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Domes aktualitātes
Finanšu un attīstības
jautājumi:

• Dome apstiprināja nolikumu
“Par apbalvojumu “Baldones Goda
pilsonis”, “Atzinības raksts” un
“Dāvinājums vai naudas balva”
piešķiršanu”;
• Dome pieņēma lēmumu nodot
sabiedriskajai apspriešanai novada
teritorijas plānojuma 1. redakciju;
• Dome piešķīra finansiālu
atbalstu sportistiem M. Rupeikam
un E. Ribakam;
• Dome apstiprināja pašvaldībai nepieciešamo ES fondu investīciju sarakstu 2014.–2020. gadam;
• Dome lauza darba līgumu
ar sociālo pakalpojumu centra
“Mercendarbe” direktoru pēc darba
devēja iniciatīvas;
• deputāti piekrita nodot
bezstrīda piedziņai nekustamā
īpašuma nodokļa parādu par
6 īpašumiem, bet jautājumu par
divu īpašumu parādiem atlika uz
nākamo Domes sēdi.

Zemes lietas:

• tika veikti grozījumi Domes
lēmumā par zemes ierīcības projekta izstrādes sākšanu īpašumam
“Pilāti” un izmainīta atdalāmā
gabala platība;
• Dome apstiprināja grozījumus adrešu reģistrā;
• Dome atteica zemes lietošanas
mērķa maiņu īpašumam “Akvas”;
• tika piešķirts nomā uz 10 gadiem viens privatizācijas procesā
neizpirktais īpašums;
• Dome atļāva sākt zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam
“Zvaigznes”;
• Dome precizēja lēmumu “Par
pašvaldības īpašuma Daugavas
ielā 18 platību un konfigurāciju”
un noteica vienam zemes gabalam
adresi Pasta iela 9.

Baldones novads izstādē
“Balttour 2012”

Šogad pirmo reizi Baldones, Ķekavas un Salaspils novads ar kopēju tūrisma stendu piedalījās
19. starptautiskajā tūrisma izstādē “Balttour 2012”, kas norisinājās no 10. līdz 12. februārim
Rīgā, Ķīpsalas izstāžu hallē.

Sociālie jautājumi:

• pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā tika
uzņemta viena persona.
Karina Putniņa,
Domes priekšsēdētāja

Paziņojums par Baldones novada teritorijas plānojuma
1. redakcijas sabiedrisko apspriešanu
Saskaņā ar Baldones novada Domes 2012. gada 7. marta sēdes lēmumu (sēdes protokols Nr. 4, 3. §) Baldones novada Dome nolemj sākt
Baldones novada teritorijas plānojuma 2012.–2024. gadam 1. redakcijas
sabiedrisko apspriešanu. Sabiedriskās apspriešanas termiņš noteikts no
2012. gada 2. aprīļa līdz 2012. gada 13. maijam.
Ar Baldones novada teritorijas plānojuma 2012.–2024. gadam 1. redakciju var iepazīties iepriekš minētajā termiņā Baldones novada Domē,
“Pārupes”, Baldones pag., Baldones nov., pirmdienās no plkst. 8.00 līdz
19.00, otrdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00 (iepriekšminētajās dienās pusdienas pārtraukums no plkst. 12.00 līdz 13.00), un piektdienās no plkst. 8.00 līdz 14.00 (bez pusdienas pārtraukuma) vai novada interneta vietnē www.baldone.lv sadaļā “Plānošanas dokumentu izstrāde”.
Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes notiks šā gada:
1) 19. aprīlī plkst. 17.00 Vārpās, veikalā “Senči”,
2) 24. aprīlī plkst. 18.00 Mercendarbē, Mencendarbes muižā;
3) 27. aprīlī plkst. 18.00 kinoteātrī “Baldone”, Baldonē, Daugavas ielā 2.
Rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes lūdzam iesniegt no 2012. gada
2. aprīļa līdz 2012. gada 13. maijam Baldones novada Domei “Pārupes”, Baldones pag., Baldones nov., LV-2125, vai sūtot elektroniski: dome@baldone.lv.

Dome
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Domes sēde notika 7. martā.

No kreisās Roberts Jurķis (Ķekavas novada Domes priekšsēdētājs), Raimonds Čudars (Salaspils novada Domes
priekšsēdētājs), Artūrs Ancāns (Ķekavas novada pašvaldības kultūras aģentūras direktors), Vita Andžejevska
(Ķekavas novada pašvaldības kultūras aģentūras mārketinga speciāliste) un Karina Putniņa (Baldones novada
Domes priekšsēdētāja
Rakstu lasiet 4. lpp.

Par ierobežojumiem
uz ceļiem

Lielā talka 2012 – 21. aprīlī

No 15. marta ceļu stāvokļa dēļ
pieļaujamā automašīnas masa uz
ceļa tiek ierobežota līdz 7 tonnām.
Tas attiecas uz visiem novada ceļiem. Izņēmuma gadījumos Baldones novada Domē iespējams
saņemt vienreizēju atļauju.
Dome

Lielās talkas tradīcija aizsākās
pirms četriem gadiem – ar talku
2008. gada 13. septembrī, kas bija
kā iedzīvotāju dāvana Latvijai tās
90. dzimšanas dienā. Nākamās
talkas notika 2009. gada 18. aprīlī,
2010. gada 24. aprīlī un 2011. gada
30. aprīlī. Šogad Vislatvijas Lielā
talka notiks 21. aprīlī, un tās galvenā tēma būs ūdens. Lielās talkas ūdens tēmas ietvaros mērķis
būs ne tikai atbrīvot upes un citas
ūdenstilpes no atkritumiem, bet
arī sakopt to vidi, padarot mazās
upītes laivojamas, atbrīvojot upes
no sakritušajiem kokiem, kā arī
veikt dažādas citas darbības, lai
panāktu upēs labākus apstākļus
tur mītošajām dzīvajām radībām.
Mīļi aicinām arī ikvienu baldonieti piedalīties savas vides sakopšanā!

Par novada attīstības programmas sabiedrisko apspriešanu
Tiek sākta Baldones novada
attīstības programmas un teritorijas plānojuma sabiedriskā apspriešana. Daudziem šķiet, ka viņus šie
dokumenti neskar, taču tas ir maldīgs uzskats. No tā, kādi mērķi un
nosacījumi būs iekļauti šajos dokumentos, būs atkarīga visa mūsu
novada tālākā attīstība un jūsu
īpašumu izmantošanas iespējas

Marts2012

nākotnē. Attīstības programma
noteiks, kāds būs Baldones novads 2020. gadā, un galvenos investīciju virzienus. Tās īstenošana
ietekmēs vides, uzņēmējdarbības,
izglītības, kultūras, sporta u. c.
pakalpojumu līmeni, tātad mūsu
dzīves kvalitāti nebūt ne tik tālā
nākotnē. Savukārt teritorijas plānojums, kas tiek veidots, ievērojot

programmā iekļautos stratēģiskos
mērķus, būtiski ietekmēs īpašumu
izmantošanas iespējas.
Tādēļ aicinām ikvienu baldonieti sekot paziņojumiem par
sabiedriskās apspriešanas sanāksmju organizēšanu un aktīvi iesaistīties šo visam novadam svarīgo
dokumentu sagatavošanā.
Dome

Talkas norisi Baldones novadā koordinēs pilsētas un ceļu
uzturēšanas dienesta vadītājs
Helmuts Nezinis (mobilais tālr.
29456953). Sīkākai informācijai
par talkas norisi lūdzam sekot
Baldones novada interneta vietnē www.baldone.lv un afišās.
Dome
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Rīgas Apriņķa Avīze

2012.gada Piektdiena,
marts 15. aprīlis, 2011

Autovadītāji – ievērosim Ceļu satiksmes
noteikumus vai maksāsim sodu?
Jau laikus Baldones novada iedzīvotāji tika brīdināti
par to, ka Baldones novada
pašvaldība ir deleģējusi Ķekavas novada Pašvaldības policijai (turpmāk policija) kontrolēt novadā arī Ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu
par automašīnu stāvēšanu un
apstāšanos Baldones novadā.
Šai sakarā vēlos informēt atkārtoti visus autovadītājus, ka policijai ir tiesības bez jūsu klātbūtnes
uz automašīnas uzlipināt pārkāpuma protokolu, ja esat pārkāpis
CSN. Joprojām vērojami rupji
CSN pārkāpēji. Lūdzu atcerieties:
ja transportlīdzeklis ir novietots
stāvēšanai, neievērojot Ministru
kabineta 2004. gada 29. jūnija noteikumu Nr. 571 “Ceļu satiksmes
noteikumi” (turpmāk – CSN)
135. un 136. punktā noteiktās prasības, tad transportlīdzekļa vadītājs
ir izdarījis Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksa (turpmāk –
LAPK) 149.10 pantā minēto administratīvo pārkāpumu, tāpēc vēlos
atgādināt dažus Baldones pārkāpējiem raksturīgus gadījumus
no 135. punkta, kas nosaka, ka

aizliegts apstāties un stāvēt:
135.4. vietās, kur attālums
starp brauktuves nepārtraukto
ceļa apzīmējuma līniju, sadalošo
joslu vai pretējo brauktuves malu
un apturētu transportlīdzekli ir
mazāks par 3 m;
135.5. uz gājēju pārejām, ..
un tuvāk par 5 m no tām;
135.6. brauktuvju krustošanās vietā un tuvāk par 5 m no
šķērsojamās vai šķērsotās brauktuves malas, .. Šajā apakšpunktā
minētās prasības neattiecas uz
vietām, kur uz brauktuves izbrauc no blakusteritorijas (pagalma, stāvvietas, degvielas uzpildes
stacijas, uzņēmuma u. tml.);
135.8. vietās, kur transportlīdzeklis citiem transportlīdzekļu
vadītājiem aizsedz luksofora signālus vai ceļa zīmes;
135.9. uz ietvēm, izņemot šo
noteikumu 131. punktā minētos
gadījumus;
135.10. uz ieskrējiena un
bremzēšanas joslām;
135.11. 326. ceļa zīmes darbības zonā;
135.12. vietās, kur brauktuves
mala apzīmēta ar 920. ceļa apzīmējumu, kā arī vietās, kur brauk-

tuves mala vai apmale apzīmēta
ar 943. vai 947. ceļa apzīmējumu;
135.13. ārpus apdzīvotām
vietām bīstamu pagriezienu un
ceļa garenprofila lūzuma vietas
tuvumā, kur redzamība kaut vienā virzienā ir mazāka par 100 m.
Un attiecīgi 136. punkta prasības, kas nosaka, ka aizliegts
stāvēt:
136.2. citās vietās, kur stāvošs transportlīdzeklis var neļaut
braukt (iebraukt vai izbraukt) citiem transportlīdzekļiem vai traucē gājēju pārvietošanos (piemēram, pie Baldones bērnudārza).
Arī atgādinājums par šo jēdzienu nozīmi:
1.40. stāvēšana – transportlīdzekļa apturēšana, ja tā nav
saistīta ar pasažieru iekāpšanu
transportlīdzeklī vai izkāpšanu
no tā, kravas iekraušanu transportlīdzeklī vai izkraušanu no
tā, kā arī transportlīdzekļa apturēšana uz laiku, kas pārsniedz
piecas minūtes, ja tā ir saistīta ar
pasažieru iekāpšanu transportlīdzeklī vai izkāpšanu no tā, kravas
iekraušanu transportlīdzeklī vai
izkraušanu no tā;
1.4. apstāšanās – transport-

līdzekļa apturēšana uz laiku, kas
nepārsniedz piecas minūtes, ja tā ir
nepieciešama pasažieru iekāpšanai
transportlīdzeklī vai izkāpšanai no
tā, kravas iekraušanai transportlīdzeklī vai izkraušanai no tā. Šai
gadījumā, ja autovadītājs izkāpj no
automašīnas, tad tā jau ir nevis apstāšanās, bet gan stāvēšana.
Otrs raksturīgs pārkāpums
Baldonē ir LAPK 149.13 panta
prasību pārkāpums, piemēram,
pie vidusskolas: CSN pārkāpšana
pie gājēju pārejas un pasažieru
sabiedrisko transportlīdzekļu apzīmētas pieturas.
Par ceļa nedošanu gājējiem,
kas šķērso brauktuvi pa gājēju
pāreju, .. vai nāk no tā, – uzliek
naudas sodu velosipēda un mopēda vadītājam no pieciem līdz
divdesmit latiem, bet cita transportlīdzekļa vadītājam – no desmit līdz piecdesmit latiem.
Par uzbraukšanu uz gājēju
pārejas, ja aiz tās izveidojies sastrēgums, kas piespiež vadītāju
uz tās apturēt transportlīdzekli
un traucē gājēju pārvietošanos, –
izsaka brīdinājumu vai uzliek
naudas sodu transportlīdzekļa
vadītājam desmit latu apmērā.

Visbiežāk Baldonē šos pārkāpumus redzam pie Baldones
bērnudārza, vidusskolas, tāpēc
tur būs noteiktas policijas papildu dežūras rīta, pusdienlaika un
vakara stundās.
Vēl viens nepatīkams gadījums ir automašīnu novietošana
zaļajās zonās, arī tad, ja šīs zaļās
zonas atrodas ceļa un ielu nomalēs. Arī par šo pārkāpumu tiek
piemērots sods, jo sevišķi, ja šāds
pārkāpums konstatēts Baldones
pilsētas teritorijā, tāpēc, arī novietojot automašīnu ielas malā, raugieties, lai tā nebūtu zālājā. Ziemā
tas tā nav redzams, bet vasarā atkal radīsies strīdu situācijas.
Vēl lielu skaitu pārkāpēju redzam pie veikala “Dagi”, pretī Baldones vidusskolai. Uz Iecavas ielas
ir nepārtraukta baltā līnija (zīme
920), tātad, braucot virzienā no
Rīgas ielas, nedrīkst šķērsot balto
nepārtraukto līniju un apstāties
pie veikala, bet ir jāpabrauc garām
vidusskolai, jāveic apgriešanās
manevrs un tad drīkst apstāties
un stāvēt pie veikala.
Aija Leitāne,
Baldones novada Juridiskā dienesta vadītāja, arī autobraucēja

nošanas dokuments, kur noteikts
pašvaldības ilgtermiņa redzējums,
stratēģiskie mērķi, attīstības prioritātes un telpiskā perspektīva,
kas shematiski attēlo pašvaldības
turpmāko attīstību.
Līdz šim Ilgtspējīgas attīstības stratēģija Baldones novadam
nav bijusi izstrādāta. Savukārt
Attīstības programmas un jaunā
Baldones novada teritorijas plānojuma izstrāde norit jau gandrīz
gadu, sekmējot abu plānošanas
dokumentu saskaņotību. Attīstības programma salīdzinājumā ar
Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju ir
vidēja termiņa plānošanas dokuments 7 gadiem, kas definē pašvaldības politiku un vienlaikus iezīmē
sadarbības platformu Baldones
novadā starp esošajām institūcijām, uzņēmumiem, iestādēm un
iedzīvotājiem, lai rīkotos saskaņoti
izvirzīto prioritāšu ietvaros.
Attīstības programma sastāv
no trim daļām – pašreizējās situācijas raksturojuma, stratēģiskās
daļas un pārskata par sabiedrības

līdzdalību. Pašreizējās situācijas
raksturojums satur novada resursu apkopojumu, to perspektīvās
izmantošanas iespēju analīzi un
vajadzības. Stratēģiskajā daļā tiek
definēta novada attīstības vīzija,
vidējā termiņa un ilgtermiņa prioritātes, kā arī stratēģiskie mērķi
saskaņā ar Ilgtspējīgas attīstības
stratēģiju. Kā nozīmīgu šīs daļas
sastāvdaļu var uzskatīt Rīcības un
investīciju plānu, kurā tiek norādīti
pašvaldībā veicamie darbi un tiem
nepieciešamais finansējums nākamajam ES plānošanas periodam
2014.–2020. gadam. Pārskatā par
sabiedrības līdzdalību tiek iekļauta
informācija par izstrādes procesu.
Teritorijas plānojums hierarhiski ir zemākais no jau minētajiem pašvaldības plānošanas
dokumentiem. Tas ir ilgtermiņa
plānošanas dokuments, kas nosaka novada teritorijas konkrētu izmantošanu, kas ir saskaņā gan ar
Attīstības programmu, gan Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju. Teritorijas plānojums sastāv no čet-

rām daļām: paskaidrojuma raksta,
apbūves noteikumiem, grafiskās
daļas un pārskata par teritorijas
plānojuma izstrādi. Paskaidrojuma rakstu veido izklāsts par pašreizējo situāciju, risinājumiem un
attīstības
priekšnosacījumiem.
Apbūves noteikumi nosaka konkrētu zemesgabalu vai teritoriju
izmantošanu un apgrūtinājumus.
Grafisko daļu, savukārt, veido
kartes ar funkcionālo zonējumu,
kas attēlo apbūves noteikumos
noteiktās prasības. Pārskatā par
teritorijas plānojuma izstrādi tiek
iekļauta informācija par izstrādes
procesu. Pielietojot teritorijas plānojumu praksē, jāņem vērā arī citi
normatīvie akti un augstāka līmeņa plānošanas dokumenti.
Baldones novada Dome martā
pieņēma lēmumus nodot Baldones novada teritorijas plānojumu
2012.–2024. gadam un Baldones
novada Attīstības programmu
2014.–2020. gadam 1. redakcijas
sabiedriskai apspriešanai. Sabiedriskā apspriešana notiks no 2. ap-

rīļa līdz 13. maijam. Novada iedzīvotāju ērtībai sabiedriskās apspriešanas sanāksmes notiks 19. aprīlī
plkst. 17.00 Vārpās, veikalā “Senči”,
24. aprīlī plkst. 18.00 Mercendarbē,
Mencendarbes muižā, un 27. aprīlī
plkst. 18.00 kinoteātrī “Baldone”,
Baldonē, Daugavas ielā 2. Ar Baldones novada teritorijas plānojumu un Baldones novada Attīstības
programmas 1. redakciju klātienē
varēs iepazīties un iesniegt rakstiskus priekšlikumus Baldones novada Domē un Baldones novada
interneta vietnē www.baldone.lv
sadaļā “Plānošanas dokumentu
izstrāde” sabiedriskās apspriedes laika posmā no 2. aprīļa līdz
13. maijam. Sabiedrības līdzdalībai plānošanas dokumentu izstrādē ir liela nozīmē, tāpēc visi
interesenti ir aicināti piedalīties
plānošanas dokumentu apspriešanā, lai kopīgi veidotu novada
turpmāko attīstību.
Pauls Grants,
Baldones novada
teritorijas plānotājs

Plānošanas dokumentu nozīme novada
attīstībā – iesaisties un attīstīsim kopā!
Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likumu
pašvaldībām Latvijā, tostarp
Baldones novada pašvaldībai,
ir jābūt trīs plānošanas dokumentiem – Ilgtspējīgas attīstības stratēģijai, Attīstības
programmai un teritorijas plānojumam. Visi šie plānošanas
dokumenti veido vienotu kopumu, kas kalpo par pamatu
novada turpmākai attīstībai.

Ilgtspējīgas attīstības stratēģija
ir visaugstāk stāvošais pašvaldības
plānošanas dokuments. Mainoties
plānošanas izpratnei un likumdošanai Latvijā, daudzas no pašvaldībām tikai tagad sāk Ilgtspējīgas
attīstības stratēģijas izstrādi, kaut
arī tām jau ir izstrādāta Attīstības
programma un teritorijas plānojums. Baldones novada Dome šā
gada martā pieņēma lēmumu par
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas
izstrādes sākšanu. Tai ir liela nozīme turpmākajā novada attīstībā,
jo tas ir politisku uzstādījumu plā-
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Novada attīstības programmas 2014.–2020. gadam 1. redakcija
Līdz 2020. gadam sasniedzamie mērķi

Baldones novada attīstības programmas nosaka vidēja
termiņa mērķus un prioritātes nākamam ES plānošanas periodam – 2014.–2020. gadam. Programma definē pašvaldības
politiku un vienlaikus iezīmē sadarbības platformu Baldones
novadā esošajām institūcijām, uzņēmumiem, iestādēm un iedzīvotājiem, lai rīkotos saskaņoti ar izvirzītajām prioritātēm.

Baldones novada telpiskās attīstības perspektīva

Rīcības virzieni
RV1: Izglītība

Dzīvesvieta
Kūrorts un tūrisms
Vispārējās izglītības pakalpojumu Mūžizglītība un kvalifikācijas
attīstība novadā
ieguve

RV2: Mājoklis

Energoefektīvu mājokļu
pieejamība novadā

Izmitināšanas pakalpojumu
attīstība (viesu mājas u. c.)

RV3: Ūdenssaimniecība

Mājokļu nodrošinājums ar
Tūrisma uzņēmumu
kvalitatīvu dzeramo ūdeni
nodrošinājums ar kvalitatīvu
un notekūdeņu savākšana un
dzeramo ūdeni un notekūdeņu
attīrīšana
savākšana un attīrīšana
RV4: Siltumsaimniecība
Videi draudzīgu un
Videi draudzīgu un
energoefektīvu centralizētās
energoefektīvu centralizētās
siltumapgādes pakalpojumu
siltumapgādes pakalpojumu
pieejamība mājsaimniecībām
pieejamība komersantiem
RV5: Ceļi un ielas
Kvalitatīva un visiem satiksmes dalībniekiem droša satiksmes
infrastruktūra
RV6: Sabiedriskais transports Regulāra un intensīva sabiedriskā transporta satiksme ar Rīgu

Uz Salaspili, Rīgu

Uz Ķekavu,
Rīgu

Uz Daugmali

Uz Bausku

Uz Vecumniekiem,
Daugavas kreisā
krasta pašvaldībām

Uz Iecavu

autoceļi

tūrisma, aktīvās atpūtas un dabas teritorijas

Baldones pilsēta,
novada nozīmes
attīstības centrs
ražošanas
uzņēmumi

Būtiskākie nākotnes
faktori

Iedzīvotāju skaita saglabāšanās
un pakāpenisks palielinājums, informācijas un mobilitātes nozīmes
pieaugums, resursu sadārdzināšanās, un veselīga dzīvesveida un pārtikas, un veselības vērtības celšanās.

saimnieciski
aktīvās lauku
teritorijas
potenciālās teritorijas
ražotņu izvietošanai

Vīzija

2030. gadā “Zaļā Baldone” ir
labi pazīstams novads visā Latvijā. Tas piedāvā kvalitatīvi atšķirīgu un komfortablu vidi dzīvošanai, darbam un aktīvajai atpūtai
Pierīgā.
Tas ir ar kvalitatīviem pub-

Mobilitāte
Augstākās un
profesionālās izglītības
sasniedzamība Rīgā
“Otrās mājas” Rīgas
iedzīvotājiem (dzīvoklis
Rīgā – māja Baldonē)
-

Videi draudzīga uzņēmējdarbība
Mūžizglītība un kvalifikācijas ieguve;
uzņēmējdarbības un apmācības

-

Videi draudzīgu un energoefektīvu
centralizētās siltumapgādes pakalpojumu
pieejamība komersantiem

Ilgtermiņa mērķi (2030.)

IM1: Ērta un veselīga dzīvesvieta Pierīgā
IM2: Gudri apsaimniekoti
dabas resursi (meži, minerālūdens, dūņas u. c.) – pamats vietējai ekonomikai un brīvdienu
atpūtas piedāvājumam Pierīgā

Uzņēmumu nodrošinājums ar kvalitatīvu
dzeramo ūdeni un notekūdeņu savākšana
un attīrīšana

Transporta infrastruktūras attīstība līdz uzņēmumiem un ražošanas
teritorijām
Regulāra un intensīva sabiedriskā transporta satiksme ar Rīgu un
apkārtējiem novadiem;
iekšējie novada gājēju un velo maršruti

RV7: Teritoriju labiekārtošana
• Droša, tīra un pieejama publiskā ārtelpa
(tostarp zaļā publiskā
• Energoefektīvs apgaismojums
infrastruktūra)
• Meža teritoriju izmantošana – pastaigu un aktīvās atpūtas takas, piknika vietas
RV8: Kultūra
Aktīva vietējā kultūras dzīve;
Kultūras pasākumi tūrisma
Kultūras dzīves
uz personības attīstību vērsta
piedāvājuma papildināšanai
pieejamība Rīgā
amatierkolektīvu darbība
RV9: Sports
Aktīva vietējā sporta dzīve,
Baldones vidusskolas sporta
Sporta dzīves
iedzīvotāju fiziskā veselība;
bāze un sporta pasākumi tūrisma pieejamība Rīgā
profesionālās ievirzes sporta
piedāvājuma papildināšanai
skolas izveide
RV10: Sociālā joma
Uz klientu vērsta, sociālā
Sociālās aprūpes pakalpojumu
Baldones sociālo
(un veselības aprūpes
palīdzība
dažādošana, izmantojot
pakalpojumu pieejamība
pieejamība)
dziednieciskos dabas resursus
citu pašvaldību
sociālajiem klientiem
RV11: Sabiedriskā kārtība
Nodrošināta sabiedriskā kārtība un drošība Baldones novadā
RV12: Pašvaldības pārvalde Kompakta, efektīva un iedzīvotājiem tuva pašvaldības pārvalde
un sabiedrības līdzdalība
RV13: Uzņēmējdarbības
Darbaspēka pieejamība, veidojot Kopuzņēmumi un PPP projekti
Mobilitātes risinājumu
veicināšana
iedzīvotājiem pievilcīgu dzīves kūrortsaimniecības izveidei;
komercializēšana un IT
vietu Baldones novadā
Baldones vārda popularizēšana, risinājumi (autobuss,
teritorijas mārketings un
velosipēdi, taksometri
informatīvās vides veidošana
u. c.)

liskajiem pakalpojumiem, videi
draudzīgiem uzņēmumiem un
ērtām transporta saiknēm ar
Rīgu.
Pateicoties bagātajiem dziednieciskajiem dabas resursiem
un mežiem, Baldones novads ir
iecienīta īso brīvdienu aktīvās
atpūtas vieta Pierīgā – brīvdabas
“zaļais stadions”.

Darbinieku mājoklis

Ilgtermiņa prioritātes
(2030.)

IP1: Labi apmaksātas vietējās
darbavietas
IP2: Izglītots cilvēks

Vidēja termiņa mērķi
(2014.–2020.)

VM1: Novada līmeņa publisko pakalpojumu un transporta
infrastruktūra
VM2: Kūrortpilsētai atbilstoša publiskā ārtelpa

Vidēja termiņa prioritātes
(2014.–2020.)
VP1: Dzīves vieta
VP2: Mobilitāte
VP3: Kūrorts un tūrisms

Kultūras pasākumu komercializēšana
(festivāli, koncerti u. c. masu pasākumi)
Sporta pasākumu komercializēšana
(sacensības, turnīri, u. c. pasākumi)
Sociālās un veselības aprūpes,
veselības atjaunošanas pakalpojumi kā
uzņēmējdarbības veids

Investīcijām piemērotu teritoriju
attīstīšana sadarbībā ar privāto sektoru;
PPP projekti

VP4: Videi draudzīga uzņēmējdarbība

Stratēģiskie investīciju
projekti (2014.–2020.)

• Baldones vidusskolas rekonstrukcija
• Baldones pilsētas ielu rekonstrukcijas 1. kārta un novada
nozīmes pašvaldības ceļu rekonstrukcija
• Baldones pilsētas ūdenssaimniecības 2. kārta
• Baldones kūrorta pilsētvides
revitalizācija
• Kultūras centra rekonstrukcija
• Pirmsskolas izglītības iestādes
rekonstrukcija

“Riekstukalnā” norisinājās Baldones atklātais čempionāts
distanču slēpošanā garajās distancēs
3. martā Baldonē, slēpošanas bāzē “Riekstukalns”,
norisinājās Baldones atklātais čempionāts distanču
slēpošanā garajās distancēs.
Sievietēm tā bija 10 km, bet
vīriešiem – 20 km.
Sacensību dalībnieki savstarpēji sacentās 9 vecuma grupās –
gan sievietes, gan vīrieši. Kā
noteica sacensību reglaments,
apbalvo ātrākās sešas sievietes

10 kilometros un vīriešus 20 kilometros ar kausiem un Fischer
balvām!
Izsakām pateicību slēpošanas
bāzes “Riekstukalns” komandai –
īpaši Ervīnam Kešuro, Vitālijam
Skrebelim un viņa palīgiem – par
atbalstu, darbu un entuziasmu
sacensību organizēšanā! Paldies
arī mūzikas speciālistam Rihardam Snikusam!
Edgars Brigmanis

Absolūtajā vērtējumā sešas
ātrākās sievietes 10 km
1. vietā Māra Leitāne – 27:54
2. vietā Laima Leitāne – 30:47
3. vietā Rūta Patmalniece – 33:14
4. vietā Linda Zvaune – 39:52
5. vietā Baiba Ciseļonoka – 21:43
6. vietā Santa Krauja – 54:53

Absolūtajā vērtējumā seši
ātrākie vīrieši 20 km
1. vietā Jānis Teteris – 46:07
2. vietā Edgars Brigmanis – 47:30
3. vietā Lauris Bitenieks – 49:14
4. vietā Matīss Ludboršs – 49:23
5. vietā Hardijs Šefanovskis – 53:07
6. vietā Valdis Kokorišs – 55:46
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Amatnieki un
mājražotāji
iesaistās
starptautiskā
projektā
Lauku atbalsta dienesta
piedāvātā iespēja – finansējums Starptautiskās sadarbības veicināšanai – rosināja
biedrību “Baldones Partnerība” iesaistīties aizraujošā
projektā “Inovatīvas uzņēmējdarbības veicināšana lauku
apvidos”. Baldones amatnieki
un mājražotāji sarosījušies, lai
apmainītos pieredzē ar Radvilišķu (Lietuva) un Saint-Seinel’Abbaye (Francija) amatniekiem un mājražotājiem.
“Starptautiskais
trīspusējais
sadarbības projekts ļaus ne vien
savstarpēji iepazīties, bet arī piedalīties tirdziņos un izstādēs, dalīties
pieredzē un apmainīties idejām visās trijās projekta partneru valstīs,”
saka biedrības “Baldones partnerība” vadītāja Inese Lagzdiņa.
Jau šovasar Baldones pilsētas
svētku laikā notiks pirmais šī projekta pasākums – Starptautiskās
amatnieku dienas. Baldonē sagaidīsim Lietuvas un Francijas amatnieku un mājražotāju delegācijas,
bet 2013. gada vasarā dosimies uz
Lietuvu un Franciju. Katrā valstī
plānotas sešas notikumiem piesātinātas dienas – gan amatu dienas – gadatirgi, gan konferences,
gan viesošanās pie amatniekiem.
Projektā tiks arī izveidots kopējs – Latvijas, Lietuvas un Francijas – elektroniskais veikals, kur
amatnieki un mājražotāji varēs
prezentēt savu produkciju. Tāpat
taps kopīgs katalogs latviešu, lietuviešu, franču un angļu valodā,
kurā varēs iepazīt ne tikai meistarus, bet arī viņu paveikto.
Ineses Lagzdiņas vadībā Baldones amatnieki un mājražotāji jau ir tikušies ne reizi vien un
sākuši gatavošanos vērienīgā
projekta realizēšanai. Tiek plānots, spriests, domāts, rakstīts un
zīmēts. Šīs tikšanās reizes ir darbīgas, optimistiskas un radošas –
tādas kā paši amatnieki!
Savā pulkā gaidīsim arī citus
amatniekus un mājražotājus, kuriem šis projekts šķiet interesants!
Pieteikumus gaidīs biedrības
“Baldones Partnerība” vadītāja
Inese Lagzdiņa: tālr. 26328940,
e-pasta adrese inese.lagzdina@
baldone.lv.

Rīgas Apriņķa Avīze

2012.gada Piektdiena,
marts 15. aprīlis, 2011

Mūsu novads izstādē “Balttour 2012”
Šogad pirmo reizi Baldones, Ķekavas un Salaspils novadi ar kopēju tūrisma stendu
piedalījās 19. starptautiskajā tūrisma izstādē “Balttour
2012”, kas norisinājās no
10. līdz 12. februārim Rīgā,
Ķīpsalas izstāžu hallē.
Trīs kaimiņu novadus varēja iepazīt hallē “Apceļo Latviju!”.
Izstādes pirmajā dienā stenda
svinīgajā atklāšanā piedalījās arī
Baldones, Ķekavas un Salaspils
novadu pašvaldību vadītāji – attiecīgi Karina Putniņa, Roberts
Jurķis un Raimonds Čudars, kā
arī tūrisma un kultūras darbinieki, novadu tūrisma objektu un
uzņēmumu pārstāvji.
Visas trīs tūrisma izstādes dienas Baldones, Ķekavas un Salaspils novada stendā sevi prezentēja
novadu tūrisma objekti un uzņē-

mumi. Baldoni izstādē pārstāvēja
mūsu unikālais objekts – Baldones LU AI Astrofizikas observatorija. Zinātnes un tūrisma objekta
pārstāvji Ilgmārs Eglītis un Vija
Eglīte 11. un 12. februārī izstādes
apmeklētājus ar nesen iegādātā
planetārija palīdzību aicināja iepazīt zvaigznes un planētas, kā arī
pastāstīja par iespēju šos objektus
skatīt Baldones observatorijā caur
varenā Šmita teleskopu.
Izstādes apmeklētāji stendā
bez maksas varēja saņemt Baldones, Ķekavas un Salaspils kopējo
tūrisma karti, kā arī atsevišķus informācijas materiālus par visu trīs
novadu tūrisma objektiem. Baldone piedāvāja atsevišķus bukletiņus par Balto pili, Mercendarbes muižu un Baldones Mākslas
skolu. Stendā viesiem bija iespēja
iegūt informāciju par tūrisma objektiem un uzņēmumiem, uzzināt

par lielākajiem pasākumiem novados un uz diviem stendā esošajiem ekrāniem noskatīties video
prezentācijas par tūrisma objektiem un uzņēmumiem.
Atbildot uz āķīgiem jautājumiem par Baldones novadu,
stenda viesi savā īpašumā varēja
iegūt dāvanu kartes uz “Riekstukalna” un “Mežkalnu” slēpošanas
kalniem. Balvas izstādes apmeklētājiem laipni atvēlēja abi minētie
Baldones novada tūrisma objekti.
Paralēli aktivitātēm tūrisma
stendos uz “Balttour” lielās skatuves izstādes gaitā uzstājās aptuveni
500 dejotāju, muzikantu, dziedātāju, pašdarbības kolektīvu, tostarp Baldones, Ķekavas un Salaspils pārstāvji. Piektdien, 10. februārī, vienu no krāšņākajiem
Baldones novada tūrisma objektiem – Balto pili – prezentēja Baldones Mūzikas skolas koklētājas

Līva Krūziņa un Beāte Anstranga.
Divas dienas, 10. un 11. februārī, izstādes apmeklētājus ar savu
enerģisko priekšnesumu priecēja
arī E. Veizāna modes deju studijas Baldones hip-hop un break
dance apvienotā deju grupa.
Pēc izstādes “Balttour” organizatoru sniegtās informācijas, šogad
izstādi apmeklēja 23 000 interesentu, no kuriem 4500 bija tūrisma
profesionāļi un aicinātie klienti.
Paldies māksliniekiem, kas
bija drosmīgi un piekrita uzstāties
uz lielās izstādes skatuve, pārstāvot Baldones novadu, Baldones
LU AI observatorijas darbiniekiem par aktivitātēm stendā, kā
arī “Riekstukalna” un “Mežkalnu”
slēpošanas kalniem par balvām
stenda apmeklētājiem.
Elīna Brigmane,
Baldones novada Domes
tūrisma organizatore

Ko mēs varam mācīties no Līgatnes novada
Marta sākumā neliela darba grupa pēc deputāta Raimonda Audzera iniciatīvas
apciemoja Līgatnes novada
pašvaldību. Līgatnes novadu
izvēlējāmies tādēļ, ka tas ir līdzīgs Baldones novadam gan
teritorijas, gan iedzīvotāju
skaita ziņā. Mūs laipni sagaidīja un visu izstāstīja un izrādīja Līgatnes Domes priekšsēdētājs Ainārs Šteins.
Mērķis bija dalīties novada
apsaimniekošanas pieredzē un
iepazīties ar Līgatnes novada
Domes darbu un ar SIA “Rehabilitācijas centra “Līgatne””
darbību, ko savulaik pašvaldība
pārņēma no Cēsu rajona padomes. Bija jautājums – vai šai iestādei pastāvēt vai ne. Tieši šajā
laikā sākās visiem zināmā krīze,
un pašvaldībai bija jāizlemj – vai
iestādi likvidēt vai tomēr atstāt.
Visiem Līgatnes deputātiem
priekšā bija liels pārdomu mirklis. Tomēr viņi pieņēma revolucionāru lēmumu un iestādi saglabāja. Tā 74 novada iedzīvotājiem nodrošinot darbu. Sākumā
iestādē tika ieguldīti Ls 40 000.
Pašlaik rehabilitācijas centrs
veiksmīgi strādā, un, piesaistot
gan ES, gan arī savējos līdzekļus,
kas nopelnīti pēdējos gados, ir
rekonstruēti 2 stāvi.
Rehabilitācijas centra “Līgatne” prioritārā nozare ir rehabilitācija. Tajā nodarbināti 74 strādājošie, gadā apkalpo 1200 pa-

cientu – 30 % valsts, 70 % maksas, bet vietējiem iedzīvotājiem
pakalpojumus sniedz par valsts
izcenojumiem. Bijām pārsteigti,
ka procedūrām izmanto arī Baldones dūņu ekstraktu. Daļai no
mūsu novada deputātiem radās
doma, ka varētu Baldonē izveidot nelielu rehabilitācijas centru
vecās slimnīcas korpusā vai Mercendarbes muižas kompleksā. Šis
unikālais muižas ansamblis tagad
pēc bērnunama likvidācijas ir neizmantots. Jauku būtu, ja Baldones dūņu vannas varētu saņemt
mūsu novada iedzīvotāji. Viņiem
nebūtu jābrauc uz citām republikas sanatorijām un par bargu
naudu jāpieņem mūsu pašu Baldones dūņu aplikācijas.
Līgatnes novadā rūpējas par
iedzīvotājiem un jauno paaudzi,
piemēram, nesen pieņemts lēmums, ka tiem skolēniem, kas
mācās uz 8, tiek piešķirtas brīvpusdienas.
Ciemojāmies arī tikko atjaunotajā vēsturiskajā kultūras namā, kas pēc projekta un
skatuves lieluma ir identisks
mūsu vecajam kultūras namam.
2011. gada 15. jūlijā tika īstenots
projekts “Līgatnes novada kultūras nama rekonstrukcija”, Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai Lauku attīstības programmas pasākumā “Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ar atbalsta intensitāti ir
90 %. Būvdarbu kopējā summa
bija Ls 115 107. Tika nomainīts

jumts, veikts telpu iekšējais remonts un atjaunots Latvijas laika
sienu gleznojums.
Pašvaldība intensīvi izmanto ES piešķirto projektu naudu.
Vienlaikus norit 2 lieli projekti
un aptuveni 10 mazi projekti.
Lielas ES projektu naudas tika
izmatotas tūrisma objektu sakārtošanā. Tika izveidots tūrisma
informācijas centrs, atjaunoti
vēsturiskie tiltiņi un izveidotas vairākas izziņas dabas takas.
Tam nebūs tieša atdeve, bet gan
pastarpināta – vietējie amatnieki

varēs vairāk realizēt pie sakārtotajiem tūrisma objektiem savus
ražojumus, attīstīsies vietējie mazie uzņēmumi un radīsies saistībā ar tūrisma nozares attīstību
jaunas darbavietas. Cilvēkiem
nebūs jāiet uz pašvaldību lūgt
pabalstus. Līdzīgs modelis varētu noderēt arī Baldonei. Jācer, ka
nākotnē mūsu pilsētā varētu atgriezties tā rosība, kas bija pirms
pāris desmitiem gadu.
Līgatni neklātienē var aplūkot
www.ligatne.lv.
Raimonds Audzers

27. martā plkst. 10.00
Baldones novada Domes ēkā,
“Pārupēs”, Sēžu zālē notiek seminārs

Aktualitātes mežu īpašniekiem
un lauksaimniekiem.
Izmaiņas nodokļu un grāmatvedības
normatīvajos aktos.

Darba kārtībā:
1) grozījumi Meža likumā un izmaiņas Valsts meža dienesta
darba organizācijas kārtībā;
2) ES finansējuma piesaistes iespējām mežsaimniecībā;
3) izmaiņas grāmatvedības un nodokļu normatīvajos aktos;
4) gada ienākumu deklarācijas aizpildīšana. Informācija par
elektronisko deklarēšanās sistēmu (EDS) VID;
5) valsts un ES atbalsts lauksaimniecībā un lauku attīstībā
2012. Gadam.
Tiek aicināti visi interesenti!
Papildu informācija pa tālruni 67932025, 26328940 vai e-pasta
adresi linesa@inbox.lv
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Biedrība “Baldones
Partnerība” izsludina
III projektu pieņemšanas
kārtu EZF projektiem
Biedrība “Baldones Partnerība” izsludina atklāta konkursa
projektu iesniegumu pieņemšanas
3. kārtu Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta
ieviešanai Latvijā 2007.–2013. gadam pasākuma “Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros
apstiprinātās vietējās attīstības
stratēģijas ieviešanai.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2012. gada 5. aprīļa
līdz 7. maijam.
III kārtā pieejamais publiskais
finansējums ir Ls 49 900,24.
Projektu iesniegumi jāiesniedz
biedrības “Baldones Partnerība” birojā
“Pārupes”, Baldones novadā, Baldonē,
LV-2125, tālrunis 67932025, 28347211.
Projektu iesniegumu pieņemšana
notiks Rīcības programmas Eiropas
Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.–2013. gadam pasākuma “Teritorijas attīstības stratēģiju
īstenošana” aktivitāšu “Ciematu, kuros
veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība” un “Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītas maza mēroga
infrastruktūras un pakalpojumu attīstība” ietvaros šādām rīcībām:
2.2.1. Rīcība: “Zivsaimniecībai
nozīmīgo teritoriju atjaunošana un
attīstība”. Pieejamais finansējums
Ls 31 229,74.
Rīcības mērķis: uzlabot infrastruktūru no zivsaimniecības atkarīgajās teritorijā, tādā veidā nodrošinot iedzīvotāju vajadzībām atbilstošu
pakalpojumu kvalitāti un pieejamību, kā arī veidojot ekonomisko potenciālu teritorijas attīstībai.
Plānotās darbības: rīcības ietvaros tiks atbalstīti projekti, paredzot
partnerības teritorijā īstenot sekojošas aktivitātes:
• pašvaldību ceļu būvniecība vai rekonstrukcija – var īstenot tikai pašvaldība.
• vietējas nozīmes brīvā laika pavadīšanas, sporta un kultūras objektu
būvniecība vai rekonstrukcija – var
īstenot vietējā pašvaldība, zemnieku
vai zvejnieku saimniecība vai komersants, atvasināta publiska persona
(izņemot vietējo pašvaldību), kuras
kompetencē ir zivju krājumu atražošana, biedrība vai nodibinājums;
• teritorijas labiekārtošana – var īstenot vietējā pašvaldība, zemnieku vai
zvejnieku saimniecība vai komersants, atvasināta publiska persona
(izņemot vietējo pašvaldību), kuras
kompetencē ir zivju krājumu atražošana, biedrība vai nodibinājums.
Vienā projektā var iekļaut vienu vai
vairākas iepriekš minētās aktivitātes, ievērojot projekta pretendenta atbilstību
katrai no aktivitātēm (resp. – pašvaldība
var iekļaut visas trīs aktivitātes, visi pārējie pretendenti – otro un trešo).
2.2.2. Rīcība “Zivsaimniecības
un tūrisma infrastruktūras un pakalpojumu attīstība zivsaimniecībai nozīmīgajās teritorijās”. Pieejamais finansējums Ls 18 670,50.
Rīcības mērķis: zivsaimniecības
darbībām nepieciešamās infrastruktūras un zivsaimniecības nozares attīstībai
nepieciešamo pakalpojumu attīstīšana.
Plānotās darbības: rīcības ietvaros
tiks atbalstīti projekti, darbības, kas sais-

tīti ar zivsaimniecību, ūdeņu, to dzīvo
resursu saglabāšanu, apsaimniekošanu
un izmantošanu, paredzot partnerības
teritorijā īstenot šādas aktivitātes:
• tūrisma pakalpojumu dažādošana vai
pielāgošanu personām ar funkcionāliem traucējumiem. Aktivitātes mērķis:
dažādot tūrisma pakalpojumus, kas
rada pievienoto vērtību vietējam produktam no zivsaimniecības atkarīgās
teritorijās, kā arī pielāgot tos personām
ar funkcionāliem traucējumiem;
• Vides aizsardzības investīcijas tūrisma objektā. Aktivitātes mērķis:
nodrošināt vides aizsardzības prasību ievērošanu tūrisma objektos, kas
atrodas no zivsaimniecības atkarīgajā teritorijā;
• Pakalpojumi zivsaimniecībai. Aktivitātes mērķis: veicināt ar zivsaimniecību saistīto pakalpojumu uzlabošanu
un pilnveidošanu, uzlabojot teritorijas
ekonomisko attīstību un ūdens resursu
lietderīgu izmantošanu.
Šīs rīcības apakšaktivitātes var īstenot komersants, biedrība vai nodibinājums, atvasināta publiska persona
(izņemot vietējo pašvaldību), kuras
kompetencē ir zivju krājumu atražošana, zemnieku vai zvejnieku saimniecība. Izņemot, ar tūrismu saistītas infrastruktūras vai pakalpojumu
attīstībai – zemnieku vai zvejnieku
saimniecība vai komersants, kurš ir
tūrisma pakalpojumu sniedzējs un
kura izvērsts pakalpojumu apraksts
ir ietverts tūrisma bukletā vai vietnē
internetā, ko izveido ar tūrisma jomas
popularizēšanu saistīta institūcija.
Projektu īstenošanas ilgums
2 gadi pēc LAD lēmuma par projekta
iesnieguma apstiprināšanu.
Attiecībā uz visiem projektiem zemnieku vai zvejnieku saimniecībai, komersantam, fiziskai personai, biedrībai
un nodibinājumam maksimālā attiecināmo izmaksu summa viena projekta
īstenošanai nepārsniedz 20 000 latu.
Katrā rīcībā iesniegtie projekta
iesniegumi tiks vērtēti pēc kopīgiem
kritērijiem: projekta iesniegumu
elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar elektronisko parakstu un
apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktā
kārtībā iesniedz lad@lad.gov.lv.
Ar Vietējās attīstības stratēģiju, rīcību mērķiem, plānotajām darbībām,
projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties Baldones
novada Domes ēkā “Pārupēs”, 207. kab.,
Baldones novadā, kā arī Lauku atbalsta
dienesta vietnē www.lad.gov.lv, biedrības “Baldones Partnerība” vietnē
www.baldonespartneriba.lv un Baldones pašvaldības vietnē www.baldone.lv.
Kontaktinformācija:
Elīna Brigmane, biedrības “Baldones
Partnerība” EZF programmas administratīvā vadītāja, Tālr. 67932025,
e-pasta adrese elina.brigmane@inbox.lv
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Biedrība “Baldones Partnerība” izsludina III projektu
pieņemšanas kārtu ELFLA projektiem
Biedrības “Baldones Partnerība”
paziņojums

Biedrība “Baldones Partnerība”
izsludina atklāta konkursa projektu
iesniegumu pieņemšanas III kārtu
Lauku attīstības programmas 2007.–
2013. gadam pasākuma “Vietējās
attīstības stratēģijas” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2012. gada 5. aprīļa
līdz 2012. gada 7. maijam.
III. kārtā pieejamais publiskais
finansējums ir Ls 67 479,77.
Projektu iesniegumi jāiesniedz
biedrības “Baldones Partnerība”
birojā 207. kab., “Pārupēs”, Baldones novadā, Baldones pagastā,
LV-2125 Inesei Lagzdiņai, tālrunis67932025, 26328940, e-pasta adrese
inese.lagzdina@baldone.lv
Projektu iesniegumu pieņemšana Lauku attīstības programmas
2007.–2013. gadam 4. ass 4.1.3.
pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstību stratēģiju
īstenošanas teritorijā” ietvaros šādām aktivitātēm un rīcībām:
1. Aktivitāte: “Iekārtu, tehnikas,
aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma
iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai
vietējiem iedzīvotājiem.
2.1.1. Rīcība: “Pakalpojumu
pieejamībai, sasniedzamībai un
kvalitātes paaugstināšanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošana un materiāli tehniskā aprīkojuma nodrošināšana centralizētās
pakalpojumu saņemšanas vietās”
Rīcības mērķis: uzlabot dzīves
kvalitāti partnerības teritorijas iedzīvotājiem, nodrošinot daudzveidīgu
un kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību, iespējami tuvu dzīves vietai.
Paredzamie 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.
Piemēram, tiek iekārtota friziera vai
kurpnieka darbnīca (rekonstruētas un
pielāgotas telpas, sagādāts nepieciešamais inventārs un aprīkojums), kur
attiecīgais speciālists atkarībā no pieprasījuma (piemēram – divas dienas
nedēļā) sniedz savus pakalpojumus
vietējiem iedzīvotājiem. Pieejamais
finansējums Ls 3500.
Projektu īstenošanas ilgums –
2 gadi pēc LAD lēmuma par projekta
iesnieguma apstiprināšanu.
2. Aktivitāte: “Iekārtu, tehnikas,
aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma
iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu
(tajā skaitā apmācību un interešu
klubu, kultūras, vides aizsardzības,
sporta un cita brīvā laika pavadīšanas
aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” ietvaros šādā rīcībā:
2.1.2. Rīcība: “Sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai nepieciešamās
infrastruktūras izveidošana vietējiem iedzīvotājiem pieejamā attālumā un materiāli tehniskā aprīkojuma nodrošināšana un aprobācija
sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai”

Rīcības mērķis: Sekmēt sabiedrisko
aktivitāšu
pieejamību
un kvalitātes uzlabošanu laukos
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 aktivitāšu veikšanai 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.
Pieejamais finansējums Ls 54 204,91.
Projektu īstenošanas ilgums 2
gadi pēc LAD lēmuma par projekta
iesnieguma apstiprināšanu.
Projektu iesniegumu pieņemšana Lauku attīstības programmas
2007.–2013. gadam 4. ass pasākumā 4.1.1. “Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju
īstenošanas teritorijā”
3. Aktivitāte. “Iekārtu, tehnikas,
aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras
izveide lauksaimniecības produktu
ražošanai un pirmapstrādei, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, kā arī ilggadīgo augļkopības
kultūraugu (izņemot zemenes) stādu
iegāde, stādījumu balstu sistēmu,
žogu un žogu balstu iegāde, uzstādīšana un stādījumu ierīkošana”;
3.1. Rīcība: “Lauku saimniecību modernizācija”
Rīcības mērķis: attīstīt lauksaimniecības produktu ražošanu un
pirmapstrādi biedrības “Baldones
Partnerība” darbības teritorijā un atbalstīt mājražotājus, kas būtu gatavi
ražot, pārstrādāt un piedāvāt tirgum
vietējos identitātes produktus.
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,
tai skaitā 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.
Pieejamais finansējums Ls 6274,86.
4. Aktivitāte. “Iekārtu, tehnikas,
aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju
un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras
izveide lauksaimniecības produktu
pārstrādei un pirmapstrādei mājas
apstākļos, tai skaitā pašu saražotās
produkcijas iepakošanai”.
3.2. Rīcība. Lauksaimniecības
produktu pārstrāde un pirmapstrāde mājas apstākļos:
Rīcības mērķis: attīstīt lauksaimniecības produktu pārstrādi un pirmapstrādi mājas apstākļos biedrības “Baldones Partnerība” darbības teritorijā.
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.
Pieejamais finansējums Ls 3500.
Ir iespēja projekta iesniegumu
arī elektroniska dokumenta formā,
parakstītu ar elektronisko parakstu
un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktā
kārtībā. To iesniedz Lauku Atbalsta
dienestā. Elektroniskā pasta adrese
lad@lad.gov.lv.
Ar Vietējās attīstības stratēģiju, rīcību mērķiem, plānotajām darbībām,
projektu vērtēšanas kritērijiem un
minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties “Pārupēs”, Baldones novads, 207. kab.,
pirmdienās un ceturtdienās no
plkst. 8.30 līdz 17.00, Lauku atbalsta dienesta vietnē www.lad.gov.lv un
vietnē www.baldonespartneriba.lv.

Inese Lagzdiņa,
biedrības “Baldones Partnerība”
valdes priekšsēdētāja

Baldones dārzu mīļotājiem
Piedāvājam Baldones novada iedzīvotājiem piedalīties
Dārzkopju kulbiņa veidošanā.
Pirms Dārzkopju klubiņa izveidošanas vēlamies uzzināt jūsu viedokli un ierosinājumus. Aicinām visus Baldones novada “zaļi” domājošos iedzīvotājus satikties 23. martā plkst. 18.00 Baldones novada Domes Izstāžu zālē
2. stāvā.
Tikšanās reizē pārrunāsim:
• Latvijas Dārzu biedrības piedāvātās iespējas;
• vajadzību apvienot “zaļi” domājošos Baldones novada iedzīvotājus;
• savstarpējās sadarbības priekšrocības un ieguvumus.
Izmatojot piedāvātās iespējas, celsim savu dzīves līmeni paši!

Papildu informācija pa tālruni 26835914
vai e-pastu: brause@inbox.lv
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Rīgas Apriņķa Avīze

2012.gadamarts
Piektdiena, 15. aprīlis, 2011

Muzikālā Starptautiskā sieviešu diena
Jau trešo gadu pēc kārtas
Baldones Mūzikas skolas zēni
priecēja visu paaudžu dāmas
ar īpašu veltījuma koncertu
sieviešu dienā, 8. martā. Un
nedomājiet, ka tajā skanēja
“obligātais repertuārs” – etīdes, sonatīnes un fūgas! Skaņdarbi tika īpaši iestudēti tieši
šim sarīkojumam, un šāda
pieredze jaunajiem mūziķiem
ir ārkārtīgi svarīga, jo attīsta
dažādas iemaņas, saskarsmes
prasmi, improvizācijas māku,
un ļauj paraudzīties arī citam
uz citu neierastā gaismā. Vienlaikus arī vecākiem, šoreiz gan
lielākoties mammām, tā bija
iespēja uzzināt, ko prot viņu
dēli, un arī te noteikti netrūka
pārsteigumu!

Baldones Mūzikas skolas zēni

meliņi” priekšnesumu, vienlaikus dziedot un spēlējot, kā arī
vijoļu duets Viesturs Spūlis un
Linards Kārkliņš Kārļa Eltermaņa klavieru pavadījumā. Trijatā
poļu “Krakovjaku” nospēlēja
akordeonisti Sandis Zabiļevskis, Mareks Vaičuks un Valters
Kalcenaus, bet Brāmsa “Ungāru
deja” izskanēja temperamentīgo
pianistu K. Cīruļa un A. Alkšņa
sniegumā. Ļoti centušies bija it
visi, un skaņdarbu klāstā sevišķi
uzrunāja populāras melodijas,
kā radītas šim svētku vakaram –
O sole mio (Valters Kalcenaus
un Krišjānis Cīrulis), “Ēdelveiss” (Aleksis Gauja, K. Cīrulis), Skota Džoplina “Regtaims”
(E. Plūcis, R. Odītis), bītlu Let It
Be (Markuss Bēmers, Reinis Antons) u. c. Patīkami pārsteidza
ģitāristu trio, kurā kopā ar vakara vadītājiem muzicēja Rihards
Ulmanis, atskaņojot Maikla
Oldfīlda “Mūzu” un amerikāņu
kantrī melodiju. Ar saksofona
skaņām priecēja Emīls Vilde
S. Romberga skaņdarbā Saullēkta klusums, J. S. Baha Gavoti
nospēlēja jaunais ksilofonists
Eduards Teodors Mincis, bet
visvairāk, protams, bija pianistu, to vidū Igors Šaters, Ģirts
Čugunovs, Kaspars Didrihsons,
Artūrs Vīksne u. c. Tieši pianis-

tiem, starp citu, darba bija visvairāk, jo bija jāapliecina sevi ne
tikai solopriekšnesumos, bet arī
kā pavadītājiem.
Daži mākslinieki bija parūpējušies par priekšnesuma artistiskuma kuplināšanu, kur lietā
tika liktas cepures un pat svilpe!
Tomēr pat katliņcepure nespēja
slēpt Gerdas Skrūzmanes, koncerta vienīgās meitenes, garo
bizi, kad viņa sēdās pie sitamajiem instrumentiem. Koncerta
noslēgumā par pēdējo, 28. (!),
priekšnesumu kļuva gandrīz
30 puišu kopkoris Raimonda
Paula dziesmā “Es vēlos” (solo
L. Kārkliņš), kurā aiz mazāko
klašu audzēkņiem stalti slējās arī
abi gada absolventi – 9. klases
puiši Kristaps Prūsis un bundzinieks Niks Vaivods, kuriem šis
kļuva par pēdējo sieviešu dienas
koncertu Baltajā pilī.
Pēc krāšņā sarīkojuma sajūsminātā publika, kurā bija redzami arī pāris tēti, ar ilgstošiem
aplausiem pateicās par šo lielisko dāvanu sieviešu dienā. Atliek
nopūsties, ka Mūzikas skolas zāle
ir tik maza, un ar raizēm gaidīt
23. martu, kad Baldones Mūzikas
pamatskolas audzēkņi uzjundīs
kaislības “Vecā ratiņa” sarīkojumā pārpildītajā kinoteātrī.
Daiga Mazvērsīte

Gandrīz divas stundas garo
koncertu iesāka īpašais viesis –
populārais tenors Miervaldis Jenčs, kuram divās Emīla Dārziņa
solodziesmās “Vēl tu rozes plūc”
un “Mātes gars” iejūtīgi “akompanēja” 9. klases audzēknis Kristaps
Prūsis. Bez iepriekšēja mēģinājuma trešajā skaņdarbā, neapoliešu
dziesmā “Skaistā spāniete”, Miervaldim lieliska saspēle izdevās
ar paša māsu – skolas klavieru
pedagoģi Inesi Graubu, kurai varam pateikties par šo brīnišķīgo

vakaru svētku gaisotnē. Tā nu jau
tradicionālie vadītāji bija 8. klases skolēni – Renāts Grīnfelds un
Andrievs Alksnis, kura māmiņa
Andra arīdzan bija ieguldījusi
lielu darbu scenārija tapšanā. Par
vienu no dažnedažādo ansambļu klāsta “naglām” kļuva brāļu
dueti, un tādi bija veseli trīs: topošie pianisti pirmklasnieki Reinis un Renārs Liepas nospēlēja
“Rotaļu ar bumbu”, Ernests Plūcis
uz klavierēm pavadīja brāli
Albertu, kas spēlēja ksilofonu
Mocarta “Polonēzē”, bet brāļi
Odīši – Jānis ar klarneti un Reinis pie klavierēm – atskaņoja
populāro Hercoga dziesmiņu La

donna è mobile. Reinis ar 3 dažādiem priekšnesumiem atšķirīgos
sastāvos tomēr čakluma ziņā palika 2. vietā aiz Krišjāņa Cīruļa
un A. Alkšņa, kuri piedalījās četros muzikālajos numuros. Vairāki skolēni pārsteidza ar multiinstrumentālistu talantu, piemēram,
Patriks Reisners muzicēja pie
klavierēm un sitamajiem instrumentiem, bet R. Grīnfelds, gluži
tāpat kā viņa kolēģis A. Alksnis,
rādīja atzīstamu klavieru un ģitārspēles prasmi.
Jo skaļus publikas aplausus izpelnījās pirmklasnieks
Roberts Bērziņš ar latviešu
tautasdziesmas “Kumeliņi, ku-

Atklātais Baldones
čempionāts minifutbollā

3. vieta novusā
Pierīgas sporta spēlēs

Baldones atklātais čempionāts distanču slēpošanā!

1. vieta novusa
čempionātā

Visus ziemas mēnešus dažādās
Latvijas sporta bāzēs, arī Baldonē,
norisinājās Latvijas čempionāts
novusā 2. līgā, kur Baldonieši
20 komandu konkurencē izcīnīja
1. vietu! Apsveicam! Līdz ar to,
nākamajā sezonā baldonieši ir
tiesīgi spēlēt 1. līgā.
Baldones komandu pārstāvēja: Edgars Siliņš, Fjodors Iļins,
Ainis Bilinskis, Edmunds Jaloveckis, Modris Ķipurs, Viktors
Klimatovičs.

Šā gada 26. februārī Babītes
sporta kompleksā norisinājās
Pierīgas sporta spēles novusā.
Baldonieši 10 komandu konkurencē izcīnīja augsto 3. vietu!
1. vietā Ķekava
2. vietā Babīte
3. vietā Baldone
4. vietā Ropaži
5. vietā Sigulda
6. vietā Mārupe
7. vietā Mālpils
8. vietā Saulkrasti
9. vietā Salaspils
10. vietā Sēja
Baldones komandu pārstāvēja: Biruta Siliņa, Edgars Siliņš,
Fjodors Iļins, Ainis Bilinskis.

Dambrete Pierīgā

19. februārī Babītes sporta
kompleksā norisinājās Pierīgas
sporta spēles dambretē. Baldonieši 6 komandu konkurencē izcīnīja augsto 3. vietu! Baldones
komandu pārstāvēja: Inta Vidže,
Dzintars Ņeverovskis, Vsevolods
Teterins, Raimonds Millers.
Edgars Brigmanis

Šī gada 19. februārī Baldonē, slēpošanas bāzē “Riekstukalns”, norisinājās Baldones
atklātais čempionāts distanču
slēpošanā.
Par spīti sniegputenim, kura
dēļ slēpošanas apstākļi trasē bija
apgrūtināti, sacensībās kopā piedalījās 80 dalībnieki, apmēram
līdzvērtīgi plaši pārstāvot sievietes un vīriešus. Tas pierāda, ka
aktīviem cilvēkiem arī putenis
nav šķērslis sevis uzturēšanai
labā sportiskā formā un sacensību gara baudīšanai! Sportistu
vidū bija ne tikai Baldones novada iedzīvotāji, bet arī viesi no
Rīgas un citām Latvijas vietām.
Liela daļa dalībnieku Baldones
čempionātā piedalījās arī pagājušajā gadā.
Sacensību dalībnieki savstarpēji sacentās 8 vecuma grupās –
gan sievietes, gan vīrieši. Kā arī
sacensību reglaments noteica, ka
apbalvo ātrākas sešas sievietes 5 kilometros un vīriešus 10 kilometros
ar kausiem un Fischer balvām!

FOTO: NO E. BRIGMAŅA PERSONĪGĀ ARHĪVA

Šī gada 25. februārī Baldones
sporta kompleksā norisinājās
atklātais Baldones čempionāts
minifutbolā.
Sacensību dalībnieki bija ieradušies no Rīgas, Vecumniekiem, Daugmales, Lielvārdes un,
protams, paši baldonieši, kuri
spēcīgajā konkurencē izcīnīja
1. vietu.
1. vietā Baldone
2. vietā Daugmale
3. vietā FKB (Ogre)

Izsakām pateicību slēpošanas
bāzes “Riekstukalns” komandai –
īpaši Ervīnam Kešuro, Vitālijam
Skrebelim un viņa palīgiem par
atbalstu, darbu un entuziasmu
sacensību organizēšanā! Paldies
arī fotogrāfam Edijam Palenam
un mūzikas speciālistam Rihardam Snikusam!

Absolūtajā vērtējumā sešas
ātrākās sievietes 5 km
1. v. Kitija Stesele – 16:41
2. v. Ineta Zviedre – 17:25

3. v. Laima Leitāne – 17 :55
4. v. Ingrīda Šmite – 19:03
5. v. Zanda Ņikonova – 19:50
6. v. Agnese Beināre – 20:32

Absolūtajā vērtējumā seši
ātrākie vīrieši 10 km

1. v. Nauris Zviedris – 26:38
2. v. Edgars Brigmanis – 27:36
3. v. Hardijs Šefanovskis – 29:26
4. v. Artis Zviedris – 29:30
5. v. Oskars Urbanovičs – 29:36
6. v. Sandis Svarinskis – 30:45
Edgars Brigmanis
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Regbija kluba “Baldone” aizvadītā sezona
Neliels atskats uz 2011. gadā piedzīvoto.
Aizvadītās sezonas laikā piedzīvotas lielas uzvaras un sasniegumi,
kā arī ne tik veiksmīgas sacensības
gan regbijā 7, gan regbijā 15.
Atskatu iesāksim ar regbija
15 sacensībām. Šogad sacensības
tika aizvadītas jaunā formātā, pēc
divu apļu cīņām tika noskaidrotas
pozīcijas izslēgšanas sacensībām.
Pirmās divas vietas pēc priekšsacīkstēm jau automātiski iekļuva
pusfinālos. Ceturtdaļfinālā tikās
trešo līdz sesto vietu ieguvēji. Pirmajā ceturtdaļfināla spēlē uzvaru
izcīnīja RK “Miesnieki/Ķekava”,
kuri ar rezultātu 32:0 bija pārāki
par LLU komandu. Otrajā ceturtdaļfināla spēlē tikās RK “Baldone”
un RK “Livonia”, kurā dramatiskā
dropsitienu sērijā Baldones komanda diemžēl piekāpās Livonijas
komandai. Pēc spēles vēl ilgi tika
runāts par konkrētiem tiesneša lēmumiem, kā arī par iesniegto protestu, kur Regbija federācija neuzskatīja par pienākumu sniegt atbildi. Lai arī kā, finālā SK “Kalve” bija
pārāki par RK “Eži/LMT” – 36:19,
spēlē par trešo vietu “Miesnieki”
svinēja uzvaru pār RK “Livonia” ar
37:17. Spēlē par piekto vietu trešo
reizi sezonā Baldones regbisti pieveica LLU ar rezultātu 41:31. Viens
no lielākajiem pārsteigumiem regulārajā čempionātā bija Baldones
uzvara pār RK “Miesnieki/Ķekava”.
Jauniešu sacensībās U17 vecuma grupā tika izcīnīta 2. vieta, sacensību trešais rezultatīvākais spēlētājs – Baldones spēlētājs Oskars
Zariņš. U20 vecuma grupā Baldones komandas spēlētāji devās palīgā “Miesnieku” komandai, jo pašiem pietrūka pāris spēlētāju. Līdz
ar to U20 vecuma grupā izcīnītas
zelta medaļas. Labākais spēlētājs –
Raivis Kokins (RK “Baldone”).
Sezonas rezultatīvāko spēlētāju pulkā bija arī vairāki Baldones spēlētāji. Kristaps Jakušs
bija čempionāta 3. rezultatīvākais
spēlētājs ar 101 punktu, kā arī pie
30 rezultatīvākajiem varēja atrast
Elmāra Šefanovska, Jura Leitāna
un Raivja Kokina vārdus. Simboliskajā izlasē tika iekļauts Kaspars
Jakušs. Baldones klubs arī nosauca savus labākos spēlētājus, tie
šogad bija brāļi Kaspars un Kristaps Jakuši un Jānis Zālmanis.
Vairāki treneri izteica neapmierinātību ar jauno sacensību
formātu, jo tas samazināja tā saucamo “interesanto” spēļu skaitu
sezonā, kā arī spēlētāji nebija motivēti cīnīties, jo uzvarētāji jebkurā

gadījumā tika noskaidroti sezonas
pēdējās divās spēlēs. Kā arī daudzi to min kā iemeslu regbija 15
izlases neveiksmīgajam startam
starptautiskajā arēnā. Šoreiz uz divām spēlēm sastāvā arī tika iekļauti
divi Baldones spēlētāji, tie bija brāļi Jakuši. Vairāki Baldones kluba
spēlētāji tika iekļauti jauniešu izlases rindās, U18 tie bija: Gundars
Grieķis, Mārtiņš Logins, Daniels
Polevačiks, Gatis Ramats, Valts
Sniķeris un Jānis Zālmanis. Gundars Grieķis nosaukts par labāko
spēlētāju izlases rindās. U20 izlases
sastāvā iekļuva Raivis Kokins, Elmārs Šefanovskis, Jānis Zālmanis
un Mārtiņš Logins. Raivis Kokins
iekļūst trīs labāko spēlētāju skaitā.
Lielākais notikums regbija 7
sacensībās šogad bija Eiropas
čempionāta sacensības B divīzijā.
Kādēļ lielākais? Atbilde vienkārša!
Jo tas norisinājās Latvijā. Nozīmīguma ziņā neatpalika arī Latvijas
čempionāts regbijā 7, kurš kā pērn
norisinājās 3 posmos.
Regbijā 7, kā jau ierasts, sezona
sākās Latvija kausu regbijā 7 un ar
ikgadējo, jau astoto, RK RT (“Rīgas
Tilti”) Lieldienu turnīru, tiesa gan,
tas norisinājās maija beigās, jo ap
Lieldienu laiku laika apstākļi nebija īsti piemēroti spēlēšanai. Paldies
tiek teikts RK “Baldone” par piedāvāto laukumu un tā sagatavošanu.
Turnīra idejas autors un organizators ir regbijā pazīstams cilvēks,
kas Latvijas ovālajā bumbā ir ieguldījis ļoti daudz, – Arnolds Spāde.
Nevisai veiksmīgs starts šogad padevās pēdējo 2 gadu uzvarētājiem

Baldones komandai, ļoti negaidīts
zaudējums pusfinālā LLU komandai liedza spēlēt turnīra finālā,
rezultātā jāsamierinās ar 3. vietu.
Turnīra rezultatīvākais spēlētājs ar
56 punktiem bija Kaspars Jakušs.
4. maijā tika aizvadītas pirmās
nopietnās Latvijas mēroga sacensības, Latvijas kauss regbijā 7.
Baldones komanda, gluži kā pērn,
ierindojās 2. vietā, finālā piekāpjoties “TransactPro”. Turnīra rezultatīvākais spēlētājs bija Egils Āboliņš
(RK “Baldone“). Šogad Kristaps
un Kaspars Jakuši jau bija pievienojušies pus profesionālajai komandai “TransactPro”. Pēc šī turnīra šai komandai arī pievienojas
Egils Āboliņš. Raivis Kokins pievienojas “TransactPro 2”. Līdz ar
to Baldones klubs nolemj nestartēt
Latvijas čempionātā regbijā 7.
Latvijas čempionāts regbijā
7 šogad norisinājās 3 posmos.
Visos posmos uzvaras izcīnīja
“TransactPro” komanda, līdz ar
to neapstrīdama 1. vieta Latvijas čempionātā. Kopā ar “TransactPro” Baldones spēlētāji devās
vairākos starptautiskajos turnīros uz Spāniju (Benidorma),
Nīderlandi (Amsterdama) un
Krieviju (Maskava). Maskavā
norisinājās AER Eiropas klubu
čempionu kauss, izcīnīta 7. vieta. Latvijas čempionātā Kaspars
Jakušs ar 72 gūtajiem punktiem
kļuva par otru rezultatīvāko un
tika iekļauts simboliskajā izlasē.
Pleca traumas dēļ sezonu nepabeidza Egils Āboliņš.
Vienā no lielākajiem šīs vasa-

ras notikumiem, Eiropas čempionāta finālturnīrā B divīzijā, Latvijas
regbija 7 izlase ierindojās 2. vietā.
Pirms turnīra lielas cerības tika
liktas uz Latvijas izlases uzvaru,
tomēr pēc lieliski aizvadīta turnīra
zaudējums pēdējās minūtēs Serbijas valstsvienībai. Šis zaudējums
neliedza Latvijas izlasei pakāpties
uz A divīziju, kurā nākamgad finālturnīrs norisināsies Šveicē.
Latvijas regbija 7 izlasi pārstāvēja
Kristaps un Kaspars Jakuši.
Baltijas kausa izcīņā “TransactPro” izcīnīja 2. vietu, finālā
piekāpjoties Lietuvas komandai
“Vairas” ar 19:22. Šajā turnīrā arī
piedalījās “TransactPro/Baldone” komanda, izcīnīta 6. vieta.
Samērā veiksmīgi divi turnīri padevās Baldones U20 spēlētājiem, kopā ar RK “Miesnieki”
komandu Latvijas kausā 2. vieta,
bet Rīgas čempionāta RK “Baldone” pārliecinoši uzvarot visās
spēlēs izcīnīja 1. vietu. Labākais
spēlētājs – Ričards Grieķis.
Septītnieka sacensības tika
aizvadītas arī starp augstskolām, akadēmijām un koledžām,
Baldones spēlētājus varēja manīt gandrīz vai katrā komandā.
Augstskolu kausā uzvaru izcīnīja
Elmāra Šefanovska un Kaspara
Jakuša pārstāvētā Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija. Pēc šī
turnīra regbiju iekļāva Latvijas
Augstskolu universiādē.
Raugoties nākotnē, Baldones
klubam uz nākamo sezonu ir samērā lieli plāni un cerības. Tiek
veidota konkurētspējīga koman-

da kopā ar LSPA regbija 7 sacensībām, kuras būs vienas no galvenajām Latvijā, kas cīnīsies par
čempiona titulu. Komanda vēl
startēs Latvijas čempionāta regbijā 15 gan ar pieaugušo komandu, gan arī U18 un U20 jauniešu
sacensībās. Kā arī nākamgad Latvijas vasaras olimpiādē. Tiek risinātas iespējas piedalīties kādā no
turnīriem starptautiskajā arēna.
Ervīns Dilbo (jauniešu treneris): “Kopumā ar sezonu esmu
ļoti apmierināts. Žēl, ka līdz U17
Latvijas čempiona titulam, pietrūka mazāk nekā pus solis, nākamgad centīsimies šo pus soli
sameklēt. Spēlētāji ir sapratuši,
ka, pieliekot lielākas pūles treniņos, tas vainagojas ar panākumiem sacensībās. Varu teikt
droši, ka vairāki spēlētāji no
Baldones jauniešu komandas nākamgad dosies uz Eiropas čempionātu aizstāvēt Latvijas godu
U18 junioru grupā.
Tā kā regbijs 7 ir iekļauts Vasaras olimpiskajās spēlēs 2016.
gadā Riodežaneiro, Latvija cīnīsies arī par ceļazīmi uz turieni, un
pastāv liela iespēja, ka kāds arī no
Baldones regbistiem spēs būt tur.
Regbija klubs “Baldone” vēlas
teikt lielu paldies Baldones pilsētas Domei, atbalstītājiem, vecākiem un jo īpaši līdzjutējiem,
kas mūs atbalsta mājas spēlēs
Baldones stadionā. Cerams, ka
neliksim jums nākamgad vilties
un iepriecināsim jūs ar vairāk uzvarām un patīkamiem mirkļiem.”
K. Dilbo
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Baldones jaundzimušie
Grieta Bīlmane
Adriana Roze
Marta Magone
Evelīna Paipala
Katrīna Puķīte
Roberts Marinskis
Sirsnīgi sveicam vecākus
un vecvecākus!

Rīgas Apriņķa Avīze

2012.gadamarts
Piektdiena, 15. aprīlis, 2011

Kultūras pasākumi aprīlī
25. martā plkst. 12.00 tiksimies pie piemiņas akmens politiski
represētajiem, lai pieminētu tos, kuri neatgriezās.
Lieldienu pasākumi Baldonē
9. aprīlī Otrajās Lieldienās no plkst. 10.00 skvērā pie kinoteātra
notiks Amatnieku Lieldienu tirdziņš. Ar tirgošanos, dančiem,
šūpošanos, olu ripināšanu un citām jautrām izdarībām.
Plkst. 13.00 kinoteātrī mazo dziedātāju konkurss
“Baldones cālis 2012’’. Ieeja – gardumiņi “cālēniem”.

Baldones kinoteātrī

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

Sirsnīgi sveicam
marta jubilārus!

Jānis Tērs – 92
Mirdza Rudzīte – 89
Rasma Freimane – 88
Ausma Biruta Braufmane – 87
Sofija Mileika – 86
Aleksandra Solovjova – 86
Gita Vīlipsone – 86
Zenta Brūvere – 85
Velta Radiņa – 84
Pāvels Fjodorovs – 83
Monta Lodiņa – 82
Spodra Mickus – 82
Tamāra Dolmatova – 81
Hilda Kārkliņa – 81
Margarita Kibardina – 81
Ārija Cepure – 80
Iraida Ogoreļceva – 80
Staņislava Pavlova – 80
Antoņina Sidorova – 80
Francis Bružus – 75
Austra Kobzeva – 75
Vincents Mickus – 75
Veronika Siņauska – 75
Lucija Ciseļonoka – 75
Zinaida Šenberga – 75
Edgars Grīnfelds – 70
Vitālijs Grigorevskis – 70
Donāts Igoviņš – 70
Vasilijs Rosļakovs – 70
Marija Volocka – 70

24., 25., 26., 27. martā – “Šerloks Holms: Ēnu spēle” (asa sižeta
piedzīvojumu filma, trilleris) 2 st. 8 min
30., 31. martā, 1., 2., 3. aprīlī – “Tātad karš” (asa sižeta piedzīvojumu
komēdija) 1 st. 37 min
Seansu sākums plkst. 19.00.
Iespējamas izmaiņas repertuārā. Sekojiet informācijai kinoteātrī!
Tālrunis: 67932738
30. martā VEF Kultūras pils Kamerzālē plkst. 19.00 notiks

Maestro Jāņa Dūmiņa

90. jubilejas un piemiņas koncerts

Baldones atklātais Lieldienu turnīrs
galda tenisā
Sievietēm un vīriešiem
Notiek 7. aprīlī Baldones sporta kompleksā
Pieteikšanās pa tālruni 26335442
vai pa e-pastu edgars.brigmanis@inbox.lv
līdz 5. aprīlim.
Dalībnieku reģistrēšanās
sacensību dienā
plkst. 9.00–9.30.
Sacensību sākums plkst. 10.00.
Dalības maksa – Ls 2.
Sīkāka informācija pa tālruni 26335442 vai baldone.lv sadaļā
“Sports”, kur varat skatīt arī sacensību nolikumu.

Sacenšas Pierīgas novadu skolēni
28. februārī Baldones sporta
centra vieglatlētikas zālē notika
Pierīgas novadu skolēnu sacensības vieglatlētikas 3-cīņā.

Gadatirgi 2012. gadā
Baldones tirgus laukumā:
• 25. marts;
• 15. aprīlis;
• 13. maijs;
• 10. jūnijs;
• 15. jūlijs;
• 19. augusts;
• 16. septembris;
• 14. oktobris.
Iespējamas izmaiņas, lūdzu,
sekojiet afišām!

Skolu atsaucība bija liela, piedalījās 14 skolu 24 komandas ar vairāk
nekā 150 dalībniekiem. Komandai
vērtēja 3 meiteņu un 3 zēnu rezultātus 45 m skrējienā, tāllēkšanā, pildbumbu mešanā un stafetē. Spēcīgajā konkurencē labi veicās Baldones
vidusskolas komandām.
D grupā (2000.–2001. g. dz.)
kopvērtējumā uzvarēja baldonieši (P. Dance, I. Plāte, D. Kučika,
E. Mortukāns, A. Jēgers, R. Leveika).

Individuālajā vērtējumā 39 dalībnieču konkurencē 2. vieta Paulai Dancei, 3. vieta Ievai Plātei. Arī zēni turējās godam – Emīlam Mortukānam
5. vieta, Andrejam Jēgeram 6. vieta.
C grupas (1998.–1999. g. dz.)
kopvērtējumā Baldonei 2. vieta.
Individuāli Mariannai Kļaviņai
3. vieta, L. Kalderauskim 4. vieta.
Stafetes skrējienos abas Baldones vidusskolas komandas izcīnīja uzvaras.
Prombraucot visi bija apmierināti un izteica vēlēšanos pēc
gada atkal tikties Baldonē.
G. Knohenfelds,
sacensību galvenais tiesnesis

Par kūlas ugunsgrēkiem
Katru gadu kūlas dedzināšana nodara kaitējumu ne tikai videi (rada gaisa un ūdens
piesārņojumu, noplicina zemi
un apdraud dabas daudzveidības saglabāšanu), bet arī cilvēku īpašumiem, veselībai un
pat dzīvībai.
Sen ir zināms, ka dedzināšanas laikā sadeg ne tikai kukaiņi,
vardes un cita dzīvā radība, kas,
tuvojoties pavasarim, kļūst aktīva, bet cieš arī cilvēki, viņu saimniecības ēkas, mājas un mežs. Ja
uguns iekļūst sausajās niedrēs,
mirt nākas daudziem putniem,
kuriem niedrājs ir ligzdošanas
vieta. Visapkārt esošie gruzdošās
zāles izraisītie kodīgie dūmi spēcīgi piesārņo gaisu. Vislielākais
ļaunums tiek nodarīts, dedzinot kūlu lielās platībās, jo uguns
kļūst nekontrolējama.
Viens no ugunsbīstamākajiem periodiem Latvijā ir pavasaris, kad ik dienas tiek reģistrēts
desmitiem un pat simtiem kūlas
ugunsgrēku, kuros izdeg zeme,
sadeg ēkas un gūst apdegumus
vai pat iet bojā cilvēki. Kūlas
ugunsgrēki nereti pāriet pamežā
un mežā, kur to dzēšana ir ļoti
apgrūtināta. Sausās zāles degšana
nesakoptās ceļmalās un dzelzceļa tuvumā dūmu un miglas dēļ
bīstami apdraud ceļu satiksmes
dalībniekus.
Kūlas ugunsgrēku dzēšana
ir fiziski smaga un pat bīstama
ugunsdzēsējiem – nav ūdens un
piebraucamo ceļu, ugunsdzēsēji ir
spiesti lauzt mašīnas, braucot pāri
arumiem un grāvjiem, strādāt garas stundas tiešā uguns tuvumā
un stipros dūmos. Intensīvas kūlas dedzināšanas periodos Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) izsaukumu skaits
pārsniedz 300 reižu diennaktī
(parasti aptuveni 30), kas nopietni
apdraud ugunsdzēsēju palīdzības
laicīgu saņemšanu citās nelaimēs.

Kūlas ugunsgrēki var izcelties
tur, kur ir nesakopti lauki, rudenī neappļautas ceļu un dzelzceļa malas, zālē ieaugušas mājas.
Kūlas ugunsgrēku nav vai arī to
skaits ir neliels, ja teritorija ir
sakopta un zāle appļauta. Katrs
zemes īpašnieks vai lietotājs ir
atbildīgs par savā īpašumā notiekošo, arī tad, ja normatīvo aktu
pārkāpumu viņa īpašumā ir izdarījis kāds cits. Tāpēc īpašniekiem
(lietotājiem) pašiem vajadzētu
pievērst uzmanību sava īpašuma
uzraudzībai, lai citu personu dēļ
nerastos kaitējums īpašumam.
Vēršam uzmanību, ka Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodekss paredz administratīvo atbildību par kūlas dedzināšanu (naudas sodu no divsimt līdz piecsimt
latiem vai piemēro administratīvo
arestu uz laiku līdz piecpadsmit
diennaktīm), kā arī par zemes
apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu un zāles nepļaušanu,
lai novērstu kūlas veidošanos
(naudas sodu fiziskām personām
no simt līdz piecsimt latiem, bet
juridiskām personām – no piecsimt līdz divtūkstoš latiem). Turklāt par ugunsdrošības noteikumu tīšu pārkāpšanu ir paredzēta
kriminālā atbildība (naudas sods,
arests, piespiedu darbs, brīvības
atņemšana).
Ņemot vērā minēto, VUGD
Rīgas reģiona pārvalde atgādina, ka ikvienas personas pienākums ir nepieļaut ugunsgrēka
izcelšanos vai darbības, kas var
novest pie ugunsgrēka. Objekta
teritoriju sistemātiski jāattīra no
degtspējīgiem atkritumiem, bet
ap ēkām 10 metrus platu joslu
attīra no sausās zāles un nenovākto kultūraugu atliekām. Zemes īpašniekiem (valdītājiem)
jāveic nepieciešamie pasākumi,
lai teritorijā nenotiktu kūlas
dedzināšana.
VUGD Rīgas reģiona
pārvalde

Mūžībā pavadīti
Agris Prūsis – 53 gadi
Skaidrīte Bunkeviča – 73 gadi
Ruta Dulmane – 84 gadi
Regīna Pētersone – 78 gadi
Izsakām patiesu līdzjūtību piederīgajiem.
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