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Baldones novada domes izdevums, www.baldone.lv
Ienākumu nodokļa
atmaksa
4. lpp.

Domes sēde notika
26. novembrī.
Finanšu un attīstības jautājumi:
• tika pieņemts lēmums abonēt
Latvijas Pašvaldību savienības
izdevumu “Logs” visiem deputātiem un bibliotēkām;
• dome noraidīja priekšlikumu
piedalīties projektā “Attīstām novadus”, ko realizē komercsabiedrība kopā ar augstskolām, jo projekta nosacījumos ir daudz nepilnību;
• dome piekrita sniegt studiju
kredīta galvojumu vienai Baldones vidusskolas speciālās izglītības skolotājai;
• dome nolēma neatļaut izmantot preču zīmi “Baldones ārstniecisko dūņu receptūras”, jo nav
sākta ārstniecisko dūņu ieguve;
• tika veikti grozījumi iepriekšējās domes sēdes lēmumā par
naudas balvas piešķiršanu pašdarbības kolektīvu vadītājiem,
nosakot balvas bruto summu,
nevis kā lēmumā bija noteikts –
pēc nodokļu nomaksas;
• dome nolēma sākt sabiedrisko apspriešanu par ūdens slaloma treniņu bāzes izveidošanu
pašvaldības īpašumā “Karūsas”
(augšējais “kolhoza” dīķis);
• dome atļāva novada basketbola sieviešu komandai izmantot
sporta kompleksa zāli treniņu
nodarbībām bez maksas;
• dome pieņēma lēmumu pārtraukt nedzīvojamo telpu līgumu
Daugavas ielā 2 (bijušās video
nomas telpa), jo nomnieks nepilda līguma nosacījumus.
Zemes lietas:
• tika piešķirta adrese īpašumam
“Smēdes”;
• dome apstiprināja zemes ierīcības projektu īpašumiem “Pūteļi -2”
un “Pilāti”;
• tika pieņemti lēmumi par pašvaldības īpašuma “Margrietas”
un “Starpgabals” sadalīšanu;
• tika pieņemts lēmums par pašvaldības īpašuma Parka iela 10
lietošanas mērķu maiņu.
Karina Putniņa,
domes priekšsēdētāja

5. lpp.

Paldies uzņēmējiem

6. lpp.

Baldones vidusskolas
notikumi
7. lpp.

Lai katrā mājā Ziemassvētku miers

Foto: Andris Grotāns

Domes
aktualitātes

Esam bagāti

Cienījamie baldonieši! Laika
ritējums ir neapturams. Diena seko dienai, nedēļa – nedēļai, mēnesis – mēnesim,
gads – gadam.
Laika izjūta mums katram ir
sava, izteikti subjektīva. Citam
tas velkas gliemeža gaitā, citam
skrien kā uz vēja spārniem, taču
neatkarīgi no tā visiem mums nākas konstatēt faktu, ka atkal viens
gads ir pagātnē. Vienam tas bijis
veiksmes un panākumu pilns, citam nesis bēdas, bet pašvaldībai
kopumā – darbīgs. Mēs priecājamies par sakopto peldvietu,
uzsāktajiem Ceriņu parka labiekārtošanas darbiem, labiekārtoto
sociālās aprūpes centra teritoriju,
atjaunotajiem celiņiem uz bērnudārzu un pie domes ēkas, īsteno-

Paziņojums

tajiem projektiem. Gandarījums
ir arī par mūsu skolu darba rezultātiem. Mūzikas skola ir labākā
interešu izglītības jomā visā Pierīgā, bet vidusskola mazo skolu
grupas reitingā ir 6. vietā Latvijā.
Labo darbu ir ne mazums, tādēļ, noslēdzot šo gadu, vēlamies
teikt paldies visiem, kas ar savu
darbu un idejām palīdzējuši ar
visu tikt galā.
Liels paldies visiem, kuri izpildījuši savu pienākumu un
godprātīgi maksājuši nodokļus,
jo tikai tā pašvaldība var gūt nepieciešamos līdzekļus visu vajadzību apmierināšanai.
Liels paldies visiem, kuri informēja domi par nekārtībām,
ieteica veicamos darbus un deva
ierosmi jauniem projektiem. Tikai visi kopā varam padarīt savu

Saskaņā ar Euro ieviešanas kārtības li
kumā noteikto ar 2014. gada 1. janvāri
Latvijas nacionālā valūta lats tiks aiz
stāts ar eiro. Lai sekmīgi nodrošinātu šo
pāreju, Baldones novada domei jāveic
izmaiņas informācijas sistēmās un pro

dzīvi šeit labāku.
Liels paldies visiem, kuri ar
sapratni pieņēma neapstrīdamo
patiesību, ka mūsu vēlmes un
vajadzības reizēm ir lielākas par
iespējām.
Liels paldies visiem, kuri čakli kopa savu sētu un māju, centās
sakopt arī tās tuvāko apkārtni,
godprātīgi pildīja savus vecāku
pienākumus.
Liels paldies visiem pašdarbniekiem, kuri godam pārstāvēja
mūsu novadu Dziesmu un deju
svētkos, kuplina katru mūsu pasākumu un nes Baldones vārdu tālāk gan mūsu valstī, gan
ārzemēs.
Visbeidzot liels paldies visu
pašvaldības iestāžu, dienestu un
domes administrācijas darbiniekiem, kuri, neskaitot savas darba

cedūrās. Ņemot vērā veicamo izmaiņu
apjomu, informējam, ka domes kase
darbu atsāks 2014. gada 7. janvārī
(otrdiena).
Lūdzam būt saprotošiem.
Domes administrācija

stundas, dara reizēm it kā citiem
nemanāmo, bet tik nepieciešamo
darbu, lai viss pašvaldībai veicamais tiktu padarīts pēc iespējas
labāk.
Lai katrā mājā ienāk Ziemassvētku miers un gaišums un
piepildās vēlmes! Lai neviens
nav piemirsts un vientuļš šajā
pārdomu un labestības laikā!
Aizmirsīsim sīkās ķildas un neapskaudīsim tos, kam, mūsuprāt,
klājas labāk, bet lūkosim, kā palīdzēt tiem, kam ir grūti! Lai katru
dienu ir kaut neliels, tomēr prieks
par to, ka esam šajā pasaulē un
mums ir dāvāts neaptverams brīnums – dzīve!
Gaišus un priecīgus Ziemassvētkus un veiksmīgu Jauno gadu!
Karina Putniņa,
domes priekšsēdētāja

Uzmanību!

25. decembrī maršrutā
Stūri–Baldone autobusa
grafiks būs kā sestdienā.
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Saistošie noteikumi nr. 29
Apstiprināti ar Baldones novada domes 2013. gada 17. decembra sēdes lēmumu (prot. nr. 8, 15. §)

Grozījumi saistošajos noteikumos nr. 3

“Baldones novada pašvaldības 2013. gada pamatbudžets un speciālais budžets”
1. Izdarīt Baldones novada pašvaldības 2013. gada 6. februāra
saistošajos noteikumos nr. 3
“Baldones novada pašvaldības
2013.gada pamatbudžets un
speciālais budžets” grozījumus
šādā redakcijā:
1. Izteikt 1. punktu šādā redakcijā:
“1. Apstiprināt Baldones novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus Ls 3 230 207
(1. pielikums).”
2. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:
“2. Apstiprināt Baldones novada pašvaldības pamatbudžeta
izdevumus Ls 3 420 951 (2. pielikums).”
3. Izteikt 1. punkta 1. pielikumu
šādā redakcijā:
“Budžeta ieņēmumu plāns
2013. gadam
Nodokļu ieņēmumi Ls 2 081
493
Ienākuma nodoklis –
Ls 1 856 371
2012. gada izpildes rezultāts
Ls 20 368
Nekustāmā īpašuma nodoklis
Ls 165 049
t. sk. par zemi Ls 123 398
par ēkām Ls 15 592
par būvēm Ls 5583
par mājokli Ls 20476
2012. gada parāds: Ls 39 705
par zemi Ls 29 705
par ēkām Ls 10 000
Nenodokļu ieņēmumi
Ls 150 485
% (procenti) no banku kontiem
Ls 300
Pašvaldības nodevas Ls 1320
Tirgus nauda Ls 2600
Būvatļaujas Ls 3300
Pārējās nodevas Ls 470
Soda naudas Ls 13 000
Pārējie ieņēmumi Ls 12 495
Nekustamā īpašuma pārdošana
Ls 117 000
Saņemtie maksājumi
Ls 130 410
Izglītības ieņēmumi Ls 42 000
Sociālie pakalpojumi Ls 88 410
Transferti no valsts budžeta
Ls 834 919
MD Mūzikas skolai Ls 51 148
MD Mākslas skolai Ls 13 546
MD vidusskola, pamatskola
Ls 589 876
MD interešu izglītībai Ls
23 990
MD pirmsskolas izglītībai Ls
52 884
MD mācību literatūras iegādei
Ls 6515
MD tautas mākslas kolektīvu
vadītājiem Ls 1319
MD asistentu pakalpojumu
nodrošināšanai Ls 1077
MD izglītojamo ēdināšanai 1.

un 2. klasē Ls 15 300
MD dziesmu un deju svētku
ēdināšanai Ls 1591
MD dziesmu un deju svētku
labāko
māksliniecisko kolektīvu laureātiem Ls 1310
Valsts budžeta dotācija (97 %
līmenī) Ls 31 734
Projekts “Trešais tēva dēls”
(bibliotēka) Ls 1225
Algotie pagaidu sabiedriskie
darbi Ls 7080
Projekts “Saliņas” Ls 15985
Projekts “Ceriņu parks”
Ls 8999
Projekts “Velo nomas punkta
izveide” Ls 2257
Projekts “Brīvā laika sporta aktivitātes” Ls 6080
Projekts bērnu centram “Baltais ērglis” Ls 3003
Maksas pakalpojumi Ls 32
900
Vecāku maksa Mūzikas skolā
Ls 7500
Vecāku maksa Mākslas skolā
Ls 4500
Īpašumu noma Ls 18450
Ieņēmumi no biļešu realizācijas
Ls 2000
Dzimtsarakstu pakalpojumi
Ls 150
Ieņēmumi no Sarkanā krusta
Ls 300
Ieņēmumi Ls 3 230 207
Atlikums uz 2013. gada 1. janvāri Ls 192 744,44
Pavisam kopā 2013. gada ieņēmumi Ls 3 422 951,44”.
4. Izteikt 2. punkta 2. pielikumu šādā redakcijā:
“Baldones novada pašvaldības
2013. gada budžeta izdevumu
plāns
Atalgojums 1100 – Ls 1 569 781
Darba devēja VSAOI, pabalsti
1200 – Ls 381 587
Komandējumi un dienesta
braucieni 2100 – Ls 3769
Pakalpojumi 2200 – Ls 617 952
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces,
biroja preces un inventārs 2300
– Ls 227 828
Izdevumi periodikas iegādei
2400 – Ls 1880
Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 2500 – Ls 2150
Dotācijas biedrībām 3200 –
Ls 4632
Procentu maksājumi Valsts kasei 4310 – Ls 34 038
Nemateriālie ieguldījumi 5100
– Ls 2245
Pamatlīdzekļi 5200 – Ls
305 879
Pensijas un sociālie pabalsti
naudā 6200 – Ls 39 688
Sociālie pabalsti natūrā 6300 –
Ls 18 827
Pārējie maksājumi un kompensācijas
iedzīvotājiem 6400 – Ls 46 645

Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti 7200 – Ls 72 550
Kredīta pamatsummas atmaksa
9000 – Ls 91 500
Kopā: – Ls 3 420 951
Kases apgrozāmie līdzekļi –
Ls 2000”.
5. Izteikt 3. punkta 3. pielikuma 01.110. (Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas),
03.600. (Pārējie sabiedriskās
kārtības un drošības pakalpojumi), 05.100. (Vides aizsardzība – atkritumu apsaimniekošana), 06.200. (Teritoriju
attīstība), 08.210. (Bibliotēkas),
08.620. (Pārējās kultūras iestādes), 090. (Izglītība (kopā)),
Pašvaldību budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti citām pašvaldībām, 09.100. (Pirmsskolas
izglītības iestāde “Vāverīte”),
09.100. (5 un 6 gadīgo apmācībai), 09.210. (Vidusskola), (Vidusskola), 09.210. (Mūzikas pamatskola), (Mūzikas pamatskola), 10.400 (Bāriņtiesa), 10.700.
(Pārējais citur neklasificēts
atbalsts sociāli atstumtām personām (Sociālais dienests)), un
10.700. (Pārējais citur neklasificēts atbalsts sociāli atstumtām
personām (Sociālās aprūpes
centrs “Baldone”)) struktūras
šādā redakcijā:
“01.110. Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas
Ls 196 947
Atalgojums 1100 – Ls 130 855
t.sk. deputātu atalgojums 1111
– Ls 16 924
Darba devēja VSAOI 1200 –
Ls 31 281
Komandējumi un dienesta
braucieni 2100 – Ls 450
Pakalpojumi 2200 – Ls 24 843
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un
inventārs 2300 – Ls 7153
Nemateriālie ieguldījumi 5100
–
Ls 500
Pamatlīdzekļi 5200 – Ls 1865
Kopā 01.110. – Ls 196 947
03.600. Pārējie sabiedriskās
kārtības un drošības pakalpojumi Ls 94 061
Atalgojums 1100 – Ls 4487
Darba devēja VSAOI 1200 –
Ls 1082
Pakalpojumi 2200 – Ls 87 412
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un
inventārs 2300 – Ls 1080
Kopā 03.600. – Ls 94061
05.100. Vides aizsardzība – atkritumu apsaimniekošana
Ls 321 132
Atalgojums 1100 – Ls 140 762
Darba devēja VSAOI 1200 –
Ls 34 170
Pakalpojumi 2200 – Ls 65 990
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces,

biroja preces un inventārs 2300
– Ls 49 620
Pamatlīdzekļi 5200 – Ls 30 590
Kopā 05.100. Ls 321 132
06.200. Teritoriju attīstība
Ls 36 0607
Atalgojums 1100 – Ls 134 230
Darba devēja VSAOI 1200 –
Ls 33 181
Komandējumi un dienesta
braucieni 2100 – Ls 100
Pakalpojumi 2200 – Ls 106869
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces,
biroja preces un inventārs 2300
– Ls 33 100
Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 2500 – Ls 2150
Dotācijas biedrībām 3200 –
Ls 500
Pamatlīdzekļi 5200 – Ls 50477
Kopā 06.200. Ls 360 607
08.210. Bibliotēkas Ls 41 768
Atalgojums 1100 – Ls 23 460
Darba devēja VSAOI 1200 –
Ls 5581
Komandējumi un dienesta
braucieni 2100 – Ls 20
Pakalpojumi 2200 – Ls 4875
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un
inventārs 2300 – Ls 1387
Izdevumi periodikas iegādei
2400 – Ls 1100
Pamatlīdzekļi 5200 – Ls 5345
Kopā 08.210 Ls 41 768
08.620. Pārējās kultūras
iestādes Ls 118 350
(Kinoteātris, kultūra)
Atalgojums 1100 – Ls 55 433
Darba devēja VSAOI 1200 –
Ls 13 721
Komandējumi un dienesta
braucieni 2100 – Ls 300
Pakalpojumi 2200 – Ls 35 721
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces,
biroja preces un inventārs 2300
– Ls 7993
Dotācijas biedrībām 3200 –
Ls 4132
Pamatlīdzekļi 5200 – Ls 1050
Kopā 08.620. Ls 118 350
090. Izglītība (kopā)
Ls 1 755 311
Atalgojums 1100 – Ls 963 493
Darba devēja VSAOI 1200 –
Ls 234 386
Komandējumi un dienesta
braucieni 2100 – Ls 2719
Pakalpojumi 2200 – Ls 262 879
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces,
biroja preces un inventārs 2300
– Ls 78 484
Izdevumi periodikas iegādei
2400 – Ls 720
Nemateriālie ieguldījumi 5100
– Ls 1000
Pamatlīdzekļi 5200 – Ls
143 715
Pensijas un sociālie pabalsti

naudā
(Transporta kompensācija skolēniem) 6200 – Ls 760
Pašvaldību budžeta uzturēšanas
izdevumu
transferti citām pašvaldībām
7210 – Ls 67155
Kopā 090. Ls 1 755 311
Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu
transferti citām pašvaldībām
7210 Ls 67 155
09.100. Pirmsskolas izglītības
iestāde “Vāverīte” Ls 388 824
Atalgojums 1100 – Ls 203 239
Darba devēja VSAOI 1200 –
Ls 48 961
Komandējumi un dienesta
braucieni 2100 – Ls 200
Pakalpojumi 2200 – Ls 113 730
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces,
biroja preces un inventārs 2300
– Ls 20 524
Izdevumi periodikas iegādei
2400 – Ls 210
Pamatlīdzekļi 5200 – Ls 1960
Kopā 09.100. Ls 388 824
Tai skaitā
09.100. 5 un 6 gadīgo apmācībai Ls 52 884
Atalgojums 1100 – Ls 42 616
Darba devēja VSAOI 1200 –
Ls 10 268
09.210. Vidusskola Ls 393 265
Atalgojums 1100 – Ls 89 995
Darba devēja VSAOI 1200 –
Ls 22 762
Komandējumi un dienesta
braucieni 2100 – Ls 100
Pakalpojumi 2200 – Ls 122 793
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un
inventārs 2300 – Ls 33 537
Izdevumi periodikas iegādei
2400 – Ls 300
Pamatlīdzekļi 5200 – Ls
123 018
Pensijas un sociālie pabalsti
naudā (transporta kompensācija skolēniem) 6200 – Ls 760
Kopā 09.210. Ls 393 265
Vidusskola Ls 455 748
(Izglītības un Zinātnes ministrijas mērķdotācija)
Atalgojums 1100 – Ls 367 272
Darba devēja VSAOI 1200 –
Ls 88 476
Kopā Ls 455748
09.210. Mūzikas pamatskola
Ls 87 538
Atalgojums 1100 – Ls 46 088
Darba devēja VSAOI 1200 –
Ls 12 097
Komandējumi un dienesta
braucieni 2100 – Ls 169
Pakalpojumi 2200 – Ls 12 886
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un
inventārs 2300 – Ls 11 628
Izdevumi periodikas iegādei
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2400 – Ls 210
Pamatlīdzekļi 5200 – Ls 4460
Kopā 09.210. Ls 87538
Mūzikas pamatskola Ls
158118
(Izglītības un Zinātnes ministrijas mērķdotācija)
Atalgojums 1100 – Ls 127 423
Darba devēja VSAOI 1200 – Ls
30 695
Kopā Ls 158 118
Mūzikas skola Ls 51 148
(Kultūras ministrijas mērķdotācija)
Atalgojums 1100 – Ls 41 219
Darba devēja VSAOI 1200 –
Ls 9929
Kopā Ls 51148
Mākslas skola Ls 41 150
Atalgojums 1100 – Ls 21 665
Darba devēja VSAOI 1200 –
Ls 5420
Komandējumi un dienesta
braucieni 2100 – Ls 1250
Pakalpojumi 2200 – Ls 4520

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un
inventārs 2300 – Ls 5795
Nemateriālie ieguldījumi 5100
– Ls 1000
Pamatlīdzekļi 5200 – Ls 1500
Kopā Ls 41150
Mākslas skola Ls 13 546
(Kultūras ministrijas mērķdotācija)
Atalgojums 1100 – Ls 10 916
Darba devēja VSAOI 1200 –
Ls 2630
Kopā Ls 13 546
10.400. Bāriņtiesa Ls 16 192
Atalgojums 1100 – Ls 11 927
Darba devēja VSAOI 1200 –
Ls 2873
Komandējumi un dienesta
braucieni 2100 – Ls 50
Pakalpojumi 2200 – Ls 702
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un
inventārs 2300 – Ls 520
Pamatlīdzekļi 5200 – Ls 120
Kopā 10.400. Ls 16 192

10.700. Pārējais citur neklasificēts atbalsts sociāli atstumtām personām (Sociālais
dienests) Ls 174 729
Atalgojums 1100 – Ls 47 014
Darba devēja VSAOI 1200 –
Ls 11 571
Komandējumi un dienesta
braucieni 2100 – Ls 130
Pakalpojumi 2200 – Ls 7281
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un
inventārs 2300 – Ls 2516
Izdevumi periodikas iegādei
2400 – Ls 60
Nemateriālie ieguldījumi 5100
– Ls 745
Pamatlīdzekļi 5200 – Ls 5717
Pensijas un sociālie pabalsti
naudā 6200 – Ls 28 828
Sociālie pabalsti natūrā 6300 –
Ls 18 827
Pārējie maksājumi un kompensācijas iedzīvotājiem 6400 –
Ls 46 645
Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti 7200 – Ls 5395
Kopā 10.700.

Ls 174 729
10.700. Pārējais citur neklasificēts atbalsts sociāli
atstumtām personām (Sociālās aprūpes centrs “ Baldone”)
Ls 209 236
Atalgojums 1100 – Ls 57 040
Darba devēja VSAOI 1200 –
Ls 13 741
Pakalpojumi 2200 – Ls 21380
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un
inventārs 2300 – Ls 45 975
Pamatlīdzekļi 5200 – Ls 67000
Pensijas un sociālie pabalsti
naudā 6200 – Ls 4100
Kopā 10.700. Ls 209 236”.
6. Izteikt 4. punkta 4. pielikumu šādā redakcijā:
“Kredīta % maksājumi Valsts
kasei 4310 – Ls 41 383
Kredīta pamatsummas atmaksa
9000 – Ls 91 500”.
Karina Putniņa,
domes priekšsēdētāja

Iespēja strīdu noregulēt
bez tiesas iejaukšanās un paātrināti
Baldones novada pašvaldības
domē un bāriņtiesā bieži vēršas iedzīvotāji, kas nav varējuši savstarpēji vienoties par
strīda noregulējumu un lūdz
padomu strīda atrisināšanā
jautājumos, ko dome un bāriņtiesa nevar atrisināt.
Vēlētos norādīt, ka Baldones novada pašvaldības domes telpās ik
nedēļu pieņem zvērināts notārs
no plkst. 9 līdz 12. Jau līdz šim
notāram bija plašas funkcijas,
bet šā gada 1. novembrī stājās
spēkā grozījumi Civilprocesa likumā un Notariāta likumā. Šie
grozījumi paredz, ka tiesas spriedumu izpildei var nodot noteiktus notariālā akta formā taisītus
līgumus.
Notariālais akts ir pamats garantēt publisku drošību personu
privāttiesiskās attiecībās, sniedzot
kompetentu palīdzību attiecību
noformēšanā, lai tās atbilst tiesībām un pušu interesēm. Tieši pie
notariālā akta sastādīšanas zvērināts notārs pilnībā var izmantot
savu juridisko kompetenci, garantēt pušu tiesību aizsardzību,
gan taisot notariālo aktu, gan ar
savu atbildību. Taisot notariālos
aktus, iesaistīto pušu griba tiek
skaidrota sasaistē ar iespējamām
darījuma sekām, kuras persona
bez juridiskām zināšanām un tiesību normu zināšanām patstāvīgi
paredzēt nav spējīga. Zvērināts
notārs ir atbildīgs par abu pušu
interešu aizstāvēšanu. Vienalga,
vai akta dalībnieki iesniedz zvē-

rinātam notāram gatavu projektu
vai vēršas ar lūgumu pie zvērināta notāra, lai viņš to sastāda, viņš
izvērtē abu pušu riskus un iespējamās tiesiskās sekas.
Ar grozījumiem Civilprocesa likumā un Notariāta likumā
noteiktiem notariāliem aktiem
(līgumiem) ir piešķirts izpildu
spēks.
Mūsu ikdienas dzīvē tas nozīmē, ka līgumam, kas ir taisīts
kā notariāls akts, un ja līgumā
uzņemtās saistības netiek pildītas, ir likumā noteikts bezstrīdu
piespiedu izpildes spēks, izmantojot notāra pakalpojumus. Šāds
līgums dod tiesības kreditoram
nevērsties tiesā, lai no parādnieka varētu piedzīt nepieciešamo
naudas summu, bet gan doties
pie zvērināta notāra, lai tas kopā
ar zvērinātu tiesu izpildītāju
sāktu līguma saistību piespiedu
izpildi.
Piešķirot notariālajiem aktiem izpildu dokumenta spēku,
tiek ne tikai daļēji atslogotas
tiesas no tām neraksturīgo pienākumu pildīšanas, t. i., izskatot lietas Civilprocesa likuma
50. nodaļā noteiktajā kārtībā,
nebūtu jāskata pieteikumi par
saistībām, kas izriet no Notariāta likuma D1 sadaļā noteiktajā
kārtībā taisītiem notariālajiem
aktiem, bet arī būtu vienkāršots
un paātrināts piedziņas process.
Līdz ar to gadījumos, kad nebūtu strīdu par izpildāmo saistību
un piedzenamajām summām,
piedzinēji varētu vērsties pie

zvērināta notāra un tad pie zvērināta tiesu izpildītāja, lai izpildītu attiecīgo saistību bez tiesas
iesaistes.
Šā likuma 107.1 panta pirmā
daļa noteic: tiesas spriedumu izpildes kārtībā izpildāmi (nododami piespiedu izpildei) šādi notariālā akta formā taisīti līgumi:
1. terminēti līgumi par naudas samaksu vai par kustamās
mantas vai dokumentu atdošanu
(piemēram, līgums par naudas
aizdošanu);
2. terminēti nomas vai patapinājuma līgumi, kas paredz nomnieka vai patapinājuma ņēmēja
pienākumu termiņa notecējuma
dēļ atstāt vai nodot nomāto vai
patapināto īpašumu (piemēram,
īres vai nomas līgums);
3. vienošanās par vienreizējiem vai periodiskiem uzturlīdzekļu maksājumiem (piemēram, līgums par uzturlīdzekļu
maksāšanu).”
Tas nozīmē, ka, ja iepriekš
minētie līgumi būs sastādīti pie
zvērināta notāra notariālā akta
formā, tajos paredzēto saistību
izpildīšanai vairs nebūs jāvēršas
tiesā, bet pie zvērināta notāra un
tiesu izpildītāja.
Šā panta otrajā daļā ir paredzēta arī atruna, kādus līgumus
nav iespējams nodot piespiedu
izpildei: Pirmajā daļā norādītie
notariālā akta formā taisītie līgumi nav nododami piespiedu
izpildei, ja tā vērsta pret valsts
vai pašvaldības īpašumu vai arī
saistība ir dzēsta ar noilgumu,

kura notecējums neapšaubāmi
redzams no paša akta.
Notariāta likuma 107.3 pants
noteic: Piespiedu izpildei var nodot Notariāta likuma 107.1 pantā
pirmajā daļā norādīto notariālo
aktu, kas atbilst šādām prasībām:
1. izpildei nododamie akta
noteikumi atbilst patērētāju tiesību aizsardzībai noteiktajām
prasībām;
2. aktā skaidri noteikta izpildāmā saistība, tās pamatsumma,
procenti, līgumsoda apmērs, kas
noteikts atbilstoši likuma noteikumiem par līgumsoda apmēra
noteikšanu un aprēķināšanu,
saistības izpildīšanas termiņi,
kārtība un nosacījumi;
3. parādnieks aktā tieši un
nepārprotami piekritis saistības
piespiedu izpildei. Pilnvarnieks
šādu piekrišanu parādnieka vārdā var dod vienīgi gadījumā, ja
viņš tam ir speciāli pilnvarots;
4. akta dalībnieki aktā norādījuši savas adreses, uz kurām
nosūtītie paziņojumi uzskatāmi
par saņemtiem.
No šī īsā skaidrojuma būtu
jāsecina, ka iedzīvotājiem ir iespēja vērsties pie zvērināta notāra un noskaidrot vai ir iespējams
nodrošināties, ka strīda gadījumā jautājumu var atrisināt bez
tiesas iejaukšanās. Tāds gadījums
varbūt visbiežāk būtu vecāku vienošanās par uzturlīdzekļu apmēru un periodiskumu.
Aija Leitāne,
Baldones pašvaldības
Juridiskā dienesta vadītāja

Atbalsts tūrisma
pakalpojumu sniedzējiem
No 2014. gada 2. janvāra līdz
2014. gada 31. janvārim tiek izslu
dināta projektu iesniegumu pie
ņemšana pasākumam “Tūrisma
aktivitāšu veicināšana”. Kopējais
pieejamais publiskais finansējums
pasākumā ir 890 000 eiro.
Projekta iesniedzējs ir tūrisma
pakalpojumu sniedzējs, kurš vis
maz vienu gadu pirms projekta
iesniegšanas ir iekļauts tūrisma
bukletā vai tīmekļa vietnē.
Pasākuma projektu īstenošanas
beigu datums ir astoņi mēneši no
Lauku atbalsta dienesta lēmuma
pieņemšanas par projektu iesnie
gumu apstiprināšanu.
Pasākuma mērķis ir veicināt ne
lauksaimnieciskās aktivitātes lauku
teritorijā, attīstot un pilnveidojot
lauku tūrismu un ar tūrismu saistī
tos pakalpojumus un infrastruktūru.
Tiks atbalstītas dažādas aktivitātes,
piemēram, peldvietu labiekārtoša
na, atpūtas taku un tiltiņu, rotaļlau
kumu, atrakciju, veloceliņu izveide
un labiekārtošana, sporta laukumu
un sporta un atpūtas būvju celtnie
cība, kas ietilpst esošā vai plānoja
mā tūrisma pakalpojumā, u. c.
Projekta iesnieguma veidlapa
un apmācību tēmas ir atrodamas
vietnē www.lad.gov.lv sadaļā “ES
atbalsts”.
Projektu iesniegumi jāiesniedz
Lauku atbalsta dienesta reģionālajās
lauksaimniecības pārvaldēs, Zemko
pības ministrijas Klientu apkalpoša
nas centrā (Zemkopības ministrijas
ēkas 2. stāva foajē, Republikas lauku
mā 2, Rīgā) vai elektroniski (atbilstoši
normatīvajiem aktiem par elektro
nisko dokumentu noformēšanu).
Pasākums tiek īstenots Eiropas
Savienības Eiropas Lauksaimniecī
bas fonda Lauku attīstībai un Lau
ku attīstības programmas ietvaros.
Atbalstāmas šādas darbības:
1) peldvietu labiekārtošana;
2) aktīvo atpūtas taku un tiltu iz
veide vai labiekārtošana;
3) dabas atpūtas parku izveide vai
labiekārtošana;
4) rotaļu laukumu, atrakciju, zirgu
izjāžu laukumu (izņemot būves), ve
loceliņu izveide vai labiekārtošana;
5) ūdens tūrisma apmetņu vietu
(telts vietas, ugunskura vietas, tu
aletes) izveide vai labiekārtošana;
6) infrastruktūras pielāgošana per
sonām ar funkcionāliem traucēju
miem;
7) pamatlīdzekļu iegāde tūrisma
pakalpojumu sniegšanai un rado
šo darbnīcu izveidei;
8) sporta laukumu un sporta un
atpūtas būvju celtniecība, kas ie
tilpst esoša vai plānojamā tūrisma
pakalpojumā;
9) tūrisma pakalpojuma sniegšanai
nepieciešamā tūrisma izmantojamā
aprīkojuma uzglabāšanas nojumes
vai slēgtu telpu izveide vai paplaši
nāšana, kā ari teritorijas labiekārto
šana, ievērojot maksimālās attieci
nāmās izmaksas atbalsta aprēķinā
šanai galvenajiem būvju tipiem.
Attīstības nodaļa
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Vai atdzimt Baldones kultūras namam?
Laikiem ejot un mainoties, ir
izveidojusies situācija, ka Baldones novads šobrīd ir vienīgais novads Latvijā, kurā nav
sava kultūras nama. Pašdarbības kolektīvi ir spiesti darboties un koncertēt pielāgotās
telpās – vidusskolas aktu zālē,
kinoteātrī, baznīcā vai domes
ēkā. Jau vairāk nekā desmit
gadus vecais vēsturiskais kultūras nams ir atstāts novārtā
un netiek izmantots kultūras
pasākumu rīkošanai.
Iesākumā bija...
Lai ieskicētu kultūras nama vēsturi, jāatgriežas tālajā 1797. gadā,
kad vietā, kur atrodas Baldones
kultūras nams, tiek celts viens no
sešiem Baldones krogiem – Punkas krogs, kas pildīja arī sabiedriskās dzīves centra funkcijas.
Kad rakstnieks un publicists
Garlībs Merķelis mudina latviešus pievērsties nacionālajai kultūrai, Latvijā sāk veidoties dažādas
biedrības un bibliotēku kustība.
Tieši Baldonē 1837. gadā nodibina vienu no pirmajām brīvām lasīšanas bibliotēkām, kas vietu rod
telpās blakus krogam. Bet tālajā
1900. gadā daļu no šī paša kroga
pārbūvē par Saiešanas namu.

1922. gadā kroga staduls
tiek pārbūvēts par zāli, kuram
piebūvē arī skatuvi. Telpās darbojās Aizsargu biedrība, Bibliotēkas biedrība, Lauksaimnieku
biedrība. Saieta nama telpas un
skatuvi regulāri izmanto koris
un teātris. Pēc sešiem gadiem –
1928. gadā – Saieta nams nodeg. Taču, patiecoties skolotāja
un Saeimas locekļa Dāvida Api
ņa pašaizliedzīgam ieguldījumam gan ar naudas līdzekļiem,
gan ziedojumu vākšanu, viena
gada laikā ēku izdodas atjaunot.
1929. gada novembrī Saieta nama
atjaunotā ēka sāk darbību. Lielajā
zālē ir 320 sēdvietas skatītājiem,
blakus zālei – viesu telpa un aktieru telpas, dekorāciju noliktava, bet zem skatuves – noliktavu
telpas.
Gan pirmās brīvvalsts laikā,
gan padomju okupācijas gados
Baldones kultūras namā norit
liela rosība un aktīva pašdarbība.
1986. gadā Rīgas rajona izpildkomiteja piešķir līdzekļus
ēkas jumta un fasādes atjaunošanai, tiek remontētas arī sanitārās
telpas.
Ir pamats apgalvot, ka no
1922. līdz 1991. gadam ēkā nepārtraukti darbojies kultūras

nams ar ļoti aktīvu teātra, koru
un tautas dejotāju pašdarbību.
Vēl tagad vecāku gadu gājuma
koristi atminas laiku, ka neatkārtojamās akustikas dēļ tieši
Baldones kultūras namā notikušas Rīgas reģiona koru skates
H. Medņa un A. Dūmiņa vadībā.
Zīmīgi, ka tieši 1991. gadā
ēka tika nodota Baldones vidusskolai sporta un fizkultūras nodarbībām. 2007. gadā tiek nodots
ekspluatācijā sporta komplekss,
bet kultūras nams tiek slēgts.
Šim objekta pieklājīgai uzturēšanai pilsētas dome nespēj rast ne
santīma.
Baldones kultūras biedrība
2011. gada dome nolaisto Kultūras namu iznomā Baldones kultūras biedrībai. Kultūras biedrība, kurā darbojas daži entuziasti,
par saviem privātajiem un ziedotajiem līdzekļiem ir spējuši savest
kārtībā ēkas jumtu, izvest gadiem
krātos būvgružus un drazas, kā
arī ēku apdrošināt.
Kultūras namam
jāatdzimst
Mūsu uzdevums ir runāt par šo
jautājumu, jo mūsuprāt Baldones
domes deputātiem ir jāuzņemas

politiska atbildība un jāsāk rīkoties, lai beidzot šis vēsturiskais
kultūras piemineklis sāktu savu
atdzimšanu un tajā varētu darboties Baldones teātris, kori, ansambļi, tautas deju kopas, A. Dūmiņa mūzikas skolas audzēkņi
varētu uzstāties un mēģināt akustiski labvēlīgās telpās ar pietiekamu vietu skaitu arī skatītājiem.
Baldonē ir akūti nepieciešama
vieta, kur aicināt māksliniekus
no Rīgas un citiem Latvijas novadiem, tā bagātinot Baldones kultūras dzīvi. Mūsu pienākums ir
nodrošināt, lai visām paaudzēm
būtu iespēja baudīt kultūru savā
novadā.
Pamestības gados ēkas sānos
esošā viesu telpa, kura būvēta no
koka, neremontētā jumta dēļ ir
stipri cietusi no mitruma un pilnībā jāatjauno. Arī apkures sistēma vairs neeksistē, un elektrības
instalācijas ir jāatjauno pilnībā.
Bet, pateicoties agrāko laiku celtnieku prasmei, mūra ēka ir minimāli bojāta, un, pateicoties kultūras biedrības iniciatīvai, atjaunotais jumts virs zāles un skatuves
iekšējās konstrukcijas saglabājušās labā stāvoklī.
Mēs gribam jautāt – vai būtu
lietderīgi ieguldīt daudz lielākus

pašvaldības līdzekļus pavisam
jauna kultūras nama būvniecībai
vai radikālai kinoteātra pārbūvei?
Tas ir jautājums mums, baldoniešiem. Domes priekšsēdētāja ir
izteikusies, ka šī objekta sakārtošanai provizoriski būtu vajadzīgi
200 000 latu. Vai ar šādu summu
ir iespējams pārbūvēt esošo kinoteātri? Vai uzcelt jaunu ēku? Atbilde ir – nē.
Mūsu senču celtais kultūras
nams ir piepildīts ar dziļām vēstures liecībām, un namam ir liela kultūrvēsturiska nozīme. Vai
320 skatītāju vietas ir par maz
Baldones pilsētas kultūras namā?
Cik daudz iedzīvotāju vidēji apmeklē kultūras pasākumus Baldonē? Gribam atzīmēt, ka šāda
tipa kultūras nami, kas būvēti
Latvijas pirmās brīvvalsts laikā,
daudzviet vēl joprojām tiek uzturēti teicamā stāvoklī un pilda
savas funkcijas. Piemēram, mūsu
kaimiņnovados – Skrīveros, Līgatnē un Iecavā. Ko izlems Baldones novadā? Būsim drosmīgi
un teiksim jāvārdu Baldones kultūras namam.
Baldones novada deputāti
Raimonds Audzers,
Edmunds Valantis,
Jānis Mugurevičs

Ienākumu nodokļa atmaksa personām, kas strādājušas ārzemēs
Plānojat strādāt ārzemēs?
Varbūt jau esat to darījuši?
Neaizmirstiet pārbaudīt, vai
jūs neesat pārmaksājuši ienākumu nodokli. Lielākajā daļā
gadījumu par personām, kas
pirmo reizi izbraukušas, lai
strādātu ārzemēs, pārmaksā
ienākumu nodokli, jo darba
devēji nezina, kā likmi pareizi piemērot ienākumiem. Šos
nodokļus ir iespējams atgūt
trīs līdz sešu nākamo finanšu
gadu laikā atkarībā no valsts,
kurā jūs strādājāt.

Nodokļu atgūšana
Katra persona, kas strādā ārzemēs, saņem ienākumus un maksā ienākumu nodokli no saņemtajiem ienākumiem. Beidzoties
taksācijas gadam vai pabeidzot
darbu un atstājot valsti, darbiniekam šīs valsts nodokļu dienestā ir tiesības iesniegt pieteikumu nodokļu atgriešanai. Pēc
pieteikuma nodokļu atgriešanai
aizpildīšanas ārvalsts nodokļu
dienesta darbinieki pārbaudīs
personas iesniegtos datus un aprēķinās pārmaksāto ienākumu

Jauni tūrisma informācijas punkti
Attīstības nodaļa ir izveidojusi trīs tūrisma informācijas punktus, kur
novada ciemiņi un iedzīvotāji var iegūt informāciju par novada tūris
ma iespējām un aktivitātēm. Tūrisma informācijas punkti atrodami
novada domes ēkā, sporta kompleksā un Mercendarbes muižā.
Novada tūrisma pakalpojumu sniedzēji aicināti informācijas
punktus papildināt arī ar savu informāciju.
Attīstības nodaļa

nodokļa summu. Ja apstiprināsies, ka notikusi nodokļa pārmaksa, persona saņems nodokļa
atmaksu.
Dokumenti, lai saņemtu
nodokļa atmaksu
Visbiežāk ārvalstu nodokļu dienesti pieprasa šādus dokumentus
un informāciju:
• pases vai identifikācijas kartes
kopiju;
• dokumentus, kas apliecina ienākumus un nodokļu nomaksu,
katrā no darba vietām valstī;
Tā var būt jūsu beidzamās nedēļas vai beidzamā mēneša algas
aprēķina lapa vai dokuments,
kuru ir izsniedzis darba devējs
(piemēram, Lielbritānijā un Īrijā – forma P-45/P-60, Holandē –
Jaaropgave, u. c.);
• darba devēja, pie kura strādājāt,
nosaukums un adrese;
• ārvalsts, kurā strādājāt, sociālās
apdrošināšanas numurs.
Nodokļu
atgriešanas ilgums
Būs nepieciešami divi līdz trīs
mēneši, lai pēc dokumentu no-

Naudas summa,
kuru varat atgūt
Atgriešanai iespējamā summa
būs atkarīga no tā, cik ilgi jūs
strādājāt, kādi bija ienākumi,
kurā valstī jūs strādājāt, un no
citiem apstākļiem. Saskaņā ar
www.nodokluatgriesanu.lv statistikas informāciju vidējā atmaksas summa Latvijā ir aptuveni
Ls 380.

Tiesības uz vecuma pabalstu
(pensiju) pēc tam, kad
saņemta nodokļu atmaksa
ārzemēs
Jums būs tiesības saņemt ārzemēs
vecuma pensiju, ja būsiet nostrādājis tur likumdošanā noteiktajam
atbilstošu periodu, kā arī izpildījis
pārējās prasības. Nodokļu atmaksai
nav ietekmes uz vecuma pensiju.
Pastāv divi galvenie nodokļu veidi: sociālie nodokļi un ienākumu
nodokļi. Atgūt ir iespējams vienīgi
pārmaksāto ienākumu nodokli.
Tātad jūsu sociālās garantijas – vecuma pensija vai pabalsti – netiks
skarti. Ienākuma nodokļa atmaksa
nekādā veidā nav saistīta ar sociālajiem pabalstiem un garantijām.

Procesa likumība
Pamatojoties uz ārvalstī spēkā
esošajiem likumiem, katram ir
jāiesniedz nodokļu deklarācijas,
bet nodokļu atmaksāšana ir daļa
no ienākumu nodokļa deklarāciju iesniegšanas procesa. Nodokļu
atmaksa ir likumīgs un dabisks
process, tāpēc tam nebūs nekādas
ietekmes uz jūsu darba iespējām
ārzemēs.

Nodokļi Latvijas Valsts
ieņēmumu dienestā
Latvijā jums nav jāmaksā nekas,
jo nodokļi jau ir samaksāti ārvalstī. Latvija ir noslēgusi līgumus
par nodokļu dubultās uzlikšanas
novēršanu ar daudzām valstīm,
tāpēc Latvijas iedzīvotājiem, kas
maksā nodokļus ārvalstīs, nav
jāmaksā nekādi papildu nodokļi.
Neatstājiet savu naudu ārzemēs!

dokļu atgriešanai aizpildīšanas
saņemtu nodokļu atmaksu. Nodokļu atmaksas termiņš ir atkarīgs arī no tā, kādā veidā jūs
iesniedzāt pieteikumu nodokļu
atgriešanai: personīgi vai izmantojot profesionāļu palīdzību.
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Paldies par priecīgajiem un gaišajiem
notikumiem
Ir kāds nepateikts paldies –
paldies biedrības “Ascendum”
kolektīvam, kurš bērnu kultūras projekta “Garā pupa” ietvaros krāsainā un pirmā sala
skartā rudens dienā divdesmit trijiem Baldones novada
bērniem dāvināja ekskursiju – ne jau parastu ekskursiju,
bet tādu ar pārsteigumiem!
Viesojāmies operā, kur varēja
caur pirkstiem izjust īstu zeltu
operas nama rotājumos, ar zeķēm
kājās izstaigāt operas skatuvi un,
redzot operas “Nabuko” skatuves
noformējumu, iztēloties sevi kā
skatuves zvaigzni. Aplūkot mākslas muzeja “Rīgas birža” ekspozīciju, kur visvairāk jautājumu bija
par īstu, jo īstu mūmiju. Redzējām Bastejkalnu, Saemas namu,
dzīvojamo ēku grupu “Trīs brāļi”,

kuru puiši atpazina pēc redzētajām bildēm mācību grāmatā.
Bastejkalnā lielākā aizrautība bija
vērot jaunlaulāto fotografēšanās
sesijas un barot pīles ar iedotajām launaga maizēm. Noslēgumā
pēdējiem spēkiem steidzāmies uz
leļļu teātra izrādi “Lellīte Lolīte”,
kur bērni iepazinās ar Lellītes
Lolītes piedzīvojumiem. Paldies
brīvprātgajiem, kuri palīdzēja
tādus aktīvus un skrejošus lauku
puikas pieskatīt Vecrīgas ielās.
Paldies fotogrāfam, kurš bildēja
notiekošo. Paldies šoferim Andim par pacietību un bērnu aizvešanu uz mājām.
Biedrības “Acsendum” mērķis ir veicināt Latvijas augšupeju – ekonomisko, garīgo un
sociālo –, mērķtiecīgi atbalstot
kultūru, zinātni, izglītību un pilsonisko sabiedrību. Bērnu kul-

Projekta “Garā pupa” ietvaros 23 Baldones novada bērniem tika dāvāta ekskursija uz Rīgu.
Attēlos: Rīgas biržas ēka un skats no izrādes “Lellīte Lollīte”.
tūras projekts “Garā pupa”, sākot
darbību 2012. gada janvārī, ne
tikai cenšas vērst sabiedrības
uzmanību uz kultūras pieredzes
nozīmību bērnu veiksmīgā attīstībā, bet jau pusotra gada garumā ir strādājis pie tā, lai iekļautu kultūras procesos tos bērnus

vecumā no 6 līdz 12 gadiem, kas
reģionālās un sociālās nevienlīdzības vai vecāku kūtruma dēļ
palikuši ārpus Latvijas teātra,
mākslas, mūzikas un ārpusskolas izglītības norisēm.
2013. gadā tas turpināja darbību ar jau ierastajām aktivitā-

tēm – ekskursijām uz Rīgu un
viesizrādēm reģionos. Projekts
turpinājās visa gada garumā. Vairāk par organizāciju un projektu “Garā pupa” var atrast vietnē
www.ascendum.lv.
Ilga Deņisenoka,
sociālā darbiniece

Uzzīmē Ziemassvētku kartiņu Mēs neapzināmies,
cik esam bagāti
Akcija “Uzzīmē Ziemassvētku
kartiņu” veiksmīgi noslēdzās ar
daudz skaistām, mīļām, sniegotām un spožām svētku ainiņām uz apsveikumu kartītēm.
Paldies jums, bērni un skolotāji,
kas piedalījāties un radījāt prieku tik daudziem sociālā dienesta
klientiem – audžuģimenēm, cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, senioriem, aprūpes
centra iemītniekiem un mūsu sadarbības partneriem visā Latvijā.
Mums jūsu palīdzība bija ļoti nepieciešama, jo šogad tika uzdāvinātas apmēram 230 kartītes.
Ilga Deņisenoka,
sociālā darbiniece

Pie šādas atziņas nonācām
seminārā “Upju aizsargjoslu
apsaimniekošana un kopšana”, kas notika novembra
nogalē. Tas tika organizēts ar
Vides komisijas iniciatīvu, lai
ar ekspertu palīdzību izvērtētu situāciju Baldones pilsētai cauri plūstošās Ķekaviņas
upes krasta aizsargjoslā un
vienotos par labākiem kopšanas paņēmieniem. Seminārā
piedalījās arī Iecavas un Platones pašvaldību pārstāvji.

Eņģeļu parādi nāciet skatīties domes foajē
2. decembrī Bērnu pēcpusdienas centrs tika pārvērsts par
Eņģeļu darbnīcu. Sanākušie
bērni gatavoja Laimes eņģeli,
Prieka eņģeli, Asaru eņģeli,
Drosmes eņģeli, Veiksmes eņģeli, Naudas eņģeli, Cerības
eņģeli, Uzvaras eņģeli un Sudraba eņģeli.
Eņģeļu parādi visi interesenti var
aplūkot Baldones novada domes
foajē (ieeja no mākslas skolas puses). Eņģeļi tika gatavoti, atbals-

tot labdarības kustību “Eņģeļi
pār Latviju”, kā arī Ziemassvētku
gaidīšanas laikā domājot par to
labo, priecīgo, skumjo un cerīgo,
kas ar mums ikdienā notiek, un,
lai bērnu veidotie eņģeļi ir kā atgādinājums: ja labestība ir visaptveroša, tā rada brīnumu, tad mēs
visi kļūstam stiprāki un laimīgāki. Paldies kolēģiem par veltīto
laiku, iedvesmu un entuziasmu,
palīdzot organizēt pasākumu.
Ilga Deņisenoka,
sociālā darbiniece

Semināra sākumā Pauls Grants
informēja par Baldones novadu,
attīstības iecerēm, bet par likumdošanas prasībām – ko drīkst, ko
nedrīkst darīt upes aizsargjoslā – pastāstīja Sarmīte Jankovska,
VMD Zemgales virsmežniecības
inženiere vides jautājumos. Noskaidrojām, ka Ķekaviņas garums
ir 29 km un aizsargjoslas platums
ir 10 m, kurā ir saimnieciskās
darbības ierobežojumi attiecībā
uz koku ciršanu.
Visaizraujošākais bija Andris Urtāna, Dabas aizsardzības
pārvaldes “Life NAT-PROGRAMME” eksperta, stāstījums
par upju krastos notiekošo un
kā tas ietekmē ūdeņu kvalitāti
un ūdens organismu ikdienu.

 nikāli eksperta vērtējumā ir
U
Ķekaviņas krastos virszemē izplūstošie sēravoti. Turpat pie
domes Ķekaviņā zem akmeņiem atradās noslēpušies reti un
aizsargājami ūdens iemītnieki.
Krasta aizsargjoslā visvērtīgākie
ir melnalkšņi, kuru sakņu sistēma nostiprina krastus, tomēr ir
nepieciešama kopšana un regulāra pļaušana. Eksperta vērtējumā vislielāko ļaunumu nodara
organisko vielu iekļūšana upē.
Postu upei rada nesakārtotā piegulošā privāto īpašnieku teritorija. Kategoriski nepieļaujama
ir komposta kaudžu un citu nederīgu lietu izgāšana Ķekaviņas
krasta joslā. Noslēgumā vienojāmies, ka paši neapzināmies, cik
skaistā un dabas vērtībām bagātā vietā dzīvojam. Iespējams,
šī atziņa būs par pamatu kādai
projekta idejai, kas veicinās sakārtot Ķekaviņas krastus un izglītot iedzīvotājus un viesus.
Sarmīte Grundšteine,
Vides komisijas priekšsēdētāja
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Iedegsim
gaismiņas logos!

Arī šogad svētkos
no 2013. gada 22. decembra līdz 2014. gada 4. janvārim
aicinām vakara tumšajā laikā
izgaismot kādu no mājas, dzīvokļa logiem ielas pusē, lai
radītu īpašu svētku noskaņu novadā
ikvienam garāmgājējam, kā arī pilsētas viesim vai tūristam.
Arī vienkārši svecīte logā būs kompliments novadam. Esiet atsaucīgi, un tas būs solis uz jaunas tradīcijas ieviešanu Ziemassvētku laikā,
radot novadā īpašu svētku noskaņu.
Tikai kopā mēs to varam!
Laimīt, mums Ziemsvētkos mīļumu dāvā un svecīti gaiši, kas mirdz!
Laimīt, mums sirsniņā prieciņu ielej un actiņās spožumu liec!
Laimīt, mums Ziemassvētku brīnumu sūti, lai piepildās sapnītis kluss!
Laimīt, tu svētkos nāc arī pati un svētība visiem mums būs!
Informatīvie atbalstītāji: Baldones novada sporta komplekss, Biedrība
“Baldones Partnerība”, Baldones novada domes Attīstības nodaļa

“Pasaulē ir divas laimes:
Viena maza – būt pašam laimīgam,
Otra liela – padarīt laimīgus citus.”
(J. Tuvins)

Paldies visiem atsaucīgajiem uzņēmējiem, kuri jau devuši
savu artavu svētku tapšanā!
• 13. decembrī bērnus no mazaizsargātām ģimenēm priecēja
moderno pasaku tēli – Smurfi un ziedu meitene, bet Ziemas
svētku vecītis kamanās atvilka lielu dāvanu maisu, lai katram
uzaicinātam bērniņam tiktu gaidītā kārumu tūta.
• 18. decembrī ar karstu kafiju un pīrādziņiem cienājām un uz
filmu kinoteātrī gaidījām mūsu cienījamos seniorus.
• Tāpat rūķi gatavoja Ziemassvētku paciņas nogādāšanai pie
mazaizsargātajām senioru grupām.
Vēlot saticīgu, gaišu un mīlošu Ziemassvētku gaidīšanas laiku,
Baldones novada sociālā dienesta darbinieces
Inguna, Ilga, Linda, Ilona, Ineta, Ilona, Laima, Baiba

Četros novados rīkoja akciju
“Neesi lielceļa eņģelis”
Lai pievērstu iedzīvotāju uzmanību atstarotāja lietošanas nozīmei savas dzīvības glābšanā un
samazinātu cietušo gājēju skaitu,
Reģionālās pašvaldības policija
(RPP) 21. novembra vakarā rīkoja akciju “Neesi lielceļa eņģelis”
vienlaikus četros novados – Ķekavas, Baldones, Inčukalna un
Ikšķiles novadā.
“Ikdienā patrulējot, redzam,
ka, neraugoties uz mūsu nemitīgajiem aicinājumiem lietot atstarotājus, iedzīvotāji tomēr ir pārgalvīgi un riskē ar savu dzīvību,
tāpēc vēlējāmies atraktīvā veidā
vērst gājēju uzmanību – arī viņu
pašu rokās ir savas dzīvības glābšana,” uzsvēra Reģionālās pašvaldības policijas priekšnieks Māris
Bomiņš.
Pavisam šogad valstī bojā gājuši jau vismaz 53 gājēji. Rīgu un
Pierīgas reģionus asiņainā statistika ievieto pirmajā vietā – kopš
gada sākuma līdz šim bojā gājis
31 gājējs. Automašīnas un tumsā
neredzama gājēja vai velosipēdista sadursmei iespējams tikai
viens iznākums.
Akcijas laikā visos četros Pierīgas novados – Ķekavas, Baldones, Inčukalna un Ikšķiles –
vienlaikus ar atstarotājiem savu
klātbūtni uz lielceļa demonstrēja
vairāk nekā divi simti iedzīvotāju. Gājiena laikā dalībnieki pauda
pārsteigumu, cik redzams tomēr
ir cilvēks ar atstarotāju.
Nemaz nešķiet, ka var būt tik
tumšs, lai neredzētu gājēju, kamēr, apsēžoties pie auto stūres,
pats nesastopies ar gājēju neapgaismotā vietā. Atstarotāja radītais efekts ir vērā ņemams, sevišķi
tādā tumšā un lietainā laikā, kāds
ir pašlaik. Uzsniegot sniegam, situācija krietni uzlabojas, tomēr
atstarotājam ir jābūt neatkarīgi
no gadalaika, iestājoties tumsai.
Garnadži turpina
savu sezonu
RPP Baldones novada nodaļa jau
brīdināja par garnadžu sezonu,
kas vēl joprojām turpinās. Lūgums Baldones novada iedzīvotājiem – ja pamanāt kādu aizdomīgu automašīnu vai personas,
neesiet vienaldzīgi un ziņojiet
RPP Baldones novada nodaļai,
lai pašvaldības policijas darbinieki varētu pārbaudīt aizdomīgās
automašīnas un personas.
Drošas svētku
uguņošanas ābece
Tuvojas ziemas skaistākie svēt-

Jenots Jancis viesojas
bērnu centrā “Baltais ērglis”
27. novembrī Reģionālās pašvaldības policijas Baldones novada
nodaļas darbinieki ar inspektoru
Jenotu Janci viesojās pie pēcpusdienas bērnu centra “Baltais ērglis” bērniem.
Policijas darbinieki ar prieku
atsaucās uz centra vadītājas aicinājumu iepazīstināt bērnus ar gājēju pienākumiem. Tāpat visiem
bija iespēja nobildēties kopā ar
atraktīvo Reģionālās pašvaldības
policijas tēlu inspektoru Jenotu
Janci, kurš bērniem izdalīja atstarotājus, lai turpmāk diennakts
tumšajā laikā viņi justos droši un
būtu laikus pamanāmi.
ki, kad gandrīz virs katras mājas
debesīs uzplaukst ugunspuķes.
Kāds svētku uguņošanu sarīko
greznu, cits – nedaudz pieticīgāku. Tomēr, lai svētki izdotos
skaisti un noritētu bez nepatīkamiem
starpgadījumiem,
rīkojot uguņošanu, vajadzētu
ielāgot galvenos drošības priekšnoteikumus.
Izmanto
tikai licencētu pirotehniku
Jebkurš pirotehnikas izstrādājums – sākot ar niecīgu plaukšķeni un beidzot ar raķetēm – var
būt ļoti bīstams, tāpēc, lai pasargātu sevi un savus līdzcilvēkus no
uguņošanas gūtajām traumām, ir
būtiski ievērot drošības noteikumus. Svarīgi svētku pirotehniku
iegādāties tikai specializētajos
veikalos, kuriem izsniegta atbilstoša licence tās tirdzniecībai un
kur zinoši pārdevēji pastāstīs, kā
pareizi rīkoties ar iegādāto preci, un izsniegs katram lietošanas
pamācību.
Ja rodas aizdomas, ka pirotehnika tiek pārdota nelegāli, piemēram, no automašīnas vai kāds
piedāvā iegādāties to uz ielas, tad
jāziņo pašvaldības policijai, lai
novērstu iespējamo nelaimi.
Ievēro drošības prasības
Atbilstoši pirotehnikas veidam
jāveic visi nepieciešamie sagatavošanas darbi. Ļoti svarīga ir salūta vietas izvēle. Tai jābūt stabilai, līdzenai, un jāaplūko, vai šaušanas vietai netraucē elektrības
vadi un koki, citādi pirotehnika
var mainīt gan lidošanas virzienu, gan izraisīt elektrības īssavienojumu.
Uguņošanas izstrādājumi jā-

novieto drošā attālumā no mājām un cilvēkiem, un tos nekādā
gadījumā nedrīkst vērst pret sevi
vai līdzcilvēkiem. Tāpat jāpārbauda vēja virziens, vējam jāpūš
prom dūmi no skatītājiem, bet
liela vēja laikā atceliet plānoto
salūtu.
Ja notrūkusi degaukla, drošības labad nemēģiniet to sameistarot paši un līdz galam neizšāvušai pirotehnikai netuvojieties
kādas 15 minūtes.
Kad skaistais salūts izbaudīts,
jāpadomā arī par uguņošanas ierīces novākšanu – nekad nemetiet tos metāla vai plastmasas izstrādājumiem domātā konteinerā
vai ugunskurā! Vēl viens būtisks
nosacījums – cilvēks, kas lieto
pirotehniku, nedrīkst atrasties alkohola reibumā!
Atšķirīgi drošības līmeņi
Atbilstoši Pirotehnisko izstrādājumu aprites likumam uguņošanas ierīces tiek iedalītas četrās
klasēs: ļoti zemas, zemas, vidējas
un augstas bīstamības uguņošanas ierīces.
Pirmās klases pirotehniku var
iegādāties no 14 gadu vecuma,
bet otrās un trešās klases – tikai
no 18 gadu vecuma, savukārt ceturto – tikai juridiskas personas.
Tāpēc jebkurā tirdzniecības vietā, ja pārdevējam ir aizdomas par
pircēja vecumu, jāuzrāda personu apliecinoši dokumenti!
Lietojot uguņošanas ierīces,
atcerēsimies par drošību, lai pasargātu sevi un savus mīļos gaidāmajos skaistajos svētkos!
Reģionālās pašvaldības policijas Baldones novada nodaļas
darbinieki novēl gaiši, jauki un
mierīgi pavadīt svētkus!
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Skolās

Tautas frontes atskaņas
Baldones vidusskolā

Oktobrī un novembrī notika
vairākas nozīmīgas tikšanās,
svinīgās svētku līnijas, skolēnu zināšanu konkursi un
skates. Viena no nozīmīgākajām bija tikšanās ar Latvijas
Saeimas deputātu Romualdu
Ražuku, kurš 1990. gadā Latvijas amatā nomainīja pirmo līderi Daini Īvānu. R. Ražuks ir apbalvots ar IV šķiras
Triju Zvaigžņu ordeni un
1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīmi, kā arī Lietuvas apbalvojumu – V pakāpes
Ģedimina ordeni.
1988. gada 8. oktobrī I kongresā tika izveidota Latvijas Tautas
fronte (LTF); šogad svinīgi tika
atzīmēta tās 25. gadadiena. Tolaik LTF atbalsta grupas bija izveidotas visā Latvijā, arī Baldonē.
1989. gadā tā kļuva skaitliski vēl
plašāka un radošāka – sāka atklāti uzstāties par Latvijas neatkarību. Otrā kongresa laikā, kas
notika 1989. gada 7.–8. oktobrī,
sastāvā bija aptuveni 250 tūkstoši biedru. 1989. gadā pašvaldību
vēlēšanās LTF ieguva vairākumu
deputātu mandātu lielākajā daļā
pašvaldību, arī Rīgā un Baldonē.
Likumsakarīgi, ka LTF organizētajos pasākumos piedalījās dau-

dzi no tagadējo vidusskolēnu tuviniekiem, kaut paši skolēni tolaik
vēl nebija dzimuši. Tādēļ ir ļoti
nozīmīgi, ka Baldones vidusskolā
LTF jubilejai veltītajā pasākumā
piedalījās tālaika dalībnieki – tagadējais Saeimas deputāts Romualds
Ražuks un Barikāžu muzeja direktors Renārs Zaļais. R. Ražuks
savā uzrunā skolēniem atgādināja, ka viens no ASV prezidentiem
savulaik teicis: katra paaudze nes
atbildību par savu valsti, par to,
kādu to veidot. Ik paaudzei jānoārda vecais, nederīgais un valsts
jāveido atkal un atkal no jauna. Ir
liela privilēģija, ko mums dāvājis
Dievs, ka ir tāda valsts Latvija, jo
pasaulē ir daudz vairāk tautu un
tautību nekā valstu. Tomēr Latvija
ir, to atpazīst, un mums, tās pilsoņiem, tā ir jāsargā.
Svinīgajā svētku līnijā skolēnus, skolotājus un viesus uzrunāja arī domes priekšsēdētāja K. Putniņa, skolas direktore
Dz. Knohenfelde, skolotāja Aina
Pilmane u. c. Pēc svinīgās līnija
R. Ražuks un R. Zaļais kopā ar
domes priekšsēdētāju K. Putniņu
devās uz pilsētas domi, lai iepazītos ar Baldones attīstības plāniem
un problēmām.
12. novembrī ar interaktīvo
nodarbību “Latvijas valsts prok-

lamēšana, neatkarības zaudēšana
un atgūšana” viesojās Okupācijas
muzeja darbinieki un daudzu
vēsturisku notikumu laikabiedrs
(kā viņš pats sevi nodēvēja – “mūžīgais disidents”) Ints Cālītis. Šī
nodarbība ļāva skolēniem nostiprināt zināšanas Latvijas vēsturē,
gatavojoties Latvijas proklamēšanas 95. gadadienai. Tai veltītā
svinīgā līnija notika 15. novembrī, un skolēnu līdzpārvaldes,
koru un ansambļu veidotā svētku
programma bija daudzveidīga un
iedvesmojoša. Svētku līnijā radošākie un veiksmīgākie skolēni
saņēma skolas balvas.
Pēc pasākuma ilgi atmiņā palika Arvīda Skalbes reiz teiktie un
jauniešu atgādinātie vārdi: “Mana
Latvija – dadzītis mazs, ieķēries
pasaules raibajos brunčos...”
Gribas vēl un vēlreiz apgalvot,
ka pietiks spēka un gudrības visiem kopā to nosargāt. Bet – vai
pietiks?
12. decembrī skolā notika
skolēnu prezentāciju skate un
konkurss “Mans Latvijas vēstures
stāsts”, kas ļāva nevis no mācību
grāmatām, bet ikdienas izpratnē
skolēniem izteikt: ko tas nozīmē –
dzīvot Latvijā, mīlēt šo valsti un
kļūt par tās vēstures dalībnieku.
Baldones vidusskola

Talantu rudens
hiphopa dejotāji Aleksa Elza
Stirāne un dejotāju pāris Lilija
Kolosa un Kristaps Vanags, kuri
ieguva arī skatītāju simpātijas.
Paldies visiem dalībniekiem par
drosmi un skaistajiem priekš
nesumiem!
13. novembrī skolas zālē vidusskolēni demonstrēja savu izpratni par Ojāru Vācieti ar dzejas kompozīciju starpniecību.
Tā jau atkal bija iespēja skatīties
un priecāties, cik radoši ir mūsu
12. novembrī Baldones vidus- skolēni. Emociju bija tik daudz,
skolā notika konkurss “Mans ka vairākiem žūrijas locekļiem
talants Latvijai”. Šis konkurss acīs saskrēja asaras – un ne vienotiek jau tik ilgi, ka brīžiem nu reizi vien! Pirmo vietu ieguva
šķiet – nu ir gana. Tomēr, skato- veselas divas grupas – 12. klases
ties, cik Baldonē ir daudz talan- grupa Zanes Bērziņas vadībā un
tīgu un aizrautīgu skolēnu, kāda 10. klases grupa Luīzes Strautpacilātība un kopības izjūta val- manes vadībā.
da šajā pasākumā, ir skaidrs – tā
Vecāku diena šogad 22. noir tradīcija, kas jāturpina. Tā ir vembrī bija īpaša. Vecākiem bija
iespēja gan skolēniem pašiem, iespēja ne tikai satikties ar skogan skolotājiem paraudzīties uz lotājiem, bet arī pašiem iejusties
skolēniem pavisam citā lomā. skolotāju lomā un novadīt mācīPirmās vietas šogad nopelnīja bu stundu. Skolēni bija sajūsmā,
23. oktobrī Dāvis Laicāns no
11. klases uzaicināja uz skolu
Renāru Zeltiņu ar lekciju “Viss
ir atspulgā”. Renārs Zeltiņš
ātri atrada kontaktu ar skolēniem, un saruna ieilga krietni
pēc mācību stundu beigām.
Renārs ar vidusskolēniem
pārrunāja daudz būtisku lietu – par dzīvi, par vērtībām,
par karjeru. Lekcija bija ļoti
pozitīva un iedvesmojoša.

un mēs ceram, ka arī vecāki bija
gandarīti.
Normans Graustiņš ar vidusskolēniem runāja par tēmām “Tava cena darba tirgū” un
“Daba”. Gertija Beinardte 4. klases skolēniem stāstīja par veterinārārsta profesiju, Rūta Ziemele – par kultūras pasākumu
vadīšanu, bet Inese Andersone
un Vilnis Jēkabsons runāja par
drošu darbu pie datora. Edgars
Liepiņš un Rūta Štrausa paguva paviesoties pat divās klasēs.
Edgars Liepiņš runāja par tēmu
“Atpūta, tūrisms, vaļasprieki” ar
2. un 5. klases skolēniem, bet
Rūta Štrausa pirmklasniekiem
un piektklasniekiem mācīja
pagatavot dāvanu maisiņus un
rotas. Paldies atsaucīgajiem vecākiem, un ceram, ka viņu pulks
nākamajās Vecāku dienās kļūs
arvien kuplāks!
Indra Šmite,
Baldones vidusskolas direktora
vietniece audzināšanas jomā

Sports

21. decembrī

Baldones
sporta kompleksā
DIVCĪŅA

Spiešana guļus ar svaru stieni
un pievilkšanās pie stieņa
sievietēm un vīriešiem

Dalībnieku reģistrēšanās sacensību dienā
plkst. 11–11.40.
Sacensību sākums plkst. 12.
Vecuma grupas
15 gadi un jaun.
16 līdz 18 gadi
19 līdz 50 gadi
51 līdz 69 gadi un vec.
70 gadi un vec.

Sievietēm
20 kg
20 kg
20 kg
20 kg
20 kg

Vīriešiem
20 kg
40 kg
70 kg
70 kg
50 kg

Dalības maksa – Ls 2.
Sīkāka informācija pa tālruni 26335442.

ĒLĒS
P
S
T
L
U
B
U
D
NOVUSS
Pieteikšanās plkst. 9–9.40.
Sacensību sākums plkst. 10.

Sacensību kārtība tiks noteikta sacensību dienā.
Jaunieši (16 gadi un jaunāki) tiks apbalvoti atsevišķi.
Dalības maksa no spēlētāja – Ls 2.
Nosacījumi
• Katram dalībniekam jābūt savam novusa inventāram
(kija, ripa).
• Spēlēt un atrasties sacensību vietās atļauts tikai ar
spēlei piemērotiem tīriem apaviem!
Sīkāka informācija pa tālruni 26335442.

VOLEJB
O

LS

Sacensību sākums plkst. 11.
Komandu reģistrēšanās līdz plkst. 10.40.
Dalības maksa komandai – Ls 8.
Sīkāka informācija pa tālruni 26335442.
Komanda drīkst pieteikt piecus spēlētājus neatkarīgi
no dzimuma. Uz laukuma spēlē četri dalībnieki!
Sacensību kārtība tiks noteikta sacensību dienā,
vadoties pēc komandu skaita.
Apbalvošana pēc volejbola turnīra notiks
Sporta kompleksa aktu zālē ar groziņiem.
Uz apbalvošanu aicinātas visas komandas, kuras
piedalījās turnīrā, jo tiks izlozētas dažādas balvas.
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8 • Baldones Ziņas
Sveicam apaļā jubilejā
decembra
gaviļniekus
Milda Ārija Dimante – 91
Anna Kokuma – 90
Valentīna Trofimova – 89
Milda Sloskāne – 88
Nadežda Stuberovska – 87
Velta Grīnfelde – 86
Veronika Grūbe – 82
Rasma Rozbaha – 82
Velta Simsone – 82
Ojārs Upatnieks – 82
Maija Daneberga – 81
Ārija Kārkliņa – 81
Tamara Andžianova – 80
Tamāra Babkova – 75
Jānis Peļņiks – 75
Elvīra Pētersone – 75
Anita Velta Cēdere – 70
Selga Dilbo – 70
Valdis Ramāns – 70

SVEICAM
BALDONES JAUNDZIMUŠOS

Decembris,– 2013

Baldones Mākslas skolas kolektīvs
sveic baldoniešus Ziemassvētkos
un novēl visiem radošu un skaistu Jauno gadu!
Baldones Mākslas skolai – 25
Pirms 25 gadiem, 1988. gada 3. decembrī, svinīgi tika atklāta Baldones
Mākslas skola. Jubileja tiks atzīmēta 2014. gada pavasarī ar mākslas dienu
izstādēm un pasākumiem. Vairāk lasiet janvāra numurā.
Tālivaldis Muzikants, Baldones Mākslas skolas direktors

Balti sveicieni
“Labestība ir kā brīnišķīgs zieds, kuru cilvēku mīlestības dārzā mums
katram ir izdevība savā sirdī kopt cauru gadu, pat ziemas aukstumā,
un cauru mūžu – jebkurā vecumā. Un šis labestības zieds brīnumainā veidā vienlīdz atalgo gan tā kopēju, gan saņēmēju, un, jo vairāk
tiek dots, jo vairāk tiek saņemts,” ar šo bijušās prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas vēlējumu Baldones novada sociālā dienesta kolektīva
vārdā Ziemassvētku laikā vēlamies pateikties visiem Baldones novada
iedzīvotājiem, kuri ikdienā nesavtīgi palīdz līdzcilvēkiem justies vajadzīgiem un novērtētiem. Ziemassvētkos sociālā dienesta klientiem –
ģimenēm ar bērniem, daudzbērnu ģimenēm, cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, senioriem – novēlam ticību, cerību un mīlestību.
Nākamajā gadā jums novēlam daudz priecīgu notikumu, veiksmīgus
darbus, skolēniem labas sekmes, veselību un saticību ģimenē!
Baldones novada sociālā dienesta darbinieces
Inguna, Ilona L., Ineta, Linda, Ilga, Ilona Z., Laima, Baiba

No sirds uz sirdi…

Modris Dāboliņš
Vilis Ogriņš
Maija Pigita
Genovefa Rude
Elmārs Unbedahts
Lilija Saksone
Jānis Ozoliņš
Pateicība

Vienu dzīvi pulksteņi vēl sitīs
Un tad apklusīs,
un tas būs arī
viss.
Vienu dzīvi asaras vēl ritēs
Un tad izsusēs,
un tas būs viss.
Akmeņi un ziedi zemē kritīs
Un pa reizei raudās debesīs.
Vienu dzīvi pasaule vēl
sāpēs
Un tad aizslīdēs,
un tas būs viss...
Sirsnīgs paldies visiem, kas
juta līdzi mūsu bēdās un
bija kopā ar mums
skumju brīdī,
Vili Ogriņu
pēdējā gaitā izvadot.

Sveicam visus Baldones vidusskolas skolēnus, vecākus, skolotājus un
skolas darbiniekus Ziemassvētkos!
Lai šo gada jaukāko svētku miers un klusums dod spēku un cerību
piepildījumu Jaunajā gadā!

Skolas administrācija

Niks Stūris
Dāvis Ķīvītis

Mūžībā pavadīti

Vai tur Ziemassvētku roze
Debess dārzos ziedus ver?
Brīnišķīgo krāsu kvēlē
Acis atdzerdamās dzer.
(K. Skalbe)

Baldones novada Sociālā aprūpes centra “Baldone” iemītnieki un darba kolektīvs vēlamies pateikt paldies cilvēkiem, kuri ir snieguši savu
atbalstu un sirds siltumu šī gada laikā. Ir pienācis gada skaistākais
laiks – Ziemassvētki, kuros mēs pierimstam, vēlamies apskaut visu
pasauli, lai mūsu sirds gaisma saskaras ar skaisto, tīro, balto.
Sakām paldies dakterītei I. Monogarovai, ģimenes ārstiem Dacei Ročānei, Inārai Celmiņai, Inesei Iļjenkovai un viņu medmāsiņām.
Paldies Krejānes kundzei, paldies gribam teikt sociālā dienesta sociālajiem darbiniekiem par sadarbību.
Mūsu centrā bieža un ļoti gaidīta viešņa ir Baldones vidusskolas
11. klases audzēkne Lāsmiņa. Viņa mūsu mājās spēj ienest sirds siltumu, atklātu smaidu, kurš spēj atkausēt jebkuru iemītnieka sirdi, viņas
lasītās dzejas un sarunas ir palīdzējušas cilvēkiem, kura dzīves gaitas
uz šīs zemes tika skaitītas neilgam laikam.
Ja mums apkārt ir tikai labi cilvēki, skaistas lietas un labas domas, tad
dzīve sāk mainīties uz labu...

2014. gadā baldoniešiem un enerģiskajiem Bērnu pēcpusdienas centra apmeklētājiem, radiem un draugiem vēlam prast nemeklēt laimi,
bet pamanīt to! Atrast sapni, kam ticēt, un atrast mērķi, ko piepildīt!
Smaidīt un citiem dāvāt smaidu, bet pats galvenais –
mīlēt un būt mīlētiem! Sirds siltu un gaišu šo svētku laiku!
Ar sveicieniem,
Laima Valpētere,
Baldones novada sociālā dienesta Bērnu pēcpusdienas centra “Baltais
ērglis” vadītāja

Kontakti: bernu.centrs@baldone.lv, tālr. 22040051, 67932738

Noslēdzies vēl viens gads
Paldies visiem lielajiem un mazajiem bibliotēkas apmeklētājiem par
uzticību.
Paldies visiem tiem, kuri dāvināja bibliotēkai grāmatas.
Tuvojas Ziemassvētki un gadu mija, arī mēs vēlamies visiem
novēlēt gaišus un sirsnīgus Ziemassvētkus.
Jauno gadu sagaidot, mēs visi apņemamies sākt kaut ko labu,
jaunu, skaistu.
Šoreiz ne dzejnieka, bet grieķu mūsdienu klasiķa Nikosa
Kazantzaka vārdus: “Ja tev nepatīk tava dzīve, tad maini to. Tu esi
mākslinieks, tev ir audums, otas un krāsas. Izkrāso savas debesis...!”
Kā zinām, debesis var būt visādas. Nekrāsosim Jaunajā gadā drūmi
pelēkās, melnās. Lai ir skaistās samtaini melni zvaigžņotās, koši zilās,
ar krāšņu varavīksni, sarkani degošas saulrietā...
Priecīgu, krāsainu un labiem notikumiem bagātu Jauno gadu
mums un jums!
Baldones novada bibliotēkas kolektīva vārdā
Diāna Straume, bibliotēkas vadītāja

Plašāku informāciju par bibliotēkas darbu 2013. gadā lasiet janvāra
avīzē pēc atskaišu sagatavošanas.

Vēlot visiem novada iedzīvotājiem saticīgu un mierīgu 2014. gadu,
SAC “Baldone” kolektīvs

Baldoniešiem Jaunajā gadā!
Šai vecā gada vakarā,
Kad baltas sniega pārslas krīt,
Es baldoniešus gribu sveikt
Un labus vēlejumus teikt.

Dažas vecā gada dienas
Daudziem paliks atmiņā.
Jaunā gadā jauni sapņi
Lai jums tinas kamolā.

Zirga gadā zirga spēku,
Nedarīt nekādu grēku.
Dzīvi gaišāku sev veidot,
Nevis palīdzību gaidīt.

Vienmēr lai jums labi klājas,
Lai ir siltas jūsu mājas.
Vienmēr esiet saticīgi,
Savai valstij uzticīgi.

Kaut gan dzīve mums ir skarba,
Nebaidies no smaga darba,
Darbā eiro kaudzēm kal,
Nevis tukšus salmus mal.

Valodiņu godā turiet,
Dusmas, naidu projām buriet,
Smaids tad vienmēr būs jums sejā,
Dzīve griezīsies kā dejā!

Laimīgu Jauno gadu visiem baldoniešiem!

Arnolds Kaļēvics

Lai šie svētki nestu jums to dvēseles pārdzīvojumu,
ko nesniedz mums ikdiena! Lai Ziemassvētku miers, gaisma un
mīlestība mājo jūsu sirdī! Lai Jaunajā gadā vienmēr ir saticība
ģimenē, veselība, mīlestība katram pašam pret sevi un pret saviem
tuvākajiem! Lai mūzika veldzē sirdi, rada prieku un pavada jūs Jaunā
gada ceļos!

Baldones Mūzikas pamatskolas un
J. Dūmiņa Baldones Mūzikas skolas vārdā
Dace Elēna Sloka

Būs brīnumi, ja vien tiem noticēsim
Būs laime tad, ja pratīsim to dot;
Būs prieks, ja protam citus ielīksmot;
Būs gaiši tad, ja citiem gaismu dosim;
Būs saskaņa, ja vien to radīt spēsim;
Vien dodot citiem, kaut ko sev gūsim!
Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu!
Baldones PII “Vāverīte” kolektīvs

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

