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Pēteris Balzāns,
Ādažu novada domes
priekšsēdētāja vietnieks

Gadumiju gaidot

Pilnīgi nemanot ir pagājis gads,
un milzu soļiem tuvojas kārtējā gadu
mija. Šis fakts liek uz mirkli apstāties
un pārdomāt, izvērtēt, saprast, kāds
gan ir bijis aizvadītais laiks, vai tas
ir bijis veiksmīgs, uz ko varam cerēt
jaunajā 2013. gadā.

mazie projekti „Sabiedrība ar dvēseli” ietvaros.

Ādažu novada dome ir ļoti nopietni domājusi par to, lai mazinātu rindas uz vietām pirmsskolas izglītības
iestādēs, un radusi iespēju piešķirt

gribu teikt, ka Ādažu dome – deputāti, komitejas un domes darbinieki – pastāvīgi domā un dara
visu, lai uzlabotu dzīvi ikvienam
iedzīvotājam – gan lielam, gan
mazam. Tomēr mēs nedrīkstam
aizmirst, ka varam darboties liku-

Visas struktūrvienības strādā sekmīgi, ir notikušas arī atsevišķas izmaiņas: likvidēts Ādažu glābšanas
dienests un izveidota Ādažu pašvaldības policija, kas nodrošina kārtību
un drošību novada teritorijā, rūpējas par saistošo noteikumu izpildi.
2012. gadā realizēti vairāki projekti. Ir atjaunots asfalta segums
Vējupes ielā, uzlabota satiksmes
un gājēju drošība Kadagas centrā,
veiksmīgi tiek pildīts ūdens apgādes
un kanalizācijas pārbūves plāns.
Sākta Līgo laukuma labiekārtošana un hidrotehniskie pasākumi
plūdu riska samazināšanai. Realizēti vairāki „Leader” programmas
projekti, kam piesaistīts pašvaldības līdzfinansējums. Īstenoti arī

Foto: Inga Pērkone

Ādažu novada domei aizejošais
gads ir pagājis ļoti intensīvā darbā,
jo finanšu stabilizācijas process un
uzraudzība uzliek daudz pienākumu. Taču visumā budžeta sakārtošana norisinās veiksmīgi un finanšu
stāvoklis pašreiz novadā ir veiksmīgs.

100 Ls līdzfinansējumu bērniem, kas
apmeklē privātos dārziņus un ir rindā uz pašvaldības PII.
Tiek risināti jautājumi par ielu
un ceļu stāvokļa uzlabošanu, par
ielu apgaismojuma ierīkošanu. Ir
plānots novirzīt līdzekļus gājēju pāreju apgaismošanai, kustības ātruma
ierobežošanai, izbūvējot ātruma slāpēšanas vaļņus.
Šodien grūti veikt apkopojumu
par visu padarīto un iecerēto, bet

ma ietvaros, turklāt domes rīcībā
ir tikai tie līdzekļi, kas ir paredzēti
un piešķirti budžetā. Tādēļ pašreiz
rit saspringts darbs pie iestāžu
budžeta plānošanas, lai attīstība
būtu sabalansēta visā novadā.
No visas sirds vēlu ikvienam Ādažu iedzīvotājam veiksmīgu, panākumiem bagātu, stabilu, pārticīgu un
laimīgu Jauno 2013. gadu! Ādažu
novada dome darīs visu, lai iedzīvotāji te vienmēr justos kā mājās un
būtu lepni par savu novadu.
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Ādažu novada domes lēmumi
2012. gada 27. novembrī
Sēdi vada

Pēteris Balzāns,
Ādažu novada domes priekšsēdētāja
vietnieks
Par deputāta pilnvaru nolikšanu

Pamatojoties uz Ādažu novada domes deputāta
Jāņa Duka 2012. gada 26. novembra iesniegumu un
Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 3. panta pirmās daļas 1. punktu un
ceturto daļu, Ādažu novada dome nolēma atbrīvot
Jāni Duku no Ādažu novada domes deputāta pienākumu pildīšanas.
Par

grozījumiem finanšu stabilizācijas projektā
Dome nolēma
1. Apstiprināt grozījumus Ādažu novada pašvaldības finanšu stabilizācijas projektā.
2. Sniegt galvojumu SIA „Ādažu Ūdens”, kurā
pašvaldībai ir 100% kapitāla daļas par Ls 110’000
apmērā, aizņēmumam Valsts kasē ar Valsts kases
noteikto gada procentu likmi projekta ES KF „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos” pabeigšanai uz 9 mēnešiem ar atlikto pamatmaksājumu
līdz 2013. gada augustam (ieskaitot). Aizņēmumu
garantēt ar pašvaldības budžetu.
3. Lūgt Pašvaldību finanšu stabilizācijas projektu saskaņošanas pastāvīgajai komisijai apstiprināt
grozījumus Ādažu novada pašvaldības finanšu stabilizācijas projektā.

Lai nodrošinātu SIA „Ādažu Ūdens” realizējamā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu
attīstība Ādažos” īstenošanu atbilstoši normatīvo
aktu prasībām un noslēgtajiem līgumiem, dome
nolēma
1. Palielināt SIA „Ādažu Ūdens” pamatkapitālu,
ievērojot šādus noteikumus:
1.1. Pamatkapitāla palielināšanas veids: Sabiedrības pamatkapitāls tiek palielināts Ādažu novada domei izdarot naudas ieguldījumu Sabiedrības pamatkapitālā, pretī saņemot attiecīgu jaunu daļu skaitu.
Ādažu novada dome izdara naudas ieguldījumu LVL
29’354,- apmērā.
1.2. Palielinātā pamatkapitāla lielums un apmērs,
par kādu tas palielināts:
Sabiedrības pamatkapitāls ir LVL 892’491,-;
Sabiedrības pamatkapitāls tiek palielināts par LVL
29’354,-; Sabiedrības pamatkapitāls pēc palielināšanas būs LVL 921’845,-.
1.3. Daļas nominālvērtība: saskaņā ar likuma „Par
valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 38. panta otro daļu vienas Sabiedrības
daļas nominālvērtība ir LVL 1,-.
1.4. Daļu apmaksas veids: Sabiedrības daļas apmaksā ar naudas ieguldījumu.
1.5. Daļu apmaksas kārtība: viena mēneša laikā
no Lēmuma pieņemšanas dienas.
1.6. Katra Sabiedrības jaunā daļa dod tiesības uz
dividendi no brīža, kad tā apmaksāta.
Par Ādažu novada Birznieku ciema nekusta-

Par

Ādažu novada pašvaldības līdzfinansējuma vērtēšanas komisijas izveidi
Dome nolēma
1. Izveidot Ādažu novada pašvaldības līdzfinansējuma vērtēšanas komisiju.
2. Komisija tiek izveidota uz vienu gadu un
darbojas no 2012. gada 1. decembra līdz 2013. gada
30. novembrim.
3. Apstiprināt Komisiju šādā sastāvā: izpilddirektors Guntis Porietis; finansists Sarmīte Baķe;
projektu vadītāja Inga Pērkone; Būvvaldes inženierkomunikāciju tīklu galvenais speciālists Jānis Tiļčiks;
deputāts Artis Brūvers.
4. Par Komisijas priekšsēdētāju tiek iecelts izpilddirektors.
Par SIA „Ādažu Ūdens” pamatkapitāla palielināšanu

mā īpašuma „Robežnieki” 1.z.v. detālplānojuma apstiprināšanu
Dome nolēma
1. Apstiprināt Ādažu novada Birznieku ciema
nekustamā īpašuma „Robežnieki” 1.z.v. (kad.apz.
8044 004 0007) detālplānojuma projektu.
2. Izdot saistošos noteikumus Nr. 33 „Par detālplānojuma Ādažu novada Birznieku ciema nekustamajam īpašumam „Robežnieki” 1.z.v. grafisko daļu
un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”.
3. Noteikt, ka detālplānojums īstenojams pa
kārtām, atbilstoši detālplānojumā ietvertajai detālplānojuma „Robežnieki” 1.z.v. īstenošanas kārtībai,
nosakot, ka ēkas varēs nodot ekspluatācijā tikai pēc
pirmajā kārtā izbūvēto objektu pieņemšanas ekspluatācijā.

Ādažu novada domes laikraksts
„Ādažu Vēstis”
2012. gada 15. decembris
Reģistrācijas apliecība Nr. 000702440
Iespiests SIA „McĀbols Poligrāfija”
Tirāža 3000 eksemplāri

Redaktore Astrīda Spilva
tālr. 67996900
e-pasts: adazu_vestis@one.lv
astrida.spilva@adazi.lv
www.adazi.lv

4. Noteikt, ka detālplānojuma īstenošanas
gaitā jāveic nepieciešamie pasākumi plānojamo
teritoriju apkalpojošo ceļu uzlabošanai un detālplānojuma īstenošanas gaitā bojātā ceļu seguma
atjaunošanai.
Par pašvaldības nepilngadīgo lietu komisijas izveidošanu
Dome nolēma
Izveidot pastāvīgu nepilngadīgo lietu komisiju 5 locekļu sastāvā: Anda Tuliša – Ādažu novada
domes Sociālā dienesta sociālais darbinieks; Maija
Vulāne – Ādažu vidusskolas sociālais pedagogs;
Edmunds Vanags – Ādažu Brīvās Valdorfa skolas
psihologs; Anita Milanceja – Ādažu vidusskolas
direktora vietniece izglītības jomā audzināšanas
darbā; Andra Veipa – Ādažu pašvaldības policijas
vecākā inspektore.
Par nekustamā īpašuma „Centra attīrīšanas
ietaises” nodošanu bezatlīdzības lietošanā
Dome nolēma
1. Nodot SIA „Ādažu ūdens” bezatlīdzības lietošanā Ādažu novada domei piederošo nekustamo
īpašumu „Centra attīrīšanas ietaises”, Ādaži, Ādažu
novads, kadastra numurs 8044 007 0331, kas sastāv
no zemes gabala 1,704 ha platībā.
2. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – ar maģistrālajiem elektropārvades un sakaru
līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu,
ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem
saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve.
3. Noteikt līguma termiņu – 10 gadi no līguma
spēkā stāšanās brīža.
4. Lietošanā nodotais nekustamais īpašums
nododams atpakaļ Ādažu novada domei pēc 3. punktā minētā līguma termiņa beigām, ja tas netiek
pagarināts vai arī ja līgums tiek izbeigts pirms termiņa.
5. Dome pilnvaro Ādažu novada domes
priekšsēdētāja vietnieku Pēteri Balzānu noslēgt līgumu ar SIA par nekustamā īpašuma bezatlīdzības
lietošanu.
Dome izskatīja citus juridisko un fizisko perso-

nu iesniegumus un pieņēma lēmumus šajos jautājumos. Ar pilnu lēmumu tekstu var iepazīties
Ādažu novada mājas lapā www.adazi.lv.
Publicētie materiāli ne vienmēr pauž
redakcijas vai izdevēja viedokli. Par datu
pareizību atbild tos sniegusī amatpersona,
citos gadījumos – raksta autors,
intervijās arī intervējamais.
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce
uz „Ādažu Vēstīm” obligāta.
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NOTEIKUMI NR. 33
Apstiprināti ar Ādažu novada domes 2012. gada 27. novembra lēmumu Nr. 212 (protokols Nr. 16 § 1.2.1.)

Saistošie noteikumi par detālplānojuma Ādažu novada Birznieku ciema
nekustamajam īpašumam „Robežnieki” 1.z.v. grafisko daļu un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumiem
Izdoti saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma Pārejas noteikumu 9. pantu, Ministru kabineta 06.10.2009. noteikumu Nr. 1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 78. punktu
1. Saistošie noteikumi nosaka Ādažu novada Birznieku ciema nekustamā īpašuma
„Robežnieki” 1.z.v. sadalīšanu apbūves gabalos un teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumus, saskaņā ar O.J.un I.P. izstrādāto Ādažu novada Birznieku ciema detālplānojumu nekustamajam īpašumam „Robežnieki” 1.z.v.
2. Detālplānojums īstenojams pa kārtām, atbilstoši detālplānojumā ietvertajai
detālplānojuma „Robežnieki” 1.z.v. īstenošanas kārtībai, nosakot, ka ēkas varēs nodot
ekspluatācijā tikai pēc pirmajā kārtā izbūvēto objektu pieņemšanas ekspluatācijā.
3. Detālplānojuma īstenošanas gaitā jāveic nepieciešamie pasākumi plānojamās
teritorijas apkalpojošo ceļu uzlabošanai un detālplānojuma īstenošanas gaitā bojātā ceļu
seguma atjaunošanai.

4. Detālplānojumā Ādažu novada Birznieku ciema nekustamajam īpašumam
„Robežnieki” 1.z.v. paredzēto inženiertehniskās apgādes komunikāciju sistēmu, kā arī
ielu pirmās kārtas izbūves īstenošanai izstrādāt būvprojektus saskaņā ar detālplānojumā
ietvertajiem priekšlikumiem.
5. Saistošie noteikumi Nr.33 darbojas Ādažu novada Birznieku ciema nekustamā īpašuma „Robežnieki” 1.z.v. (kad.apz. 8044 004 0007) robežās, ietverot
projektētās ielas.
6. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad lēmums par šo
saistošo noteikumu izdošanu publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 35
APSTIPRINĀTI ĀDAŽU NOVADA DOMES 2012.GADA 27.NOVEMBRA SĒDĒ, PROTOKOLS Nr.16 § 5

GROZĪJUMI ĀDAŽU NOVADA DOMES 23.02.2010. SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr. 2
„SAISTOŠIE NOTEIKUMI PAR SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBU ĀDAŽU NOVADĀ”
Paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

Projekta nepieciešamības
pamatojums

1.1. Likuma „Par pašvaldībām” (turpmāk likums) 15. panta pirmā daļas 7. punkts noteic, ka pašvaldības autonomā funkcija ir
nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību.
1.2. Ņemot vērā, ka kopš 2010. gada apkures tarifu izmaksas ir pieaugušas apmēram par 20 %, nepieciešams palielināt
dzīvokļa pabalsta lielumu.

2.

Īss projekta satura izklāsts

2.1. Domes pilnvarojums izstrādāt saistošos noteikumus par pašvaldības sociālās palīdzības piešķiršanas kārtību izriet no
„Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma” 3. panta otrās daļas, 35. panta trešās un ceturtās daļas, kas nosaka,
ka pabalsta veidu, apmēru un izmaksas kārtību un personas, kuras ir tiesīgas saņemt pabalstus, reglamentē pašvaldības
saistošajos noteikumos (attiecīgi arī apstiprināt noteikumu grozījumus).
2.2. Saistošo noteikumu mērķis ir no 2013. gada palielināt dzīvokļu pabalstu.

3.

Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu

3.1. Saistošo noteikumu īstenošanai 2013. gadā plānots palielināt budžetu šajā sadaļā par Ls 7000 salīdzinot ar 2012. gadu.
3.2. Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot jaunas pašvaldības institūcijas, darba vietas vai
paplašināt esošo institūciju kompetenci.

4.

Informācija par plānoto
4.1. Mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, ir novada administratīvā teritorijā deklarētās
projekta ietekmi uz sabiedrību
personas.
(mērķgrupām) un uzņēmējdarbības 4.2. Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums labvēlīgi ietekmēs mērķgrupu, kurai pienākas sociālā palīdzība.
vidi pašvaldības teritorijā
4.3. Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums neietekmēs uzņēmējdarbības vidi.

5.

Informācija par administratīvajām
procedūrām

5.1. Institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir Ādažu novada domes Sociālais dienests.
5.2. Saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras un nemaina privātpersonām veicamās darbības
līdzšinējo kārtību.

6.

Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām

6.1. Nav attiecināma.

1.

Izdoti saskaņā ar likuma ,,Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. punktu, 43. panta 13. punktu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likuma 3. panta otro daļu, 9. panta pirmo daļu, 35. panta trešo un ceturto daļu
1. Izdarīt Ādažu novada domes 2010. gada 23. februāra saistošajos noteikumos Nr. 2 „Saistošie noteikumi par sociālās palīdzības
piešķiršanas kārtību Ādažu novadā” (turpmāk – Noteikumi) šādus grozījumus:
1.1. Aizstāt Noteikumu 16.1. punktā skaitli „200” ar skaitli „240”;
1.2. Aizstāt Noteikumu 16.2 punktā skaitli „150”ar skaitli „180”.
2. Noteikumi stājas spēkā ar 2013. gada 1. janvāri.
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NOTEIKUMI par Ādažu novada pašvaldības zemes iznomāšanu
personisko palīgsaimniecību vajadzībām
I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1. Iekšējie noteikumi nosaka kārtību, kādā Ādažu novadā fiziskām personām iznomā pašvaldības īpašumā/valdījumā esošu zemi personisko palīgsaimniecību vajadzībām
(turpmāk – mazdārziņš).
2. Uz mazdārziņa zemes nomu var pretendēt persona, kas deklarēta Ādažu novada
administratīvajā teritorijā un kuras pastāvīgajā lietošanā, nomā vai īpašumā nav lauksaimnieciskai apstrādei izmantojamās zemes (turpmāk – Pretendents/Nomnieks).
3. Lēmumu par mazdārziņa zemes nomas līguma slēgšanu pieņem Ādažu novada
dome (turpmāk – Dome).
4. Domes pilnvarota persona sagatavo un paraksta terminētus mazdārziņa zemes
nomas līgumus atbilstoši Domes lēmuma saturam.
5. Mazdārziņa zemes nomas līguma slēgšanas pirmtiesības, ja nomnieks atsakās no
nomas līguma vai ir miris, ir pašreizējā mazdārziņa nomnieka ģimenes locekļiem (laulātajam, bērniem un mazbērniem) vai vienā mājsaimniecībā deklarētām personām, kas atbilst
iepriekšminētajām prasībām.

Ādažu novada dome godina
labākos novada iedzīvotājus

redaktore
Šī gada 16. novembrī Latvijas Republikas proklamēšanas 94.
gadadienas svinīgajā sarīkojumā Ādažu kultūras centrā tika godināti tie novada iedzīvotāji, kas šogad pelnījuši īpašu atzinību.
Ādažu novada domes Atzinības rakstu nominācijā Māksla saņēma Barbara Iltnere. Barbara Iltnere Ādažu mākslas un mūzikas
skolā strādā profesionālās ievirzes izglītības programmā kā gleznošanas, kompozīcijas un dizaina pedagogs. Skolotāja ir profesionāla
modes dizainere un stiliste – radoša, spilgta personība. Māksliniece
ir veidojusi skatuves tērpus, modes kolekcijas, viņa ir ilustrējusi bērnu
grāmatas, veidojusi izstādes. Ar mākslas palīdzību viņa veido vidi un
nodrošina attiecīgu zināšanu, iemaņu un prasmju apgūšanu, lai audzēknis varētu gūt radošu pieredzi un aktīvi iesaistīties mākslas procesos un attīstībā. Skolotāja aktīvi iesaistās ne tikai skolas radošās un
praktiskās dzīves plānošanā, bet arī visa novada kultūras aktivitātēs.
Neviens skolas pasākums, neviena kopīgi veidota izrāde nav iztikusi bez Barbaras līdzdalības. Annas Veismanes muzikālajā izrādē
„Pasaka par Diegabiksi”, skolotāja veiksmīgi izstrādāja tērpu dizainu,
kopā ar audzēkņiem veidoja dekorācijas.
Atzinības raksts nominācijā Mūzika Annai Veismanei, Ādažu
Mākslas un mūzikas skolas profesionālās ievirzes izglītības programmas „Vokālā mūzika – Kora klase”, kā arī dziedāšanas, kompozīcijas
pedagoģei, vokālo ansambļu vadītājai un koncertmeistarei.
Ādažu Mākslas un mūzikas skolas kolektīvs ir lepns, ka viņu vidū
ir tik profesionāla pedagoģe. Viņa strādā mūsdienīgi, ar individuālu
pieeju katram audzēknim, respektējot viņa dotības un veicinot tieši
viņa talanta attīstību. Skolas metodiskajā darbā palīdz Annas komponētie skaņdarbi, dziesmas, kas izdotas vairākās nošu grāmatās.
Viņa ir gudra, saprotoša palīdze kolēģiem, gatava sniegt atbalstu un
dalīties pieredzē.
Šajā gadā viens no spilgtākajiem akcentiem skolas radošajā darbībā bija Annas Veismanes komponētā mūzika izrādei pēc Žaņa
Grīvas „Pasaka par Diegabiksi” motīviem. Izrādes tapšanā tika iesaistīts viss skolas kolektīvs – gan audzēkņi, gan pedagogi. Mūzika ir
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Astrīda Spilva,

II. I ESNIEGUMU REĢISTRĒŠANAS UN MAZDĀRZIŅU
IZNOMĀŠANAS KĀRTĪBA
6. Nomas pretendentu reģistrāciju veic Domes Nekustamā īpašuma un saimniecības
daļa (turpmāk – NĪSD). Pretendentus reģistrē atbilstoši iesniegumu saņemšanas secībai.
7. Pretendentiem mazdārziņu zemi nomā piešķir rindas kārtībā.
8. Visām mazdārziņu teritorijām veido vienotu Pretendentu reģistru. Reģistru publicē Domes mājas lapā. Reģistru aktualizē pastāvīgi iesniegumu saņemšanas secībā.
9. Piesakoties mazdārziņa zemes nomai, Pretendents aizpilda iesnieguma veidlapu,
norādot mazdārziņu teritoriju, kurā vēlas saņemt mazdārziņu.
10. Ja ir pieejams mazdārziņš Pretendenta vēlamajā teritorijā, NĪSD nosūta Pretendentam rakstveida uzaicinājumu noslēgt mazdārziņa zemes nomas līgumu. Ja Pretendents
ignorē uzaicinājumu, viņš tiek izslēgts no Pretendentu reģistra, par ko NĪSD nosūta Pretendentam rakstveida paziņojumu.
11. Pretendentam ir tiesības atsaukt iesniegumu mazdārziņa zemes nomai. Šādā gadījumā NĪSD anulē Pretendenta vietu Pretendentu reģistrā.

Atzinības rakstus pasniedz Guntis Porietis,
Liāna Pumpure un Pēteris Balzāns
audzēkņiem labi saprotama, uztverama, un darbošanās šajā projektā
sagādāja gandarījumu un prieku par doto iespēju parādīt savu talantu un zināšanas. Skolotāja Anna Veismane pašaizliedzīgi uzņēmās šī
interesantā projekta vadīšanu, pierādot, ka viņa ir augsti profesionāla
gan kā komponiste, gan kā pedagoģe un koncertmeistare.
Ādažu novada domes Atzinības raksts nominācijā Izglītība
Silvijai Norai Kalniņš ANO attīstības programmas starptautiskā
eksperte. Kopš 2006.gada ik vasaru kādā no Latvijas vietām norisinās projekts „Dabas koncertzāle”. 2012. gadā tas tika atzīts par Eiropas Savienības labāko vides kampaņas projektu. Apbalvojumu saņēma šī projekta vadītāja – ANO attīstības programmas starptautiskā
eksperte Silvija Nora Kalniņš. Ne tikai šāds pasākums ir kalpojis par
pamatu Ādažu vidusskolas 5.c un 3.g klases skolēnu vecākiem un
Ādažu vidusskolas sākumskolas skolotāju kolektīvam, izvirzot apbalvojumam Silviju Noru Kalniņš. Arī ikdienas darbā viņai ir atlicis
laiks un izdoma, ko veltīt bērniem izglītojošu un atpūtas pasākumu
rīkošanai. Viņas entuziasms, radošums un ārkārtīgi lielās darba spējas ir vienojušas skolēnus, skolotājus un vecākus, lai kopīgi veidotu
vienotu izpratni par vidi. Viņas darba pievienotā vērtība atspoguļojas bērnu sajūsmā, zināšanās, paliek viņu atmiņās, kā kopīgi labi
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padarīta darba sajūta. Skolēni kopā ar Lotas un Līvas mammu Silviju
Noru Kalniņš ir izstaigājuši Ādažu tuvējos ceļus un taciņas, mežus,
pētījuši augus un kukaiņus, dažādas ekosistēmas, kokus un putnu un
dzīvnieku dzīvi ziemā. Gatavojuši putnu barotavas, pētījuši putnus,
noteikuši novadā sastopamos ķērpjus un izdarījuši secinājumus par
gaisa tīrību. Silvija Nora Kalniņš ar lielu atbildības sajūtu gatavojas
katrai nodarbībai, prasmīgi vada tās, un ieguvēji ir visi – skolēni, vecāki un skolotāji.
Ādažu novada domes Atzinības raksts nominācijā Teritorijas
un vides sakopšanā Ilgonim Puķītim. Par Ilgoni Puķīti varam teikt
vislabākos un atzinīgākos vārdus, viņš vienmēr ir palīdzējis ar padomu un darbu – tā Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes darbinieki.
Viņš ar prieku un entuziasmu ir iesaistījies remontdarbos, telpu un
apkārtējās vides labiekārtošanā. 8.grupiņas audzinātāja saka – lai arī
viņš ir mūsu grupiņas audzēkņa vectētiņš, Ilgonis vienmēr ir gatavs
palīdzēt, strādāt savā brīvajā laikā, lai labiekārtotu vidi, lai bērni justos droši un labi. Neatteikt palīdzību ir daudz. Mazie ādažnieki ir
pateicīgi.
Ādažu novada domes Atzinības raksts nominācijā Teritorijas
un vides sakopšana Evitai Kronbergai. Skolotāja Evita Kronberga
jau daudzus gadus apzinīgi un atbildīgi strādā Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē. Viņa ne tikai izcili veic tiešos darba pienākumus, bet
pēc savas iniciatīvas realizē dažādas idejas un projektus. Piedaloties
dažādos projektu konkursos, piesaistīti Eiropas fondu līdzekļi. Evita
lieliski sadarbojas ar bērnu vecākiem, lai kopīgiem spēkiem izveidotu ērtas telpas un sakārtotu apkārtējo vidi.
Pati pēc savas iniciatīvas izstrādājusi projektus, iesaistījusi darbā
arī bērnu vecākus un par Eiropas fondu līdzekļiem labiekārtojusi
savas grupas telpas – projekts „Krāsainā bērnība” – 2011.gadā un
projekts „Mīli savu māju” – 2012.gadā. Pašlaik iesaistījusies projektā
„Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes siltināšana un multifunkcionālās zāles piebūve”.
Ādažu novada domes Atzinības raksts nominācijā Izglītība Elzai Skerškānei. Ādažu vidusskolas bioloģijas skolotāja Elza
Skerškāne sevi apliecinājusi, kā atbildīgu, radošu, iejūtīgu pedagogu, gan precīzi izpildot normatīvo aktu prasības, gan sekojot līdzi
novitātēm savā mācību priekšmetā, gan veidojot dzīvespriecīgas,
labestīgas attiecības ar skolēniem. Elza Skerškāne visu darba mūžu
ir pilnveidojusi savas zināšanas, piedalījusies projektos un veikusi
zinātniski pētniecisko darbu, lai tālāk to nodotu saviem skolēniem.
Vienmēr taktiska, iejūtīga un izpalīdzīga – tā viņu raksturo darba
kolēģi. Elza Skerškāne ar atbildīgi veikto darbu nenoliedzami ir devusi ieguldījumu skolas tēla veidošanā un sava novada attīstībā.
Ādažu novada domes Atzinības raksts nominācijā Sports Arnim Krištopanam.
Arnis Krištopans strādā par basketbola treneri Ādažu sporta centrā, viņš bērnos prot radīt interesi par sportu un aktīvu un veselīgu
brīvā laika pavadīšanu. Treneris pats saka: „Mans dzīves mērķis ir
savos sportistos ieaudzināt labus cilvēkus”. Pateicoties savam trenerim, sportisti ar labiem panākumiem piedalās Latvijas mēroga un
starptautiskās sacensībās. Treneri raksturo sportiska iniciatīva, ticība
bērniem un entuziasms. Viņam patiesi rūp bērnu izaugsme, viņš ieguldījis nesavtīgu darbu basketbola tradīciju attīstībā un turpināšanā Ādažu novadā.
Ādažu novada domes Atzinības raksts nominācijā Medicīna
Gunitai Zvilnai.
„Šim cilvēkam esmu ļoti pateicīga, jo viņas darbs un pašatdeve ir
devusi man iespēju dzīvot,” šādi vārdi ir veltīti ģimenes ārsta praksē
strādājošajai medicīnas māsai Gunitai Zvilnai. Godprātīgs, pašaizliedzīgs un profesionāls darbs, iejūtīga attieksme un rūpes par cilvē-
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kiem. Sapratne reizēm ir nepieciešama vairāk kā zāles. Gados vecākie
ādažnieki saka paldies māsiņai par iespēju būt aprūpētiem, uzklausītiem un vajadzīgiem.
Ādažu novada domes Atzinības raksts nominācijā Saimnieciskā darbība Ivonnai Donošaitei. Par nesavtīgu ieguldījumu novada
attīstībā Ādažu Brīvās Valdorfa skolas skolēni, bērnudārza audzēkņi,
Ādažu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņi, pedagogi un darbinieki ir pateicīgi Ivonnai Donošaitei par iespēju baudīt
veselīgas un garšīgas pusdienas. Šefpavāre jau 20 gadus rūpējas par
sabalansētu, bērniem atbilstošu un sātīgu ēdienu. Dažādi sautējumi,
karbonādes, kotletītes, zupiņas, izsmalcināti salāti, pudiņi, smalkmaizītes ir neliela daļa no plašā ēdienu klāsta, ko Ivonna piedāvā. Arī
tad, ja kādam vēders pavisam tukšs, Ivonna vienmēr atradīs maizes
šķēlīti vai ābolīti, lai remdētu izsalkumu. Nereti vecākiem mājās nākas uzklausīt bērnu vēlmi pagatavot kaut ko tieši tā, kā bijis skolas
pusdienās.
Ādažu novada domes Atzinības raksts nominācijā Medicīna
Olgai Sidorovai. Dakteres Daces Pavlovas ģimenes ārsta praksē
strādā medicīnas māsiņa Olga Sidorova. Pacienti viņu raksturo kā
sirsnīgu, laipnu, atsaucīgu, vienmēr gatavu sniegt palīdzību. Smaids
ir labākās zāles. Olga Sidorova ir ieguvusi novada iedzīvotāju cieņu
par profesionalitāti un nesavtīgu ieguldījumu darbā ar pacientiem.
Ādažu novada domes Atzinības raksts nominācijā Sabiedriskā kārtība Oskaram Feldmanim.
Jau daudzus gadus par drošību un kārtību ne tikai Ādažu novadā rūpējas Oskars Feldmanis. Šajā darbā bez īpašas uzņēmības,
gribasspēka un drosmes neiztikt. Oskars ne vien pierādījis sevi kā
lielisku darbinieku, bet spējis ap sevi pulcināt vienotu un stipru
komandu. Viņš ir varējis darbiniekus motivēt, atbalstīt un uzklausīt viņu viedokli. Paldies par ieguldījumu mierīgas un drošas vides
veidošanā.
Ādažu novada domes Atzinības raksts nominācijā Saimnieciskā darbība Ritai Česonei. Gandrīz viss Ritas Česones darba mūžs
ir pagājis Ādažu novadā. Darbs gan Ādažu astoņgadīgajā skolā, gan
agrofirmas palīgražotnēs, gan šobrīd Ādažu vidusskolā. Viņas galvenā rūpe ir uzkopšana un tīrība. Skolā tas ir īpaši grūti un atbildīgi.
Kolēģi Ritas kundzi raksturo kā apzinīgu, atsaucīgu un sirsnīgu.
Viņa prot veidot pozitīvu saskarsmi un dialogu ar skolēniem. Savu
darbu veic nemanāmi, bet perfekti.
Ādažu novada domes Atzinības raksts nominācijā Saimnieciskā darbība Dacei Radziņai. No atvēršanas dienas Privātajā
pirmsskolas iestādē „Patnis” čakli un nenogurstoši strādā Dace Radziņa. Viņa rūpējas par bērniņu veselīgu un sātīgu ēdināšanu. Daces smaids, labestība, enerģija ir pamats viņas darbam. Bērnu vecāki priecājas, ka, pateicoties Daces izdomai un prasmīgajām rokām,
bērniem vienmēr tiek pasniegts silts, garšīgs ēdiens, no kura nespēj
atteikties pat „vislielākais neēdājs”. Ar Dacītes palīdzību bērnu ceptā
maizīte un piparkūkas ir iepriecinājušas vecākus, bet vissvarīgākais,
ka bērniem ir bijis kopā darbošanās prieks, tādējādi izzinot pasauli
pavisam citādā veidā.
Ādažu novada domes Atzinības raksts Īpašā nominācija Broņislavam Šaicānam. Broņislavs Šaicāns ir pensionārs – sava novada
un Latvijas patriots. Šobrīd aktīvi darbojas Kultūras centra folkloras
kopā „Saulgrieži”, senioru vokālajā ansamblī, ir aktīvs vīru vokālā ansambļa dalībnieks, kā arī novusa kluba biedrs. Pensionāru apvienība
„Optimists” lepojas ar Broņislavu un uzskata viņu par paraugu, kā
saglabāt dzīvesprieku vecumdienās, aktīvi darbojoties kolektīvos,
gūstot gandarījumu sev un dodot prieku citiem. 2012. gads ir pasludināts par Eiropas gadu aktīvai novecošanai un paaudžu solidaritātei. Broņislavs ir pelnījis visaugstāko atzinību.
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Turpinās darbi projekta „Plūdu risku
samazināšana Ādažu novadā” ieviešanā
EIROPAS SAVIENĪBA

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

Ādažu novada domes Publisko iepirkumu komisija turpina darbu pie projekta
„Plūdu risku samazināšana Ādažu novadā” apvienotā projektēšanas un būvniecības iepirkuma pretendentu izvērtēšanas,

kas paredz esošā aizsargdambja un caurtekas – regulatora rekonstrukcijas projektēšanu un būvniecību.
Tādējādi nākamā gada sākumā, ja nebūs
normatīvajos aktos noteiktās pārsūdzības,
paredzēts noslēgt projektēšanas un būvniecības līgumu, lai jau pavasarī atkāpjoties
paliem, varētu uzsākt Vējupes caurtekas –
regulatora un esošā aizsargdambja rekonstrukciju ar kopējo garumu 2, 83 km.

Vienlaikus atgādinām par iedzīvotāju
pienākumu saskaņā ar 2012.gada 28. augusta
sēdes lēmumu Nr. 13 § 3.3 nolēmuma daļas
2. punktu līdz 2012. gada 31. decembrim
nojaukt nomātajā zemes gabalā patvaļīgi uzbūvētās būves.
Projekts „Plūdu risku samazināšana Ādažu novadā” 100 % apmērā tiek finansēts no
Eiropas reģionālās attīstības fonda un tā kopējās izmaksas ir 674 820,00 latu.

Ziemeļvalstu nedēļa Ādažu bibliotēkā
Sandra Orlovska,
bibliotēkas informācijas speciāliste

Sešpadsmit gadu garumā ik rudeni
novembra otrā nedēļa ir Ziemeļvalstu
bibliotēku nedēļa, tās galvenais mērķis
ir Ziemeļvalstu literatūras un kultūras
iepazīšana. Tas ir projekts, ko organizē
Biedrības „Norden” asociācija, bet Latvijā – Ziemeļu Ministru padomes birojs
sadarbībā ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu Literatūras centru.
Turpinot aizsākto tradīciju, arī Latvijā
šogad, no 12. līdz 18. novembrim, jau 15.
reizi norisinājās Ziemeļvalstu Bibliotēku
nedēļa par tēmu „Daudzveidība Ziemeļvalstīs”.
Gada vistumšākajā laikā ļoti daudzās
Latvijas bibliotēkās tiek iedegtas sveces un
lasīti fragmenti no izvēlētajām grāmatām.
Arī Ādažu bibliotēka kopā ar vairāk nekā
2000 Ziemeļvalstu bibliotēkām piedalījās
projektā. „Rīta stundā” šogad aicinājām
mazos Ādažu vidusskolas sākumskolas sko-

Ādažu novada pensionāru

ZIEMASSVĒTKU
SARĪKOJUMS
notiks š.g. 28. decembrī
plkst. 14.00
Kultūras centrā Gaujas ielā 33A
Mīļi aicināti visi novada
pensionāri!
Pensionāru padome

lēnus sanākt kopā un palasīt fragmentus no
norvēģu autora Turbjērna Ēgnera grāmatas
„Kāpējpeļuks un citi dzīvnieki Šurumburummežā”. Dīvaina sajūta bija apzināties, ka
vienlaicīgi šādi pasākumi notiek 408 bibliotēkās Latvijā. Krēslainajā, noslēpumainajā atmosfērā skolēni ieinteresēti klausījās
fragmenta lasījumu, iesaistījās kustību rotaļās un vārdu spēlēs.
Šogad nozīmīgu vietu izstādē par Ziemeļvalstu autoru darbu dažādību lielu
lomu spēlēja izcilā zviedru rakstniece Astrīda Lindgrēne. 2012. gadā visiem zināmo
bērnu grāmatu autorei apritētu 105. gadskārta. Kurš gan nezina draisko Karlsonu,
dzīvespriecīgo, nerātno Pepiju Garzeķi un
viszini Lennebergas Emīlu! ,,Es rakstu bērnam sevī. Iekšēji vienmēr esmu bijusi lauku
meitene no Vimmerbijas,” ir teikusi Astrīda
Lindgrēne.
Izstādē varēja skatīt un iepazīties arī ar
daudziem citiem Ziemeļvalstu autoru darbiem gan mazajiem, gan pieaugušajiem lasītajiem.

Ikmēneša pensionāru
apvienības „OPTIMISTS”

saiets notiks š.g. 19. decembrī
plkst. 13.00 Gaujas ielā 16.
Ieskandināsim Ziemassvētkus kopā
ar ansambli „Gaujmalas lakstīgalas”,
vadītāji
E. Bukovska un I. Kraucis,
un vīru vokālo ansambli, vadītājs
G. Freidenfelds, līnijdeju kopu
„Varavīksne”, vadītāja L. Lēruma.

Lasot Ziemeļvalstu autoru literāros darbus, vairāk iepazīstam kaimiņvalstu literatūru un veidojam savdabīgu dialogu starp
mūsu zemēm.
Bibliotēkas krājumi ir papildināti arī ar
jaunām, interesantām grāmatām.
Daiļliteratūra: Rūta Mežavilka „Dzimuši Latvijai”, Anna Žīgure „Es stāstu par Latviju”, Andra Manfelde „Adata”, Ērlenns Lū
„Mulejs”, Tove Nilsena „Apvērstās debesis”,
Džeimijs Fords „Keiko”, Anita Amirrezvani
„Ziedu asinis”.
Daiļliteratūra bērniem: Kristofers Paolīni „Vecākais”.
Uzziņu literatūra: Oļģerts Kroders
„Mēģinu būt atklāts”, Arturs Heniņš
„Tur pērkons nikni jodus dzenā”, 777
jautājumi un atbildes bērniem, Daniels
Kānemans „Domā ātri, domā lēnām”,
Ārija Karpova „Ģimenes psiholoģija”,
Ēriks Reinerts „Kā bagātās valstis kļuva
bagātas…un kāpēc nabadzīgās valstis paliek nabadzīgas”.
Gaidām savus lasītājus!

Tuvojas
Ziemassvētku
dāvanu laiks.

Rokdarbu pulciņa
„Ādažnieces” izstrādājumus
var apskatīt, iegādāties, un
pasūtīt Ādažos viesnīcā
„Port Hotel” š.g decembrī
piektdienās no plkst.17.00,
sestdienās un svētdienās no plkst.
12.00 t/ c „Apelsīns” no 17.
decembra līdz 24.decembrim
no plkst. 9.00 līdz 20.00.
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Uzlabota satiksmes drošība Kadagā
EIROPAS SAVIENĪBA

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

Jūlijā uzsāktā SIA „KIANG” tehniskā
projekta realizācija prasīja radošu un operatīvu darbu veicēju, autoruzrauga Veltas
Krivmanes un būvuzraudzību veicošās SIA
„Polyroad” sadarbību. Šādas sadarbības papildus pienesums tehniskajā projektā paredzētajam ļāva saglābāt gan ceļa kreisajā pusē
esošo bērzu stādījumu rindu, gan padarīt
stingrākas ceļa un gājēju celiņu konstruktīvās kārtas, gan risināt lietus ūdeņu atvades
problēmas autobusa galapunktā un laukumā pie veikala, un ziņojumu stenda.
Darbs tika pakārtots vienam mērķim, lai
rezultāts būtu pēc iespējas labāks, pretstatā
to „censoņu” pūliņiem, kas, piemēram, jaunos fokusēto gājēju pāreju stabus un autobusa paviljonu „pacentās” aprakstīt un pademolēt jau pirmajās to izbūves dienās.
Statistiski koncentrētā veidā paveikto
var raksturot arī šādi – projekta pirmās
kārtas ietvaros: izbūvēti gājēju un veloceliņi abās pusēs Kadagas ceļam 1360 m kopgarumā; rekonstruēti esošie krustojumi un

nobrauktuves, uzlabojot to parametrus un
samazinot pieslēgumu skaitu (slēgti divi
dublējošie pieslēgumi); izbūvētas 3 drošas gājēju pārejas iedzīvotāju pieprasītajos ceļa posmos – galvenās gājēju plūsmas
vietās; izveidotajām gājēju pārejām uzstādīts fokusēts gājēju pāreju apgaismojums;
izbūvētas satiksmes drošības prasībām atbilstošas autobusa pieturvietas.
Tehniskā projekta 2. kārtas ietvaros
veikta Kadagas ceļa asfaltbetona seguma
maiņa Kadagas centrā 660 metru garumā. Divu 3,25 m platu asfaltbetona joslu
brauktuve no gājēju un velosipēdistu celiņiem atdalīta ar 1.25 līdz 3,45 metrus
platu zaļo zonu un gājēju drošības barjerām. Autobusa pieturvietu paplašinājumu izbūve novērsusi transporta plūsmas
bremzēšanos autobusa apstāšanās brīžos,
bet pavasarī, piemērotos laika apstākļos
ieklājamais horizontālais marķējums piešķirs veiktajiem darbiem pēdējo vizuālo
slīpējumu.

Foto: Astrīda Spilva

redaktore
Novembra nogalē, parakstot autoceļa
rekonstrukcijas darbu Nodošanas – pieņemšanas aktus, noslēgušies „Satiksmes
drošības uzlabojumi Kadagas ciemā” 1.
un 2. kārtas izbūves darbi.
Četros intensīva darba mēnešos rekonstrukcijas veicēji – SIA „Ķekavas PMK” – likuši pilnībā pārtapt Kadagas ceļam posmā
no apdzīvotās vietas sākuma līdz autobusa
galapunktam. Pirms nepilna pusotra gada
sagatavotais ceļu drošības audita atzinums
vēstīja: „Intensīvas transporta kustības rezultātā (līdz 1000a/m/24h, no kura 5%
kravas transports) ceļa segums izteikti nolietojies ar visu virzienu plaisu tīklu. Fiksētās
bedrainības rezultātā vismaz puse auditētā
posma bija pussabrukušā stāvoklī. Galvenā
apdraudējuma grupa tomēr ir gājēji, kuri
ietvju trūkuma dēļ bija spiesti pārvietoties
pa ceļa malu.”
Auditoru ieteiktais satilpa dažos teikumos. Radīt pieņemamu infrastruktūru gājējiem un autobusa pasažieriem. Optimizēt
nobrauktuvju pieslēgumus ceļam. Atjaunot
segumu un paredzēt arī brauktuves apzīmējumu un ceļa zīmju sakārtošanu.
Šo pasākumu realizēšanai veicamie
darbi tika sadalīti divās izbūves kārtās,
piesaistot Eiropas Reģionālā attīstības
fonda līdzfinansējumu 117 173 latu apmērā, valsts budžeta dotācijas pašvaldībai
2 375 latus un Ādažu novada domes 100%
finansējumu 2. kārtas izbūves darbiem
109 684 latu apmērā.

Foto: Astrīda Spilva

Astrīda Spilva,

Pirms ceļa rekonstrukcijas

Pēc ceļa rekonstrukcijas
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Valsts policija
informē!
Vēršam iedzīvotāju uzmanību uz faktu, ka pēdējā laikā Ādažu novadā notikušas vairākas zādzības no BMW marku
automašīnām. Tiek zagti atpakaļskata
spoguļi, parkošanās sensori un citas no
automašīnas ārpuses esošās detaļas.
Tāpat ir veiktas zādzības no privātmājām. Laikā, kad mājas iemītnieki pēc darba
uzturas ēkas pirmajā stāvā, zagļi, atspiežot
balkona durvis vai logu otrajā stāvā, izmanto brīdi, ka mājā nav ieslēgta signalizācija,
un zog naudu un vērtslietas.
Pēc iepriekšējas pieredzes zināms, ka
šādas zādzības netiek izdarītas spontāni,
bet gan zagļi ilgāku laiku iespējams novēro māju īpašnieku paradumus un tikai tad
izdevīgā brīdī veic zādzību. Neesiet vienaldzīgi pret savu un kaimiņu īpašumu. Ja
redzat savā apkārtnē aizdomīgas personas
vai automašīnas, lūgums informēt policiju,
zvanot pa tālruni 67904896 darba laikā vai
Saulkrastu policijas dežūrdaļu visu diennakti pa tālruni 67950350.

19. DECEMBRĪ PLKST. 19.00
SKATĪTĀJU ZĀLĒ
Ziemassvētku noskaņā
Ieva SUTUGOVA
koncertprogrammā „Šai naktī”
„Tā vien gribas apstāties ikdienas ritumā un ļauties
brīnišķīgai noskaņai. Lai katrs sajūt svētku smaržu,
piparkūku garšu, mīļa cilvēka glāstu un notic
svētku brīnumam! ”
Ziemassvētku koncertprogrammā „Šai naktī”
iekļautas gan latviešu, gan ārzemju komponistu
Ziemassvētku dziesmas, kā arī pašas Ievas Sutugovas
oriģināldziesmas par svētkiem, cerību, par mīlestību
un sapņiem.
Kopā ar Ievu muzicēs:
Jānis Miltiņš (taustiņinstrumenti)
Jānis Lācis (ģitāra)
Valters Sprūdžs (basģitāra)
Uģis Eihvalds (bungas)
Laima Miltiņa un Elīna Čampere (vokāls)
Biļetes: Ls 3-6 „Biļešu Paradīzes” kasēs
www.bilesuparadize.lv

Riskēšu atkārtoties, bet atstarotāju lietošana joprojām ir ļoti aktuāla. Diemžēl
reida laikā pārliecinājāmies par vairāku
cilvēku negatīvo attieksmi, reaģējot uz aizrādījumiem par atstarotāju nelietošanu.
Diennakts tumšajā laikā gājējs IR labāk
pamanāms šķērsojot ielu vai ejot gar ceļa
malu, ja pie apģērba ir piestiprināts atstarotājs. Nespēlējieties ar savu un citu cilvēku
likteņiem.

21. DECEMBRĪ PLKST. 16.00
Ziemassvētki bluķi vilka,
Liela diena šūpli kāra
Laukumā pie Ādažu Kultūras centra
BLUĶA VAKARS
kopā ar folkloras kopām „Artava” no Ogres un
„Saulgrieži” no Ādažiem
Ar dziesmām, dančiem un rotaļām atjaunosim sevī
sentēvu ticību un spēku. Aizvelsim un sadedzināsim
visus iepriekšējā gada grūtos darbus, nedarbus un
nedienas un pasteidzināsim tumsas aiziešanu un
saules atgriešanos.

Lai vai kā, bet Ziemassvētki tuvojas,
un šogad tie nāk ar daudzām brīvdienām.
Dažiem tā būs iespēja apciemot tuvākus un
tālākus radus. Lai, atgriežoties mājās, jauko
svētku noskaņu neaptumšotu nepatīkami
pārsteigumi, parūpējieties par sava īpašuma drošību. Varbūt šis ir piemērots laiks,
lai iepazītos ar jaunajiem vai salīgtu mieru
ar sen zināmajiem kaimiņiem.

27. DECEMBRĪ PLKST. 18.00
SKATĪTĀJU ZĀLĒ
Sarīkojums bērniem „Ziemassvētku
pasaka”
Ar jums kopā būs rūķīši: Taustiņš, Kikī, Bonbondziņš,
Cucurs, Bučiņa un rūķīšu krustmāmiņa.
Satiksiet arī Ziemassvētku vecīti!
Biļetes: Ls 4-5
Ādažu kultūras centra kasē

Svētki atnāk un aiziet, bet paliek prieks
Par svecēm, egli un dāvanām,
par sirdi, ko cilvēks neaizliedz,
dvēselei mācot būt baltai.
Un tad nav svarīgi:
Ir vai nav sniegs,
Jo ceļš atvērts gaišākām domām...
Gaišus un mierīgus svētkus vēlot,
Antra Stradiņa, Ādažu – Garkalnes policijas iecirkņa priekšniece

2012. gada 15. decembris

31. DECEMBRĪ PLKST. 22.30
JAUNĀ GADA NAKTS BALLE
kopā ar grupu
„SESTĀ JŪDZE”
Pasaules skaistāko mūziku atskaņos DJ VILKS
Salūts
Jaunā gada nakts pārsteigumi!
Darbosies kafejnīca
LAIMĪGU JAUNO GADU!
Biļetes: Ls 15 „Biļešu Paradīzes” kasēs
www.bilesuparadize.lv

2013. gads
12. JANVĀRĪ PLKST. 18.00
SKATĪTĀJU ZĀLĒ
Ādažu kultūras centra amatierteātra KONTAKTS
Izrāde „BRĒMENES MUZIKANTI”
Piedalās jauniešu koris MUNDUS
Biļetes: Ls 2 Ādažu kultūras centra kasē
23. JANVĀRĪ PLKST. 14.00
SKATĪTĀJU ZĀLĒ
Latvijā ražotu animācijas filmu
programma „Multenītes sniegā”
Ursus – 10 min, rež. Reinis Pētersons,
Atom Art studija
Korida –5 min, rež. Jānis Cimermanis,
Animācijas Brigādes studija
Gribu redzēt rūķīšus – 13 min,
rež. Nils Skapāns, Podnieka studija
Zīļuks –10 min, rež. Dace Rīdūze,
Animācijas Brigādes studija
Lupatiņi – 7 min, rež. Edmunds Jansons,
Atom Art studija
Dzeguze un viņas 12 vīri – studija Dauka
Ādažu Kultūras centrs
Tālr.: (+371) 67997764
Tālr.Fakss(+371)67997171
linda@adazikultura.lv
www.adazikultura.lv
„BIĻEŠU PARADĪZES” (Kultūras centra)
kases darba laiks:
OTRDIEN 9.00-13.00
TREŠDIEN 15.00-20.00
CETURTDIEN 9.00-13.00
PIEKTDIEN 16.00-21.00
STUNDU PIRMS SARĪKOJUMIEM
Biļešu rezervācija un uzziņas
pa tālr. (+371) 67996230

Visiem, kuri vēlas adīt, tamborēt, tapot, apgūt tekstila mozaīku, aust
u.c. nodarbības notiks katra mēneša 2. un 4. otrdienā
plkst. 10.00 un plkst.18.00. Nodarbības vadīs Tautas daiļamatu
meistare Valija Cīrule. Pieteikties līdz 04.01.2013
pa tālruni 29444371 – Biruta vai 28343295 – Ināra.

2012. gada 15. decembris
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Noslēdzies Ādažu novada domes un Nīderlandes fonda KNHM kopīgi
rīkotais projektu konkurss „Sabiedrība ar dvēseli Ādažu novadā”

Inga Pērkone,
Līdzīgi kā iepriekšējos gadus, arī šogad
projektu konkurss „Sabiedrība ar dvēseli
Ādažu novadā” noslēdzās ar pasākumu,
kur visi konkursa dalībnieki pārējiem
klātesošajiem prezentēja savus projektus,
tajos sasniegtos rezultātus un gūtās atziņas. Prezentācijām kārtīgi bija sagatavojušās visas projektu grupas, bet it īpaši
aizraujošs priekšnesums izdevās jauniešu
kora „Mundus” un amatierteātra „Kontakts” apvienotajam kolektīvam. Projekta
„Jauniešu kora „Mundus” un amatierteātra „Kontakts” kopprojekts materiālās bāzes nodrošināšanā mūziklam „Brēmenes
muzikanti”” prezentācijā visi klātesošie
varēja novērtēt gan projekta ietvaros radītos skatuves tērpus, gan muzikālo priekšnesumu.
Kā pateicība par labi paveikto darbu,
visiem projektu īstenotājiem tika pasniegti
atzinības raksti, bet vienai grupai – „Sapņotājas” par projektu „Mīli savu māju” – arī
naudas balvas raksts. Īsto naudas balvu 500
EUR apmērā projekta „Sapņotāji” dalībnieki varēs saņemt 2013. gada janvārī Lielvārdē, pasākumā, kur pulcēsies labākie konkursa „Sabiedrība ar dvēseli” projekti no visas
Latvijas.

Foto: Inga Pērkone

projektu vadītāja

Līdz ar projektu konkursa „„Sabiedrība
ar dvēseli 2012” Ādažu novadā” noslēguma
pasākumu, noslēdzās arī Ādažu novada domes un Nīderlandes fonda KNHM kopīgi
rīkotais projektu konkurss Ādažu novadā.
Lai konkursu „Sabiedrība ar dvēseli” varētu
īstenot arī citos novados, atbilstoši KNHM
darbības noteikumiem, šāda veida konkursi
vienā teritorijā tiek atbalstīti ilgākais trīs gadus.
Atgādinām, ka konkurss Ādažos tika
uzsākts 2010. gadā. Visu trīs konkursa darbības gadu laikā kopā tika saņemti 66 projektu iesniegumi, no kuriem tika atbalstīta
vidēji puse, t.i., 34 projekti. Salīdzinot atbalstīto projektu darbības jomas, redzams,
ka gan izglītojošo, kultūras, sporta, sociālās
jomas pasākumu attīstībā vai uzlabošanā,
gan teritorijas labiekārtošanā, gan ēku re-

montā tika īstenots aptuveni līdzīgs projektu skaits. Jāsaka liels, liels paldies visiem,
kas izrādīja interesi par konkursu, iesniedza
projektu pieteikumus un arī īstenoja savas
ieceres! Jūsu darba rezultātā Ādažu novads
ir kļuvis vēl sakoptāks, vairāki deju un koru
kolektīvi ir ieguvuši jaunus skatuves tērpus,
ir ierīkotas jaunas telpas dažādām interešu
grupām un paveikti daudzi citi nozīmīgi
pasākumi.
Kaut arī konkurss „Sabiedrība ar dvēseli”
Ādažu novadā ir sekmīgi noslēdzies, Ādažu
novada dome arī turpmāk plāno atbalstīt iedzīvotāju iniciatīvas projektus. Par to, kā tas
varētu notikt, vēl tiek lemts, tāpēc sekojiet
līdzi informācijai un turpiniet domāt par
projektiem, kuru īstenošana veicina dzīves
kvalitātes uzlabošanos gan fiziskajā, gan sociālajā jomā Ādažu novadā.

Ziemassvētku dievkalpojumi Ādažu militārās bāzes kapelā
Ziemassvētku vakars – Ganiņu sv.Mise
Pirmdien, 24.decembrī,
plkst.15.30
Ērģelniece Aina Dzene
•
Kristus dzimšanas sv.Mise bērniem
Otrdien, 25.decembrī,
plkst.15.00
Piedalās Rīgas sv.Marijas Magdalēnas
draudzes jauniešu ansambļa vadītāja
ērģelniece Ilze Fomina un tenors
Jānis Kurševs
•

Trešdien, 26.decembrī,
sv.Mise plkst. 15.00
Draudzes vecākās paaudzes saiets
Piedalās Ādažu senioru vokālais ansamblis
„Gaujmalas lakstīgalas”
Vadītāja Elžbeta Bukovska
Koncertmeistars Ivars Kraucis
Un Ādažu kultūras centra vīru ansamblis.
Vadītājs Gunārs Freidenfelds

•

Svētdien, 30.decembrī plkst. 15.00
Civilo gadu noslēdzot, draudzes kopīgi
saliktā sv.Mise par dzīvajiem un mirušajiem
•
Svētdien, 2013.g. 6. janvārī, plkst.15.00
Kunga epifānijas svētki –
Zvaigznes diena
Tiks svētīts krīts, vīraks,
zelta un sudraba rotaslietas
•
Ierodoties armijas bāzē jāuzrāda personas
apliecinošs dokuments.
Tuvāka informācija pa tālr. 26434830
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Tā gaisma, ko izstaro svece,
Tas gaišums, kas liesmiņā plīvo,
Izplēn, pazūd un gaist.
Bet gaisma, kas cilvēkā dzīvo,
Un siltums, ko izstaro sirds,
Tas nezūd. Tas palīdz.
Un mirdz.
Ir gada tumšākais laiks. Laiks, kad gaismu
izstaro gaišo svecīšu liesmiņas. Laiks, kad
katrs gaidām savu brīnumu. Klāt gada
lielākie un gaišākie svētki – Ziemassvētki!
Ādažu bibliotēkas vārdā novēlam visiem
Ādažu novada iedzīvotājiem gaišus un
priecīgus Ziemassvētkus, stipru veselību,
labu garastāvokli, kā arī ticību saviem
spēkiem, lai Jaunajā gadā piepildītu savus
sapņus!
Lai ziemas saulgriežu zvaigznes ikvienam
nes debesu gaišumu!

2012. gada 15. decembris

„Ādažu Namsaimnieks” pateicas saviem
klientiem par uzticību un sadarbību šajā
notikumiem bagātajā gadā un ikkatram
novēl atrast spēku darīt darbu, kas pašu
dara laimīgu, un uzlūkot citus
kā sevi pašu!
Ziemas un Saulgriežu kalnā
Saule un cilvēki kāpj Pārlūkot darbus, kas veikti,
Sagaidīt jaunos, kas nāk...

„Ādažu Namsaimnieks”
kolektīva vārdā
Juris Krūze

Lai varam panest to, ko paceļam,
Lai spējam sasniegt to, ko ieceram,
Lai daudz mēs labu darbu padarām,
Lai sirdsmierā un saticībā dzīvojam!
Lai svēts un gaišs ir Ziemassvētku vakars! Lai jaunajā 2013. gadā neapsīkst darbošanās
prieks visai pensionāru apvienības „OPTIMISTS” saimei un visiem, kas rūpējas par mums
un pastāvīgi mūs atbalsta – Ādažu novada domei, Sociālajam dienestam, Kultūras centram,
Ādažu vidusskolai, Sporta centram, Ādažu Brīvai Valdorfa skolai, SIA „EMERALD BALTIC”,
SIA „SNIFS”, a/s „LATFOOD”, SIA „DEIMS”, SIA „EIMURI”, t/c „APELSĪNS”, SIA „EKSPRESS
ĀDAŽI”, viesnīcas „PORT HOTEL” vadītājai Kristīnei Kiršai, bet it sevišķi pensionāru
pašdarbības kolektīvu vadītājiem L.Lērumai, E.Bukovskai, I.Kraucim, G.Freidenfeldam,
kas palīdz mums uzturēt možu garu.
Pensionāru padomes vārdā Biruta Krūze

Sirsnīgi sveicieni un labas veselības vēlējumi
decembra mēneša jubilāriem !
90 gadu jubileju svin

Austra Ķīse
Anna Solovjova
85 gadu jubileju svin

Jautra Šķiliņa

80 gadu jubileju svin

75 gadu jubileju svin

70 gadu jubileju svin

Vanda Daugaviete
Jānis Jende
Meta Bārbale
Anna Klimenko
Guntis Kalniņš
Kārlis Ešmanis
Adele Laganovska Staņislavs Kulakovs Valērijs Mardarenko
Visvaldis Mitriķis
Jeļena Mežecka
Rita Markaine
Dzidra Podziņa
Helēna Rieksta
Astra Redliha
Valentīna Samkova
Helēna Terehova
Jānis Slava
Anatolijs Žguļovs
Ādažu novada dome

