostrādātajām stundām.
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Ķekavas novada Pašvaldības policijas īss pārskats
par 2011. gada decembri Baldones novadā
Saņemti izsaukumi – 52:
• ģimenes un kaimiņu konflikti – 11;
• Valsts policijas iestādēm
nepieciešama palīdzība – 3;
• jebkāda veida darbība, kas
rada troksni un traucē apkārtējo
iedzīvotāju mieru – 2;
• citi izsaukumi – 36.
Saņemtie iesniegumi – 7.
Aizturētās personas – 3:
• uz iesnieguma pamata – 2;
• LAPK 251, 252. pants (protokola sastādīšanai) – 1;
• nogādāti VP iestādē – 0.
Nogādātās personas mājoklī
(saskaņā ar lik. “Par policiju”
12. p. 1. daļas 9. punktu) – 3.
Nogādātās ārstniecības iestādē
(saskaņā ar lik. “Par policiju”
12. p. 1. daļas 11. punktu) – 1.
Sastādīti administratīvie protokoli – 7:
• 171. p. 1. daļa (alkohola lietošana sabiedriskā vietā) – 3;
• 106. p. (dzīvnieku turēšanas,
labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšana) – 1;

• 167. p (sīkais huligānisms) – 1;
• 175. p. (nepakļaušanās policijas darbinieka likumīgajām
prasībām) – 1;
• Baldones novada saistošie
noteikumi – 1.
149. apstāšanās un stāvēšanas
noteikumu pārkāpšana Baldones novadā – 3.
Nodoti materiāli, informācija – 11:
• bāriņtiesa – 2;
• Valsts policijas iestādēm – 6;
• citām iestādēm – 3.
Preventīvie pasākumi – 2 (reidi
par atstarotāju izmantošanu).
Sabiedriskās kārtības nodrošināšana masu pasākumos un tiesas sprieduma izpildes laikā – 3.
Nosūtītie lēmumi piespiedu izpildei par neapmaksātiem naudas
sodiem un lietas izdevumiem – 7.
Dzīvnieku patversmē nogādāti
dzīvnieki – 2.
Informāciju sagatavoja
Ķekavas novada Pašvaldības
policijas priekšnieks
Māris Bomiņš

Domes aktualitātes
Domes sēdes notika
21. decembrī un 4. janvārī.

Finanšu un attīstības
jautājumi:

• Dome pieņēma lēmumu par
SPC “Mencendarbe” slēgšanu no
1. marta;
• deputāti piekrita piešķirt
līdzekļus SIA “BŪKS” izstrādātā
kanalizācijas un ūdensvada izbūves tehniskā projekta apmaksai;
• tika apstiprināts 2012. gadā
izstrādājamo tehnisko projektu
saraksts;
• tika apstiprinātas 2 jaunas
štata vietas pilsētas un ceļu uzturēšanas dienestā – sētniece un
strādnieks darbam ar krūmgriezi;
• tika apstiprināti degvielas
limiti personiskajām automašīnām, kas patapinātas dienesta
pienākumu pildīšanai;
• Dome atteicās no iespējas paturēt īpašumā par izsoles
sākumcenu vienu nekustamo
īpašumu;
• tika apstiprināti konkursa
“Skaistākais Ziemassvētku noformējums 2011” rezultāti;
• Dome piekrita pagarināt
nekustamā īpašuma nodokļa parāda atmaksu, neaprēķinot kavējuma naudu, 4 īpašumiem;
• no pašvaldības bilances tika
noņemti 2010. gadā izsolē pārdotie pašvaldības zemes īpašumi,

par kuriem veikta pilna samaksa
2011. gadā;
• Dome piekrita pieņemt
VAS “Latvenergo” dāvinājumu
pašvaldības trūcīgajām un maznodrošinātajām personām;
• tika nolemts apmaksāt SIA
“BŪKS” parādu par sociālajiem
dzīvokļiem;
• Dome izveidoja vienoto
pašvaldības iepirkuma komisiju;
• Dome veica grozījumus
pašvaldības saistošajos noteikumos “Pašvaldības nolikums”.

Zemes lietas:

• Dome pieņēma starplēmumu par pašvaldībai piekrītoša
zemes gabala Daugavas ielā 18
sadalīšanu divos īpašumos;
• tika precizēta adrese Priežu
ielā 3, dzēšot no adrešu reģistra
dzīvokļu numurus;
• tika piešķirta adrese “Ciedras”;
• Dome apstiprināja nekustamā īpašuma “Reiskatas” zemes
ierīcības projektu;
• Dome noteica zemes lietošanas mērķi īpašuma “Taimiņi”
vienas zemes vienības daļai;
• tika pieņemts lēmums sadalīt pašvaldībai piekrītošo īpašumu Daugavas ielā 15 A un atdalīt
zemi VAS “Latvenergo” piederošajai būvei.
Karina Putniņa,
Domes priekšsēdētāja

Rīgas Apriņķa Avīze

Baldones novadā atbalstāmo LEADER projektu
tēmas 3. projektu pieteikumu kārtā
Biedrība “Baldones Partnerība” vēlas Baldones
novada iedzīvotājiem darīt zināmu, ka notiek gatavošanās atklātā projektu pieteikumu konkursa
3. kārtas izsludināšanai. Tā tiks izsludināta februārī,
un projektu pieteikumu pieņemšana notiks līdz marta beigām.
Tiks izsludināts viss atlikušais Baldones novadam pieejamais
LEADER projektu finansējums. Tātad šī – veiksmīgas līdzekļu
apguves gadījumā – būs pēdējā projektu pieteikumu konkursa
kārta šajā plānošanas periodā, kas beidzas 2013. gadā. Esiet
aktīvi, nepalaidiet garām iespēju īstenot savu ideju.
“Baldones Partnerības” teritorijas attīstības stratēģijas mērķis
ir ar savu darbību stimulēt visas
“Baldones Partnerības” teritorijas
iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos, kas ietver ekonomisko
un sociālo aktivitāšu pieaugumu

un teritorijas apkārtējās vides
uzlabošanu un esošo resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Būsiet mīļi
gaidīti ar savām idejām un jautājumiem par to realizāciju!
Kontaktinformācija: Valdes
priekšsēdētāja, ELFLA Padomes

administratīvā vadītāja Inese
Lagzdiņa (tālr. 26328940, e-pasta
adrese: linesa@inbox.lv).
EZF Padomes administratīvā vadītāja Elīna Brigmane (tālr.
28347211, e-pasta adrese: elina.
brigmane@inbox.lv).
Adrese: “Pārupes”, Baldones pagasts, Baldones novads,
LV 2125, 207. kabinets pirmdienās un ceturtdienās plkst.
8.30–17.00 (tālr. 67932025, fakss
67932750).
Ar biedrības “Baldones Partnerība” attīstības stratēģijas pilno tekstu un citām aktualitātēm
varat iepazīties interneta vietnē
www.baldonespartneriba.lv.

3. projektu pieteikumu
konkursa kārtā tiks
atbalstītas šādas aktivitātes:

2.1.3.1. rīcība – lauku saimniecību modernizācija.
Paredzamie risinājumi. Tiek atbalstīta aktivitāte – iekārtu, tehnikas
un aprīkojuma iegāde, informācijas
tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide lauksaimniecības
produktu ražošanai un pirmapstrādei, tostarp pašu saražotās produkcijas iepakošana, kā arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu (izņemot zemenes) stādu iegāde, stādījumu balstu
sistēmu, žogu un žogu balstu iegāde,
uzstādīšana un stādījumu ierīkošana.
2.1.3.2. rīcība – lauksaimniecības produktu pārstrāde un pirmapstrāde mājas apstākļos.
Paredzamie risinājumi. Tiek atbalstīta aktivitāte – iekārtu, tehnikas,
aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju
un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras
izveide lauksaimniecības produktu
pārstrādei un pirmapstrādei mājas
apstākļos, ieskaitot pašu saražotās produkcijas iepakošana biedrības “Baldones Partnerība” darbības teritorijā.
Rīcības ietvaros ir jāpalielinās
lauksaimniecības infrastruktūras un
materiāltehniskās bāzes nodrošinājuma līmenim, lauksaimniecības
produktu pārstrādei mājas apstākļos,
pievienojot lauksaimniecības produktiem pievienoto vērtību.
Projektus varēs iesniegt juridiskas
un fiziskas personas. Atbalsta pretendents nedrīkst būt saņēmis atbalstu
Latvijas Lauku attīstības programmas
2007.–2013. gadam pasākumā “Lauku saimniecību modernizācija”.
• Rīcības programmas EZF
atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.–
2013. gadam pasākums “Teritorijas
stratēģiju īstenošana”
2.2.1. rīcība – teritoriju, kurās veic zivsaimniecības darbības,

atjaunošana un attīstība.
Paredzamie risinājumi. Rīcības
ietvaros tiks atbalstīti projekti, kurus
paredzēts īstenot triju veidu aktivitātes:
a) ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības atjaunošanu un attīstīšanu.
b) vietējas nozīmes brīvā laika pavadīšanas, sporta un kultūras objektu
būvniecība vai rekonstrukcija. Ir paredzētas darbības Baldones novada teritorijas publisko infrastruktūras kultūras,
sporta un veselīga dzīvesveida aktivitāšu nodrošināšanai. Piemēram, estrādes
sakārtošana, sporta laukuma rekonstrukcija, peldvietu iekārtošana u. tml.;
c) teritorijas labiekārtošana. Rīcība ir paredzēta teritorijas publiskās
sīkās infrastruktūras, kas saistīta ar
ūdenssaimniecību, sakārtošanai un
estētiskai noformēšanai, tā veicinot
patīkamu dzīves vides attīstību. Infrastruktūras attīstība ir, piemēram,
norādes zīmju un pieturvietu sakārtošana, soliņu izveidošana, atkritumu tvertņu uzstādīšana, dzīvojamo
teritoriju apgaismošana, kā arī novada teritorijas uzkopšana.
Atbalsta saņēmēji. Biedrības vai
nodibinājumi, pašvaldības, komersants.
2.2.2. rīcība – ar zivsaimniecību
saistītas maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstība.
Paredzamie risinājumi. Projektos var iekļaut šādas aktivitātes:
a) ar zivsaimniecību saistītas infrastruktūras veidošanai un uzturēšanai
nepieciešamu jaunbūvju būvēšana un
esošo būvju rekonstrukcija (ieskaitot
nepieciešamo būvmateriālu iegādi);
b) ar zivsaimniecību saistītu aktivitāšu īstenošanai nepieciešamu jaunu iekārtu, tehnikas un aprīkojuma
iegāde un uzstādīšana.
Atbalsta saņēmēji. Biedrības vai
nodibinājumi, pašvaldības, komersants.
Cerot uz veiksmīgu sadarbību,
biedrība “Baldones Partnerība”

• Lauku attīstības plāna pasākumi
2.1.1. rīcība – pakalpojumu
pieejamībai, sasniedzamībai un
kvalitātes paaugstināšanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošana un materiāli tehniskā aprīkojuma nodrošināšana centralizētās
pakalpojumu saņemšanas vietās.
Piedāvātie risinājumi. Rīcības
ietvaros tiks atbalstīti projekti, kas
partnerības teritorijas atsevišķās apdzīvotās vietās paredz nodrošināt jaunu pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo infrastruktūru un aprīkojumu,
kā arī ievērojami uzlabo jau esošo
pakalpojumu kvalitāti un pieejamību.
Atbalsta saņēmēji. Biedrības vai
nodibinājumi, pašvaldības, fiziskas
un juridiskas personas.
2.1.2. rīcība – sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai nepieciešamās
infrastruktūras izveidošana vietējiem iedzīvotājiem pieejamā attālumā un materiāli tehniskā aprīkojuma nodrošināšana un aprobācija
sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai.
Piedāvātie risinājumi. Rīcībā tiks
atbalstītas aktivitātes, kas dos ieguldījumu sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanā un pieejamībā iedzīvotājiem,
t. i., bērnu rotaļu laukumu un atpūtas
vietu izveide un esošo uzlabošana,
sporta un kultūras aktivitātēm nepieciešamās infrastruktūras un aprīkojuma nodrošināšana, sporta un kultūras
pasākumu organizēšana, interešu klubu darbības nodrošināšanai nepieciešamās infrastruktūras un aprīkojuma
nodrošināšana, pieaugušo izglītības un
prasmju attīstības pilnveidošana.
Atbalsta saņēmēji. Biedrības vai
nodibinājumi, pašvaldības, fiziskas
un juridiskas personas.
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Baldonei pašai sava mazā planēta
Kopš 2008. gada Latvijas Universitātes Astronomijas institūta (LU AI) “Lielais Šmita teleskops” piedalās mūsu civilizācijai
svarīgā pētījumu jomā, kas saistīta ar Saules sistēmas mazo
ķermeņu – asteroīdu un komētu – izpēti. Tā ir starptautiska
programma, kuru koordinē Smitsona Astrofiziskās observatorijas Mazo planētu centrs (MPC) pie Hārvardas Universitātes
ASV. Programmas pamatuzdevums ir apzināt visus Zemei tuvu
pienākošos asteroīdus, lai varētu prognozēt un aizsargāt Zemi
no asteroīdu potenciālā apdraudējuma.

Astronoms I. Eglītis pie Baldones Šmita teleskopa

Jau kopš 1970. gada visi Saules sistēmas mazo ķermeņu novērojumu dati tiek ievadīti kopējā
MPC datubāzē. Jauniegūtie novērojumi elektroniski tiek sūtīti uz
MPC, kur dati tiek salīdzināti ar
visu zināmo asteroīdu un komētu
orbītām, lai noskaidrotu, vai tie
precizē jau zināma objekta orbītu
vai dod iespēju rēķināt jaunatklāta
objekta pagaidu orbītas elementus. Dažu stundu laikā 22 jaudīgi
tīklā esošie datori tiek ar uzdevumu galā, un ar e-vēstules starpniecību rezultāti tiek paziņoti
novērotājam, lai tuvākajās naktīs
nodrošinātu atkārtotu novērojumu veikšanas iespēju. Interesantāko jaunatklāto objektu efemerīdas kļūst pieejamas plašākam novērotāju lokam MPC elektronisko
publikāciju veidā. Pēc atkārtotu
novērojumu veikšanas dažādās
observatorijās jaunatklātā objekta orbīta tiek pārrēķināta daudz
precīzāk. Pirms asteroīds tiek numurēts, tas tiek novērots vairāku
opozīciju laikā (laika intervālos,
kad objekts ir pietuvojies Zemei),
lai pārliecinātos par noteiktās orbītas precizitāti. Tikai pēc numura
piešķiršanas ir iespējams asteroīdam dot vārdu. Līdz ar to laika
intervāls no asteroīda atklāšanas
līdz nosaukuma piešķiršanai vidēji ir 3 līdz 5 gadi.
LU Astronomijas institūta
Baldones Astrofizikas observatorijai cieši sadarbojoties ar MPC
un Viļņas Teorētiskās fizikas un
astronomijas institūtu (VTFAI),
ir izdevies debess velvē ierakstīt
pirmā Latvijā atklātā asteroīda

Uzmanību, Baldones novada aktīvie
amatnieki un mājražotāji!
Lūgums sniegt atbalstu
Lai veicinātu
vietējo mājražotāju un amatnieku aktivitāti un
pieredzes apmaiņu starptautiskā mērogā, “Baldones Partnerība” plāno izmantot
Lauku atbalsta dienesta piedāvāto finansējumu Starptautiskās sadarbības veicināšanai. Ir iespēja
piedalīties trīspusējā sadarbības
projektā “Inovatīvas uzņēmējdarbības veicināšana lauku apvidos”. Projekta partneri būs Latvija
(Baldone), Lietuva (Radvilišķi)
un Francija (Saint-Seine).
Projekta ietvaros Baldones

novada amatnieku un mājražotāju un partneru delegācijām
būs iespēja organizēt un piedalīties kopējos vietējo izstrādājumu
tirdziņos un izstādes, smelties
jaunās ierosmēs un labākajā pieredzē visās trijās projekta partneru valstīs. Noslēgumā kopēja
konference Lietuvā, Radvilišķos.
“Baldones Partnerības” vadība būtu ļoti pateicīga, ja starptautiskā sadarbības projekta sagatavošanā un realizācijā mums
brīvprātīgi varētu palīdzēt
Baldones novada amatnieki un
mājražotāji vai vienkārši aktīvi cilvēki, kas vēlētos, lai mums

viss izdodas un lai pēc iespējas
vairāk cilvēku varētu piedalīties
šajā interesantajā projektā.
Ļoti gaidīsim mūsu aktīvāko
amata meistaru palīdzības piedāvājumus.
Cerot uz jūsu atbalstu,
biedrības
“Baldones Partnerība”
ELFLA admin. vad.
Inese Lagzdiņa,
EZF admin. vadītāja
Elīna Brigmane
Tālr. 26328940, 26199621
e-pasta adrese:
inese.lagzdina@baldone.lv,
elina.brigmane@inbox.lv

Asteroīda “Baldone” orbītas shematiskais izvietojums Saules sistēmā
vārdu – “Baldone”. Un šobrīd jau
ir iespējams atrast šī nelielā debess ķermeņa koordinātes jebkuram laika intervālam MPC vietnē
http://www.minorplanetcenter.
net/iau/MPEph/MPEph.html.
Asteroīds 2008 AU 101 (atklāšanas brīža pagaidu nosaukums) 2011. gadā tika numurēts un tā paša gada decembrī
saņēma vārdu “Baldone”. Mazā
planēta Baldone pieder galvenajai asteroīdu joslai, tās orbīta
guļ starp Marsa un Jupitera orbītām. Mazo planētu “Baldone”
2008. gada 3. janvārī atklāja LU
AI astronoms I. Eglītis, bet orbītas aprēķinus veica VTFAI zinātniskais līdzstrādnieks K. Černis.
Asteroīds 3,73 gados apriņķo
Sauli pa nedaudz izstieptu orbītu. Tā absolūtais lielums ir 17,0,
tāpēc diemžēl jāsaka, ka novērot
asteroīdu Baldonē ar neapbruņotu aci vai pat ar nelielu teleskopu neizdosies. Pieņemot, ka
asteroīds ir akmens (kas ir visticamākā hipotēze), tad tā albedo
(virsmas atstarošanas spēja) ir

no 0,1 līdz 0,2, tā diametram jābūt apmēram 1,5 km, bet masai,
ļoti aptuveni vērtējot, aptuveni
4 miljardi tonnu. Papildinformāciju var iegūt no Ilgmāra Eglīša,
LU Astronomijas institūta Astrofizikas observatorijas vadītāja,
e-pasta adrese: ilgmars@latnet.lv,
tālr. 28763738.
Asteroīds 274084 Baldone ir
pirmā mazā planēta, kas atklāta
tieši Latvijā, bet 15. mazā planēta, kuras nosaukums saistās ar
Latviju. Iepriekš ar Latviju saistītus vārdus saņēmušās ir: 1284
Latvia, 1796 Riga, 1805 Dirikis,
2014 Vasilevskis, 2867 Šteins,
3233 Krišbarons, 4136 Artmane,
4391 Balodis, 4392 Agita, 16513
Vasks, 23617 Duna, 24709 Mitau,
24794 Kurland, 37623 Valmiera.
Visu līdz šim nosaukto mazo
planētu sarakstu var atrast saitē
http://www.minorplanetcenter.
net/iau/lists/MPNames.html.
Informāciju sagatavojis
LU Astronomijas institūta
vadošais pētnieks
Ilgmārs Eglītis

Informācija par referendumu
2012. gada 18. februārī notiks tautas nobalsošana par
likumprojektu “Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē”.
Likumprojekts paredz mainīt Satversmes 4., 18., 21., 101. un
104. pantu, iekļaujot tajos nosacījumu par krievu valodu kā
otru valsts valodu.
Tautas nobalsošanas zīmē būs jautājums “Vai jūs esat par
likumprojekta “Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē”
pieņemšanu, kas paredz krievu valodai noteikt otras valsts valodas
statusu?”. Iespējamie atbilžu varianti ir “Par” un “Pret”.
Aicinām arī visus Baldones novada iedzīvotājus būt aktīviem
pilsoņiem un 18. februārī doties uz vēlēšanu iecirkni, lai izteiktu viedokli!

Pieminot 1991. gada janvāra notikumus
Apritējusi nu jau 21. gadskārta kopš zīmīgajiem 1991. gada
janvāra notikumiem. No tā laika ik janvāri Latvijā atceras, piemin un godina tā gada janvāra notikumus un barikāžu dalībniekus. Arī Baldones novada iedzīvotāji 20. janvāra novakarē
pulcējās pie piemiņas ugunskura baznīcas dārzā, lai, gan klusējot, gan dziesmām skanot, atgādinātu un godinātu.
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Rīgas Apriņķa Avīze

Baldoniete Milda Grunde nosvinējusi
100. dzimšanas dienu
Baldoniete Milda Grunde
nosvinējusi 100. dzimšanas
dienu

Nemaz ne tik reti kāds no Baldones senioriem svin savu simto
dzimšanas dienu. Šoreiz tā ir Milda Grunde, dzimusi netālajos Vecumniekos 1912. gada 16. janvārī.
Par baldonieti Milda kļuva, ieprecoties Baldones Grundu dzimtā.
Grundes bijuši ļoti sabiedriski un
aktīvi cilvēki – dziedājuši koros,
spēlējuši teātri. Īpaši rosīga bijusi Mildas vīramāte Matilde, kura
darbojusies vairākās biedrībās un
organizējusi dažādus pasākumus.
Mildas vīrs Jānis gan bijis mierīgāks, nosvērtāks, arī pati Milda
lielāko daļu laika pavadījusi, strādājot uz lauka un piemājas dārzā
un gādīgi rūpējoties par saviem
četriem bērniem – divām meitām
un diviem dēliem. Tomēr arī Mildai māksla un mūzika arvien bijusi tuva. Milda dziedājusi korī, un,

līdzko bijis kāds brīvāks brīdis,
steigusi apmeklēt koncertus, kas
tolaik notika gan parka estrādes
gliemežnīcā, gan kūrorta koncertzālē. Te Milda Grunde dzirdēja un
redzēja tādas personības kā Marisu Vētru, Edīti Pfeiferi u. c.
Vienā no Baldones kūrorta
ēkām Grundēm tolaik bija konditoreja un kafejnīca, kura ar
savām gardajām kūkām bija ļoti
iemīļota gan vietējo, gan kūrorta
viesu vidū. Konditorejas galvenā
saimniece bija Mildas vīramāte
Matilde, no kuras Milda daudz
ir mācījusies pavārmākslā, galdu
servēšanā un citās saimnieciskās
un organizatoriskās lietās. Šeit
gūtās iemaņas Milda izmantoja arī vēlāk, jau padomju laikos,
kļūstot par ļoti iecienītu svinību
galdu klājēju un labu pavāri. Tika
klāti kristību, kāzu, bēru, nozīmīgu jubileju galdi. Mildas Grundes
saimnieces talants tika tik augstu vērtēts, ka nereti potenciālie

klienti pat mainīja savu svinību
iecerētos datumus tā, lai galdu
klājēja būtu tieši Milda Grunde.
Vēl tagad daudzi atminas Mildas
bagātīgi, gardi un skaisti klātos
svinību galdus.
Vēl noteikti jāpiemin Mildas
vīra brālis – ievērojamais gleznotājs Atis Grunde, kurš sava brāļa
sievu Mildu – skaistu, staltu meiteni – iemūžinājis 1937. gadā tapušajā gleznā “Rudzu pļauja”. Sākoties Otrajam pasaules karam,
Atis Grunde devās bēgļu gaitās,
vispirms uz Vāciju, tad uz ASV,
kur arī nodzīvoja visu atlikušo
mūžu, taču vienmēr saglabājis
ciešu saikni ar šeit palikušajiem
ģimenes locekļiem un mīlestību
pret dzimto vietu.
Milda Grunde arvien bijusi
laba saimniece, gan citiem galdus klājot, gan pati savās mājās.
Izaudzinājusi četrus bērnus, ļoti
lolojusi arī savus mazbērnus. Un,
kā ikvienam, mūžā pieredzēts

gan daudz laba, gan sāpēts – tā
ir daļa no dzīves. Aizkustinoši
redzēt šo sirmo, gadsimtu piedzīvojušo kundzi sirsnīgi smaidām
un priecājamies par viesiem, par
spīti lielajai gadu nastai.
Grundes kundzei svētku reizē
bija arī kāds īpašs pārsteigums –
saņemta apsveikuma vēstule ar
laba vēlējumiem no Latvijas Valsts prezidenta
Andra Bērziņa.
No sirds vēlam jubilārei stipru veselību un dzīvesprieku,
lai droši var dzīvot
tam simtam pāri!
Elīna Ķempele

Milda Grunde savos 100 – sirsnīga un gaiša

Sperts kārtējais mazais, bet nozīmīgais solis
Baldones novada tūrisma attīstībā

11. janvārī Ķekavā, Doles
Tautas namā, notika jaunizveidotās tūrisma kartes “Ķekavas,
Baldones, Salaspils novadu tūrisma karte 2012” prezentācija.
Pasākumā piedalījās šī projekta realizētāji – visu triju novadu tūrisma un citi piesaistītie
speciālisti, kā arī novadu priekšsēdētāji: Baldones novada Domes priekšsēdētāja Karina Putniņa, Ķekavas novada Domes
priekšsēdētājs Roberts Jurķis un

Ķekavas, Baldones, Salaspils
novadu tūrisma karte 2012

Salaspils novada Domes priekšsēdētājs Raimonds Čudars.
Jaunās tūrisma kartes izveides
iniciatīva nākusi no Ķekavas novada Tūrisma informācijas centra
(TIC). Liels paldies par projekta
virzīšanu jāsaka Ķekavas TIC vadītājam Jurim Žilko, kurš sākotnēji
Baldonei piedāvāja informatīvu
sadarbību tūrisma jomā, piemēram, izvietot Baldones novada tūrisma informācijas materiālus Ķekavas novada TIC, taču, uzzinot,
ka Baldones novads tikai nesen
sācis mērķtiecīgu un koordinētu
tūrisma attīstīšanu un ka pēdējo
gadu laikā nav izstrādāts neviens
jauns Baldones novada tūrisma
informācijas materiāls, radās ideja
par kopīgas tūrisma kartes izveidi.
Vēlāk projektam tika piesaistīts arī
kaimiņos esošais Salaspils novads.
Šāds kopīgs projekts visām pusēm
bija izdevīgs vairāku iemeslu dēļ.
Pirmkārt, informācija tiek izplatīta daudz plašāk – visu 3 novadu
teritorijās. Otrkārt, šāda tipa tūrisma brošūra ir pieprasītāka tūristu
vidū, jo ietver vairāk informācijas
par plašāku tūrisma maršrutu.
Visbeidzot, projekts visām pusēm
ir arī finansiāli izdevīgāks, dalot
izdevumus par kartes maketēšanu
un druku.

Tūrisma kartes prezentācijas
pasākumā Juris Žilko pauda gandarījumu par padarīto un vērsa
uzmanību uz triju novadu turpmākas sadarbības lielo potenciālu.
Jau tūlīt pēc oficiālās prezentācijas
daļas sanākušie pulcējās, lai neformālā gaisotnē dalītos idejās par tālākās sadarbības iespējām. Pašlaik
visi trīs novadi apsver iespēju ar
kopīgu stendu piedalīties 19. starptautiskajā tūrisma izstādā un gadatirgū “Balttour 2012”, kas notiks no
10. līdz 12. februārim Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā. Tā ar
Baldones novada vērtībām varētu
iepazīties plašs potenciālo viesu un
sadarbības partneru loks.
Darbs pie projekta tika sākts
2011. gada oktobrī. No Baldones
šo projektu koordinēja un kartes
Baldones sadaļu gatavoja Baldones
novada Domes tūrisma organizatore Elīna Brigmane. Viņa šajā
amatā strādā tikai kopš 2011. gada
septembra, taču jau sperti vairāki nozīmīgi soļi tūrisma attīstības
sekmēšanā. Jaunās tūrisma kartes
izveide ir viens no tiem. Darba
rezultātā tika izveidots tūrisma
maršruts, apvienojot trīs Rīgas tuvumā esošos novadus, kuri lepojas
gan ar interesantu vēsturi un tradīcijām, gan aktuāliem tūrisma un

brīvā laika pavadīšanas objektiem
un pakalpojumiem.
Karte pamatā ir orientēta uz
vietējiem – Latvijas tūristiem,
taču tulkota arī krievu un angļu
valodā, kas dod iespēju informēt
un piesaistīt arī ārvalstu viesus.
Kopā izdoti 3000 kartes eksemplāru – pa tūkstotim katrā valodā. Karte būs pieejama Ķekavas
novada Tūrisma informācijas
centrā un Kultūras aģentūras
Kultūras informācijas centrā
“Liiba”, kā arī pēc vajadzības tiks
nodota Ķekavas, Salaspils un
Baldones novada tūrisma uzņēmumiem.
Visos trijos novados kopumā
atrodas vairāk nekā 200 tūrisma
objektu un uzņēmumu, taču tos visus apvienotajā tūrisma kartē parādīt, protams, nebija iespējams, kas
arī nav nepieciešams, jo galvenais
mērķis ir piesaistīt tūrista uzmanību. Tika nolemts katram novadam
kartē atvēlēt vietu 20 objektiem,
prezentējot 10 kultūrvēsturiskus
tūrisma objektus un 10 vietējos uzņēmējus. Tika piesaistīti paši ieinteresētākie kvalitatīvu un perspektīvu tūrisma pakalpojumu sniedzēji. Tā kā šī karte ne tikai popularizē novada vērtības, bet arī reklamē vietējos uzņēmējus, Baldones

novada tūrisma uzņēmēji sniedza
ne tikai brošūrai nepieciešamo informāciju un attēlus, bet arī finansiāli atbalstīja brošūras tapšanu.
Par sekmīgu sadarbību Elīna Brigmane izskata pateicību Ervīnam
Kišuro (“Riekstukalns”), Birutai
Rollei (“Mežvidu krodziņš”), Edmundam Graubam (“Mežkalni”),
Jolantai un Evai Visockām (viesu
nams “Mežvītoli”), Zanei Ulmanei
(“Baldones Draugu Pirts”), Lienei
Bojarunecai (kafejnīca “Pie Kriša”)
un Rolandam Timukam.
Būtisks solis ir arī kopīgi ar
Domes datorspeciālistu Aivaru
Grišānu Baldones novada Domes
interneta vietnē www.baldone.lv
izveidotā sadaļa “Tūrisms”, kurā
atrodama ļoti koncentrēta informācija par Baldones novada
interesantākajiem tūrisma objektiem, brīvā laika un aktīvas
atpūtas pavadīšanas iespējām.
Veidojot sadaļu, tika apzināti vietējie tūrisma uzņēmēji un pakalpojumu sniedzēji, tā izveidojot
noderīgu datubāzi tūrisma kartes
izstrādei. Tiek plānots novada
interneta vietnē ievietot arī tūrisma kartei sagatavoto informāciju par Baldones novadu angļu
un krievu valodā, nodrošinot,
Turpinājums 5. lpp.
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Uzmanību! Izmaiņas likumdošanā,
jo sevišķi nodokļos, kas jāzina ikvienam!
2012. gadā jau no janvāra
valstī vairākās jomās ir mainījusies likumdošana.
Pirmkārt, vēlos uzsvērt, ka
2011. gada 15. decembrī Saeima
pieņēma grozījumus likumā “Par
nekustamā īpašuma nodokli”, paredzot būtiskas izmaiņas nekustamā
īpašuma nodoklī jau 2012. gadā. Ir
noteiktas pašvaldības tiesības lemt
par nodokļa apmēra ierobežojuma
zemei saglabāšanu un dzīvojamo
ēku palīgēku (izņemot garāžu) neaplikšanu ar nekustamā īpašuma
nodokli. Pašvaldībai ir tiesības ar
saistošajiem noteikumiem noteikt,
ka vidi degradējošu, sagruvušu vai
cilvēku drošību apdraudošu būvi apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa
likmi 3 % apmērā no būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības.
Pašvaldībai ir tiesības ar saistošajiem
noteikumiem noteikt, ka ar nodokli
tiek apliktas inženierbūves – laukumi, kas tiek izmantoti kā transportlīdzekļu maksas stāvlaukumi. Likumā
ir noteikts, ka nekustamā īpašuma
nodokli par inženierbūvēm, kas saskaņā ar šo likumu ir apliekamas ar
nekustamā īpašuma nodokli, bet
nav reģistrētas Nekustamā īpašuma
valsts kadastra informācijas sistēmā,
rēķina no būvei piekritīgās zemes
kadastrālās vērtības.
Baldones novada Dome, izprotot iedzīvotāju finansiālo
stāvokli, 2012. gada janvāra sēdē
lēma, ka pēc zemes kadastrālās
vērtības aktualizācijas nekustamā
īpašuma nodokļa apmērs, ja nemainās nekustamā īpašuma lietošanas mērķis, atsevišķi par katru
zemes vienību nedrīkst pārsniegt

Sākums 4. lpp.

lai arī ārvalstu viesi var atrast
nepieciešamo informāciju, piemēram, slēpošanas sezonas laikā.
Vēl jāpiemin, ka Baldone 2011.
gadā bija pirmā pašvaldība, kas
iestājās Zemgales tūrisma asociācijā, kura ir tūrismu koordinējošā institūcija Zemgalē un līdz šim
apvienoja pašvaldību tūrisma
informācijas centrus un dažādus
atsevišķus tūrisma objektus.
Jautāta, kas vēl paveikts pa šo
laiku, tūrisma organizatore stāsta,
ka kopā ar Baldones novada teritorijas plānotāju Paulu Grantu
Teritorijas plāna izstrādes ietvaros
apzināts velomaršruts, kas ietver
gan Baldones pilsētas, gan novada

2011. taksācijas gadam aprēķināto nodokļa apmēru (neņemot
vērā atvieglojumus) vairāk kā
par 25 %, kā arī ka ar nekustamā
īpašuma nodokli neapliek dzīvojamo māju palīgēkas, izņemot
garāžas, ko ar nodokli apliek.
Tika noteikts, ka ar nekustamā
īpašuma nodokli apliek inženierbūves – laukumus, kas tiek izmantoti kā transportlīdzekļu maksas stāvlaukumi, un kadastra subjektam ir
pienākums līdz 2012. gada 1. jūlijam
ierosināt šo inženierbūvju noteikšanu par nekustamā īpašuma objektu.
Kā arī noteica, ka ar nekustamā īpašuma nodokli 3 % (trīs procentu)
apmērā apliek vidi degradējošas,
sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves no būvei piekritīgās
zemes kadastrālās vērtības.
Nodokļa maksāšanas pienākums attiecībā uz tiem nodokļa
objektiem, kas līdz 2010. gada
1. janvārim uzbūvēti un nav
reģistrēti kadastra reģistra informācijas sistēmā, neatkarīgi
no reģistrācijas laika rodas ar
2010. gada 1. janvāri.
Noteiktajā laikā nenomaksāto
nodokli, soda naudu vai nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības
lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā
atbilstoši likumam “Par nodokļiem
un nodevām” un Administratīvā
procesa likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes
kārtībai. Ja nodokļa maksātājs nav
deklarējis dzīvesvietu likumā noteiktajā kārtībā un nav paziņojis
nodokļu administrācijai adresi,
kurā viņš ir sasniedzams, kā arī nodokļa maksātājs šā panta otrajā daļā
minētajā termiņā nav informējis

nodokļu administrāciju par maksāšanas paziņojuma nesaņemšanu,
nodokļa maksāšanas paziņojums
netiek nosūtīts, bet nodokļa aprēķins
stājas spēkā kārtējā taksācijas gada
22. martā. Ja nekustamā īpašuma
nodokļa maksātājs vai daudzdzīvokļu mājas apsaimniekotājs līdz
kārtējā taksācijas gada 15. februārim
nav saņēmis maksāšanas paziņojumu, viņa pienākums ir mēneša
laikā rakstveidā par to informēt pašvaldību, kura iekasē nodokli.
Ievērojami grozījumi veikti arī
citās jomās, bet par tiem ļoti īsi
informēšu, jo katrā Valsts sociālās
apdrošināšanas iestādē, Valsts ieņēmumu dienestā, Nodarbinātības valsts aģentūrā vai sociālajā
dienestā par šiem grozījumiem
jūs varat uzzināt sīkāk. Varat izmantot arī pieejamās vietnes:
www.vsaa.gov.lv, www.nva.gov.lv,
www.vid.gov.lv u.c.
Iespēja priekšlaikus pensionēties tiek saglabāta līdz 2013. gada
31. decembrim. Tas nozīmē, ka
arī šogad un nākamgad cilvēki no
60 gadiem varēs pieprasīt vecuma pensiju divus gadus ātrāk, ja
apdrošināšanas stāžs nav mazāks
par 30 gadiem.
Līdz 2013. gada beigām saglabāts atvieglojums pensijas sākuma
kapitāla aprēķināšanai. Tas nosaka, ka cilvēkiem, kuru apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 30 gadiem, bet kuru ienākumi ir bijuši
mazāki nekā vidēji valstī pensijas
sākuma kapitāla aprēķināšanai
nozīmīgajos gados (1996–1999),
tiek izmantota nevis individuālā
apdrošināšanas iemaksu alga, bet
gan vidējā alga valstī šajā periodā.

Tāpat līdz 2013. gada beigām
pagarināta iespēja no ātrāka vecuma pieprasīt vecuma pensiju par
darbu sevišķi smagos un sevišķi
kaitīgos, kā arī smagos un kaitīgos darba apstākļos. Šis vecums
no katra gada 1. jūlija pakāpeniski
tiks palielināts par pusgadu, līdz
sasniegs vispārējo pensionēšanās
vecumu. Iespēja pieprasīt vecuma
pensiju pēc atvieglotiem noteikumiem vēl 5 gadus ātrāk no šī gada
sākuma ir izslēgta.
Vecuma pensiju minimālie
apmēri šogad nemainās – tie
nevar būt mazāki par valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu
(2011. gadā – vispārīgā gadījumā
45 lati). Cilvēkiem ar apdrošināšanas stāžu no 10 līdz 20 gadiem minimālā vecuma pensija ir 49,50 lati,
no 21 līdz 30 gadiem – 58,50 lati,
no 31 līdz 40 gadiem – 67,50 lati,
bet ar apdrošināšanas stāžu no
41 gada un vairāk minimālā vecuma pensija ir 76,50 lati.
Valsts pensijas saņēmēja nāves gadījumā noteiktas tiesības uz
vienreizējo pabalstu mirušā laulātā divu pensiju apmērā arī pārdzīvojušajam laulātajam, kurš saņem
izdienas pensiju, kas piešķirta
saskaņā ar speciālajiem izdienas
pensiju likumiem.
Bezdarbniekiem, kuriem bezdarbnieka pabalsts tiks piešķirts
no 1. janvāra, tas tiks izmaksāts
saskaņā ar kārtību, kas bija spēkā
līdz 2009. gada 1. jūlijam. Pabalstu
atkarībā no bezdarba ilguma bezdarbniekiem ar apdrošināšanas stāžu no viena līdz deviņiem gadiem
(ieskaitot) maksās četrus mēnešus,
ar stāžu no 10 līdz 19 gadiem – pus-

gadu, bet ar stāžu no 20 gadiem –
9 mēnešus.
Maternitātes un paternitātes
pabalstu turpmāk piešķirs 80 %
apmērā no pabalsta saņēmēja
vidējās apdrošināšanas iemaksu
algas līdzšinējo 100 % vietā.
Vecāku pabalstu, ģimenes
valsts pabalstu, bezdarbnieka
stipendiju ņems vērā, izvērtējot
klienta materiālo situāciju. Savukārt līdzdarbības pienākumus
mērķtiecīgāk pielāgos klientu
dažādo situāciju risināšanai, un
tie, kas nevēlēsies līdzdarboties
(strādāt sabiedriskos darbus, ārstēties no atkarībām, mācīties), pabalstus saņemt nevarēs. Ģimenes
valsts pabalsts līdz šī gada beigām
saglabāsies 8 latu apmērā.
Par cilvēkiem, kuri pašvaldībās
veiks algotos pagaidu sabiedriskos
darbus, no valsts pamatbudžeta tiks
veiktas valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas 20 % apmērā no 50 latiem pensiju apdrošināšanai. Tā iepriekš minētais periods tiks ņemts
vērā apdrošināšanas stāža aprēķinā
vecuma pensijai.
No janvāra otrās puses bezdarbnieki, kuri ilgstoši ir bez darba, četrus mēnešus varēs piedalīties algotos pagaidu sabiedriskos
darbos pašvaldībās. Pasākumā
varēs iesaistīties bezdarbnieki, kuri
nesaņem bezdarbnieka pabalstu,
nav priekšlaikus pensionējušies un
bez darba ir vismaz sešus mēnešus.
Lai veicas ievērot un pildīt visas normatīvo aktu prasības, veselība un veiksme ikdienā.
Aija Leitāne,
Baldones novada pašvaldības
Juridiskā dienesta vadītāja

teritoriju ar dažāda seguma un reljefa trasi. Protams, tas vēl nav gatavs marķēts maršruts, bet prieks
par to, ka veikti pirmie priekšdarbi.
Runājot par tuvākajā nākotnē
iecerēto, Elīna Brigmane ir piesardzīga, atbildot, ka, pirms sākt
tūristu piesaisti, svarīgi kārtīgi
sagatavoties, sakārtot pašvaldības tūrisma objektus un infrastruktūru. Piemēram, būtu nepieciešams uzstādīt tūrisma norādes uz dažādiem objektiem –
Baltā pils, Baldones sēravots un
citi. Nākotnē gribētos izveidot arī
atsevišķu Baldones novada tūrisma brošūru, kā arī informatīvu
apgaismotu stendu ar novada
karti un objektiem. Lielākiem tūrisma infrastruktūras attīstīšanas

darbiem jāstrādā pie Eiropas Savienības fondu finanšu līdzekļu
piesaistes, jo daudzas labas idejas
atduras pret finansējuma trūkumu. Svarīgi, lai līdz ar pašvaldības izaugsmi attīstītos arī privātie
tūrisma pakalpojumu sniedzēji.
Tas ir kopīgs darbs. Zināms, ka
drīzumā Baldones novada teritorijā būs jauns tūrisma objekts –
par ES līdzekļiem izveidots orientēšanās poligons un tūrisma taka
mežā Riekstukalna apkārtnē.
Par īpaši perspektīvu un nepārvērtējami unikālu tūrisma objektu E. Brigmane uzskata Baldones observatoriju. Pateicoties observatorijas saimnieku uzņēmībai
un aktivitātei, Baldones observatorija jau tagad iekļauta vairākos

tūrisma firmu maršrutos, kā rezultātā jūtams diezgan liels tūristu
pieplūdums. Pastiprinātu interesi
pēdējā laikā raisījis fakts, ka Baldone kļuvusi par vienīgo pilsētu
Latvijā, kurai ir pašai sava planēta.
Observatorija piedāvā gan dienas,
gan nakts ekskursijas. Te savu atbalstu sniedz arī Ķekavas TIC, kas
informē par objektu un pat organizē braucienus. Patīkami dzirdēt,
ka observatorijai izdevies piesaistīt Eiropas finansējumu un, iespējams, pavisam netālā nākotnē šis
unikālais objekts un tā apkārtne
tiks sakārtota. Gandrīz nekur citur
Eiropā observatorijas nav pieejamas vienkāršiem interesentiem –
lielākoties tās strādā tikai kā zinātnes objekts. Mūsu observatorija ar

Baltijā lielāko Šmita teleskopu ir
Eiropas nozīmes objekts.
Tā pamazām tūrisma nozare
sākusi savu attīstību mūsu novadā. Taču jāatceras, ka tā nebūt
nav atkarīga no tūrisma organizatora un pašvaldības vien. Mēs
visi kopā veidojam novada tēlu
un aicinām citus iepazīties ar to,
ko lepojamies un kas pie mums ir
īpašs. Tāpēc, ja jums ir idejas vai
ieteikumi tālākai tūrisma attīstībai Baldones novadā vai arī esat
vai plānojat kļūt par tūrisma pakalpojumu sniedzēju, droši varat
sazināties ar E. Brigmani elektroniski elina.brigmane@baldone.lv,
pa telefonu 67932025 vai vēršoties
novada Domē 207. kabinētā.
Elīna Ķempele
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Baldones novada pašvaldības iestāžu un
struktūrvienību sniegto maksas pakalpojumu saraksti
2011. gada 16. novembra sēdē Dome pieņēma lēmumu
(prot. nr. 22, 1. §), ar kuru, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta g) apakšpunktu,
noteica šādu Baldones novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību sniegto maksas pakalpojumu sarakstu.
Līdzās pamatdarbībai Baldones novada Domes iestādes un
struktūrvienības piedāvā iedzīvotājiem plašu maksas pakalpojumu klāstu saskaņā ar Baldones
novada Domes apstiprināto sarakstu. Maksa tiek ieskaitīta pašvaldības budžetā.
I. Būvvaldes maksas pakalpojumu cenrādis (1. att.)
2. Pirms izpildītā pasūtījuma
saņemšanas veicama samaksa par
pakalpojumu, ieskaitot to Baldones novada Domes norēķinu kontā a/s “SEB banka”, UNLALV2X,
LV30UNLA0003011130719 vai
Domes kasē.
3. Maznodrošinātām un trūcīgām personām, daudzbērnu
ģimenēm, politiski represētām
Nr.
p.k.
1.1

personām, kā arī pirmās un otrās
grupas invalīdiem, kuri uzrāda atbilstošus dokumentus, gadījumos,
kad attiecīgais maksas pakalpojums ir nepieciešams šo personu
īpašuma uzturēšanai, tiek piemērota atlaide 50 % apmērā.
II. Maksa par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas pārbaudi, reģistrāciju,
sagatavošanu un izsniegšanu no
Baldones novada pašvaldības
datubāzes (2. att.)
*Objektā, kurā ir ne vairāk kā
2 (divas) apakšzemes komunikācijas, tiek piemērots koeficients
k=0,8.
16. Pirms izpildītā pasūtījuma
saņemšanas veicama samaksa par
pakalpojumu, ieskaitot to Baldones novada Domes norēķinu kon-

Darba vai pakalpojuma veids Pieejams

Detālplānojuma uzdevuma
sagatavošana;
1.2.
Pavairošanas pakalpojumi:
1.2.1.
melnbaltas kopijas:
1.2.1.1.
A4 formāts;
1.2.1.2.
A3 formāts.

1. attēls

Mērvienība

klātienē

Cena, Ls
30

klātienē
1 lapa
1 lapa

0,05
0,10

Par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru zemei
un dzīvojamo ēku palīgēkām 2012. gadā
Saistošie noteikumi Nr. 2

Apstiprināti ar Baldones novada Domes
2012. gada 18. janvāra sēdes lēmumu (prot. nr. 2, 14.§)
Izdoti saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1. panta otrās daļas 9. un Pārejas noteikumu 40. punktu, likuma “Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma” 14. pantu un Pārejas noteikumu
20. punktu, likuma “Par pašvaldībām” 46. pantā noteiktajā kārtībā.
1. Saistošie noteikumi nosaka
nekustamā īpašuma nodokļa apmēra pieauguma ierobežojumus
zemei un ēkām Baldones novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā 2012. taksācijas (kalendārajā) gadā.
2. Pēc zemes kadastrālās vērtības aktualizācijas nekustamā
īpašuma nodokļa apmērs, ja nemainās nekustamā īpašuma lietošanas mērķis, atsevišķi par katru
zemes vienību nedrīkst pārsniegt
2011. taksācijas gadam aprēķināto nodokļa apmēru (neņemot
vērā atvieglojumus) vairāk kā par
25 procentiem.
3. Ar nekustamā īpašuma nodokli neapliek dzīvojamo māju

palīgēkas, izņemot garāžas.
4. Ar nekustamā īpašuma nodokli apliek inženierbūves – laukumus, kas tiek izmantoti kā transportlīdzekļu maksas stāvlaukumi,
un kadastra subjektam ir pienākums līdz 2012. gada 1. jūlijam ierosināt šo inženierbūvju noteikšanu
par nekustamā īpašuma objektu.
5. Ar nekustamā īpašuma nodokli 3 % (trīs procentu) apmērā
apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves no būvei piekritīgās
zemes kadastrālās vērtības.
6. Saistošie noteikumi stājas
spēkā 2012. gada 25. janvārī.
Karina Putniņa,
Domes priekšsēdētāja

tā a/s “SEB banka”, UNLALV2X,
LV30UNLA0003011130719 vai
Domes kasē.
17. Maznodrošinātām un trūcīgām personām, daudzbērnu ģimenēm, politiski represētām personām, kā arī pirmās un otrās grupas invalīdiem, kuri uzrāda atbilstošus dokumentus, gadījumos, kad
attiecīgais maksas pakalpojums ir
nepieciešams šo personu īpašuma
uzturēšanai, tiek piemērota atlaide
50 % apmērā.
III. Maksa par pašvaldības
oficiālo dokumentu un to apliecinātu kopiju saņemšanu
18. Pakalpojumu maksa par
pašvaldības oficiālo dokumentu
saņemšanu (3. att.)
19. No samaksas atbrīvo:
19.1. I. un II. grupas invalīdus,
maznodrošinātās personas (uzrādot apliecinošus dokumentus);
19.2. valsts pārvaldes institūcijas.
20. Samaksu maksā 50 % apmērā represētās personas.
21. Pirms izpildītā pasūtījuma
saņemšanas veicama samaksa par
pakalpojumu, ieskaitot to Baldones novada Domes norēķinu kontā a/s “SEB banka”, UNLALV2X,
LV30UNLA0003011130719 vai
Domes kasē.
IV. Domes dzimtsarakstu
nodaļas piedāvātie pakalpojumi
(4. att.)
22. Maksa par laulības reģistrāciju, valsts nodeva – Ls 5:
23. Pirms pasūtījuma saņemšanas veicama samaksa par pakalpojumu, ieskaitot to Baldones
novada Domes norēķinu kontā
a/s “SEB banka”, UNLALV2X,
LV30UNLA0003011130719 vai
Domes kasē.
V. Nomas maksa par kapu
un kapličas izmantošanu
24. Maksa par pilsētas kapu un
kapličas izmantošanu (45. att.)
25. Pakalpojuma maksa maksājama vai nu kapu pārzinim,
pretī saņemot stingra norēķina kvīti, vai Domes kasē, vai ar
pārskaitījumu Domes kontā:
a/s “SEB banka”, UNLALV2X,
LV30UNLA0003011130719.
26. Maznodrošinātām un
trūcīgām personām (maznodrošinātas vai trūcīgas personas
statusu piešķīris Domes Sociālai
dienests), kurām dzīvesvieta deklarēta Baldonē un kuras ir bēru
organizatori, nodevas tiek aprēķinātas 50 % apmērā.
Karina Putniņa,
Domes priekšsēdētāja

Nr.p.k.

Pakalpojums

4.

Par topogrāfiskās informācijas (tai skaitā ielu
sarkano līniju) izsniegšanu, pieņemšanu, reģistrēšanu, pārbaudi un ievadīšanu datubāzē: *
Objekta platība līdz 0,3 ha (ieskaitot);
Objekta platība virs 0,3 ha, līdz 0,5 ha (ieskaitot);
Objekta platība virs 0,5 ha, līdz 1,0 ha (ieskaitot);
Objekta platība virs 1,0 ha, papildus par katru
nākamo ha.
Par izpilddokumentācijas (izpildshēmu) pieņemšanu, reģistrēšanu, pārbaudi, ievadīšanu
datubāzē:
Trases garums līdz 300 m;
Trases garums virs 300 m, papildus par katriem
nākamajiem 100 m.

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
5.
5.1.
5.2.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

11.1.
11.2.
12.
13.
14.
15.

2. attēls

Par galveno būvasu ienešanu datu bāzē.
Par vienas būves novietnes pārbaudes ienešanu
datu bāzē.
Ielu sarkano līniju pārbaude novada teritorijas
detālajos plānojumos (digitālā veidā), ievadīšana
datu bāzē.
Sarkanās līnijas pirmreizēji koordinēts punkts.
Par detālplānojuma vai zemes ierīcības projekta
grafiskās daļas reģistrēšanu, ievadīšanu datu bāzē.
Inženiertīklu pārskata shēmas noformēšana
un nosūtīšana pasūtītājam (pārskata shēma
izmantojama tikai reklāmas objektu novietnei bez
inženiertīklu pieslēgumiem un vienkāršoto inženiertīklu pievadu un iekšējo inženiertīklu izbūvei):
objekta platība līdz 1,0 ha (ieskaitot);
objekta platība virs 1,0 ha, papildus par katru
nākamo ha.
Par ģeotelpiskās informācijas izsniegšanu darbiem, kas nav iekļauti iepriekšējos punktos.
Par ģeodēziskā punkta viena kroka kopiju.
Par koordinātu kataloga izraksta sagatavošanu.
Par atbalsta punktu shēmas izgatavošanu.

Nr.p.k.
Darba vai pakalpojuma veids
18.1. Par Domes tehniskajiem pakalpojumiem
zemes sadalīšanas lēmumu sagatavošanā,
vienā dalīšanas reizē;

18.2.
18.3.

Vienība

Par dokumentu sagatavošanu ilgtermiņa nomas
līgumu slēgšanai, kas dod tiesības veikt apbūvi
(mērīšana, ierakstīšana zemesgrāmatā u. c.);
Par pašvaldības saistošo noteikumu izdošanu
detālplānojuma izstrādes ierosinātājam
(detālplānojuma dokumentācijas izskatīšana,
vadības dokumentu izstrāde u. c.), pēc
detālplānojuma gala redakcijas apstiprināšanas.

1 objekts
1 objekts
1 objekts
1 objekts

Cena par vienu
vienību bez
PVN, Ls

10
11
15
4 (kopsummai
nepārsniedzot 40)

1 objekts
5,50
1 objekts 1,50 (kopsummai nepārsniedzot 40)
1 objekts
5
1 objekts
5

1 objekts
1 objekts

1
6

1 objekts
1 objekts

15
4,50

1 objekts

2

1 lapa
1 lapa
1 lapa

1
1
3

Mērvienība
atdalot 1 (vienu)
zemes vienību

Cena, Ls
20

par katru nākamo
atdalīto zemes
vienību papildus
vienreizējs
maksājums

10

vienreizējs
maksājums

250
230

3. attēls

Nr. p.k. Darba vai pakalpojuma veids
22.1.
22.1.1
22.1.2.
22.1.3.
22.2.
22.3.
22.3.1.
22.3.1.
22.4
22.4.1.
22.4.2.
22.4.3.

Svinīga laulības reģistrācijas ceremonija:
ja abu vai viena no laulājamiem dzīvesvieta ir deklarēta
Baldones novada administratīvajā teritorijā;
ja laulājamo dzīvesvieta nav deklarēta Baldones novada
administratīvajā teritorijā;
ārpus Baldones novada Domes telpām.
Bērna vārda došanas svinību ceremonija.
Civilstāvokļa apliecību dekoratīvie vāciņi:
A4 formāts;
A5 formāts.
Kāzu jubileju atzīmēšanas ceremonija:
ja abiem vai vienam no laulātajiem dzīvesvieta ir deklarēta
Baldones novada administratīvajā teritorijā;
ja laulāto dzīvesvieta nav deklarēta Baldones novada
administratīvajā teritorijā;
50 gadu kāzu jubileju (zelta kāzas) atzīmēšana Baldones
novada administratīvajā teritorijā deklarētām personām

Mērvienība Cena,
Ls
viena reize

15

viena reize

25

viena reize
viena reize

50
15

1 gab.
1 gab.

4
3

viena reize

15

viena reize

25

viena reize

bez
maksas

4. attēls
Nr.p.k.
24.1.
24.1.1.
24.1.2.
24.1.3.
24.1.4.
24.2.
24.3.
24.4.

5. attēls

Darba vai pakalpojuma veids
Mērvienība Cena, Ls
Par jaunas kapavietas ierādīšanu:
1-vietīga kapu vieta;
15
2-vietīga kapu vieta;
25
3-vietīga kapu vieta;
35
4-vietīga kapu vieta.
45
Par kapuvietas aizņemšanu (nomāšanu), tūlīt apbe200
dīšanu neveicot (par vienas kapuvietas ierādīšanu).
Par kapličas izmantošanu bēru ceremonijai.
par bēru
10
ceremoniju
Par uzglabāšanu.
diennaktī
5
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Par ūdens patēriņa starpības
koeficenta piemērošanu
Katru mēnesi SIA “BŪKS”
par patērēto ūdeni piestāda
rēķinu, lai dzīvokļu īpašnieki
un īrnieki norēķinās par patērēto ūdeni pēc ūdens skaitītāju rādījumiem dzīvokļos.

Realizējot Kohēzijas fonda
ūdenssaimniecības rekonstrukcijas projektu “Ūdenssaimniecības
attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, II kārta, Baldone”, daudzdzīvokļu māju pagrabos
tika uzstādīti ūdens skaitītāji. Saskaitot dzīvokļos esošo skaitītāju
rādījumus, to summai būtu jāsakrīt
ar mājas kopējā skaitītāja rādījumu.
Diemžēl prakse rāda, ka tā nenotiek (piemērus skatīt tabulās).
Kāpēc rodas starpība? Jāņem
vēra daudzi dažādi faktori, kas
ietekmē starpības veidošanos.
Pirmkārt, katram mērinstrumentam ir pieļaujama kļūda, kas
atspoguļota tā dokumentācijā. Skaitītāju precizitāti un iespēju ārēji ietekmēt tā uzskaites precizitāti var atšķirt
pēc skaitītāja kvalitātes. “A” klases ir
zemākās precizitātes skaitītājs, katrs
nākamais burts liecina par skaitītāja
lielāku precizitāti. Piemēram, ja jūsu
kaimiņam ir “A” klases skaitītājs, bet
jums – “B”, tad skaitītāja rādījuma
precizitāte par patērēto ūdeni jūsu
gadījuma būs augstāka. Savukārt “C”
klases skaitītāji ir pārāki par “A” un
“B” klases skaitītajiem ne tikai precizitātes ziņā, bet arī izmantošanas
ziņā. Tos iespējams papildināt ar
dažādiem automātikas elementiem,
kā rezultātā skaitītāju radījumu kontrole un ikmēneša radītāju nolasīšana iespējama elektroniski. Ņemot
vērā skaitītāju kvalitātes atšķirības,
arī to izmaksas ir dažādas. Skaitītāja
precizitāte mainās arī no ierīkošanas
veida, ja “B” klases skaitītājs tiek ierīkots vertikāli, tad tas tiek uzskatīts
par “A” precizitātes klases skaitītāju,
attiecīgi “C” klases kļūst par “B”
klases skaitītājiem, bet kas notiek ar
vertikāli uzstādīto “A” klases skaitītāja
precizitāti, var tikai minēt.
Otrkārt, starpība veidojas, ja
ēkas komunikācijām bijusi kāda
avārija vai remontdarbi. Šādos gadījumos bieži vien iztecējušā ūdens
patēriņš tiek uzskaitīts mājas ūdens
skaitītajā, tā radot starpību.
Treškārt, nevaram aizmirst arī
tos iedzīvotājus, kuri, izmantojot
dažādus paņēmienus, mēģina ietekmēt skaitītāju rādījumus, tā veicinot
nepareizu ūdens uzskaiti un vēlmi
mākslīgi samazināt ūdens patēriņu,
bet reālā ūdens patēriņa apmaksu
uzveļ pārējiem mājas iedzīvotājiem.

Jāņem vēra arī haotiskā ūdens radītāju nolasīšana. Viens skaitītāja radījumu uzņem precīzi, otrs pieņem
apmēram vidējo patēriņu mēnesī
un raksta. Bet vēl kādam rādījumi
stipri atpaliek no faktiskā rādījuma
vai ir pārāk “aizskrējuši” uz priekšu. Ir “speciālisti”, kuri atļāvušies
“pieslēgties” ūdensvadam pirms
dzīvokļa skaitītāja, arī tā veidojot
ūdens starpību, par kuru maksā
pārējie mājas iedzīvotāji. Svarīgi ir
uzņemt rādījumus noteiktā dienā
un, vēlams, noteiktā laikā.
Katrs produkts tomēr ir cilvēka
radīts, un bojājumi vai defekti ir iespējami arī skaitītājiem tā ekspluatācijas laikā. Arī šādos gadījumos
veidojas patērēta ūdens zudums.
Iepriekš minētie iemesli visvairāk
raksturo to, kā veidojas ūdens zudums, un tas nav tikai SIA “BŪKS”
apsaimniekojamajās mājās, bet gan
visā valsti. Iemeslus, kuru dēļ veidojas ūdens korekcijas, varam uzskaitīt
vēl un vēl, bet daudzdzīvokļu māju
iedzīvotajiem jāapzinās, ka laicīga
skaitītāju verifikācija, rādījumu nolasīšana un nodošana (uzrādot visus
ciparus arī aiz komata), godprātīga
attieksme pret pārējiem kopīpašuma
lietotajiem būs noteicošais ūdens korekcijas lielumam.
Aprēķina kartība par patērēta
ūdens daudzuma starpību daudzdzīvokļu mājās ir šāda: rēķinot ar
koeficentu, tas ir – no mājas galvenā ūdens skaitītāja datiem atņem
ūdens daudzumu pēc dzīvokļa
ūdens skaitītāja rādījumiem vai
cilvēku skaita, kur ir 4,56 m3 (Baldonē) ūdens uz vienu iedzīvotāju
tiem, kuriem nav verificēti skaitītāji. Starpība, kas veido koeficentu,
dalās uz patērēto ūdens daudzumu
dzīvokļos. Taču jebkurā gadījuma
šis saņemtais pakalpojums iedzīvotajiem ir jāapmaksā pilnībā.
Ūdens zudumu un tā aprēķināšanas kārtību reglamentē vairāki
normatīvie akti, kā arī šis regulējums var tikt noteikts ar līgumu. Saskaņā ar likuma “Par dzīvokļu īpašumu” 1. panta pirmo daļu dzīvokļa
īpašums daudzdzīvokļu mājā, kurā
dzīvokļi pieder vairākiem īpašniekiem, ir katra īpašnieka atsevišķais
īpašums kopā ar attiecīgo kopīpašuma domājamo daļu.
1) Ja dzīvokļa īpašnieks dzīvo
mājā, kuru apsaimnieko valsts dzīvojamo māju valdītāji vai apsaimnieko ar pašvaldības starpniecību,
tad norēķināšanās kārtību par saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem regulē noteikumi Nr. 1013.
2) Noteikumu Nr. 1013

19. punkts nosaka: ja dzīvojamās
mājas aukstā ūdens ievadā, kā arī
kādā atsevišķā īpašumā vai visos
atsevišķajos īpašumos ir uzstādīti
skaitītāji un tie ir pārbaudīti, bet
veidojas starpība starp mājas kopējā skaitītāja rādījumu un dzīvokļos
noteikto ūdens patēriņu (ūdens
zudums), ieskaitot arī avārijās un
remontā nopludināto ūdens daudzumu, tiek veikts ūdens patēriņa
pārrēķins, ūdens patēriņa starpību
sadalot proporcionāli ūdens patēriņam dzīvokļa īpašumos.
Noteikumu Nr. 1013 30. punktā
noteikts: ja ūdens patēriņa sadales
aprēķinā trīs mēnešus pēc kārtas veidojas ūdens patēriņa starpība (ūdens
zudums), kas lielāka par 20 %, un ir
saņemts attiecīgs dzīvokļa īpašnieka
iesniegums, pārvaldnieks:
1) sešu mēnešu laikā noskaidro ūdens patēriņa starpības rašanās iemeslus;
2) rakstiski informē dzīvokļu
īpašniekus par nepieciešamajiem
pasākumiem ūdens patēriņa starpības samazināšanai un kopā ar
dzīvokļu īpašniekiem izvērtē iespēju tos īstenot.
Likums “Par dzīvokļu īpašumu” neierobežo arī dzīvokļu īpašnieku tiesības izlemt jautājumus,
kas saistīti ar daudzdzīvokļu mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu,
tostarp iespējas lemt par kārtību,
kādā dzīvokļa īpašnieki norēķinās
par saņemtajiem komunālajiem
pakalpojumiem, vai arī par kārtību, kādā sadalāma ūdens starpība
starp mājas kopējā skaitītāja rādījumu un dzīvokļos noteikto ūdens
patēriņu, jo saskaņā ar likuma
“Par dzīvokļu īpašumu” 27.2. panta pirmo daļu par daudzdzīvokļu
mājas kopīpašumā esošās daļas
pārvaldīšanu un apsaimniekošanu lemj tikai daudzdzīvokļu mājas
dzīvokļu īpašnieku kopsapulce.
Pārējie dzīvokļu īpašnieki par
komunālo pakalpojumu aprēķināšanu vai kārtību, kādā tiek segti
zaudējumi par ūdens zudumu, var
noslēgt ar apsaimniekotāju abpusēju apsaimniekošanas līgumu,
vai arī šis jautājums tiek apspriests
dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē,
bet tas neizslēdz iespēju kopsapulcē lemt jautājumu par Ministru kabineta Noteikumu Nr. 999
vai Nr. 1013 piemērošanu.
1) Kārtību, kādā dzīvojamās
telpas īrnieks patstāvīgi norēķinās
ar pakalpojuma sniedzēju par saņemtajiem pakalpojumiem, kas
saistīti ar dzīvojamās telpas lieto-

2011. gadā daudzdzīvokļu mājai “Liepas”
ir veikta ūdens patēriņa analīze.
Dz. mājas
Dzīvokļu
Ūdens
kopējais ūd. sk.
uzskaites ūd. sk. patēriņa starpība
119 m3
62 m3
2011. g. janvārī – 181 m3
2011. g. februārī – 170 m3
108 m3
63 m3
2011. g. martā – 175 m3
145 m3
30 m3
2011. g. aprīlī – 175 m3
144 m3
31 m3
2011. g. maijā – 229 m3
156 m3
73 m3
3
3
2011. g. jūnijā – 173 m
144 m
29 m3
2011. g. jūlijā – 194 m3
169 m3
25 m3
2011. g. augustā – 195 m3
144 m3
51 m3
2011. g. septembrī – 189 m3
140 m3
49 m3
2011. g. oktobrī – 204 m3
137 m3
67 m3
3
3
2011. g. novembrī – 166 m
127 m
39 m3
2011. g. decembrī – 175 m3
137 m3
38 m3
Kopā: starpība – 557 m3, līdz ar to SIA “BŪKS” radies zaudējums: par ūdeni
Ls 202,36 + par kanalizāciju 354,62 = Ls 556,98 bez PVN 2011. gada laikā.

2011. gadā daudzdzīvokļu mājai “Noras”
ir veikta ūdens patēriņa analīze.
Dz. mājas kopējais ūd. sk.

Dzīvokļu
Ūdens patēriņa
uzskaites ūd. sk.
starpība
148 m3
29 m3
2011. g. janvārī – 177 m3
3
3
2011. g. februārī – 195 m
141 m
54 m3
2011. g. martā – 120 m3
141 m3
- 21 m3
2011. g. aprīlī – 182 m3
145 m3
37 m3
2011. g. maijā – 208 m3
138 m3
70 m3
2011. g. jūnijā – 190 m3
174 m3
16 m3
3
3
2011. g. jūlijā – 210 m
160 m
50 m3
2011. g. augustā – 201 m3
171 m3
30 m3
2011. g. septembrī – 176 m3
160 m3
16 m3
2011. g. oktobrī – 196 m3
157 m3
39 m3
2011. g. novembrī – 179 m3
165 m3
14 m3
3
3
2011. g. decembrī – 174 m
145 m
29 m3
Kopā: starpība – 363 m3, līdz ar to SIA “BŪKS” radies zaudējums: par ūdeni
Ls 131,87 + par kanalizāciju 214,68 = Ls 346,55 bez PVN 2011. gada laikā.

šanu, nosaka Noteikumi Nr. 999.
Noteikumu Nr. 999 14. punktā
norādīta metode, kādā var veikt
ūdens patēriņa pārrēķinu, ja veidojas starpība starp mājas kopējā
skaitītāja rādījumu un dzīvokļos
noteikto ūdens patēriņu (ūdens
zudums), starpību sadalot proporcionāli ūdens patēriņam dzīvokļos.
Ja aukstā ūdens patēriņa starpības noteikšanai tiek izmantota Noteikumu Nr. 999 14. punktā norādītā metode, tad izīrētāja (ja norēķins
tiek veikts ar izīrētāja starpniecību)
pienākums atbilstoši Noteikumu
Nr. 999 21. punktam gadījumos,
kad patēriņa sadales aprēķinā starp
mājas ievadā uzstādītā mērīšanas
līdzekļa rādījumu un dzīvojamās
mājas telpās un telpu grupās patērētā ūdens daudzumu (ieskaitot arī
avārijās un remontā nopludināto
ūdens daudzumu) veidojas starpība, kas lielāka par 20 %, ir:
1) divu mēnešu laikā veikt
pasākumus stāvokļa izpētei;
2) nekavējoties, bet ne vēlāk
kā divu mēnešu laikā pēc stāvokļa izpētes veikt pasākumus starpības samazināšanai.
Samazināt ūdens starpību ir iespējams, uzlabojot ūdens uzskaites
veidu un pašu sistēmu kopumā.
1. Veco ūdens skaitītāju aizstāt
ar jaunu ūdens skaitītāja ar augstu
aizsardzību pret manipulācijām.

2. Uzstādot ūdens patēriņa
skaitītāju, novērst iespējamos ceļus, kā bloķēt ūdens skaitītāju.
3. Izmantot attālināto datu
nolasīšanu, kas paziņo par pārkāpumiem ūdens uzskaitē, un
virkne citu rādījumu, pēc kuriem
var analizēt patēriņa tendences.
4. Dzīvokļa īpašniekam novērst
ūdens noplūdi tajā, ja ir ūdens tece
pie maisītājiem vai klozetpoda.
5. Dzīvokļa īpašniekam nodot ūdens skaitītāju rādījumus
no vienas mājas vienlaikus vienas vai maksimums divu dienu laikā kopā ar SIA “BŪKS”
darbinieka kopējā dzīvojamās
mājas skaitītāja rādījumu uzņemšanas mēneša pēdējā dienā.
Ar 2012. gadu tiks apstiprināts jauns SIA “BŪKS” ūdens un
kanalizācijas tarifs, kuru šobrīd
gatavojam iesniegšanai Sabiedrisko pakalpojumu regulatoram.
Jaunā metodika vairs neparedz
pastāvīgo (abonēšanas) maksu, līdz
ar to patērētājiem būs jānorēķinās
tikai par faktiski patērēto ūdens un
kanalizācijas daudzumu. Līdz ar to
ūdens zudums vispār nedrīkst būt
vai jāsamazina līdz minimumam.
Jauno starpības koeficientu
SIA "Būks" sāks pielietot ar 2012.
gada 1. martu.
Nikolajs Ļeoņenko,
SIA “BŪKS” valdes loceklis
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Pateicības

Rīgas Apriņķa Avīze

Kultūras pasākumu afiša

Ar labu vārdu pieminiet mani,
Kad apklusīs sēru zvani...
Pateicamies visiem, kuri mūs atcerējās un atbalstīja skumjajā brīdī,
Oskaru Rozenštrauhu pavadot pēdējā gaitā kapu kopiņā.
Oskara Rozenštrauha ģimene

11. februārī 19.00.
vidusskolas zālē
LUSTĪGS
DEJU KOLEKTĪVU SADANCIS
’’ES GRIBU TAVU FOTO!’’

Koncertā piedalās:

Baldones seniori no sirds pateicas ikvienam, kas piedalījās,
organizēja un atbalstīja jaukās senioru Jaungada balles tapšanu.
Baldones seniori

Baldones VPDK ’’DEGSME’’,
Pastendes VPDK
’’SPRIGANIS’’, Katlakalna
VPDK ’’SAVIEŠI’’, Rīgas VPDK
‘’CĪPARS’’,
Sēlijas VPDK ‘’SĒĻU ZEME’’,
Ķekavas TAD ‘’ZĪLE’’.

18. februārī 18.00.
vidusskolas zālē
PĒTERA BUTĀNA CIKLU
‘’MĪLESTĪBAS DZIESMAS’’
Atskaņos: Baldones novada
jauktais koris ’’TEMPUS’’
(diriģente – Baiba Urka,
kormeistars – Jānis Lapsa),
Kultūras pils ‘’Ziemeļblāzma’’
jauniešu koris ‘’NORISE’’
(diriģente – Alisa Koknēviča,
kormeistars – Francis Upacieris),
Ādažu kultūras centra
jauktais koris ‘’JUMIS’’
(diriģente – Laura Iesava,
kormeistars – Pāvels Veļičko)
IEEJA UZ KONCERTIEM BRĪVA.

Baldones Sporta kompleksa
sniegto pakalpojumu maksas

Uzmanību, Baldones novada iedzīvotāji!
Biedrība “Baldones Partnerība” aicina uz
informatīvu semināru

“LEADER veida pasākumu projektu
iespējas 2012. gadā”
Tas notiks 24. februārī plkst. 14.00
Baldones novada Domes Sēžu zālē.

Darba kārtībā:
1) vietējas attīstības stratēģijas rīcības plānā paredzētās LAP un
EZF RP aktivitātes un atbalstāmās projektu tēmas;
2) mājražošanas uzsākšanas un sekmīgas darbības būtiskākie
aspekti (finanšu līdzekļi, prasmes, PVD atļauja, tirgus izpēte, patērētājs, mārketings, sadarbības partneri, mentori u. c.);
3) LAD administrētās programmas pārtikas ražošanai mājas
apstākļos;
4) informācija par Baldones novada mājražotāju un amatnieku
starptautiskā sadarbības projekta “Inovatīvas uzņēmējdarbības veicināšana lauku apvidos” piedāvātajām iespējām;
5) praktiskā pieredze projektu realizēšanā Baldones novadā;
6) atbildes uz jautājumiem un diskusijas pie kafijas tases.
Laipni aicināti visi interesenti! Ja rodas jautājumi, droši
zvaniet vai rakstiet!
Biedrības “Baldones Partnerība”
ELFLA admin. vad. Inese Lagzdiņa,
EZF admin. vadītāja Elīna Brigmane
Tālr. 26328940, 26199621
E-pasta adreses: inese.lagzdina@baldone.lv,
elina.brigmane@inbox.lv

Mūžībā pavadīti
Ausma Kince – 86,
Vera Freimane – 89,
Oskars Rozenštrauhs – 79,
Laimdota Riekstiņa – 84,
Jānis Bileskalns – 30,
Valija Meņģele – 81,
Vilma Polenca – 85,
Aleksandrs Guļtjajevs – 58.
Izsakām patiesu līdzjūtību
piederīgajiem.

Baldones novada Dome 2012. gada 18. janvāra sēdē pieņēma lēmumu (prot. nr. 2, 19.§) “Par izmaiņām Sporta kompleksa pakalpojumu maksās”, kurā mainīja un ar 2012. gada 1. februāri noteica šādu
atsevišķu Sporta kompleksā sniegto pakalpojumu maksu.
1. Trenažieru zāles pakalpojumu cenrādis (pēc saskaņota grafika):
• vienreizējs apmeklējums – Ls 2 (divi lati)
• skolēniem (uzrādot apliecību) – Ls 1 (viens lats);
• abonements uz 1 (vienu) mēnesi – Ls 14 (četrpadsmit lati),
• skolēniem (uzrādot apliecību) – Ls 12 (divpadsmit lati);
• abonements uz 3 (trīs) mēnešiem – Ls 39 (trīsdesmit deviņi lati);
• skolēniem (uzrādot apliecību) – Ls 29 (divdesmit deviņi lati);
• abonements 12 apmeklējumiem – Ls 20 (divdesmit lati)
(derīgs 2 mēnešus).
Trenažieru zāles darba laiks: darba dienās no plkst. 16.00 līdz 21.00.
Pērkot abonementu uz trenažieru zāli, tajā ir ietverts arī pirts apmeklējums.
2. Basketbola zāles pakalpojumu cenrādis (grupām, pēc saskaņota grafika):
• baldoniešiem 1 stunda – Ls 10 (desmit lati);
• viesiem 1 stunda – Ls 15 (piecpadsmit lati);
• skolēniem (uzrādot apliecību) 1 stunda – Ls 5 (pieci lati)
(ieskaitot dušas un ģērbtuves izmantošanu).
Dome

Ja prieku, tad stipru
kā pērkona lietu,
Ja bēdas – kā
dzērvenes purvā,
Bet enerģiju un spēku
ikdienas rūpēm
Pāri kā varavīksni!

No sirds sveicam
janvāra jubilārus!
Milda Grunde – 100,
Olga Tiltiņa – 94,
Emīlija Vīndedze – 92,
Justina Skaraite – 91,
Lidija Briede – 89,
Veronika Litkoveca – 86,
Ērika Slavinska – 86,
Lilija Saksone – 86,
Jevgenija Vorza – 86,
Nadežda Vinogradova – 86,
Vilands Gradovskis – 85,
Erna Nikonova – 85,
Milda Stankusa – 84,
Oļģerts Markevics – 83,
Vija Grauba – 82,
Pēteris Slokenbergs – 82,
Emīlija Bernane – 81,
Zenta Alida Jumiķe – 81,
Aina Miezīte – 81,
Lidija Milovanova – 81,
Emma Smilga – 81,
Zenta Atvara – 27,
Elga Bukuma – 80,
Valentīna Potaluja – 80,
Genoveva Rozenberga – 80,
Aleksandra Junele – 75,
Aina Viča – 70,
Astrīde Ziemele – 70,
Pēteris Kreicums – 70.

Fotokonkurss
Februārī nu jau tradicionālā kārtā tiks izsludināts
Baldones novada ikgadējais fotokonkurss.
2012. gada fotokonkursa tēma –

novada skaistākās vietas un skati,

aicinot pievērsties Baldones pilsētas un novada skaistākajām vietām,
kā arī nozīmīgākajiem arhitektūras objektiem u. c.
Sīkāka informācija par piedalīšanās nosacījumiem, kvalitātes standartiem un konkursa noriti būs pieejama februārī.
Lūgums sekot informācijai Baldones novada interneta vietnē www.baldone.lv, kā izdevumā “Baldones Ziņas”.

Dome

Tuvojas uzņemšana PII “Vāverīte”
VECĀKU ZINĀŠANAI
Lūdzam pieteikt uzņemšanai PII “Vāverīte” jaunajam
(2012./2013.) mācību gadam bērnus, kuri dzimuši no 1. janvāra
līdz 31. decembrim 2007. gadā, deklarēti Baldones novadā,
Baldonē un neapmeklē Baldones PII “Vāverīti”,
lai sāktu obligāto apmācību – bērnu
sagatavošanu skolai.
Lūdzam pieteikties rakstiski (vēlams)
vai pa tālr. 67932793, 26531542.
R. Liepa, PII vadītāja

Baldones jaundzimušie

Madara Tensberga,
Elīza Karule,
Kristaps Aleksandrs Safins.
Sirsnīgi sveicam vecākus
un vecvecākus!
Baldones novada Domes izdevums "Baldones Ziņas"
reģ. nr. 000700378, 1991. gada 24. janvārī.
Adrese: Baldone, "Pārupes", LV 2125.
E-pasta adrese: baldoneszinas@inbox.lv, tālr.: 26226701, 67932350, 67932067
Par publikāciju autoru paustajām domām, skaitļiem un faktiem redakcija neatbild.
Makets sagatavots SIA "Rīgas Apriņķa Avīze" un iespiests SIA "Poligrāfijas grupa Mūkusala"

Lasiet "Baldones Ziņas" internetā: www.baldone.lv
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