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Caur grūtībām mēs iepazīstam vieglumu, caur krīzēm, kritumiem un lejupslīdēm apjaušam, cik augstu spējam kāpt, caur kopā apēstiem sāls pudiem sajūtam, kuri ir īstie draugi, bet caur pasaules plašumu saprotam, cik mīļas mājas. Un, ja nav šo pirmo sajūtu, nevar rasties arī tās otrās. Lai nākamais gads palīdz apjaust, vai mums ir mēraukla, ar kuru izmērīt un izsvērt tās vērtības, kas ir tepat blakus – mūsu Ādažos.
Ādažu Brīvās Valdorfa skolas vārdā valdes 
priekšsēdētāja Kerola Koziola

Mēs atkal esam ceļā…
Ceļā uz zvaigznēm,
Ceļā uz cerībām,
Ceļā uz nezināmo,
Ceļā uz prieku, 
Ceļā uz labākiem laikiem,
Ceļā uz sapni,
Ceļā uz dzīvi - tādu, kāda tā ir, 
Ceļā uz nākotni, 
Un beigu beigās – 
Ceļā uz Ziemassvētkiem ….. 
Dzīve kļūst par daudz drūma un smaga, ja tajā pietrūkst pārsteiguma, brīnuma un prieka, bet šī pasaule var uzziedēt jebkurā gadalaikā, jo tā turas uz gaismas stariem un uz mīlestības. Mīlestībā mēs piedzimstam saviem vecākiem. Mīlestībā mēs izaugam sev un savai tautai. Mīlestība mums palīdz veikt diženus un sirdsskaidrus darbus. Ne velti cilvēcības devīze ir: „Mūžīgi lai paliek ticība, cerība, mīlestība – šīs trīs, un lielākā no tām – mīlestība.” Lai silti, gaiši un mīlestības pilni Ziemassvētki visiem Ādažu vidusskolas skolēniem, viņu ģimenēm, skolotājiem un visiem ādažniekiem! 

Dace Dumpe, 
Ādažu vidusskolas direktore
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ĀĀĀdGada tumšākajās dienās gaidām brīnumu. 

Gaidām brīdi, kad gaisma uzveiks tumsu. To 

tuvinot, katrs iededzam svecītes, tā simboliski 

palīdzot saulei atgriezties.

Svarīgi, lai ne tikai dabā, bet arī katrā cilvēkā 

uzvarētu gaisma. Tā gaisma, kas rodas no labām 

domām un darbiem, mīļiem vārdiem un glāstiem, 

ko saņemam vai dāvājam citiem. 

Lai pietiek drosmes, spēka un laika izprast sevi 

un ieklausīties citos! 

Lai atrodam brīvu brīdi atpūtai kopā ar ģimeni 

un draugiem, kas rosinātu un dotu spēku 

turpmākai radošai darbībai! 

Lai dzīvojam ar ticību labajam, uzticēšanos 

veiksmei un vēlmi kaut ko mainīt!

VESELĪBU, MĪLESTĪBU, IZTURĪBU UN 

CERĪBU PIEPILDĪJUMU JAUNAJĀ 

2010. GADĀ!

Liāna Pumpure, 

Ādažu novada domes deputāte
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Cienījamie Ādažu novada iedzīvotāji!

Ir pienācis Ziemassvētku laiks, un pēc īsa mirkļa 

2009. gads jau būs vēsture. Tas bijis grūts un 

sarežģīts laika posms arī mūsu novadam – 

budžeta samazinājums, vēlēšanu kaislības, 

neskaidrība par nākotni. Ko tā mums nesīs?

Esmu pārliecināts, ka Ādažu novadā dzīvo stipri 

un gudri ļaudis, kas ir lielākā novada bagātība. 

Bez Jūsu labajiem darbiem un domām novads 

nepastāvētu.

Paldies Jums visiem šajā klusajā Ziemassvētku 

laikā! Lai miers un saticība, veselība un laime 

ikvienā novadnieka ģimenē!

Būsim stipri, un nākošais gads mums nesīs to, ko 

mēs paši nesīsim sevī! 

PRIECĪGUS ZIEMASSVĒTKUS UN 

LAIMĪGU JAUNO 2010.GADU!

Normunds Breidaks,

Ādažu novada domes priekšsēdētājs

rīt un izsvērt tās v
kas ir tepat blakus – mūsu Ādažos.
ĀdĀdažažu u BBrīvīvāās V Valaldodorfrfa a skskololasas v vāārdādā v valaldde
priekšsēdētāja Kerola Koziola
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Pārpublicēšanas gadījumā atsauce 

uz “Ādažu Vēstīm” obligāta.

Publicētie materiāli ne vienmēr pauž 

redakcijas vai izdevēja viedokli. Par datu 

pareizību atbild tos sniegusī amatpersona, 

citos gadījumos – raksta 

autors, intervijās arī intervējamais. 

Paziņojums par Ādažu novada 
attīstības programmas izpildes 

termiņu precizēšanu

Ādažu novada dome paziņo, 
ka ar 24.11.2009. domes sēdes lēmumu 

Nr. 256 „Par Ādažu novada attīstības 
programmas izpildes termiņu precizēšanu” 
attīstības programmas izstrādes termiņš ir 

pagarināts līdz 2010. gada oktobra 
mēnesim (ieskaitot).

Pēteris Balzāns,
Ādažu novada domes priekšsēdētāja 
vietnieks

! Par Ādažu novada attīstības program-

mas izpildes termiņu precizēšanu

Dome nolēma

1. Precizēt Ādažu novada teritorijas 

attīstības programmas 2010. – 2021. gadam 

izstrādes termiņus.

2. Lēmumu par Attīstības programmas 

izpildes termiņu precizēšanu nosūtīt Reģio-

nālās attīstības un pašvaldību lietu ministri-

jai un Rīgas plānošanas reģionam.

! Par detālplānojuma Ādažu novada Āņu 

ciema nekustamajam īpašumam „Jaun-

stempji” apstiprināšanu un saistošo notei-

kumu Nr.29 „Saistošie noteikumi par 

detālplānojuma Ādažu novada Āņu cie ma 

nekustamajam īpašumam „Jaun stem pji” 

grafisko daļu un teritorijas iz man tošanas 

un apbūves noteikumiem” izdošanu

1.  Apstiprināt detālplānojumu Ādažu 

novada Āņu ciema nekustamajam īpašu-

mam „Jaunstempji”.

2.  Izdot saistošos noteikumus Nr.29 

„Saistošie noteikumi par detālplānojuma 

Ādažu novada Āņu ciema nekustamajam 

īpašumam „Jaunstempji” grafisko daļu un 

teritorijas izmantošanas un apbūves notei-

kumiem”.

3.  Noteikt, ka detālplānojuma īsteno-

šanas gaitā jāveic nepieciešamie pasākumi 

plānojamo teritoriju apkalpojošo ceļu uzla-

bošanai un detālplānojuma īstenošanas gaitā 

bojātā ceļu seguma atjaunošanai.

! Par grozījumiem ēdināšanas maksas 

noteikšanā Kadagas pirmsskolas izglītības 

iestādē  

Dome nolēma izteikt Ādažu novada 

domes 2009. gada 25. augusta lēmuma 

Nr.183 ot ro punktu šādā redakcijā: „Ēdi-

nāšanas maksa tiek iekasēta reizi mē nesī. 

Aprēķins tiek veikts par kārtējo (esošo) 

mēnesi, ņemot vērā bērna iepriekšējā mēneša 

pirmsskolas izglītības iestādes apmeklē jumu.”

Pārējā daļā Ādažu novada domes 2009. 

gada 25. augusta lēmumu Nr.183 atstāt 

negrozītu. 

! Par valsts vietējā autoceļa V51 

„Baltezers-Mežrozītes” (Baltezera iela) 

pārņemšanu Ādažu novada domes īpašu-

mā bez atlīdzības

Ādažu novada dome izskatīja 2009.gada 

08.oktobrī saņemto VAS „Latvijas Valsts 

ceļi” piekrišanu nodot valsts vietējo autoceļu 

V51 „Baltezers-Mežrozītes” 2,5 km garumā 

Ādažu novada domei bez atlīdzības, un 

mainīt autoceļa statusu no valsts vietējā 

autoceļa uz pašvaldības ceļu (ielu).

Dome nolēma piekrist, ka Ādažu nova da 

dome pārņem īpašumā bez atlīdzības no 

VAS „Latvijas Valsts ceļi” valsts vietējo 

autoceļu V51 „Baltezers-Mežrozītes” 2,5 km 

garumā ar 2010.gadu likuma „Par 

pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.

punktā noteiktās funkcijas veikšanai.

! Par darba uzdevuma apstiprināšanu 

zemes ierīcības projekta izstrādei nekusta-

mā īpašuma „Jaunkūlas” 1. zemes vienībai

Dome nolēma apstiprināt darba uzde-

vumu zemes ierīcības projekta izstrādei 

Ādažu novada Ādažu ciema nekustamā 

īpašuma „Jaunkūlas” 1.zemes vienībai (kad.

apz.8044 010 0042).

! Par patvaļīgās būvniecības seku novēr-

šanu teritorijās pie Lielā Baltezera, kurās 

lēmums par turpmākajām darbībām tika 

atlikts, sakarā ar spēkā neesošu Ādažu 

novada teritorijas plānojuma daļu

Pieņemt konceptuālu lēmumu šādu 

admi nistratīvo pārkāpumu seku novēr šanai:

1.  atļaut legalizēt pirts būvniecību 

īpašumā „Kalnieši”, izstrādājot projektu;

2.  atļaut legalizēt sarga mājas, laipas un 

nojumes būvniecību un likvidēt krasta 

uzbērumu īpašumā „Freimaņi”, izstrādājot 

projektu;

3.  uzdot īpašniekam par pienākumu 

atjaunot krasta līniju īpašumā „Sniedzes”, 

izstrādājot projektu;

4.  uzdot īpašniekam par pienākumu 

atjaunot krasta līniju īpašumā „Baltezera iela 

27A”, izstrādājot projektu; 

5.  uzdot īpašniekam par pienākumu 

likvidēt krasta uzbērumu īpašumā „Spīguļi”, 

izstrādājot projektu; 

6.  uzdot īpašniekam par pienākumu 

legalizēt krasta stiprinājumu, izstrādājot 

būvprojektu īpašumā „Baltezera iela 25B”;

7.  uzdot īpašniekam par pienākumu 

nojaukt nelikumīgi uzbūvēto laivu māju 

īpašumā „Magoņkrasti”;

8.  uzdot īpašniekam par pienākumu 

nojaukt nelikumīgi uzbūvēto pirti īpašumā 

„Ievlejas”.  

! Par Ādažu pašvaldībai piederošās 

mantas – „apbūvēts zemesgabals „Āķi”, 

Baltezers, Ādažu novads” – atsavināšanas 

uzsākšanu

Dome nolēma uzsākt Ādažu novada 

domei piederošas nekustamas mantas – 

„apbūvēts zemesgabals „Āķi”, Baltezers, 

Ādažu novads, kopplatībā 1,29 ha” atsavi-

nāšanas procesu saskaņā ar „Valsts un 

pašvaldības mantas atsavināšanas likuma” 

noteikumiem. Noteikt, ka Ādažu novada 

domei piederošas mantas atsavināšanu 

organizē Ādažu novada dome. Izveidot 

Ādažu novada domes norādītās atsavināmās 

mantas novērtēšanas komisiju.

Uzdot Ādažu novada domes atsavi nā-

mās mantas novērtēšanas komisijai nekus-

tamā īpašuma novērtēšanai pieaicināt 

sertificētu vērtētāju. Uzdot atsavināmās 

mantas novērtēšanas komisijai noteikt 

lēmu ma 1.p.norādītās atsavināmās mantas 

nosacīto cenu un iesniegt to apstiprināšanai 

domē. 

! Dome izskatīja citus juridisko un fizis-

ko personu iesniegumus un pieņēma 

lēmumus šajos jautājumos. Ar pilnu 

lēmumu tekstu var iepazīties Ādažu 

novada mājas lapā www.adazi.lv

Ādažu novada domes lēmumi
2009. gada 24. novembrī



! Par PSIA „Ādažu Glābšanas die-

nests” valdes locekļa rīcību

Ādažu novada dome izskatot 

23.11.2009. saņemto iesniegumu par PSIA 

„Ādažu Glābšanas dienests” lietvedības un 

grāmatvedības auditu nolēma

1. Pieaicināt zvērinātu revidentu vai 

zvērinātu revidentu komercsabiedrību 

PSIA „Ādažu Glābšanas dienests” veiktās 

finansiālās darbības likumības un lietderības 

pārbaudei un atzinuma sniegšanai par 

2009.  gadu saskaņā ar LR spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem.

2. Atcelt 2009.  gada 20.  novembra 

Ādažu novada domes priekšsēdētāja 

N.  Breidaka rīkojumu Nr.01-10-2/98 

par PSIA „Ādažu Glābšanas dienests” 

valdes locekļa atstādināšanu uz laiku un 

atjaunot Renāru Avetisjanu PSIA 

„Ādažu Glābšanas dienests” valdes 

lo cekļa amatā.

3. Noteikt, ka PSIA „Ādažu Glābšanas 

dienests” valdes loceklim līdz Lēmuma 

1.  punktā noteiktā revīzijas atzinuma 

saņemšanai un izskatīšanai Ādažu novada 

domes sēdē, veicot visus finanšu darījumus 

(slēdzot līgumus, uzņemoties jebkādas 

saistības, veicot maksājumus, rīkojoties ar 

PSIA „Ādažu Glābšanas dienests” bankas 

kontiem, mantu u.c.), nepieciešama Ādažu 

novada domes izpilddirektora rakstveida 

piekrišana.

! Ar pilnu lēmuma tekstu var iepazīties 

Ādažu novada mājas lapā www.adazi.lv
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Ādažu novada domes ĀRKĀRTAS SĒDE
2009. gada 3. decembrī

3Ādažu Vēstis

Inga Zvidra,
projektu vadītāja

2008. gadā, dodoties pieredzes 
ap maiņas braucienā uz Kuldīgas pilsē-
tas domi, Ādažu pašvaldības pārstāvji 
pirmo reizi izdzirdēja par Nīder landes 
fondu KNHM (kas ir saīsinājums no 
fonda nosaukuma „Koni n kli jke Neder-
landsche Heider landshe Heide maat-
schappij”) un tā sniegto atbalstu iedzī-
votāju pašu iz strādātu pro jektu īsteno-
šanai. Pie rasts, ka da žā dus projektus 
apkār tējās teritorijas sakārtošanai un 
attīstībai īsteno pašvaldības vai uzņē-
mumi, tāpēc bija patīkams pārstei-
gums dzirdēt, ka visdažādākās ieceres 
savas dzīves vides uzlabošanai var 
īstenot arī iedzīvotāji.

Līdz tam Ādažu novada domē ar jau-
tājumu, vai pašvaldība var piešķirt līdzek-
ļus iedzīvotāju projektu īstenošanai bija 
vērsušies vairāki interesenti. Tāpēc, uzzi-
not par Nīderlandes fonda aktivitātēm 
Latvijā, sazinājāmies ar KNHM pārstāv-
jiem. Sarunas par iespēju šādus projektus 
atbalstīt arī Ādažu novadā tika uzsāktas 
2008. gadā, un bija liels prieks uzzināt, ka 
šī iespēja mums tiks piešķirta 2010.  gadā. 

Lai ikvienam interesentam sniegtu 
plašāku informāciju par KNHM fonda pie-
dāvātajām iespējām un nosacījumiem, 
kas jāievēro, lai īstenotu savas ieceres, 
2010. gada 21. janvārī plkst. 17.00 
Gaujas ielā 16, 2.stāva zālē, tiks rīkots 
iepazīšanās seminārs. Tā laikā ar Latvijā 
gūto pieredzi un potenciālajiem projektu 
ieviesējiem citu svarīgu informāciju dalī-
sies arī KNHM fonda pārstāvis Niko 
Opdams.

Mums ir daudz aktīvu un radošu cil-
vēku, kam ir gan vēlme darboties, gan 
idejas par to, kas būtu jāmaina vai jāizvei-
do novadā, lai uzlabotos dzīves kvalitāte. 
Ceram, ka, īstenojot iedzīvotāju projektus, 
tiks ne tikai pilnveidota vide Ādažu nova-
dā, īstenoti sen loloti sapņi, bet arī veici-
nāta iedzīvotāju aktivitāte un vēlme 
sadarboties ar kaimiņiem un citiem līdz-
cilvēkiem.

IESPĒJA 
IEDZĪVOTĀJIEM 
īstenot savas ieceres

Aivars Dundurs,
projekta koordinators

SIA „Ādažu Ūdens” ir uzsācis Eiropas 

Savienības Kohēzijas fonda līdzfi nan sē-

juma apguvi projektā „Ūdenssaim nie cības 

pakalpojuma attīstība Ādažos”. 2009. gada 

oktobrī tika noslēgti līgumi ar pilnsa-

biedrību „Merko – Merks” un AS „UPB” 

par kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu un 

notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekon-

strukcijas projektēšanu un būv nie cību 

Ādažu ciematā; tā finansiāli tiek atbalstīta 

no Kohēzijas fonda, valsts un Ādažu 

pašvaldības budžeta, un lauvas tiesu veido 

Eiropas nauda – 4,46 miljoni latu (projek-

ta kopējais finansējums ir 6,9 miljoni Ls).

Novembrī ir notikušas projekta 

uzsākšanas sapulces, kur tika pārrunātas 

problēmas saistībā ar darbu uzsākšanu, 

dokumentācijas apriti, kā arī citiem 

jautājumiem, lai nodrošinātu projekta 

veiksmīgu realizāciju.

Līdz 2010.  gada aprīļa mēnesim tiek 

plānota tehnisko projektu dokumen tācijas 

izstrāde, bet līdz 2011.  gada nogalei ir 

jāpabeidz plānotie būvnie cības darbi. 

Paralēli ar Vides ministriju tiek risināti 

jautājumi par projekta konkursa rezultātā 

ietaupīto līdzekļu apguvi 2010. gada otrajā 

pusē, pamatojoties uz iepriekšējos gados 

izstrādāto ūdenssaimniecības tehniski eko-

nomisko pamatojumu.

Projekta ietvaros Kohēzijas fonda un 

valsts budžeta finansējuma saņēmējs ir SIA 

„Ādažu Ūdens”, savukārt projekta koordi-

nāciju veic Ādažu pašvaldība, bet projekta 

administratīvo, tehnisko un vadības 

uzraudzību nodrošina Vides mini strija.

Jāpiemin, ka, piesakot projektu Eiro pas 

Savienības finansējumam, tika atbal stītas 

aktivitātes kvalitatīva dzeramā ūdens 

apgādes nodrošināšanai un dabas resursu 

aizsardzībai, un ar komunālajiem notek-

ūdeņiem vidē novadītā piesārņojuma ap jo-

ma samazināšanai. Finan sējuma sa ņem šana 

Āda žu ūdenssaimniecības projektam tika 

atbalstīta, taču tas prasīja diezgan garu un 

sarežģītu birokrātisku šķēršļu pārva rēšanu 

vairāku gadu garumā.

Eiropas Savienība

Ieguldījums 
tavā 
nākotnē!

Sākusies Āda�u ūdenssaimniecības 
PROJEKTA REALIZĀCIJA
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1. Vispārīgie jautājumi

1.1. Saistošie noteikumi nosaka 

izglītojamo (turpmāk – bērns) reģistrācijas 

un uzņemšanas kārtību Ādažu novada 

pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs 

(turpmāk PII) un iestādēs, kuras īsteno 

pirmsskolas izglītības programmas (turp-

māk – pirmsskolas iestāde).

1.2. Pirmsskolas izglītības programmu 

Kadagas pirmsskolas izglītības iestādē bērns 

apgūst no astoņpadsmit mēnešu līdz septiņu 

gadu vecumam, bet Ādažu pirmsskolas 

izglītības iestādē no trīs gadu līdz septiņu 

gadu vecumam. Piecgadīgo un sešgadīgo 

bērnu sagatavošana pamatizglītības apguvei 

tiek sākta tajā kalendārajā gadā, kurā bērnam 

aprit pieci gadi. 

1.3. Bērnam tiek nodrošināta pirmss-

kolas izglītības programmas apguve tikai 

vienā pirmsskolas iestādē. Vecākiem vai 

aizbildņiem (turpmāk – vecāki) ir tiesības 

mainīt pirmsskolas iestādi.

1.4. Pirmskolas iestādes vadītājam 

(turpmāk – vadītājs), komplektējot pirms-

skolas grupas, jāievēro Latvijas Repub likā 

spēkā esošie normatīvie akti, šie noteikumi.

2. Bērnu reģistrācija uzņemšanai 

pirms skolas izglītības iestādēs

2.1. Uzņemšanai pirmsskolas iestādē 

vecāki (izņemot Nacionālo bruņoto spēku 

darbinieki) bērnus reģistrē Ādažu PII no 

bērna dzimšanas brīža līdz piecu gadu 

vecumam visu kalendāro gadu, uzrādot 

bērna dzimšanas apliecību, vecāku personas 

apliecinošus dokumentus. Vecākiem ir pie-

nākums iesniegt izziņu par deklarēto dzīves-

vietu bērnam un vismaz vienam no vecā-

kiem, kā arī ziņot par deklarētās dzīvesvietas 

izmaiņām. Nacionālo bruņoto spēku dar-

binieki savus bērnus, ievērojot iepriekš-

minētos nosacījumus, reģistrē Kadagas PII, 

papildus iesniedzot izziņu par atrašanos 

dienestā Nacionālo bruņoto spēku sastāvā.

2.2. Bērnu, kuru vecāki nav Nacionālo 

bruņoto spēku darbinieki, rinda Kadagas 

PII tiek atspoguļota Ādažu PII reģistrā.

2.3. Vadītājs vecāku klātbūtnē aizpilda 

divus pieteikuma eksemplārus (pielikums 

Nr.1). 

2.4.  Vadītājs viena pieteikuma eksem-

plāru izsniedz vecākiem, otrs paliek PII uzskaitē.

2.5. Izglītības iestādes vadītājs reģistrē 

bērnu kādā no šiem reģistriem: 

2.5.1.  1.  pakāpes reģistrā, ja bērna un 

vismaz viena no vecākiem dzīves vieta ir 

deklarēta Ādažu novada teritorijā. 1. 

pakāpes reģistrā reģistrējami NBS dar-

binieku bērni rindā uz Kadagas PII; 

2.5.2. 2.pakāpes reģistrā, ja bērna un 

vecāku deklarētā dzīvesvieta ir citā admi-

nistratīvajā teritorijā.

2.6. Pirmām kārtām ar vietām pirmss-

kolas iestādēs rindas kārtībā nodrošina 

bērnus no 1. pakāpes reģistra.

2.7. Par katru 2. pakāpes reģistrā 

ie kļau tā bērna nodrošināšanu rindas kārtī bā 

ar vietu pašvaldības PII iestādē lemj Ādažu 

novada dome pēc Domes izglītības, kultūras 

un sporta jautājumu komitejas ieteikuma.

2.8. Ja bērns ir reģistrēts 2.  pakāpes 

reģistrā, bet vēlāk bērna un vismaz viena no 

vecākiem dzīvesvieta tiek deklarēta Ādažu 

novada teritorijā, tad pieteikumu pārreģistrē 

1.pakāpes reģistrā. Pieteikuma pārreģis-

trēšanu, pamatojoties uz dzīvesvietas dekla-

rē šanas faktu, ierosina bērna vecāki. Vadītājs 

izsniedz izziņu par pieteikuma reģistrāciju 

1. pakāpes reģistrā.

2.9. Ja bērns reģistrēts 1.  pakāpes 

re ģistrā, bet vēlāk bērna un vecāku dzīves-

vieta tiek deklarēta ārpus Ādažu novada 

teritorijas, bērnu no 1.  pakāpes reģistra 

izslēdz. Pieteikums var tikt pār reģistrēts 

2. pakāpes reģistrā rindas kārtībā, pamatojo-

ties uz vecāku iesnieguma pamata. Vadītājs 

šajā gadījumā izsniedz izziņu par pieteikuma 

reģistrāciju 2. pakāpes reģistrā.

2.10. Reģistrētos pieteikumus sistema-

tizē reģistros pēc vecāku pieteikumu ie snieg-

šanas datuma un kārtas numura secībā, 

norādot laiku (gadu, mēnesi), kad nepie cie-

šama vieta iestādē;

2.11. Vecākiem ir tiesības mainīt pietei-

kumā norādīto vēlamo iestādes apmeklē-

šanas sākuma laiku, iesniedzot iesniegumu 

vadītājam.

2.12. Nacionālo bruņoto spēku darbi-

nieka bērns tiek izslēgts no reģistra Kadagas 

PII, ja Nacionālo bruņoto spēku darbinieks 

pārtrauc dienesta attiecības ar Nacionā-

lajiem bruņotajiem spēkiem. 

2.13. Iestājoties šo noteikumu 2.12. 

punktā noteiktajam gadījumam un ja bērna 

un neviena no vecākiem dzīvesvieta nav 

deklarēta Ādažu novada teritorijā, vecāki ir 

tiesīgi iesniegt pieteikumu bērna uzņem-

šanai Ādažu PII šajos noteikumos noteik tajā 

parastajā kārtībā.

2.14. Ja Nacionālo bruņoto spēku dar-

binieks pārtrauc dienesta attiecības ar 

Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un 

bērna un vismaz viena no vecākiem dzīves-

vieta ir deklarēta Ādažu novada teritorijā ne 

mazāk kā gadu, Nacionālo bruņoto spēku 

darbinieka bērns tiek izslēgts no Kadagas 

PII reģistra un pārreģistrēts Ādažu PII 1.

pakāpes reģistrā pēc pieteikuma iesniegšanas 

datuma bērna uzņemšanai Kadagas PII. 

Pieteikuma pārreģistrēšana tiek veikta, 

pamatojoties uz vecāku iesniegumu. Va dītājs 

izsniedz izziņu par pieteikuma reģistrāciju 

Ādažu PII 1. pakāpes reģistrā.

3. Bērnu uzņemšana pirmsskolas 

izglītības iestādēs

3.1.  Pirmsskolas iestādes vadītājs līdz 

15.  augustam telefoniski vai rakstiski 

informē vecākus par uzņemšanu iestādē ar 

attiecīgā gada 1.septembri.

3.2.  Grupu komplektācija iestādēs 

notiek katru gadu no 15.  jūnija līdz 

15. augustam. 

3.3. Lai uzņemtu bērnu pirmsskolas 

izglītības iestādē, vecākiem jāiesniedz šādi 

dokumenti:

3.3.1. vecāku iesniegums par uzņemšanu 

pirmsskolas izglītības iestādē;

3.3.2. bērna dzimšanas apliecības kopija;

3.3.3.  medicīniskā karte;

3.3.4. izraksts no ambulatorās slimnieka 

medicīniskās kartes par iepriekš izdarītajām 

profilaktiskajām vakcinācijām;

3.3.5. medicīniskā izziņa, ka bērns nav 

bijis kontaktā ar infekcijas slimniekiem;

3.3.6. bērna un vismaz viena no vecākiem 

izziņa par dzīvesvietas deklarēšanu;

3.3.7. vecākiem, kuri reģistrē bērnu rindā 

Kadagas PII, saskaņā ar 2006.  gada 6.  jūlija 

Vienošanos starp Latvijas Republikas Aizsar-

dzības ministriju un Ādažu novada domi, 

jāiesniedz izziņu par atrašanos die nes tā 

Nacionālo bruņoto spēku sastāvā (NBS). 

3.4. Ārkārtas gadījumos bērnu uzņem-

šanu pirmsskolas iestādē ārpus rindas izska-

Noteikumi Nr.28. Apstiprināti ar Ādažu novada domes 2009. gada 27. oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr.17§8)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI par bērnu reģistrāci�as un uzņemšanas 
kārtību Ādažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu 

un 15. panta pirmās daļas 4. punktu Vispārējās izglītības likuma 26.panta pirmo daļu
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ta Ādažu novada dome pēc Domes izglītības, 

kultūras un sporta jautājumu komitejas 

ieteikuma.

3.5. Ja gada laikā PII atbrīvojas vieta, 

vadītājs uzņem nākošo bērnu rindas kārtībā, 

nosūtot uzaicinājumu bērna vecākiem.

3.6. Bērnus, kurus nav iespējams 

uzņemt pirmsskolas iestādē līdz 1.septem-

brim, vadītājs pārreģistrē uz nākamo gadu 

reģistrācijas pieteikumu iesniegšanas secībā.

3.7. Pirmsskolas iestādē, kuru bērns 

neapmeklē attaisnojošu iemeslu dēļ, laika 

posmā, kas nav garāks par vienu kalendāro 

gadu, vieta tiek saglabāta, pamatojoties uz 

vecāku iesniegumu. 

3.8. Kadagas PII grupas tiek kom-

plektētas saskaņā ar 2006.  gada 6.  jūlija 

Vienošanos starp Latvijas Republikas 

Aizsardzības ministriju un Ādažu novada 

domi (2/3 no kopējā PII bērnu vietu skaita, 

bet ne vairāk kā 120, tiek rezervēts NBS 

darbinieku bērniem, bet 1/3 Ādažu PII 

reģistrā iekļautajiem bērniem).

3.9. Tos bērnus, kurus nebija iespējams 

uzņemt iestādē pieteikumā norādītajā laikā 

vai kuru vecāki nav atsaukušies uz vadītāja 

aicinājumu iesniegt šo noteikumu 3.3. punktā 

minētos dokumentus, vadītājs pārreģistrē uz 

nākamo gadu pieteikumu iesniegšanas secībā, 

informējot par to vecākus.

4. Datu publiskā pieejamība

4.1. Informācija par bērnu reģistru pub-

liski pieejama Ādažu novada domes inter-

neta mājas lapā www.adazi.lv, kur norāda:

4.1.1. bērna rindas kārtas numuru;

4.1.2. pieteikuma reģistrācijas datumu;

4.1.3. bērna vārdu, uzvārdu un dzim-

šanas gadu;

4.1.4. piezīmes par ārpus rindas gadīju-

miem.

4.2. Noteikumu 3.5. punktā minētā 

informācija tiek aktualizēta līdz katra 

mē neša 3. datumam.

5. Noslēguma jautājumi

5.1. Viena mēneša laikā pēc šo Notei-

kumu spēkā stāšanās iepriekš re ģistrēto 

bērnu pieteikumus vadītājs sa kārto atbilstoši 

šo Noteikumu pra sībām. 

5.2. Noteikumi stājas spēkā nākošajā 

dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Ādažu 

Vēstis”.

1.  Izdarīt Ādažu novada domes 

2009.  ga da 25.  augusta saistošajos noteiku-

mos Nr.  25 „Ādažu pašvaldības nolikums” 

šādus grozījumus:

1.1. izteikt 1. punktu šādā redakcijā: 

„Ādažu novada pašvaldība (turpmāk – 

pašvaldība) ir atvasināta publisko tiesību 

juridiskā persona, un pašvaldības teritorija ir 

vienota nedalāma teritorija ar šādiem cie-

miem: Ādaži; Alderi; Āņi; Atari; Baltezers; 

Birznieki; Divezeri; Eimuri; Garkalne; 

Iļķene; Kadaga, Stapriņi.”; 

1. 2  izteikt 7. punktu šādā redakcijā: 

„7. Administrācija ir pašvaldības izpild-

orgāns, kas nodrošina domes pieņemto 

lē mumu izpildi, kā arī tās darba organizato-

risko un tehnisko apkalpošanu. Adminis-

trācijas vadītājs ir izpilddirektors. 

Tā sastāv no:

7.1.  Kancelejas; 7.2. Grāmatvedības un 

finanšu daļas; 7.3. Iedzīvotāju uzskaites 

dienesta; 7.4. Juridiskās un nekustamā 

īpašuma daļas; 7.5. Iepirkuma daļas; 7.6. 

Būvvaldes; 7.7. Attīstības un informācijas 

daļas; 7.8. Saimniecības daļas.”;

1.3.  papildināt noteikumus ar 7. 1 

punktu šādā redakcijā : 

„7.1  Administrācija darbojas uz novada 

domes apstiprināta nolikuma pamata. 

Ad ministrācijas struktūrvienības darbojas 

uz novada domes apstiprināta adminis-

trācijas nolikuma un administrācijas struk-

tūr vienību reglamentu pamata.”;

1.4.  svītrot 8. un 9. punktu;

1.5.  izteikt 10. punktu šādā redakcijā: 

„10.  Pašvaldības domes padotībā 

atbilstoši tās apstiprinātam nolikumam ir 

šādas iestādes:

10.1.  Administrācija; 10.2. Ādažu vi dus-

skola; 10.2. Ādažu pirmsskolas izglītī bas 

iestāde;

10.3.  Kadagas pirmsskolas izglītības 

ie stāde; 10.4. Ādažu bibliotēka; 10.5. Ādažu 

mākslas un mūzikas skola; 10.6. Bāriņtiesa; 

10.7. Sociālais dienests.”;

1.6.  papildināt noteikumus ar 10. 1 

punktu:

„10.1  Pašvaldības domes padotībā atbil-

stoši tās apstiprinātam reglamentam ir šādas 

struktūrvienības un nodaļas:10.11. Ādažu 

sporta centrs; 101.2. Ādažu kultūras nams;

101.3. Dzimtsarakstu nodaļa.”;

1.7.  papildināt noteikumus ar 17.1 

un17.2 punktu: 

„17.1  Lai nodrošinātu pašvaldības ad mi-

nis trāciju autonomās kompetences jomā, 

atbilstoši augstākstāvošiem norma tīvajiem 

aktiem izdoto administratīvo aktu un fak-

tiskās rīcības apstrīdēšanu pašvaldības ietva-

ros, pašvaldībā izveido Administratīvo aktu 

strīdu komisiju. Administratīvo aktu strīdu 

komisijas vadītājs ir pašvaldības do mes 

priekšsēdētājs. Tās sastāvā ir:

171.1. domes priekšsēdētājs; 171.2. 

pašvaldības izpilddirektors; 171.3. domes 

vecākā referente; 

171 4. jurists; 71.5. sociālo un veselības 

aprūpes jautājumu komitejas priekšsēdētājs.

17.2 Komisijas vadītājs ar rīkojumu 

ko misijas darbā var papildus piesaistīt paš-

valdības administrācijas darbiniekus, eks per-

tus, kā arī konsultatīvos nolūkos nevalstisko 

organizāciju pārstāvjus, pašval dības iedzīvo-

tājus un citas piemērotas personas.”;

1.8.  papildināt noteikumus ar 25.18. 

apakšpunktu: 

„25.18. Ja domes priekšsēdētājs nepilda 

likumā, šajā nolikumā vai domes lēmumos 

noteiktos pienākumus, nepilda tiesas spriedu-

mus, neievēro likumus vai Latvijas Repub likas 

Ministru kabineta noteikumus, dome viņu 

var atbrīvot no amata. Domes priekš sēdētājs ir 

atbrīvots no amata, ja par to no bal so vairāk 

nekā puse no visiem domes deputātiem.”; 

1.9.  svītrot 27.3. apakšpunktu;

1.10.  svītrot 28. punktu; 

1.11.  papildināt noteikumus ar 29.16. 

apakšpunktu: 

„29.16. Slēdz pašvaldībai piederošā vai 

lietošanā esošā nekustamā īpašuma nomas 

līgumus ar termiņu ne ilgāku par trīs gadiem, 

ja dome ar lēmumu ir noteikusi iznomājamā 

nekustamā īpašuma nomas maksas apmēru.”;

1.12. izteikt 35. punktu šādā redakcijā: 

„35.Vēlot komiteju locekļus, priekšroka 

tiek dota principam, ka deputāts izvēlas 

komiteju atbilstoši interesēm un vēlmēm. Ja 

domstarpību gadījumā šo principu nav 

iespējams ievērot, komitejās ievēl 

 Saistošie noteikumi Nr. 27

 Apstiprināti ar Ādažu novada domes  2009. gada 27. oktobra sēdes lēmumu, protokols Nr.17§6

GROZĪJUMI ĀDAŽU NOVADA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr. 25 
no 25.08.2009. „ĀDAŽU NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 23. pantu, 24. pantu un likuma „Valsts pārvaldes iekārtas likums” 28. pantu

> 6. lpp.
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Astrīda Spilva,
redaktore

2003. gadā, iedibinot Ojāra Vācieša literāro prēmiju dzejā, 

Ādažu un Carnikavas novadu pašvaldību mērķis bija turēt 

dzīvu dzejnieka piemiņu, atbalstīt latviešu dzejnieku jaunradi 

un jauno autoru devumu dzejā. 2009. gada literārajai prēmijai 

bija pieteikti četri autori: Gundega Salna ar krājumu „Sarmoti 

ziedi”, Edvīns Raups ar krājumu „Putn”, Uldis Bērziņš ar 

krājumu „Saruna ar pastnieku” un Dagnija Dreika ar krājumu 

„Avoti un zeltarīkstes”.

2009. gada 13. novembrī, O. Vācieša 76.dzimšanas dienā, 

Rīgā, bērnu un jauniešu centrā „Altona”, literārā prēmija tika 

pasniegta jau 7. reizi. Šogad to saņēma Edvīns Raups par dzejoļu 

krājumu „Putn”, izdevējs „Jāņa Rozes grāmatu apgāds”. Autoram 

Ādažu novada domes priekšsēdētājs Normunds Breidaks un 

Carnikavas domes priekšsēdētāja Daiga Jurēvica pasniedza prēmi-

ju 1200 Ls apmērā. Veicināšanas balvu 300 Ls apmērā konkursa 

komisija piešķīra Gundegai Salnai par dzejoļu krājumu „Sarmoti 

ziedi”, izdevējs SIA „Rastri”.

Svinīgajā sarīkojumā Ojāra Vācieša dzeju lasīja Juris Bartkevičs. 

Savu redzējumu par situāciju Latvijā pauda Jānis Peters, bet pasā-

kumu ar skanīgām dziesmām noslēdza diriģenta Kārļa Beinerta 

vadītais koris „Daugaviņa”. 

Liāna Pumpure, Pēteris Balzāns, Normunds Breidaks, Gundega Salna, 
Edvīns Raups, Daiga Jurēvica

LITERĀRĀ PRĒMIJA DZEJĀ 

Astrīda Spilva,
redaktore

Latvijas Republikas proklamēšanas 
gadadienai veltītais svinīgais sarīko-
jums Ādažos ik gadu kalpojis par indi-
katoru novada iedzīvotāju sabiedriska-
jai aktivi tātei un gatavībai līdzdarboties. 
Un ik nākamo gadu tas uzrādījis augošu 
tendenci, pārsteidzot pasākuma organi-
zētājus ar klātesošo skaita ģeometrisko 
progresiju un vistiešākajā veidā sig na-
lizējot par jaunu un plašāku kopā 
sanākšanas telpu nepie ciešamību. Par 
to 17. novembrī Ādažu novada kultūras 
namā varēja pārliecināties ikviens, 
kurš, ieradies uz Valsts prokla mēšanas 
dienai veltīto svinīgo pasā kumu „mazu 
brītiņu pirms”, veltīgi zālē meklēja vēl 
kādu brīvu sēdvietu.

Latvijas Republikas proklamēšanas 91. 
gadadienā klātesošos sveica Ādažu novada 
domes priekšsēdētājs Normunds Breidaks, 
savā uzrunā atgādinot par nozīmīgākajiem 
vēstures notikumiem Latvijas Valsts 

tapšanā un analizējot pašreizējo situāciju 
valstī. K.  Skalbes citāts par valstiskumu 
noslēgumā izskanēja kā labs pamudinājums 
izšķirīgos brīžos pārlasīt šī valsts un 
kultūras darbinieka uzrakstīto.

Oficiālās uzrunas mijās ar priekšnesu-
miem un izcilnieku sumināšanu. Vakara 
gaitā ar Ādažu novada domes Atzinības 
rakstiem tika apbalvoti: Alīna Stelmaka, 
Vita Reinbooma, Ināra Mičule, Ilze Upīte, 
Jānis Zvejnieks, Gita Lignicka, Maija 
Drunka, Linda Cintiņa, Sabīna Vanaga, 
Rūta Rumpe, Andris Cibuļskis, Biruta 
Židova, Jānis Kalašinskis, Skaidrīte 
Lapsiņa, Silva Kaliksone, Andris Upmiņš, 
Imants Mitkēvičs, Ligita Petrams. 

Svētku koncertu sniedza Ādažu novada 
jauktais koris „Jumis”, jaunizveidotais jau-
niešu koris „Mundus”, jauktais vokālais 
ansamblis „Mēs tikāmies martā”, vidējās 
paaudzes deju kolektīvs „Sprigulis”, jau-
niešu deju kolektīvs „Sprigulītis”, vidējās 
paaudzes deju kolektīvs „Sānsolītis” un 
Ādažu mākslas un mūzikas skolas mūziķi 
un mākslinieki. 

Latvijas Valsts proklamē�anas 
91. gadadienas pasākumspārstāvjus proporcionāli no katras politiskās 

partijas ievēlēto deputātu skaitam.”; 

1.13. papildināt noteikumu 48. punktu 

aiz vārdiem „katrā gadījumā” ar vārdiem 

„ņemot vērā, ka katram deputātam jābūt 

vismaz vienas komitejas loceklim.”;

1.14. aizstāt 49. punktā vārdu „rīko-

jumiem” ar vārdu „pieprasījumiem”;

1.15. izteikt 54. punktu šādā redakcijā: 

„54. Lēmuma projektus, kas neatbilst 

šajā nolikumā norādītajām prasībām, domes 

jurists nosūta atpakaļ iesniedzējam trūkumu 

novēršanai, paziņojot par to domes kancele-

jai. Ja iesniedzējs sagata votajā lēmuma pro-

jektā nenovērš trūku mus un domes juristam 

ir iebildumi par lēmuma projektu, tad tas 

rakstiski iesniedz iebildumus domei. Lēmu-

ma projekts iesniedzams izskatīšanai Juridis-

kā un nekustamā īpašuma daļai ne vēlāk kā 

septiņas dienas pirms domes sēdes, bet 

ārkārtas domes sēdes gadījumā – ne vēlāk kā 

septiņas stundas pirms ārkārtas domes sēdes, 

ņemot vērā šo noteikumu 62.punktu.”; 

1.16. aizstāt 55. punktā skaitli „50” ar 

skaitļiem „ 52.1., 52.2.,52.3., 52.4., 52.5., 

52.6., 52.7.,52.10., 52.11.”;

1.17. aizstāt 116. punktā skaitli „102” 

ar skaitli „ 115.”

2.  Grozījumi stājas spēkā nākamajā 

dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Ādažu 

Vēstis”.

Grozījumi Ādažu novada...
> 5. lpp.
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Ar Ziemassvētku baltajām kamanām
Eglīšu gaismā brauksim Jaungadam pretī,

Līdzi ņemot tikai labās dienas, 
Gaišās domas un cerību putnus!

Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu 
Jauno gadu vēlot, aicinām uz Ādažu 

kultūras nama pasākumiem!
!!!

Sestdien, 19. decembrī plkst.10.00

Ādažu Brīvās Valdorfa skolas 

audzēkņu izrāde

„SŪNU CIEMA ZĒNI”
!!!

Svētdien, 20. decembrī plkst. 18.00

Dailes teātra aktieru grupas „ILGA”

ZIEMASSVĒTKU PROGRAMMA

„...tad, kad divpadsmit rūķi sastājas aplī un
visiem divpadsmit reizē ir svētki...”

Biļetes iepriekšpārdošanā – 

3.00Ls; 4.00Ls Vietas numurētas! 

Pirmdien, 21. decembrī 

plkst.16.00

BLUĶA VAKARS

kopā ar folkloras kopu „Saulgrieži”
!!!

Piektdien, 25. decembrī 

plkst.11.00

Latvijas Leļļu teātra Ziemassvētku izrāde

VECĪŠA CIMDIŅŠ

Priecēs pasaku tēli un vienmēr gaidītais 

Ziemassvētku vecītis!

Biļetes iepriekšpārdošanā – 3.00Ls

Vietas numurētas!
!!!

Pirmdien, 28. decembrī 

plkst. 14.00

ZIEMASSVĒTKU 

SARĪKOJUMS SENIORIEM

„Kad zvaigžņotā debess sudrabu sijā”

Piektdien, 1. janvārī plkst.00.30 

(pēc salūta)

GADU MIJAS BALLE

Jautros ritmos un lieliskā noskaņojumā 

jums spēlēs grupa „Kolibri”

Lūdzam vietas pie galdiņiem 

rezervēt laikus!

Ieeja – līdz 15. decembrim – 5.00Ls,

no 16. līdz 23. decembrim – 6.00Ls,

no 28. decembra – 7.00Ls
!!!

Sestdien, 30. janvārī plkst. 18.00

Teātra kluba „Austrumu robeža” komēdija 

pēc A. Čehova motīviem

„TĀ PRECAS VECPUIŠI”

Lomās: Zane Daudziņa, Juris Lisners, 

Ivars Puga un Indulis Smiltēns

Vietas pie galdiņiem rezervējiet laikus – 

līdz 20.01. – 6.00Ls, no 21.01. – 7.00Ls
!!!

Tuvākas ziņas pa tālruni 67997171

Ziemassvētku pasākumi Āda�u kultūras namā

Lai aiziet prom pa baltu sniegu

Tās rūpes, kuras nomāc mūs.

Lai Ziemassvētki nāk ar prieku,

Ar cerību – viss labi būs.

Gaišus un priecīgus Ziemassvētkus un jaunām 

iespējām bagātu 2010. gadu Ādažu novada domei, 

Sociālam dienestam, Ādažu vidusskolai, Ādažu 

kultūras namam, novada ģimenes ārstiem, a/s 

„Latfood”, SIA „Emerald Baltic”, SIA „Ekspress 

Ādaži” un visai Ādažu pensionāru saimei novēl 

pensionāru apvienība „Optimists”.

Katru reizi, kad divi cilvēki viens otram piedod, ir Ziemassvētki.Katru reizi, kad cilvēki parāda izpratni saviem bērniem, ir Ziemassvētki.Katru reizi, kad kāds palīdz otram, ir Ziemassvētki.Katru reizi, kad kāds izlemj sākt godīgu dzīvi, ir Ziemassvētki.Katru reizi, kad piedzimst bērns, ir Ziemassvētki.Katru reizi, kad mēģini savai dzīvei iegūt jaunu jēgu, ir Ziemassvētki.Katru reizi, kad mēs viens otru uzlūkojam ar sirds acīm, ar smaidu uz lūpām, ir Ziemassvētki.

Mīļus un baltus Ziemassvētkus visiem vēlot, bet īpašā pateicībā par sapratni un atbalstu Ādažu PII BĒRNU VECĀKIEM – Ādažu PII kolektīva vārdā – Sandra Breidaka.

Lai arī ir ekonomiski smags laiks, cilvēki grib 
sadzirdēt labās vēstis.Ir grūti noņemt savas maskas, čaulas, bruņas, 
novilkt savas lepnās drēbes un atzīt savu 
bezspēcību, savu grēcīgumu. Vieglāk ir aizklāt 
dvēseles tukšumu ar paštaisnības masku, 
meklējot vainas citos, sējot melus, aizdomas, 
neuzticību.Tā ir šī laika tendence, kas ved tikai 
strupceļā.
Mums katram ir vajadzīga Dieva žēlastība, 
piedošana un jauna apņemšanās, un cerība būt 
Dieva ceļa gājējam un klausītājam.Novēlu, lai Ziemassvētku laiks Jūs kaut uz mazu 
mirkli atrauj no zemes lietām, no iepirkšanās 
buma un dod brīdi pārdomām. Lai Jums ir 
gudrība šo laiku padarīt par vērtīgu!Linda Jūra,

Ādažu sporta centra vadītājaāja

ki..



Šis laiks pirms Ziemassvētkiem rada divējādas sajūtas – visapkārt viss tik kluss, tik pelēks, tik tumšs, bet prāts gaida ko labu un gaišu.
Tas ir laiks, kad tu atver savu sirdi, kad pasaulē skaties ar sirdi. Un, ja pašam tas neizdodas, ej cilvēkos! 
Par maz gaismas? Cel skatu uz augšu un ieskaties otra acīs! Tajās dvēseli var redzēt.
Ir auksti? Domā par saviem mīļajiem – ģimeni, draugiem, cilvēkiem, kas vēlējuši tev labu! Un siltums ielīst sirdī.
Par maz prieka? Radi to pats! Ar labu vārdu, pateicību, mīļu domu vai mazu dāvaniņu. Ar piparkūku, eglītes un iztīrītas mājas smaržu. Un top cerīgāk.
Ziemassvētkos nepasniedz ordeņus un medaļas un prezidenta pils nav visgaišākā ēka. Visgaišākie Ziemassvētki ir tur, kur cilvēki satiekas, uzrunā viens otru un saprotas no pusvārda, kur neskauž un nedomā ļaunu. 
Mīļie Ādažu mākslas un mūzikas skolas audzēkņi, vecāki, skolotāji, visi pārējie ādažnieki, lai Ziemassvētkos izdodas notvert miera un mīlestības burvību, lai Jaunais gads atnāk ar patiešām jaukiem pārsteigumiem mums visiem un lai arī mēs paši prastu pārsteigt pasauli ar saviem mākslas darbiem, mūzikas skaņām, koncertiem, izstādēm un jauniem, īpašiem notikumiem.

Inga Patmalnika,
Ādažu mākslas un mūzikas skolas direktore

Ādažu evaņģēliskās Jēzus Kristus draudzes

ZIEMASSVĒTKU DIEVKALPOJUMS

notiks otrajos Ziemassvētkos, 26. decembrī plkst. 13.00,

Ādažu kultūras nama lielajā zālē. 

Visi mīļi aicināti, arī ar bērniem. 

Mācītāja Māra Krasovska

Ceturtdien, 17. decembrī 

plkst.12.00 – 15.00

OGRES TRIKOTĀŽAS, 

DZIJAS UN KOKVILNAS VEĻAS 

TIRDZNIECĪBA
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Sirsnīgi sveicieni un labas veselības vēlējumi 
decembra mēne�a jubilāriem !

90 gadu jubileju svin

Valentīna Kočetova
80 gadu jubileju svin

Herberts Balodis
Ludmila Čerkovska
Antons Koponāns

Jānis Skrīveris 
Olga Ramkoviča

75 gadu jubileju svin

Uldis Līde
Valentīna Meik�ane

Lūcija Rauza
Veronika Segleniece 
Jekaterina Undika

70 gadu jubileju svin

Biruta Krūze
Roberts Dovjatovs

Anna Mihejeva 
Janīna Ņiki�ina
Alberts Ruskulis 
Ādažu novada dome
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Šajā – tik klusajā Adventes laikā – 

aizmirsīsim par slikto, līdz 

galam nepadarīto, bet ieklausī-

simies katrs savā sirdī, iedegsim 

tur gaismiņu un palīdzēsim 

mūsu līdzcilvēkiem, sniegsim 

prieku un laimi, smaidu un 

sapratni! Būsim draudzīgāki un 

laipnāki! Tad arī Jaunais gads 

mums nesīs tikai un vienīgi labu, 

jo labie darbi vairojas un dots 

devējam atdodas.

Lai gaiši un sniega apspīdēti 

Ziemassvētki, lai labiem pār stei-

gumiem un jaunām ieros mēm 

bagāts jaunais – 2010. gads!

Ieva Roze, 

Ādažu novada Sociālā 

dienesta vadītāja

Š k kl jā Ad

Ar svecīšu siltumu,

ar sniedziņa baltumu,

ar mīlestību un prieku,

lai atnāk Ziemassvētki

un viss nākamais Jaunais gads!

Lai Jums sirdī svētvakara siltums

un gaišas Jaunā gada gaitas!

Ivans Graudiņš,

Ādažu novada politiski 

represēto kluba priekšsēdētājs

l


