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Baldones novada Domes izdevums, www.baldone.lv
Ķekaviņas projekts
2. lpp.

Domes
aktualitātes
Domes kārtējā sēde notika 30. septembrī, ārkārtas sēde tika sasaukta 9. oktobrī.

Daigas Krūzes gleznas
Daugavpilī
3. lpp.

Iedzīvotāju aptaujas rezultāti
4., 5. lpp.

Policija informē

6. lpp.

Koris „Tempus” Starptautiskajā
„Liviu Borlan” koru festivālā Rumānijā

Rakstu lasiet 3. lpp.

Finanšu-attīstības
un zemes jautājumi:

• Dome noklausījās orķestra „Draugi” vadītājas S. Lokas informāciju
par kolektīva darbību un apstiprināja finansiālu atbalstu braucienam
uz festivālu Itālijā;
• Dome noklausījās administratīvās
komisijas priekšsēdētāja J.Vasiļevska
ziņojumu par administratīvo pārkāpumu dinamiku, izskatīja jautājumu par konstatētajiem trūkumiem
komisijas darba organizēšanā un
pieņēma lēmumu noteikt 3 mēnešu periodu konstatēto trūkumu novēršanai;
• Tika apstiprināts īpašuma „Silzemes” lokālplānojums;
• Juridiski nekorektu argumentu dēļ
dome atcēla 26. augusta lēmumu
par pašvaldības īpašumu Rīgas ielā
69 un nodeva īpašumu atsavināšanai;
• Dome nolēma izsludināt augošu
koku cirsmas izsoli pašvaldības īpašumā „Meži”;
• Tika atļauts uzsākt zemes ierīcības
projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajos īpašumos „Sīgas”, „Saulsargi” un „Kūmiņi”;
• Dome nolēma pievienot prasību
par nekustamā īpašuma nodokļa
piedziņu tiesu izpildītāja lietvedībā
esošai prasībai par diviem īpašumiem;
• Dome nolēma noteikt atlaidi par
sporta zāles īri 50% apmērā novada
sieviešu basketbola klubam;
• Tika apstiprināti konkursa „Baldones sakoptākais nams un lauku sēta
2014” rezultāti;
• Dome apstiprināja par pašvaldības pārstāvi sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas koncesijas procedūras uzsākšanai domes juridiskā
dienesta vadītāju M. Dadzi;
• Tika apstiprināti grozījumi pašvaldības pamata un speciālajā budžetā;
• Dome nolēma neizmantot kreditora tiesības tiesu izpildītāja rīkotajā izsolē neizsolītā īpašuma „Misā”
paturēšanai par izsoles sākumcenu;
• Tika apstiprināts viens nekustamā īpašuma nodokļa parāda atmaksas grafiks;
• Dome pilnvaroja turpmāk saskaņot visus kadastrālās uzmērīšanas dokumentus zemes ierīkotāju
A. Ciseļonoku;
• Tika apstiprināta nosaukuma maiņa īpašumam „Ikaženci”;
• Dome pārtrauca zemes lietošanas
tiesības neprivatizētajam īpašumam „Jaundāboliņi 2”.

Nobeigums 4. lpp.

Par Valsts kontroles revīziju
Baldones novada iedzīvotājus
satraucis Valsts kontroles (VK)
2. oktobra paziņojums par revīzijas rezultātiem 6 pašvaldībās,
tostarp – Baldonē, kurā pausts
nekorekts apgalvojums par kaut
kādas „melnās kases” esamību.
Vēlos precizēt vairākas ar šo revī
ziju saistītas lietas.
1. Revīzija bija par 2013. gada
pārskatu, nevis esošo situāciju.
Gada pārskats jeb bilance ir, vien
kāršoti sakot, visu grāmatvedības
posteņu atspoguļojums atbilstoši
ekonomiskās klasifikācijas kodiem.
VK pārbaudes mērķis bija konsta
tēt, cik tas pareizi izdarīts, vai viss
no grāmatvedības prasību viedokļa
ir pareizi uzskaitīts, noformēts un
iegrāmatots. Jau 2013. gada laikā
grāmatvedības darbinieki daudzas
gadu gaitā uzkrājušās neprecizitā
tes bija novērsuši, taču visu paveikt
nebija fiziski iespējams, tāpēc, pro
tams, tika konstatēti trūkumi uz
skaitē, salīdzināšanā ar reģistriem
un iekšējā kontrolē, ko mēs arī go

dīgi atzīstam. Taču jau 2014. gada
laikā daudzas lietas ir sakārtotas –
mainīts grāmatvedības personāl
sastāvs, ieviesta jauna maksājumu,
avansa norēķinu un atskaites sistē
ma, turpinās darbs pie grāmatvedī
bas politikas izstrādes utt. Konstatē
tie trūkumi nekādā ziņā nenorāda,
ka kaut kas ir izsaimniekots, un tie
nav lielāki kā lielā daļā pašvaldību.
Katrā ziņā ne tādi, par kuriem paš
valdības „kar pie lielā zvana”. Jāņem
vērā arī samērīguma princips, vai
konstatētie trūkumi ir tik būtiski, ka
ietekmē pašvaldības darbu kopu
mā. Kļūdas iespējamas arī publiska
jos reģistros, kā mēs ne vienu reizi
vien esam konstatējuši. Diemžēl
VK savā atzinumā prasa arī lietas,
ko paši nevar paskaidrot, kā tas ir
izdarāms. Piemēram, kā ar 3 cilvē
ku parakstu norakstīt prezentācijas
priekšmetu (pildspalvu u.tml.) pa
sniegšanu, viesojoties, teiksim, kai
miņu novadā. Vai būtu jāņem līdzi
3 liecinieki? Kā sastādīt tāmi kafijas
galdam semināram vai delegācijas
uzņemšanai, ja nav zināms delegā

cijas skaitliskais sastāvs? Kāda jēga
ir pievienot kārtējā gada budžetam
pašvaldības ceļu fonda izlietojuma
plānu 3 gadiem, ja pašvaldībai pa
redzētā summa ir zināma tikai uz
kārtējo budžeta gadu? Atbilde bija
tikai viena – normatīvie akti to pra
sa. Jāņem vērā arī fakts, ka grāmat
vedības uzskaite pa EKK katru gadu
kļūst arvien sadrumstalotāka, tādēļ
kļūdīties, ierakstot tajā vai citā pos
tenī, ir ļoti vienkārši, taču tas neno
zīmē, ka kaut kas ir pazudis. Ja ne
sakrīt ceļa garumi ar VZD datiem,
vai tas nozīmē, ka tos metrus vai
kilometrus kāds ir nozadzis? Dar
ba apjoms grāmatvedībā gadu gaitā
ir ļoti pieaudzis, tāpat kā pieaudzis
budžets un maksājumu skaits, līdz
ar to grāmatvežiem darba pietiek.
Jāņem vērā arī VK birokrātiskā stila
īpatnības, ja kāds dokuments nav

absolūti precīzi aizpildīts, tad tas ir
nelikumīgs.
2. Sabiedrības prātā „melnā kase”
saistās ar naudu, kas iet garām ka
sei vai pašvaldības budžetam un
tiek izmaksāta „aplokšņu” algās
vai nelikumīgiem maksājumiem.
Daudzkārt tiku pārlasījusi revīzijas
aktu, taču tādu faktu konstatējumu
tur neatrodu. VK pārstāvji skaidro,
ka ar to saprot konstatēto faktu, ka
vecāku līdzmaksājumi par mākslas
vai mūzikas skolu tika iekasēti uz
kases ieņēmumu ordera pamata,
par kuriem maksātājam tika iz
sniegta kvīts, kas nebija reģistrēta
VID. Tajā pašā laikā ir konstatēts,
ka nauda tikusi iemaksāta domes
kasē. Domē nav saņemta neviena
sūdzība, ka kāds no vecākiem, kas
šādā veidā kārtoja līdzmaksājumus,
būtu nokļuvis parādnieku sarakstā,
kas ļautu domāt, ka kaut kādas sum
mas gājušas garām domes kasei.
Nobeigums 2. lpp.

Pateicība

Latvijas Reģionu apvienības vārdā izsaku pateicību visiem, kas 12. Saeimas vēlēšanās, neskatoties uz sacelto ažiotāžu un pat izplatītajiem apmelojumiem,
nodeva savu balsi par apvienības sarakstu. Mums kopā izdevās sasniegt labu
rezultātu, un 12. Saeimā ir ievēlēti 8 LRA deputāti.
Karina Putniņa
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Par Valsts
kontroles revīziju
Sākums 1. lpp.
Runa ir par Ls 179 gada laikā. 14.
oktobrī biju VARAM uz radušās
situācijas apspriešanu. VARAM mi
nistrs un atbildīgie darbinieki arī ir
iepazinušies ar šo revīzijas aktu un
atzina, ka nav pamata tik skaļiem
apgalvojumiem. Cik zināms, tad
šobrīd arī VK revidenti mēģina no
robežoties no šā apgalvojuma, visu
vainu uzveļot žurnālistiem.
3. VK faktiski bez pamatoju
ma paplašināja pārbaudes mērķi,
iekļaujot revīzijā arī lietderības
pārbaudi, turklāt izdarot virs
pusējus secinājumus. Domes
izpilddirektore I. Simsone 2013.
gadā Latvijas Pašvaldību izpild
direktoru asociācijas delegācijas
sastāvā viena komandējuma laikā
apmeklēja Baltkrieviju, Ukrainu
un Poliju. Katrā valstī katru die
nu bija tikšanās pašvaldībās un
konkrētu objektu apmeklējums.
Par komandējumu ir iesniegti
visi normatīvos aktos prasītie do
kumenti. Ja VK revidentiem kaut
kas subjektīvi nepatīk, tad tas nav
pamats apgalvojumam, ka ko
mandējums nav lietderīgs.
4. Rodas jautājums – vai būtu
tādi skaļi paziņojumi, ja šogad ne
būtu Saeimas vēlēšanas? VK savā
mājas lapā revīzijas akti jāpublicē
15. septembrī un pēc tam 2 nedēļu
laikā sabiedrība par tiem jāinfor
mē. To varēja izdarīt, sākot no 16.
oktobra, taču nezin kāpēc tas tika
izdarīts termiņa pēdējā dienā, t.i.,
2 dienas pirms vēlēšanām. Mūsu
prāt, VK, kas bauda tādu sabiedrī
bas uzticību, savi secinājumi jādara
sabiedrībai zināmi pietiekami ko
rektā formā, izvēloties izteicienus,
apzīmējumus un paziņojuma lai
ku. Domāju, ka šobrīd nav laika
taisīt politisku jezgu, bet ir cītīgi
jāstrādā, lai konstatētos trūkumus
novērstu un lietas sakārtotu.
5. Aicinu katru, kas vēlas tuvāk
iepazīties ar ziņojumu, ieskatīties
VK mājas lapā 5. revīzijas depar
tamenta sadaļā www.lrvk.gov.lv.
Šo tekstu nav viegli saprast, jo tas
ir ļoti birokrātiski uzrakstīts, līdz ar
to katrs, kas vēlas, var arī izraut no
konteksta atsevišķus teikumus un
tos pasniegt savā „mērcē”. Saprotu,
ka daļai iedzīvotāju vēlmi tenkot
un izplatīt baumas tas nemazinās,
taču saprātīgie, cerams, izdarīs se
cinājumus. Pārsteidzoši, ka visska
ļākie kritizētāji sociālajos tīklos ir
tie, kas paši nenoraida iespēju par
saviem papildu pakalpojumiem
vai darbu saņemt skaidru naudu,
nemaksājot nekādus nodokļus.
K. Putniņa,
domes priekšsēdētāja
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Aicinām uz talku projekta „Esam atbildīgi
par Ķekaviņas upes aizsardzību’’ ietvaros!
2014. gada pavasarī Baldones
novada vidusskolas 10. klase
(tagad jau 11. klase) iesaistījās
skolas projektā „Esam atbildīgi par Ķekaviņas upes aizsardzību”, ko līdzfinansē Latvijas
vides aizsardzības fonds.
Projekta mērķis ir veicināt Ķekavi
ņas upes un tās krastu bioloģiskās
daudzveidības saglabāšanos, un
projekta teritorija aptver Ķekaviņas
upi un tās krastus Baldones pilsētas
robežās. Skolēni kartēja upes terito
riju un iepazinās ar situāciju upes
piekrastē. Unikāli ir Ķekaviņas upes
krastos virszemē izplūstošie sēravo
ti. Dabas bagātības, kas veicinājušas
Baldones vārda atpazīstamību arī
ārpus Latvijas robežām, joprojām
atrodas Baldones novada teritorijā.
Upe ir unikāla arī no ainavas un
kultūrvēsturiskā mantojuma aspek
ta, jo upe pilsētā veido īpašu ainavu
un iedzīvotājiem upes rāmais plū
dums ir neatņemama klātesamība.
Projekta rezultātā ir noteikta pilot
teritorija, kuru paredzēts sakopt, un
tā atrodas pie tautā sauktās „Jakaru”
laipas. Pašreiz konkrētā teritorija
nerada priekšstatu par Ķekaviņas
upes palienu, upes ieleju.
Ķekaviņas upes ielejas apse
košanas rezultātā konstatēti trīs
Latvijā īpaši aizsargājami biotopi:
„Upju straujteces un dabiski upju
posmi”, „Staignāju meži” un „Palie
ņu zālāji”. Šie biotopi ir apdraudēti
un īpaši aizsargājami Eiropas Sa
vienībā. Upes piekrastei ir dabiska
paliene, melnalkšņu audzes un ļoti
daudz dažādu putnu sugu: mazais
dzenis, lakstīgala, čunčiņš, melnais
meža strazds, pelēkais strazds, žu
bīte, sarkanrīklīte, brūnā čakste,
lielā zīlīte, plukšķis, iedzeltenais

Izsole

ķauķis, čakstīte. Jāsecina, ka teri
torija ap Ķekaviņas upi ir putniem
draudzīga ligzdošanas vieta. Savu
kārt, nosakot ūdens kvalitāti pēc
ūdensdzīvnieku metodes, klase un
eksperti secināja, ka ūdens tīrība
upē ir ļoti laba, kas ir 1,41 – 1,70
pakāpe. Ķekaviņas upe ierindojas
to upju skaitā Eiropā, kurai ir laba
ūdens kvalitāte (36% upju Eiropā ir
laba ūdens tīrība un 7% ļoti laba,
38% apmierinoša, bet 13% slikta,
savukārt 5% ļoti slikta). Tika kon
statēts, ka upē ir šādi ūdens dzīv
nieki, piemēram, parastā žokļdēle,
maksteņu kāpurs, viendienīte,
sānpelde, strautene, un to esamī
ba upē liecina par tīru ūdeni. Tā ir
tikai neliela daļa. Šie nelielie ūdens
dzīvnieciņi ir ļoti svarīga daudzu
zivju barība. Ūdens upē ir univer
sāls šķīdinātājs, enerģijas un vielas
pārnesējs, ķīmisko un bioķīmisko
reakciju vide, dzīves vide. Piemē
ram, 1 kg minerālā fosfora dod
1000 kg zaļās masas pieaugumu.

Baldones novada pašvaldība izsludina augošu koku izsoli cirsmas veikšanai pašvaldības zemes gabalos „Meži”,
Baldones pagasts, Baldones novads, kadastra Nr. 8025
002 0163, ietilpstošajās zemes vienībās ar kadastra apz.
8025 002 0165, 8025 001 0081, „Grundes”, Baldones pagasts, Baldones novads, kadastra Nr. 8025 006 0214, ietilpstošajā zemes vienībā ar kadastra apz. 8025 006 0145
augošos kokus un cirsmu ciršanas tiesības un nocirstos
kokus šādā apjomā (turpmāk tekstā – Ciršanas tiesība):
1.1. zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8025
002 0165 (7. kvartāls, 1. nogabals) 723 koki, izcērtamais apjoms – 370,52 m3, izcērtamā platība 1,20 ha,
cirtes veids: kailcirte – pēc caurmēra;
1.2. zemes vienībā ar kadastra apzīmējums Nr.8025
001 0081, (4. kvartāls, 3., 4. nogabals) 107 koki, izcērtamais apjoms – 51,03 m3, izcērtamā platība 2,20 ha,
cirtes veids: kopšanas cirte – krājas kopšanas cirte.

AICINĀM visus talkot gribētājus uz talku 25. oktobrī plkst. 10.00.
Tikšanās vieta pie „Jakaru’’ laipas – Jakaru ielas galā. Iznesīsim
zarus un izzāģētos krūmus no pilotteritorijas un uzstādīsim divus
informatīvos stendus. Iesakām vilkt laika apstākļiem atbilstošu
apģērbu. Kājās – gumijniekus, jo pastāv iespēja, ka pie Ķekaviņas
upes krasta varētu būt mitrs. Noslēgumā – ugunskurs, karsta tēja,
pīrādziņi. Ņemiet līdzi draugus, radus un pats galvenais – pozitīvas
domas un labu garastāvokli!

Aizaugšanas rezultātā Latvija pē
dējos 50 gados zaudējusi 70 kv/km
atklātas ūdens virsmas (Pastors).
Aizaugums veicina arī gultnes
„pacelšanos” – piesērēšanu. Līme
nim ceļoties, krastos esošā augsne
samitrinās un no tās sākas augsnē
esošo barības vielu migrācija ūde
nī, radot papildu eitrofikāciju.
Kartēšanas laikā skolēni atklāja
ne tikai vērtības piekrastē un ūdenī,
bet arī to slikto, kas nelabvēlīgi ie
tekmē upi un tās piekrasti neapdo
mīgas apsaimniekošanas rezultātā,
piemēram, daudzās vietās upē ir ne
tikai zaru, bet arī atkritumu sanesu
mi, notekūdeņu caurules, pa kurām
ūdens ietek upītē, arī izcirtumu un

1.3. zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8025
006 0145, (1. kvartāls, 5. nogabals) 1013 koki, izcērtamais apjoms – 619,78 m3, izcērtamā platība 1,80 ha,
cirtes veids: galvenā cirte – kailcirte;
Kopējais cirsmas apjoms ir 1041,33 m3, platība
5,2 ha, izcērtamo koku skaits 1843 gab., no kuriem
634 egles, 104 melnalkšņi, 81 ozols, 337 baltalkšņi,
240 bērzi, 388 priedes, 54 apses.
Izsoles sākumcena 40000,- EUR (četrdesmit tūkstoši
eiro), drošības nauda 4000,- EUR (četri tūkstoši eiro).
Izsoles veids – atklāta mutiska izsole ar augšupejošu
soli, izsoles solis 200,- EUR (divi simti eiro) un reģistrācijas maksa 15,- EUR (piecpadsmit eiro).
Izsole notiks Baldones novada domē, Baldones
novadā. Baldones pagastā, „Pārupēs”, 2014. gada
27. oktobrī plkst.16.00.
Līdz pieteikuma iesniegšanai izsoles pretendentam

invazīvās sugas kā spriganes un
grimoņi. Upes piekrastē esošajiem
privātīpašumu īpašniekiem būtu
jāņem vērā, ka šajā gadījumā pie
krastes teritorijas apsaimniekošanu
nosaka Aizsargjoslu likums (1997),
konkrēti attiecināms 37. pants. Ap
robežojumi virszemes ūdensobjektu
aizsargjoslās (www.likumi.lv). Aici
nām īpašniekus novērtēt līdzās eso
šās dabas vērtības un Ķekaviņas upes
vēsturisko nozīmīgumu, kā arī aici
nām pievienoties talkai 25. oktobrī!
Atklāj novadu no jauna un
novērtē esošās dabas vērtības!
Attīstības nodaļa sadarbībā
ar Vides komisiju un Baldones vidusskolas 11. klasi

samaksā reģistrācijas maksu –15,- EUR (piecpadsmit
eiro) Baldones novada domes kasē vai kontā: a/s „SEB
Latvijas Unibanka”, kods: UNLALV2X, konts: LV30UNLA0003011130719, reģ. Nr.90000031245, vai kontā:
a/s „Swedbank”, kods: HABALV22, konts: LV89HABA0551024293520, un drošības naudu – EUR 4000,(četri tūkstoši eiro), attiecīgi 10% no nosacītās cenas
jāiemaksā Baldones novada domes kasē vai kontā:
a/s „SEB Latvijas Unibanka”, kods: UNLALV2X, konts:
LV35UNLA0050021696211, reģ. Nr.90000031245.
Reģistrēties izsolei un saņemt izsoles noteikumus var
Baldones novada domē, sākot ar sludinājuma publicēšanu „Latvijas Vēstnesī” līdz 2014. gada 27. oktobrim plkst.
12.00 pie izsoles komisijas priekšsēdētājas T. Tihoņenko
106.-1. kabinetā domes pieņemšanas dienās pirmdienās
un ceturtdienās vai arī citā laikā, iepriekš vienojoties pa tālr.
67932329, 20283978 vai Baldones novada domes kancelejā.
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Koris „Tempus” Starptautiskajā
„Liviu Borlan” koru festivālā Rumānijā
10. septembra vakarā koris
„Tempus” nevis devās gulēt,
bet sēdās autobusā, lai dotos
uz Rumāniju. Transilvānijas
pakājē pilsētā Baja Mare norisinājās Starptautiskais „Liviu
Borlan” koru festivāls, kurā no
visiem iesūtītajiem pieteikumiem tika izvēlēti 10 kori – no
Rumānijas, Slovākijas, Ungārijas un Latvijas.
Šķērsojot sešu valstu robežas ar
autobusu, ieradāmies brīnišķīgā
viesnīcā Baja Mares pilsētā, kur
mūs gaidīja vasarīgi laika apstāk
ļi un katrā ēdienreizē jutāmies kā
kāzu viesi, sēžot pie skaisti klā
tiem galdiem un baudot rumāņu
kultūru, dzīvo mūziku un krāšņos
priekšnesumus. Festivāls notika
trīs dienas, kuru laikā tika aktīvi
mēģināts, un konkursa dienā pār
stāvējām Latviju ar latviešu tautas
dziesmām un „Liviu Borlan” šūpuļ
dziesmu. Konkursā koris ieguva
Pirmās pakāpes zelta diplomu. Ko
ris „Tempus” saņēma arī populari
tātes diplomu, kas rumāņu koriem
ir ļoti svarīgs apbalvojums, kura
dēļ viņi sacenšas paši. Noteikti liela
nozīme bija arī mūsu tradicionāla
jiem tautastērpiem un skanīgajām
tautasdziesmām. Konkursa rīkotāji

atzina, ka šajā gadā kori bija saga
tavojušies īpaši labi un konkurence
bija sīva. Festivāla noslēgumā koris
sniedza arī koncertu Baja Mare pil
sētas baznīcā kopā ar kori no Un
gārijas. Īpašs gandarījums koncerta
noslēgumā bija tad, kad ieraudzī
jām klausītāju, kura varēja dziedāt
mums līdzi latviešu dziesmas. Iz
rādās, ka kāda latviešu meitene tur,
tālumā dzīvojot, varēja atkal sajust
Latviju.
Atpakaļceļā uz Latviju koristi
nolēma vairāk iepazīt Rumāniju
un devās uz Maramurešas reģio
nu Karpatu kalnos. Mūs pavadīja
jauks gids Kristiāns, kurš koristiem
izstāstīja un parādīja apkārtnes
kultūru, tādējādi laužot stereotipu,
ka tā ir tikai grāfa Drakulas zeme.
Iepazināmies ar nepieradinā
to Rumānijas dabu un kultūras
daudzveidību. Dodoties kalnos
augšup pa serpentīnu, redzējām
gan čigānu taborus, kuri vāca ogas,
gan mazos ciematiņus ar koka
ēkām un grezniem kokgriezuma
parādes vārtiem, koka baznīciņas
un vienkāršos ļaudis, kuri svētdie
nas rītā bija tērpušies nacionālajos
apģērbos, dodoties uz baznīcu.
Barsanas koka klostera kom
pleksā klausījāmies klusumā un
apbrīnojām kokgriezumus un

skaistās puķu kompozīcijas. Brau
cot augstāk kalnos, Rodnei kalnu
pakājē vērojām iespaidīga augstu
ma Zirgu ūdenskritumu. Brauciens
pa neskarto dabu, garām zirgu pa
jūgiem, ganībām un līkumaino upi
ar šaursliežu tvaika vilcienu, parā
dīja, ka cilvēki spēj dzīvot nestei
dzīgi un saskaņā ar dabas ritējumu.
Ceļojumu Rumānijā noslēdzām
Sapantas ciema Jautrajā kapsētā,
kas iezīmē savādāku izpratni par
nāvi. Tas bija brauciens, kurā uz
ņemt enerģiju no citu valstu dzie
dātājiem un nesteidzīgās rumāņu
kultūras (ko gan neatspoguļo ne
viņu mūzika, ne puišu dejas).
Liels paldies Baldones nova
da domei par sniegto finansēju
mu, lai segtu ceļa izdevumus uz
konkursu.
Festivāla satraukumu un ru
māņu kultūru varējām baudīt
kopā jaukā koristu pulkā, kuros
mājo mūzika. Aicinām pievie
noties koristu pulkam arī citus
mūziku mīlošus cilvēkus, lai
kuplinātu mūsu rindas. Joprojām
mēģinājumi notiek pirmdienās
un trešdienās no 19.00 līdz 21.00
Baldones novada domes zālē. Tā
ir iespēja izbaudīt dziedāšanas
prieku un parādīt, ka Baldonē
kora mūzika ir dzīva!

Daigas Krūzes gleznas Marka Rotko Mākslas centrā
No 25. septembra līdz 12. decembrim Marka Rotko Māk
slas centrā Daugavpilī skatāma izstāde „Latvijas laikmetīgā glezniecība”.
Izstādē piedalās mākslinieki: Sigi
ta Daugule, Jānis Dukāts, Andris
Eglītis, Viktorija Valujeva, Andris
Vītoliņš, Otto Zitmanis un Daiga
Krūze – kādreizējā Baldones Māk
slas skolas audzēkne, tagad pazīsta
mā gleznotāja. Daiga Rotko centrā
izstādījusi lielformāta gleznu sēriju
„Ūdens. Gaismas vērošana”.
Par savu radošo impulsu
gleznu tapšanā Daiga Krūze saka:
„Sākotnējais impulss ir darbība –
uzmanības pārnešana no viena
objekta uz otru. Tā ir komunicē
šana ar attēlu, jebkuru un jebko,
kas pastāv apkārt. Tā ir saruna,
kur konkrētais objekts ir vārds,
teikums vai pat vesels sacerē
jums. Darbu pamatā ir pietieka
mi neitrāla objekta atrašana, kurš
vienlaicīgi ietvertu dzīvības–nā
ves–atdzimšanas principu. Tāpat
var teikt, ka šis objekts satur reizē
gan kaulus, gan ādu, vai līdzsva

ro haosu un kārtību. Sākotnē
jais impulss ir gaismas spēle uz
ūdens virsmas gar braucoša maza
prāmja bortu, skatot to negatīvā
kā neattīstītu filmiņu. Tas iekļauj
paša cilvēka uztveres telpas pa
plašināšanas mēģinājumu.”
Daiga Krūze no 2002. līdz
2004. gadam studējusi glezniecī
bu Latvijas Mākslas akadēmijas
maģistrantūrā, pirms tam, no
1998. līdz 2002. gadam, LMA
restaurāciju, iegūstot bakalaura
grādu. No 1992. līdz 1998. ga
dam mācījusies Jaņa Rozentāla
Rīgas Mākslas vidusskolā, bet no
1989. līdz 1992. gadam Baldones
Mākslas skolā.
Par izstādīto darbu savas līdz
šinējās darbības kontekstā Daiga
stāsta: „Rotko centrā izstādītās
gleznas ir darbu sērijas „Ielas”
(2004) turpinājums. Tās turpina
kustību – iekšējā savienošanos
ar ārējo, vairāk meklējot ārējo,
no sevis atsvešināto, neitrālo, kas
nav saistīts ar emocijām.”
Daiga Krūze ir laikmetīgās
glezniecības pārstāve, kura tiek uz
skatīta par vienu no spilgtākajām

latviešu jaunās paaudzes māksli
niecēm ar izteiktu rokrakstu. 2011.
gadā to novērtēja arī starptautiska
žūrija, un Daiga Krūze tika no
minēta Honkongā un Londonā
dibinātajai Eiropas Mākslas balvai
(The Sovereign European Art Prize 2011). 2008. gadā Daiga Krūze
tika izvirzīta „Purvīša balvai” par
personālizstādi „Kontaktpersona”
Rīgas mākslas telpā. 2013. gada
aprīlī māksliniece „Purvīša balvai”
tika izvirzīta atkārtoti par izstādi
„Slēpnis”.
Vaicāta par viņas darbu saistī
bu ar Marka Rotko centru, Daiga
Krūze saka: „Dalībai izstādē, ma
nuprāt, nav konkrētas saistības ar
Rotko mākslu. Es to uztveru kā
iešanu ciemos, lai tur pastāstītu,
kā man iet, un, iespējams, lai sa
prastu, ka domājam līdzīgi.”
Daigas Krūzes saistība ar Bal
dones Mākslas skolu ir ne tikai kā
bijušajai audzēknei. No 2010. līdz
2012. gadam Daiga strādāja Baldo
nes Mākslas skolā par gleznošanas
pasniedzēju, dodot arī savu artavu
jauno mākslinieku skološanā.
Tālivaldis Muzikants

BIEDRĪBA „BALDONES PARTNERĪBA” IZSLUDINA IX PROJEKTU
PIEŅEMŠANAS KĀRTU EZF PROJEKTIEM
Biedrība „Baldones Partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu
pieņemšanas 9. 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 2014. gada 21. novembra līdz
22. decembrim.
IX kārtā pieejamais publiskais finansējums ir 10017,34 EUR.
Projektu iesniegumi jāiesniedz biedrības „Baldones Partnerība” birojā „Pārupes”,
Baldones novads, Baldone, LV-2125, tālrunis 67932025, 26328940.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.–2013. gadam pasākuma „Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana” aktivitātē „Ciematu, kuros veic zivsaimniecības
darbības, atjaunošana un attīstība”.
2.2.1 Rīcība: „Zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju atjaunošana un attīstība”
Pieejamais finansējums 10017,34 EUR.
Rīcības mērķis: Uzlabot infrastruktūru no zivsaimniecības atkarīgajās teritorijās, 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 šādas 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, 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).
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 mājas lapā www.lad.gov.lv, biedrības „Baldones Partnerība” mājas
lapā www.baldonespartneriba.lv un Baldones pašvaldības mājas lapā www.baldone.lv.
Kontaktinformācija: Inese Lagzdiņa, biedrības „Baldones Partnerība” valdes
priekšsēdētāja, tālr. 67932025, e-pasts: linesa@inbox.lv

BIEDRĪBA „BALDONES PARTNERĪBA” IZSLUDINA VIII PROJEKTU
PIEŅEMŠANAS KĀRTU ELFLA PROJEKTIEM
Biedrības „Baldones Partnerība” paziņojums
Biedrība „Baldones Partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas VIII kārtu Lauku attīstības programmas 2007.–2013.
gadam pasākuma „Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2014. gada 21. novembra līdz
2014. gada 22. decembrim.
VIII kārtā pieejamais publiskais finansējums ir 3620,18 EUR.
Projektu iesniegumi jāiesniedz biedrības „Baldones Partnerība” birojā – 207.
kab., „Pārupēs”, Baldones novads, Baldones pagasts, LV-2125, Inesei Lagzdiņai,
tālrunis – 67932025; 26328940, e-pasts: inese.lagzdina@baldone.lv, bet projekta
iesniegumus elektroniskā dokumenta formā, kas parakstīti ar drošu elektronisko
parakstu un apliecināti ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, jāiesniedz, nosūtot uz Lauku atbalsta dienesta e-pastu: lad@lad.gov.lv.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks šādā aktivitātē un rīcībā:
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:
Rīcība 2.1.2.
„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 organizēšanai, interešu klubu darbības nodrošināšanai
nepieciešamās infrastruktūras un aprīkojuma nodrošināšana, pieaugušo izglītības
un prasmju attīstības pilnveidošana.
Pieejamais finansējums 3620,18 EUR.
Ar Vietējās attīstības stratēģiju, rīcību mērķiem, plānotajām darbībām, projektu
vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai
var iepazīties „Pārupēs”, 207. kab., Baldones novads, pirmdienās un ceturtdienās
no plkst. 8.30 līdz 17.00, Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv un
mājas lapā www.baldonespartneriba.lv.
Inese Lagzdiņa, biedrības „Baldones Partnerība” valdes priekšsēdētāja
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4 • Baldones Ziņas
Domes aktualitātes
Sākums 1. lpp.

Sociālie jautājumi:

•Tika anulētas deklarētās dzīvesvietas 2 personām, kas bija deklarējušas savu dzīvesvietu bez likumīga
pamata;
• Dome atļāva pārslēgt dzīvojamās
telpas īres līgumu pašvaldībai piederošā dzīvoklī „Ebes 1” uz mirušās
īrnieces ģimenes locekli.
Ārkārtas sēde tika sasaukta pēc domes priekšsēdētājas iniciatīvas, lai
deputāti tiktu detalizēti informēti
par Valsts kontroles revīzijā konstatētajiem trūkumiem 2013. gada
pārskata sastādīšanā, kā arī jau veiktajiem pasākumiem šo trūkumu novēršanā un turpmākajām darbībām.
Deputātiem bija iespēja uzdot savus
jautājumus. Dome pieņēma informāciju zināšanai un vienojās, ka deputāti grāmatvedībai iesniegs jautājumus rakstveidā, lai varētu saņemt
precīzas atbildes. Sēdē piedalījās arī

„Rīgas Apriņķa Avīzes” korespondente S. Lipore.
K. Putniņa, domes priekšsēdētāja
Domes sēdē lielākās diskusijas izraisījās par konstatētajiem trūkumiem
Administratīvās komisijas darba organizācijā, bet ar balsu vairākumu
tika nolemts dot 3 mēnešus laiku,
lai trūkumus novērtu un tiktu precizēts komisijas nolikums.
Deputāts R. Audzers iebilda pret
augošu koku cirsmas izsoli pašvaldības īpašumā, taču ar balsu vairākumu tika nolemts tomēr izsoli rīkot.
Deputāts A. Mačs, kas ir mežsaimniecības speciālists, norādīja, ka mežs ir
jāatjauno. Jāatzīmē, ka pašvaldības
īpašumos cirsmas tiek paredzētas nelielās platībās, kā tas ir arī šoreiz, un ne
visas ir kailcirtes. Kā to prasa normatīvie akti, visās cirsmās tiek stādītas
jaunaudzes, lai arī nākamajām paaudzēm būtu par ko priecāties.

NOSLĒGTA VIENOŠANĀS PAR ERAF PROJEKTA
„JAUNU PUBLISKO INTERNETA PIEEJAS PUNKTU
IZVEIDE UN ESOŠO PUNKTU PILNVEIDOŠANAS
BALDONES NOVADĀ” ĪSTENOŠANU

Baldones novada dome un Valsts reģionālās attīstības aģentūra 2014.
gada 23. septembrī noslēdza Vienošanos Nr. 3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/
VRAA/004/004 Par Eiropas Savienības fonda darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2. prioritātes „Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana” 3.2.2. pasākuma „IKT infrastruktūra
un pakalpojumi” 3.2.2.2. aktivitātes „Publisko interneta pieejas punktu attīstība” projekta Nr.3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/004 „Jaunu publisko interneta
pieejas punktu izveide un esošo punktu pilnveidošana Baldones novadā”
īstenošanu.
Projekta mērķis paredz paaugstināt piekļuves iespējas internetam
novada iedzīvotājiem, izveidojot divus jaunus publiskos interneta pieejas
punktus (turpmāk PIPP) Baldones novadā un pilnveidojot esošos, lai veicinātu iedzīvotāju iekļaušanos sabiedrības sociālajos, ekonomiskajos un
kultūras procesos un uzlabotu dzīves kvalitāti. Projektā paredzētas aktivitātes atbilstoši MK noteikumiem Nr. 185 (2014. gada 1. aprīlis) „Noteikumi
par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma
3.2.2.2. aktivitāti „Publisko interneta pieejas punktu attīstība””.
Projektā plānotās galvenās aktivitātes:
Projekta ietvaros tiks izveidoti divi jauni bezvadu PIPP, no kuriem viens
tiks izveidots pilsētas sociālajā aprūpes centrā „Baldone” (Iecavas iela 4,
Baldone, Baldones novads, LV-2125) ar pieeju personām ar kustību traucējumiem, nodrošinot pieeju datortehnikai un multifunkcionālajai iekārtai; otrs bezvadu PIPP tiks izveidots Mercendarbes muižā („Mercendarbe”,
Baldones pagasts, Baldones novads, LV- 2125) ar pieeju interneta bezvadu
zonai. Projekts paredz arī divu esošo PIPP pilnveidošanu. Projekta ietvaros
paredzēta esošā PIPP novada bibliotēkā (Rīgas iela 97, Baldone, Baldones
novads, LV-2125) pilnveidošana, uzstādot piecus jaunus datorkomplektus
ar atbilstošu programmatūru un vienu multifunkcionālo iekārtu, un bezvadu PIPP pilnveidošana domes ēkā („Pārupes”, Baldones pagasts, Baldones
novads, LV-2125) – paplašinot interneta pieejas zonu. Esošajos PIPP jau tiek
nodrošināta pieeja personām ar kustību traucējumiem.
Projekta attiecināmās izmaksas ir 10 856,99 EUR (desmit tūkstoši astoņi
simti piecdesmit seši euro un 99 centi), no tām:
1) Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums 9228,44 EUR (deviņi
tūkstoši divi simti divdesmit astoņi euro un 44 centi), kas sastāda 85% no
kopējām attiecināmajām izmaksām;
2) Valsts budžeta dotācija 244,28 EUR (divi simti četrdesmit četri euro un 28
centi), kas sastāda 2,25% no kopējām attiecināmajām izmaksām;
3) Finansējuma saņēmēja finansējums 1384,27 EUR (viens tūkstotis trīs
simti astoņdesmit četri euro un 27 centi), kas sastāda 12,75% no kopējām
attiecināmajām izmaksām.
Projekts tiek īstenots no 2014. gada 23. septembra līdz 2015. gada
22. martam.
Informāciju sagatavoja:
Attīstības nodaļa,
tālr. 67350997,
attistiba@baldone.lv

Septembris,–2014

Noslēdzas iedzīvo
Baldones novada aptaujas rezultāti
Aptauja noritēja no 07.2014. līdz 09.2014.

Domes priekšsēdētāja K. Putniņa izvelk laimīgās anketas.
Paldies visiem, kas piedalījās Baldones novada aptaujā, kas noritēja no šā gada jūlija līdz
septembrim. Aptaujas anketas mērķis bija noskaidrot iedzīvotāju viedokli par novada attīstības
iespējām, problēmām un to iespējamajiem risinājumiem. Anketās tika izteikts daudz dažādu
ierosinājumu un ieteikumu, kas diemžēl nav attēlojami zemāk redzamajos attēlos. Iegūtie
rezultāti tiks analizēti un izmantoti, lai iespēju robežās uzlabotu novadu.
Kā jau iepriekš tika solīts, pārsteiguma balvu – lietussargu ar Baldones novada simboliku –
iegūst respondenti, kuru tālruņi sākas ar 27751… un 26849….
Attīstības nodaļa
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Vīrieši
26%

līdz 18
5%

46 - 60
20%

18 - 25
10%

26 - 45
46%

Pamata
10%

Respondentu nodarbošanās
Pensionārs 14%
Bezdarbnieks 2%
Mājsaimniece 3%
Pašnodarbināta
persona 3%
Valsts vai
pašvaldības
darbinieks
22%

Cits 1%
Skolēns
19%

Students 4%
Uzņēmējs 3%

Kāda uzņēmuma
darbinieks
29%

Respondentu darba / mācību vietas
atrašanās

Respondentu Izglītība

Augstākā
46%

Sievietes
74%

Baldones pilsēta
68%

Respondentu vecuma struktūra
61 un vairāk
19%

Respondendu sadalījums pēc
dzimuma

Vidējā
17%

Vidējā speciālā
27%

Nestrādāju / nemācos
Baldones pilsētā
16%
31%
Citā novadā vai pilsētā
11%
Baldones lauku
teritorijā 4%
Rīgā

Vai tuvāko pi
mainīt dzīves

Jā, Baldones
rob

38%
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otāju aptauja

Kādi sociālie pakalpojumi novadā ir nepieciešami?

Specializētais transports personām ar
kustību ierobežojumiem
10%

Respondentu novērtējums pakalpojumu
un jomu PIEEJAMĪBAI novadā
Kādi infrastruktūras uzlabojumi
būtu nepieciešami novadā?
Jāveicina vides
pieejamība
13%

Jāierīko bērnu
rotaļu laukumi
14%

Zupas virtuve
3%

Jauniešu centrs
25%

Nav pieejams 2%

Ļoti neapmierina 5%

Ļoti apmierina 20%

Drīzāk neapmierina 15%

Skolas

Jāuzlabo
apgaismojums
15%

Ārsts
Ļoti neapmierina 1%

Nav pieejams
8%
Ļoti neapmierina 4%
Ļoti apmierina
7%

Bērnudārzs

Ļoti neapmierina 3% Nav pieejams 1%
Drīzāk neapmierina 4%
Ļoti
apmierina
41%
Drīzāk apmierina
51%

Drīzāk apmierina 58%

Sociālā palīdzība un sociālie pakapojumi

Drīzāk neapmierina
15%

Ļoti apmierina
29%

Ļoti neapmierina 5%

Sporta aktivitātes

Drīzāk neapmierina 15%

Ļoti apmierina 21%

Ļoti neapmierina 2%
Drīzāk neapmierina 22%

Ļoti apmierina 17%

Nav pieejams 0%

Gājējiem domātu ielu
infrastruktūra (ietves, celiņi, utml.)
Ļoti neapmierina 11%

Ļoti apmierina 29%

Ļoti apmierina 9%

Drīzāk
neapmierina 24%

Drīzāk
apmierina 59%

Atkritumu
savākšana/izvešana

Nav pieejams 2%

Jā, citā novadā vai
pilsētā 10%

Jā, ārvalstīs 3%

Nav pieejams 17%

Ļoti apmierina 8%

Ļoti neapmierina 11%

Drīzāk
apmierina
42%

Ielu apgaimojums
Nav pieejams 0%
Ļoti neapmierina 8%

Ļoti apmierina 8%

Drīzāk neapmierina
28%
Drīzāk apmierina 56%

Ļoti apmierina 7%

Drīzāk
Drīzāk neapmierina 33% apmierina 48%

Sabiedriskā transporta pakapojumi

iecu gadu laikā plānojat
svietu?

Nav pieejams 1%

Drīzāk apmierina
56%

Ļoti neapmierina 11%

Ļoti apmierina 56%

Ļoti neapmierina 4%
Drīzāk neapmierina 20%

Transportam domāto
ielu/ceļu infrastruktūra

Ļoti apmierina
32%

Drīzāk neapmierina 22%

Respondentu novērtējums pakalpojumu un jomu KVALITĀTEI novadā
Vides sakoptība novadā

Nav pieejams 1%

Interešu izglītība

Drīzāk apmierina 59%

Drīzāk apmierina 50%

Drīzāk
neapmierina 9%

Drīzāk apmierina
37%

Tirdzniecība (veikali)

Nav pieejams 1%
Ļoti neapmierina 10%
Ļoti apmierina
18%
Drīzāk
neapmierina 21%

Drīzāk apmierina 57%

Nē
81%

Ļoti neapmierina 2%

Kultūras pasākumi

Drīzāk neapmierina
29%

Pasta pakalpojumi

Nav pieejams 2%

Ļoti
apmierina
34%

Drīzāk
apmierina
50%

Ļoti neapmierina 23%

Drīzāk apmierina
52%

Pašvaldības policija

s novada
bežās 6%

Drīzāk
neapmierina
8%

Nav pieejams 1% Ļoti apmierina 10%
Drīzāk apmierina
60%

Drīzāk neapmierina 10%

Ļoti neapmierina 2% Nav pieejams 6%

Nav pieejams 3%

Drīzāk neapmierina
21%

Ļoti neapmierina 2%

Ģimenes atbalsta
centrs
13%

Mājas aprūpe
12%

Sabiedriskais transports

Jāveic ielu un ceļu
segumu uzlabojumi
34%

Jāizbūvē veloceliņi
24%

Dienas centrs pensijas vecuma personām
un personām ar kustību traucējumiem
16%

Nometnes
21%

Ļoti apmierina 14%

Drīzāk apmierina 60%

Veselības aprūpes pakalpojumi
Nav pieejams 1%
Ļoti apmierina 21%
Ļoti neapmierina 2%
Drīzāk neapmierina
21%
Drīzāk apmierina 55%

Ļoti neapmierina 2%
Drīzāk
Ļoti apmierina 27%
neapmierina
7%
Drīzāk apmierina 64%

Kultūras un izklaides pasākumi
Nav pieejams 3% Ļoti apmierina 13%
Ļoti
neapmierina
Drīzāk apmierina
21%
35%
Drīzāk neapmierina 28%

Sabiedriskās
kārtības
nodrošināšana

Ļoti neapmierina 1%
Drīzāk
neapmierina
20%

Ļoti apmierina
18%

Drīzāk apmierina 61%

Vispārējās izglītības
pakalpojumi

Ļoti neapmierina
3%
Nav pieejams 4%
Drīzāk
Ļoti apmierina
neapmierina
26%
8%
Drīzāk apmierina 59%

Sociālā palīdzība un
sociālie pakalpojumi
Nav pieejams 6%
Ļoti
neapmierina 7%

Ļoti apmierina 10%

Drīzāk neapmierina 23%
Drīzāk apmierina 54%

Pirmsskolas
izglītības pakalpojumi
Ļoti neapmierina Nav pieejams 6%
8%
Ļoti apmierina
23%
Drīzāk
neapmierina
7%
Drīzāk apmierina 56%
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Baldones novada teritorijā konstatēto administratīvo pārkāpumu
lietu dinamikas analīze. 2013. gada jūnijs–2014. gada augusts.
2014. gada 30. septembra Baldones novada domes sēdē Baldones
novada Administratīvās komisijas
priekšsēdētājs Juris Vasiļevskis
veica Baldones novada teritorijā
konstatēto administratīvo pārkāpumu dinamikas analīzi un atbildēja uz deputātu jautājumiem.
Statistika par administratīvo lietu
skaitu laika periodā no 2013. gada
jūnija līdz 2014. gada augustam (ie
skaitot) ir šāda:
Baldones novada Administratīvā
komisija laika periodā no 2013. gada
jūnija līdz 2014. gada augustam (ie
skaitot) lēmusi par 259 administratīvo
pārkāpumu lietām; 2013. gadā (jūnijs,
jūlijs, augusts, septembris, oktobris,
novembris, decembris) – 142 lietas,
2014. gadā (janvāris, februāris, marts,
aprīlis, maijs, jūnijs, jūlijs, augusts) –
117 lietas.
2013. gada septiņos mēnešos Ad
ministratīvā komisija lēmusi: 65 lietās –
naudas sods, 68 lietās – brīdinājums, 1
lietā – mutvārdu aizrādījums, 1 lietā –
piespiedu līdzeklis nepilngadīgajam, 7
lietas – izbeigtas.
2014. gada astoņos mēnešos Ad
ministratīvā komisija lēmusi: 89 lietās –
naudas sods, 18 lietās – brīdinājums,
1 lieta pārsūtīta pēc piekritības, 6 lie
tas – izbeigtas, 1 lieta – pilsētas/rajona
tiesa atcēla Administratīvās komisijas
lēmumu, 3 lietās iesniegtas sūdzības
pilsētas/rajona tiesā.
Administratīvā komisija laikā no
2013. gada jūlija līdz 2014. gada augus
tam visbiežāk ir pieņēmusi lēmumus
pēc LAPK 201.43 p. pirmās daļas – Lat

vijas valsts karoga pacelšanas veida un
kārtības pārkāpšana – 61 gadījumā,
pēc LAPK 51.p. otrās daļas – obligātās
zemes aizsardzības pasākumu neiz
pildīšana – 19 gadījumos, pēc LAPK
106.p. pirmās daļas – dzīvnieku tu
rēšanas, labturības, izmantošanas un
pārvadāšanas prasību pārkāpšana – 18
gadījumos, pēc LAPK 152.p. otrās da
ļas – par būves patvaļīgu būvniecību –
11 gadījumos.
Ņemot vērā 2012. gada 9. maija
Baldones novada domes saistošo no
teikumu Nr.6 „Sabiedriskās kārtības
noteikumi Baldones novadā” prasības
Administratīvā komisija visbiežāk
skatījusi lietas par saistošo noteikumu
5.9. punkta – atrašanās sabiedriskā
vietā ar atvērtu alkoholiskā dzēriena
iepakojumu – pārkāpumu – 30 reizes,
par saistošo noteikumu 5.22. punkta –
zāles nepļaušana – neievērošanu –
26 reizes, par saistošo noteikumu 4.5.
punkta – sava īpašuma nesakopšana –
neievērošanu – 24 reizes.
Ir ievērojami palielinājies ad
ministratīvo pārkāpumu lietu skaits
attiecībā pret 2012. gadā izskatāma
jām lietām. 2012. gadā Adminis
tratīvā komisija lēma par 75 admi
nistratīvā pārkāpuma lietām. 2013.
gadā komisija ir lēmusi par 187
administratīvā pārkāpuma lietām.
2014. gada astoņos mēnešos Admi
nistratīvā komisija ir lēmusi par 117
administratīvajām lietām. Tātad
2012. gadā Administratīvā komisija
skatīja vidēji 6,5 administratīvās lie
tas mēnesī; 2013. gadā – vidēji 15,6
administratīvās lietas mēnesī; 2014.
gada astoņos mēnešos – vidēji 14,6

Administratīvo pārkāpumu lietu statistika pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa, turpmāk – LAPK, daļām un pantiem:
Lietu sk. Lietu sk.
Latvijas Administratīvo
2013.gada 2014.
pārkāpumu kodeksa
gada
septiņos
astoņos
pants, daļa
mēnešos mēnešos
1
5
LAPK 42.1p. ceturtā daļa
1
LAPK 51.2 p. pirmā daļa
LAPK 58.p.
1
LAPK 94.p.pirmā daļa
1
1
LAPK 98.1 pirmā daļa
LAPK 106.p. pirmā daļa
7
11
LAPK 106.p. otrā daļa
1
1
LAPK 152.p. pirmā daļa
1
LAPK 152.p. otrā daļa
5
6
LAPK 152.p. trešā daļa
1
LAPK 167.p. otrā daļa
1
1
LAPK 171.1 p. pirmā daļa
1
1
LAPK 171.1 p. otrā daļa
LAPK 172.p. trešā daļa
2
LAPK 173.p. pirmā daļa
1
4
LAPK 179.p. ceturtā daļa
2
LAPK 186.p. otrā daļa
6
3
43
49
12
LAPK 201. p. pirmā daļa
LAPK 202.p.
1
1
LAPK 190.10p.
LAPK 51.p. otrā daļa
19
LAPK 140.p. trešā daļa
2
LAPK 202.p. pirmā daļa
1

administratīvās lietas mēnesī.
Pārsūdzēto lietu skaits aptuveni
līdzīgs: 3–5 pārsūdzētas lietas gadā.
Pašlaik pirmās instances tiesās at
rodas 4 lietas, par kurām ir iesnieg
tas sūdzības.
Visbiežāk administratīvos pārkā
puma protokolus stāda pašvaldības
policijas darbinieki. Lielais sastādīto
administratīvo pārkāpumu protokolu
skaits nenozīmē krasu sabiedriskās
kārtības pasliktināšanos. Izskaidro
jums ir viens – pašvaldības policijas
darbinieki strādā aktīvāk.
Nereti Baldones novada iedzī
votāji ziņo Baldones novada domei
vai pašvaldības policijai par klejo
jošiem un agresīviem suņiem. Ir
jāpiekrīt tiem novada iedzīvotājiem

Administratīvo pārkāpumu lietu statistika pēc 2012. gada 9. maija Baldones novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Sabiedriskās kārtības
noteikumi Baldones novadā”:
Sabiedriskās
kārtības noteikumi Baldones
novadā, SKN,
punkts
SKN 4.4.p.
SKN 4.5.p.
SKN 5.4.p.
SKN 5.5.p.
SKN 5.9.p.
SKN 5.10.p.
SKN 5.12.p.
SKN 5.16.p.
SKN 5.22.p.

Lietu
Lietu skaits
skaits
2013.gada
2014.gada
septiņos
astoņos
mēnešos
mēnešos
2
24
3
2
1
12
18
1
1
1
1
26

un arī novada ciemiņiem, kuri ir
nolēmuši Baldones novadu apceļot
ar kājām vai braucot ar velosipēdu,
ka it sevišķi lauku apvidos klejojoši,
bez saimnieku uzraudzības atstāti
suņi ir drauds iedzīvotāju fiziskajai
un arī garīgajai veselībai. Katram
suņa īpašniekam, pirms iegādāties
suni, ir jāpadomā, vai viņš spēs no
drošināt īpašumam garām ejošo un
braucošo līdzcilvēku drošību.
Tāpat pašvaldības policijai un do
mei ir ziņots par nesakoptiem īpašu
miem, kas bojā kopējo ainavu, veicina
nezāļu izsēšanos. Savukārt pavasarī, ie
priekšējā vasarā un rudenī nenopļautā
zāle, kas ir sakaltusi, ir ugunsgrēka
drauds. To var izraisīt nomests neno
dzēsts izsmēķis vai atsevišķos gadīju
mos – stikla lauska.
Retāk pilsētas teritorijā, biežāk
ārpus pilsētas, var novērot cilvēkus,
kuri lieto alkoholiskos dzērienus sa
biedriskās vietās – autobusu pieturās,
daudzstāvu māju pagalmos, ar atvēr
tām alkoholisko dzērienu pudelēm
pārvietojas pa gājēju ietvēm. Tiem,

kuri tiek saukti pie administratīvās
atbildības par atrašanos sabiedriskā
vietā ar atvērtu alkoholiskā dzēriena
iepakojumu, nav pārsteigums, ka ir
tādi pašvaldības saistošie noteikumi,
kas aizliedz šādu rīcību. Tātad cil
vēki vairumā gadījumu ir zinoši, ko
drīkst un ko nedrīkst sabiedriskās
vietās. Domstarpības ir jautājumā par
piemājas dārzos dedzinātajiem bio
loģiskajiem atkritumiem gadījumos,
ja starp dedzināmajiem atkritumiem
pagadās plastmasas tara vai citi ķīmis
kās rūpniecības izstrādājumi.
Administratīvās komisijas locek
ļi konstatē, ka nereti administratīvie
pārkāpumu protokoli galvenokārt
par alkoholisku dzērienu lietošanu
un smēķēšanu tiek sastādīti vieniem
un tiem pašiem nepilngadīgajiem
jauniešiem. Nākas secināt, ka bieži
vien šādiem jauniešiem viņu vecāki
nav autoritātes un Administratīvās
komisijas locekļu ilgas sarunas par
jauniešu atrašanos sabiedrībā un
morāles principu ievērošanu nedod
pozitīvu rezultātu.
Pie administratīvās atbildības
saucamās personas Administratīvās
komisijas sēdes apmeklē aktīvi. Tas
ir izskaidrojams ar vienu iemeslu –
klātienē var izrunāt par lietām daudz
detalizētāk un atsevišķos gadījumos
pārliecināt Administratīvās komisijas
locekļus par citu nodarījuma kvali
fikāciju. Administratīvās komisijas
locekļi komisijas sēdēs uzklausa un
izskaidro administratīvā pārkāpuma
būtību, dod padomus, kā rīkoties, lai
aiz nezināšanas vai aiz neuzmanības
nepārkāptu sabiedrisko kārtību regu
lējošo normatīvo aktu prasības.
Juris Vasiļevskis
Baldones novada Administratīvās
komisijas priekšsēdētājs

Baldones iedzīvotāji Eiropas Parlamenta un 12. Saeimas vēlēšanās visvairāk balsu nodod par partiju „Vienotība”
Mums, kā pašvaldības deputātiem, daudzi vēlētāji ir uzdevuši jautājumu – kādi balsošanas
rezultāti bija tieši Baldones novadā.
Atbildot uz šo jautājumu, piedāvā
jam iepazīties ar balsošanas rezultā
tiem Baldones novadā pēc Eiropas
Parlamenta un 12. Saeimas vēlēša

nām. Dati ņemti no Centrālās vēlē
šanu komisijas mājaslapas.
Ar pārliecinošu balsu vairā
kumu Eiropas Parlamenta vēlēša
nās mūsu novadā uzvarēja partija
„Vienotība”, saņemot 57,64 pro
centus balsu, otrajā vietā bija Na
cionālā apvienība „Visu Latvijai!”„Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” ar
22,54% balsu, trešā palika „Zaļo un

Zemnieku savienība” ar 7,96 pro
centiem balsu.
Zem 5% robežas palika partija
„Latvijas attīstībai” ar 4,45 procen
tiem balsu, pašreizējās domes priekš
sēdētājas Karinas Putniņas pārstāvētā
„Latvijas Reģionu apvienība” saņēma
tikai 2,81 procentus balsu. Pārējās
partijas bija ieguvušas mazāk par 2%.
Līdzīga aina bija arī 12. Saeimas

Kad kritīs slepenības plīvurs Baldones novada domes sēdēs?
Baldones novada dome ir viena no retajām Latvijā, kurā domes sēdes joprojām netiek dokumentētas audioierakstā vai
pārraidītas tiešraidē internetā.
Vienīgais aizbildinājums ir birokrātisks – tādējādi esot iespējams izpaust personas datus, t.i.,
iedzīvotāju personas kodus un
citu informāciju. Jāatzīst, ka grūti
atcerēties kādu domes sēdi, kad
būtu saukti personas kodi!
Ar „Baldones Ziņu” starpniecību
vēlamies uzzināt, kāpēc tieši mūsu
pašvaldība atšķiras no pārējām 100,

kurās iedzīvotāji var uzzināt par to,
ko lemj tautas ievēlētie deputāti. Kā
pēc pie mums ir savādāk? Vairāk
kārt „Vienotības” deputāti ir iesnie
guši lēmumprojektus par audioie
rakstu veikšanu domes sēdēs un to
publicēšanu mājas lapā. Arī pēdējā
augusta domes sēdē mēs iesnie
dzām šādu priekšlikumu. Bet atkal
bez pārmaiņām. Šoreiz atradās aiz
bildinājums, ka budžetā neesot nau
das šādas aparatūras iegādei. Pēc
domes priekšsēdētājas teiktā – tā
izmaksājot ne mazāk kā 1500 eiro…
Summa ir iespaidīga! Bet vai mums
vajadzīga tik dārga aparatūra? Var

būt mums pietiktu ar 85 eiro vērtu
diktofona iegādi, kas varētu šādu
funkciju veikt teicamā kvalitātē, vai
neliela web kamera, kas iegādājama
par pāris desmitiem eiro?
Nē, Baldonē ir citādāk, ne dikto
fonu, ne web kameru, labākajā gadī
jumā papīrs un pildspalva. Jo tas, ka
Baldones iedzīvotāji dzīvo neziņā par
to, ko tautas kalpi lēmuši un kādu
pamatojumu izmanto, laikam ir iz
devīgi! Neviens jau nelasa protokolus,
kas iegūluši domes kancelejas nopu
tējušajās mapēs. Un tāpēc nezina un
droši vien neuzzinās, ka Nacionālās
apvienības līderim, deputātam un do

vēlēšanās. Pirmā vieta bija „Vienotī
bai” – par nobalsoja 660 vēlētāji, otro
vietu ieņēma Nacionālā apvienība
„Visu Latvijai!”-„Tēvzemei un Brīvī
bai/LNNK” ar 634 balsīm, trešā palika
„Zaļo un Zemnieku savienība” ar 575
balsīm, un ceturtajā vietā palika „Re
ģionu apvienība” ar tikai 254 balsīm.
Interesants fakts, ka mūsu priekšsē
dētāja, kura kandidēja Vidzemes ap

gabalā ar 3. kārtas numuru, ar 1879
svītrojuma atzīmēm tika nobīdīta uz
12. vietu šajā „Reģionu apvienības”
Vidzemes apgabalā.
Pēc 2,5 gadiem būs pašvaldību
vēlēšanas. Par ko šoreiz izvēlēsies bal
sot Baldones novada iedzīvotāji?

mes vietniekam Jānim Eglītim uz 30
gadiem Baldones pagastā tika piešķir
ta zeme bez konkursa „Jaunvētrās”
1,07 ha ar apbūves un pirmpirkuma
tiesībām. Vienam no šķīstākajiem
domes deputātiem ātri ir izdevies ie
dzīvoties, jo tas nopelnīts, iztapīgi bal
sojot vienoti par visiem jautājumiem
ar veco varu. Ja kāds domā, ka novada
mājas lapas sadaļā „domes lēmumi”
varēs ko vairāk uzzināt, tad velti. Visi
dati ir aizsargāti – nav ne vārdu, ne
uzvārdu, ne tik ļoti sargāto personas
kodu… Šāda situācija nerastos, ja do
mes priekšsēdētāja turētu 2013. gada
jūlija domes sēdē izteikto solījumu, ka

pašvaldības mājas lapā 3 mēnešu laikā
tiks publicēta informācija par brīvām
pašvaldības zemēm, uz kurām var
pieteikties nomai.
Atliek vien secināt, ka veca
jai varai ir bailes no atklātības un
kauns par pieņemto lēmumu pa
matojumu. Mēs tā negribam dzīvot
turpmāk. Ir pienācis laiks mainīties
un raut nost slepenības plīvuru, kas
gadu desmitiem smacē Baldoni.
Karina Putniņa taču ir par atklātu
valodu? Vai tomēr ne?
Baldones novada „Vienotības””
deputāti – Raimonds Audzers,
Edmunds Valantis, Haralds Ozols

Baldones novada „Vienotības”
deputāti – Raimonds Audzers,
Edmunds Valantis, Haralds Ozols
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Mājas īpašnieki
pārsteidz zagļus

13. septembra vakarā kādas mājas saimnieki, ierodoties savā
īpašumā, lai pabarotu savu kaķīti,
pamanīja, ka pa mājas logu izlec
divi vīrieši, no kuriem vienu mā
jas saimniekiem izdevās noķert,
bet otram izdevās aizmukt.
Reģionālās pašvaldības policijas
Baldones novada nodaļas darbi
niekiem ierodoties notikuma vietā,
mājas saimnieki paskaidroja, ka
mājā, iespējams, esot vēl kāds. Po
licijas darbinieki, pārmeklējot māju,
vienā no skapjiem, atverot tā durvis,
ieraudzīja vīrieti ar āmuru rokās,
kurš uz vietas tika aizturēts.
Policijas darbinieki, braucot uz
notikuma vietu, netālu no notiku
ma vietas ievēroja kādu gaiši zilas
krāsas automašīnu stāvam meža
malā. No viena jau aizturētā zagļa
noskaidrots, ka visi atbraukuši ar
iepriekš minēto gaiši zilas krāsas au
tomašīnu, kura novietota netālu no
notikuma vietas meža malā. Polici
jas darbinieki, aizejot līdz iepriekš
minētajai automašīnai, uz aizmu
gurējā sēdekļa ievēroja vīrieti, kurš
gulēja vai, iespējams, izlikās, ka guļ.
Vīrietis nekavējoties tika aizturēts.
Vēlāk policijas darbinieki at
kārtoti apsekoja iepriekšminēto
automašīnu, policijas darbiniekiem
ejot tai klāt, bija dzirdams, ka kāds
to grib iedarbināt, automašīnas va
dītāju policijas darbinieki aizturēja.
Visas veiksmīgi aizturētās
personas nodotas Valsts policijas
Rīgas reģiona pārvaldes Baložu
iecirkņa darbinieku rīcībā.

Baldones novada
iedzīvotāju drošībai

Reģionālās pašvaldības policijas
Baldones novada nodaļas darbinie
ki atgādina, ka tuvojas garo vakaru

Ir skaists, krāsu pilns rudens,
bet gaiss nepārprotami vēsta
par ziemas tuvošanos un tātad par Ziemassvētku tuvošanos. Svētkos visi vēlas tapt
iepriecināti, tāpēc mēs, Sociālā dienesta darbinieces, lūkojam sarūpēt prieka mirkļus
mūsu redzeslokā esošajām ģimenēm un indivīdiem.
Paldies viesiem, cienījamiem Bal
dones novada uzņēmējiem ziedo
tājiem un privātpersonām ziedo
tājiem, kuri uzticējušies Sociālajam
dienestam, kuri ziedojuši finanšu
līdzekļus, atbalstot un padarot
iespējamu organizēt pasākumus
mūsu iedzīvotājiem. Pagājušajā
gadā finanšu līdzekļi saziedoti kop

laiks, tāpēc septembrī tika veikta
pastiprināta atstarotāju lietošanas
kontrole diennakts tumšajā laikā –
daudziem iedzīvotājiem tika izteikti
mutiski brīdinājumi un vairākiem
iedzīvotājiem sastādīti administra
tīvā pārkāpuma protokoli.
Reģionālās pašvaldības polici
jas Baldones novada nodaļas dar
binieki informē, ka no 12.09.2014.
stājās spēkā grozījumi Ministru
kabineta 2004. gada 29. jūnija no
teikumos Nr.571 „Ceļu satiksmes
noteikumi”, ar kuriem ir noteikts,
ka diennakts tumšajā laikā ārpus
apdzīvotām vietām, kā arī apdzī
votās vietās, ja ceļš nav pietiekami
un vienmērīgi apgaismots, gājē
jiem, kas pārvietojas pa brauktuvi
vai nomali, jābūt tērptiem atstarojošā vestē vai apģērbā ar labi
redzamiem gaismu atstarojoša
materiāla elementiem.
Braucot diennakts tumšajā lai
kā vai nepietiekamas redzamības
apstākļos, velosipēdam abos tā
sānos, riteņu abās pusēs, jābūt ap
rīkotam ar diviem oranžiem (dzel
teniem) gaismas atstarotājiem, kā
arī priekšpusē jādeg baltas gaismas
lukturim, bet aizmugurē – sarka
nas gaismas lukturim. Ja lukturu
nav vai tie nedarbojas, velosipē
dam priekšpusē jābūt aprīkotam ar
baltu atstarotāju, bet aizmugurē ar
sarkanu atstarotāju, un velosipēda
vadītājam jābūt tērptam atstarojošā vestē vai apģērbā ar labi
redzamiem gaismu atstarojoša
materiāla elementiem.
Lūgums Baldones novada
iedzīvotājiem rūpēties par savu
un citu iedzīvotāju drošību, lieto
jot atstarojošās vestes diennakts
tumšajā laikā, lai transportlī
dzekļu vadītāji savlaicīgi varētu
jūs pamanīt, tādējādi pasargājot
gan savu, gan līdzcilvēku drošību.

Informācija bērnu
vecākiem

Lūgums vecākiem veikt pārrunas
ar saviem bērniem par uzvedību
uz ielām un skolā, kā arī pievērst
īpašu uzmanību saviem bērniem
sakarā ar smēķēšanu, kas ir strau
ji aktualizējusies pusaudžu vidū.
Lūgums vēcākiem papildus izglī
tot un veikt pārrunas ar saviem
bērniem par smēķēšanas kaitī
gumu, lai varam justies droši par
saviem bērniem.
Reģionālā pašvaldības polici
ja informē, ka turpmāk regulāri
tiks veikta nepilngadīgo smēķē
tāju kontrole.

Reģionālās pašvaldības
policijas darbinieki rīko
audzinoša rakstura
lekciju Baldones
Mūzikas pamatskolā

Reģionālās pašvaldības policijas
Baldones novada nodaļas priekš
nieks M. Zālītis ar Reģionālās
pašvaldības policijas Ķekavas no
vada pārvaldes galveno inspek
toru Gundaru Dzeni 30. septem
brī novadīja audzinoša rakstura
lekciju par to, kā uzvesties skolā,
atgādinot skolēniem, ka viņiem ir
ne tikai tiesības, bet arī daudz da
žādu pienākumu, atrodoties gan
skolā, gan ārpus tās. Policijas dar
binieki skolniekiem atgādināja
par ceļu satiksmes noteikumiem,
kas jāievēro un kam jāpievērš
uzmanība ikdienas dzīvē, kā arī
informēja par džādu apreibinošo
vielu, tai skaitā alkoholisko dzē
rienu un smēķēšanas kaitīgumu.
Reģionālās pašvaldības poli
cijas darbinieki cer, ka vismaz da
ļai skolēnu radīsies pārdomas par
lekcijā stāstīto un ikdienā node
rēs izvēles gadījumā pieņemt pa
reizo un nekaitīgāko dzīves ceļu.

Aizvadīta Drošības diena
bērnu pēcpusdienas
centrā „Baltais ērglis”

Reģionālās pašvaldības policijas
Baldones novada nodaļas darbi
nieki 29. septembrī sadarbībā ar
bērnu pēcpusdienas centru „Bal
tais ērglis” aizvadīja Drošības die
nas pasākumu, kura laikā bērniem
bija iespēja parādīt savas zināšanas
dažādos drošības jautājumos, kā
arī ceļu satiksmes noteikumos, at
bildot arī uz Reģionālās pašvaldī
bas policijas atraktīvā tēla – inspek
tora Jenota Janča – jautājumiem.
Pēc lekcijas aizvadīšanas pēc
pusdienas centra bērniem bija ie
spēja noskatīties izglītojošu filmu
„Rullē droši”, kurā sniegta infor
mācija, kas jāzina, lai veiksmīgi
nokārtotu eksāmenu un iegūtu
velosipēda vadītāja apliecību.

Informatīvs paziņojums
autovadītājiem

Reģionālās pašvaldības policijas
Baldones novada nodaļas darbi
nieki lūdz visus autovadītājus, kas
novieto automašīnu jaunajā izbū
vētajā stāvvietā Rīgas ielā, pie Bal
dones vidusskolas, neaizmirst ie
vērot visas norādītās papildzīmes.
Papildzīme Nr.833 „Stāvēšanas
ilgums”, kurā attēlota laika norā
de 30 min, nozīmē, ka vadītājam,
kurš novietojis automobili ar šīm
zīmēm apzīmētajā stāvvietā, auto
mobiļa salonā pie priekšējā stikla
jānovieto informācija par laiku,
kad transportlīdzeklis novietots
stāvvietā, pretējā gadījumā var
nākties saņemt administratīvā pār
kāpuma paziņojuma protokolu.
Par šo noteikumu neievērošanu
vienīgais piemērojamais sods ir
naudas sods 30 eiro apmērā.
Lūgums būt vērīgiem un ie
vērot ceļu satiksmes noteikumus.

„Mums gribas degt un starot tā, kā svecei egles zariņā,
Ikvienam roku noglāstīt un mīļu vārdu pasacīt!”

summā par Ls 1985,00 (2824,40
EUR). Pasākumam kinoteātrī tika
izlietoti Ls 689,51 (981,08 EUR).
Dāvanu komplektēšanai iztērēti Ls
1295,49 (1843,32 EUR). Ziemas
svētku dāvanas saldumu paciņu
izskatā saņēma 150 bērni, bet 160
dāvanu maisiņi tika nogādāti mūsu
novada senioriem un cilvēkiem ar
īpašajām vajadzībām.
Kā katru gadu aicinām uzņē
mējus un baldoniešus atbalstīt
Sociālā dienesta Ziemassvētku
akciju, lai iepriecinātu vientuļos
Baldones pensionārus, ģimenes
un bērnus. Priecāsimies arī par
praktiskām lietām – siltu zeķu vai
cimdu pāri, kartupeļiem vai ievā
rījuma burciņu, kādu gardumu
un citām sarūpētām dāvanām.

Ja izlemsiet veikt naudas ziedojumu, lūdzu to pārskaitīt
Baldones novada domes speciālajā kontā:
Ar norādi: //Ziedojums Ziemassvētku labdarības akcijai//
A/s „SEB banka”, Kods UNLALV2X
Konts LV80UNLA0050021558146
Reģistrācijas nr. 90000031245
Šajā gadā plānojam organizēt
Ziemassvētku pasākumu jaunajā
Bērnu pēcpusdienas centrā soci
āli mazaizsargātām ģimenēm ar
bērniem, uzaicinot ciemos pa
saku tēlus. Cienījamajiem senio
riem, kā arī cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām būs iespēja apmeklēt
mākslinieku sniegto koncertu
kinoteātrī. Kā līdz šim plānojam
sarūpēt saldumu paciņas.
Priecāsimies par idejām un
ierosinājumiem, kā ieprieci

nāt baldoniešus Ziemassvētkos,
sazināties ar mums var Baldo
nes novada domes ēkā Sociālā
dienesta telpās, kā arī pa tālru
ņiem 67932067, 67350993 un
67350996 vai e-pastu: soc.dienests@baldone.lv.
Vēlot saticīgu, gaišu un mīlo
šu Ziemassvētku gaidīšanas laiku
Baldones novada Sociālā dienes
ta darbinieces:
Inguna, Ilga, Linda, Ilona,
Ineta, Elīna, Laima, Signe.

Policija informē

Atskaite par
2014. gada septembri

Reģionālajā pašvaldības
policijā saņemtie izsaukumi:
73. No tiem:

• Ģimenes un kaimiņu konflikti: 6
• Jebkāda veida darbība, kas rada
troksni un traucē apkārtējo iedzīvotāju mieru: 5
• Izsaukumi, kas ir saistīti ar objekta
apskates nepieciešamību: 6
• Citām iestādēm nepieciešama palīdzība: 3
• Gulošas personas, kas, iespējams,
atradās alkohola reibumā: 7
• Atrasts lādiņš: 7
• Zādzība: 3
• Cita saņemtā informācija, kas saistīta ar pašvaldības policijas darbu
un citām iestādēm: 36
• Iedzīvotāju saņemtie iesniegumi: 5
• Aizturētās personas: 8
• Pieprasījumi no citām iestādēm: 3
• Nogādātās personas mājoklī (saskaņā ar likumu „Par policiju” 12.
panta pirmās daļas 9. punktu): 4

Sastādīti administratīvie
pārkāpumu protokoli: 26,
No tiem:

• Par ļaunprātīgu nepakļaušanos
pašvaldības policijas darbinieka likumīgajai prasībai (LAPK 175.p. pirmā daļa) – 1
• Par alkoholisko dzērienu lietošanu
vai atrašanos alkoholisko dzērienu
ietekmē, ja to izdarījis nepilngadīgais (LAPK 171.1 p. pirmā daļa) – 2
• Par atrašanos sabiedriskās vietās
tādā reibuma stāvoklī, kas aizskar
cilvēka cieņu (LAPK 171.p. pirmā
daļa) – 1
• Par atrašanos sabiedriskās vietās
tādā reibuma stāvoklī, kas aizskar
cilvēka cieņu, atkārtoti gada laikā
pēc administratīvā soda uzlikšanas
(LAPK 171.p. otrā daļa) – 2
• Par atkritumu dedzināšanu (SN
Nr.6 4.4. punkts) – 1
• Par atkritumu izmešanu tam neparedzētā vietā (SN Nr.6 5.4. punkts)
–2
• Par atrašanos sabiedriskā vietā ar
atvērtu alkohola dzēriena iepakojumu (SN Nr.6 5.9. punkts) – 1
• Par dzīvnieku turēšanas, labturības,
izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšanu (LAPK 106.p. pirmā
daļa) – 3
• Apzināti nepamatota speciālo dienestu izsaukšana (LAPK 202.p. otrā
daļa) – 1
Par smēķēšanu neatļautā vietā
(LAPK 42.1 p. pirmā daļa) – 2
• Par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu (LAPK 173. panta pirmā
daļa) – 1
• Par nesakoptu savu teritoriju un
īpašumam piegulošo publiskā lietošanā esošo teritoriju (SN Nr.6 4.5.
punkts) – 3
• Par pārvietošanos diennakts tumšajā laikā bez atstarojoša elementa
vai iedegta lukturīša (LAPK 149.23
panta otrā daļa) – 6

Nodoti materiāli, informācija:
• Rīgas rajona tiesa: 2
• Baldones novada Administratīvajai
komisijai: 10
• VP RRP Baložu iecirknim: 2
• PMLP Rīgas 1. nodaļai: 1
• Datu valsts inspekcijai: 1
• Sakarā ar klaiņojošiem dzīvniekiem nodota informācija z/s „Mežavairogi”: 3
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4. nov. plkst. 15.30 –
PII „Vāverīte” – I. Pauras koncerts
„Jautrais mocītis”.
5. nov. – Vidusskolā – izstāde
„Mana Latvija”.
10. nov. plkst. 9 – Mūzikas
pamatskolā – Mārtiņdienas tirgus.
10. nov. plkst. 9–12 –PII
„Vāverīte” – Tematisks pasākums
„Mārtiņu svētki”.
10. nov. plkst. 17 – PII „Vāverīte”
– Mārtiņdienas tirgus.
10. nov. – Vidusskolā –
Mārtiņdienas gadatirgus.
11. nov. plkst. 17 –
no domes – Lāpu gājiens.
12. nov. Vidusskolā – Konkurss
„Mans talants Latvijai”.

14. nov. plkst. 14 – Mūzikas
pamatskolā – Svinīgais pasākums,
veltīts Latvijas dzimšanas dienai.
14. nov. plkst. 9.15 –
PII „Vāverīte” – Svētku koncerts
(lielajām grupām).
14. nov. plkst. 10.30 –
PII „Vāverīte” – Tematisks
pasākums (mazajām grupām).
14. nov. plkst. 16 –
PII „Vāverīte” – Latvijas
iedegšana (pagalmā).
14. nov. – Vidusskolā – Svinīgā
svētku līnija par godu Latvijas
dzimšanas dienai.
15. nov. plkst. 19 – Kultūras
centrā (kinoteātrī) – SVĒTKU
KONCERTS.

Sakoptākā sēta 2014
Mums patīk skaistas lietas, cilvēki
un, protams, arī vide. Kas šo skaisto
vidi rada? Protams, ka cilvēks, bet
tas nenotiek tik vienkārši. Skaista
vide prasa lielu darba ieguldījumu,
kā arī milzīgas rūpes pēc tam, lai šo
skaistumu uzturētu. Katrs nav ga
tavs ziedot savu brīvo laiku, lai do
tos mājas pagalmā un darbotos, lai
tas taptu skaists. Daudzi no mums
izvēlas laiski apgulties dīvānā tā vie
tā, lai saņemtos un ieguldītu darbu
savas apkārtējās vides sakopšanā.
Tas ir tik neizsakāmi labi, ka ir cilvē
ki, kas ar savu darbu māca jaunajai
paaudzei, ka darbs nes augļus, un
kopā strādāšana dārzā ar bērniem
var būt kā lielisks brīvā laika pavadī
šanas veids svaigā gaisā. Kāpēc viss
iepriekš rakstītais ir tik svarīgs? Tā
pēc, ka arī šogad mēs vēlamies cil
dināt cilvēkus, kas Baldones novadu
ir padarījuši skaistāku. Viņi ar savu
darbu un tā rezultātu ir iepriecinā
juši ne tikai sevi un tuviniekus, bet
arī citus apkārtējos cilvēkus. Tas liek
smaidīt, ka tu redzi, ka zeme, kur tu
dzīvo, kāda darba rezultātā ir kļuvu
si tik sakopta.
Augusts viss savā krāšņumā –
ziedi zied, zāle zaļāka nemēdz būt,
daba ar savu skaistumu reibina... un
Vērtēšanas komisija dodas lūkoties,
kā Baldones novada iedzīvotāji ir
iekopuši savus īpašumus. Paskrējis
divu gadu laika posms, un mēs at
kal braucam vērtēt tieši novada lau
ku teritorijā esošās vecās un jaunās
viensētas, ražojošās saimniecības
un daudzdzīvokļu mājas. Kā jau tas
mūsu novadā iegājies, dalībai kon
kursā nav pieteicies neviens, bet tas
mūs nekavē braukt un lūkot preten
dentus pašiem.
Savu ceļojumu sākam ar brau
cienu uz Sūnupēm, kas vēl tikai
veidojas par savdabīgu ciemu
skaistā meža ielokā. Vasaras ielā 2
mūsu skatus piesaista jauna māja

ar ļoti jauku un gaumīgi iekārtotu
pagalmu. Ir cerība, ka arī citas mā
jas, pabeidzot būvniecību, labi pa
pildinās ainavu, kas sāk veidoties.
Bet pa ceļam uz Sūnupēm mēs vēl
piestājām Ormaņos. Šī saimniecī
ba tiek apmeklēta ne pirmo reizi,
un ar gandarījumu secinām, ka
saimnieku izdoma un uzņēmība
dārza veidošanā grūtos apstākļos
nav mazinājusies, bet gluži pretēji.
Arī Liepdārzi tikai sāk veidoties
par skaistu apdzīvotu vietu. Šeit mēs
piestājam pie Liepdārziem 13, kur
aizrautīgi darbojas saimnieks, pļau
jot zāli, un saimniece puķu dobēs.
Mēs tikām laipni ieaicināti dārzu
apskatīt. Šeit varēja just, ka saimnie
ki veido savu apkārtējo vidi ar mī
lestību un arī gluži praktisku domu.
Intereses dzīti, iebraucam arī
Tālēs pie Maijas, kuras sētā var
aplūkot dažnedažādākās dzīvās
radības – kazas, zosis, pāvus, pēr
ļuvistiņas, fazānus, tītarus un pat
ponijus un ēzelīti. Mums būtu
noderīgi pamācīties, kā visi šie da
žādie dzīvnieki draudzīgi sadzīvo
prāvajā saimē.
Dzīvnieciņu aizkustināti, nema
not nonākam Purmalēs, kur saim
niece mums laipni izrāda Water
Jump tramplīnu, un drosmīgākie
komisijas dalībnieki to pat izmēģina.
Pēc nelielas atpūtas mūs gaida
ceļš uz nākamajām mājām, kurā
ir viena no retajām saimniecībām,
kas audzē ziedus – asteres. Saim
nieki audzē vairāku šķirņu asteres.
Tās ir Egles, mājas, kurās ir sagla
bājusies iespaidīgā senā Dzelzāmu
ra ceļa kļavu aleja.
Mūsuprāt interesanti būtu ap
skatīt arī saimniecības, kuras atro
das ne tik ierastajā lauksaimniecis
kajā vidē, bet paslēpušās dziļi mežu
ielokos. Vecsaimniecības Strauti
un Bēči. Iebraucot Strautos, pagal
mā rosās viena no mājas saimnie

16. nov. – Tirgus laukumā –
Rudens gadatirgus.
17. nov. plkst. 19 – Kultūras
centrā (kinoteātrī) –
amatierteātra „Sudraba nagla”
pirmizrāde A. Bankas lugai
„Kredīts”.
18. nov. plkst. 16 – Svētbrīdis
pie karoga.
20. nov. – J. Dūmiņa Mūzikas
pamatskolā – F. Šopēna klavieru
mūzikas festivāls.
20. nov. plkst. 17.– 19 –
Vidusskolā –
VECĀKU DIENA.
29.11. plkst. 17 –
Vidusskolas zālē –
Orķestra „Draugi” koncerts.

BALDONES ATKLĀTAIS ČEMPIONĀTS
GALDA TENISĀ ČETROS POSMOS

Sacensības organizē Baldones novada dome un vada LGTF tiesnesis
Aksels Ambergs.
Sacensības notiek četros posmos:
1. posms 8. novembrī, 2. posms 6. decembrī,
3. posms 31. janvārī, 4. posms 14. martā
Sacensību vieta ir Baldones Sporta komplekss, Baldonē, Iecavas ielā
2a. Dalībnieku reģistrēšanās plkst. 9.00 – 9.35. Sacensību sākums plkst.
10.00. Sievietēm un vīriešiem.
Dalības maksa katrā posmā – 3 eiro – jāsamaksā sacensību dienā.
Dalībnieku iepriekšējā pieteikšanās pa tālr. 26335442 vai pa e-pastu
edgars.brigmanis@inbox.lv.
Rezultātus un nolikumu var redzēt mājaslapā galdateniss.lv, lgtf.lv.
Edgars Brigmanis, Baldones Sporta kompleksa vadītājs

BALDONES KAUSA IZCĪŅA NOVUSĀ
VIENSPĒLĒS
26. oktobrī Baldones Sporta kompleksā
Pieteikšanās no plkst. 9.00 līdz 9.40
Sacensību sākums plkst. 10.00

Sacensību kārtība tiks noteikta sacensību dienā, vadoties pēc
cēm – Maijas kundze. Viņa mums
pieteikto dalībnieku skaita.
laipni izrāda plašo puķu dobju
Nosacījumi
klāstu un kopto mājas pagalmu
• Katram dalībniekam jābūt savam novusa inventāram (kija, ripa).
zem simtgadīgajiem kokiem, kur • Spēlēt un atrasties sacensību vietās atļauts tikai ar spēlei piemērotiem
valda īpaša aura.
tīriem apaviem!
Ar šo pašu īpašo auru izceļas • Sīkāka informācija pa tālr. 26335442.
arī Bēču mājas – pilnīgā meža vidū
senas mežsarga mājas, kuras, rūpī
DIVCĪŅA
gu saimnieku roku koptas, izdzīvo
„SPIEŠANA GUĻUS AR
nu jau kuru uzplaukumu.
SVARU STIENI + PIEVILKŠANĀS PIE STIEŅA”
Tālāk pa vecajiem meža ceļiem
Sievietēm un vīriešiem
dodamies Mercendarbes virzienā.
26. oktobrī Baldones Sporta kompleksā
Tur apskatām daudzdzīvokļu mājas
ar saulainu nosaukumu – Saulītes 1 Dalībnieku reģistrēšanās sacensību dienā no plkst. 10.00 līdz 10.40
Sacensību sākums plkst. 11.00
un 2. Tur valda atpūtas un praktis
Vecuma grupas
Sievietēm
Vīriešiem
kuma gars, un Andersonu ģimenes
15 gadi un jaun.
20 kg
20 kg
dārzu nemaz negribas pamest. Te
No 16 līdz 18 gadiem
20 kg
40 kg
gan atvelkam elpu, gan gūstam jau
No 19 līdz 50 gadiem
20 kg
70 kg
20 kg
70 kg
nas radošas idejas zemeņu un citu No 51 līdz 69 gadiem un vec.
70 gadi un vec.
20 kg
50 kg
gardu lietu audzēšanā.
Dalības maksa 3 eiro. Sīkāka informācija pa tālr. 26335442.
Tā nu mums šā gada 6. augusts
izvērtās par skaistu un iespaidiem
Biedrība „Par paukošanas nākotni”
bagātu dienu. Gribējās pateikt lielu
aicina meitenes un zēnus vecumā no 7 līdz 9 gadiem
paldies visiem novada rosīgajiem
APMEKLĒT PAUKOŠANAS NODARBĪBAS
saimniekiem. Tāpēc šogad būs pir
Rīgas 3. bērnu un jaunatnes sporta skolā Rīgā, Juglas ielā 16.
mā reize, kad „Baldones novada sa Nodarbības vada treneris Toms Stašulāns.
koptākās sētas un nama” konkursa Nodarbību laiki: otrdienās un ceturtdienās 15.00–16.30, sestdienās
dalībnieki un uzvarētāji tiks sveikti 10.00–11.30.
un godināti īpaši viņiem veltītā pa Nodarbību maksa – 20 eiro mēnesī.
sākumā Mercendarbes muižā 31. Sīkāka informācija – www.rigas3bjss.lv vai pa tālruni 26396220.
oktobrī. Mēs ceram, ka novada ie
RUNĀ, KUSTIES, SPĒLĒ!
dzīvotājiem šis „Sakoptākās sētas un
Ja tev sagādā prieku kustība, mūzika un aktiermāksla, tad nāc!
nama” konkursa uzvarētāju godinā
Tā ir iespēja tieši tev apgūt spēles pamatus!
šanas pasākums izvērtīsies par labu
Nodarbības notiks no 28. oktobra otrdienās un piektdienās plkst.
tradīciju, par svētkiem un kalpos kā 16.00–17.40 kinoteātrī Jūs gaida un aicina AT „Sudraba nagla” režisore,
stimuls arī savu sētu sakopšanā.
pedagoģe, maģistre Zigrīda Ezeriņa.
Tāpēc laipni aicināti visi konkur
Tālrunis informācijai 29151386 (Inta)
sa dalībnieki, arī bijušie, un citi inte
resenti. Baldones nova dome ielūdz! Līdzjūtība
Konkursa „Baldones novada
sakoptākā sēta un nams 2014”
Izsakām vissirsnīgāko līdzjūtību Ritai Skujai,
zaudējot dēlu.
uzvarētāju apbalvošanas pasāPensionāru padome
kums. 31. oktobrī plkst. 19.00
Mercendarbes muižā. Pasākumu
kuplinās muzikāli priekšnesumi
Baldones novada Domes izdevums "Baldones Ziņas",
un konkursa foto. Paldies visiem
reģ. nr. 000700378, 1991. gada 20. janvārī.
par atsaucību un sadarbību, un uz
Adrese: Baldone, "Pārupes", LV 2125.
E-pasta adrese: baldoneszinas@inbox.lv, tālr.: 26450799
tikšanos pasākumā!
Par publikāciju autoru paustajām domām, skaitļiem un faktiem redakcija neatbild.
Konkursa „Baldones novada
sakoptākā sēta un nams”
Vērtēšanas komisija

Makets sagatavots SIA "Rīgas Apriņķa Avīze" un iespiests SIA "Poligrāfijas grupa Mūkusala"

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