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Miķeļdiena atnāk ar spāru svētkiem
Astrīda Spilva,
– Lai kultūras joma attīstītos harmoniski, nepieciešama atbilstoša vide, – šādu
argumentu minēja tie pārdrošnieki, kuru
aktīvās rīcības rezultātā 2007. gadā
Ādažu novada dome pieņēma lēmumu,
ka visplašākās iespējas pavērs jauns Kultūrizglītības centrs Gaujas ielā 33a. Tā
būvniecību plānots pabeigt šā gada
nogalē, savukārt ekspluatācijā centru
varētu nodot nākamā gada sākumā. Februārī uzsāktie būvdarbi, ar katru nākamo
brīdi uzņemdami arvien straujākus tempus, ļāva īstenot celtnieku SIA „RE&RE”
plānus līdz rudenim pabeigt trīsstāvu
celtnes sienu un jumta konstrukciju
izbūvi, paspējot pirms ziemas „ēku
aizvērt” un sagatavot nākamajam darbu
cēlienam. Nedēļu pirms Miķeļdienas
stalažu ieskautās būves fasādes daļas
augšējā stūrī parādījās ozollapu vainags.
Celtnieki uzskata, ka, uzstādot jumta
konstrukciju, simboliski tiek pabeigti
smagākie būvniecības darbi, ēka iegūst
tās kopskata veidolu. Vainags kārtī virs
spārēm ir arī nepārprotama zīme saimniekam – jāklāj galds.
Miķeļdienā, neļaujot ierūsēt spāru svētku svinēšanas tradīcijām, topošā Kultūrizglītības centra lielās zāles skatuve bija nominēta kā vieta, kurā svētku sajūtās dalījās
ēkas īpašnieki, būvnieki, finansētāji un
potenciālie īrnieki. Pasākuma ievadrunā
Ādažu novada domes priekšsēdētājs
Normunds Breidaks uzteica ikviena projekta realizācijā iesaistītā apzinīgi paveikto.
Ādažu mākslas un mūzikas skolas vadītāja
Inga Patmalnika, būdama viena no centra
celtniecības idejas autorēm, vispirms teica
paldies tiem, kas ticēja sapņu un ideju piepildījumam, kas pieņēma drosmīgus lēmumus un nesamulsa kritiskos, aktīvu rīcību
prasošos brīžos.

Foto: Astrīda Spilva
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– Kultūra nes Latvijas vārdu pasaulē. Tā
ir mūsu pievienotā vērtība – kā garants tam,
ka mūsu bērni būs zinoši, ar radošo domāšanu apveltīti cilvēki un darīs mūsu dzīvi gaišāku un ekonomiski stabilāku.
– Ādažos trūkst šādu multifunkcionālu
ēku, kur iekārtotas mākslas, kultūras, administratīvās, biroju telpas, bankas, apdrošināšanas sabiedrības. Tādēļ ļoti labi, ka jaunajā centrā tas viss būs vienkopus, – uzsvēra
Ādažu novada domes Attīstības un informācijas daļas vadītāja Kristīne Žukovska.
Teikdama paldies finansētājiem, arhitektiem un būvniekiem par veiksmīgo sadarbību, K. Žukovska visiem vēlēja arī izturību,
atgādinot, ka nākotnē gaidāms ne mazāk
grūts darbu posms.
Veiksmi visiem, kas te būs laimīgi, novēlēja SEB bankas prezidents Ainārs Ozols,
cildinot ādažniekus par raksturu, jo „māksla
nav celt brīžos, kad visi ceļ. Māksla ir celt
tad, kad citi to nespēj”. Firmas „RE&RE”
valdes loceklis Ainārs Pauniņš izteica gandarījumu par to, ka tiek būvētas ne tikai
celtnes tirdzniecībai, bet arī ēkas kultūras
jomas attīstīšanai. To, ka jaunu talantu
Ādažos netrūkst, pierādīja arī Ādažu mākslas un mūzikas skolas audzēkņu un pedagogu skandinātās jautrās melodijas spāru svētku dalībniekiem.

Neapmestās sienas, savilkto elektroinstalācijas vadu gali un logailu rāmju tukšumi sniedz tikai aptuvenu priekšstatu par
iespējamo galarezultātu, tāpēc fantāzijas
rosināšanai ieskatījos arhitektes Daces
Rampānes sniegtajā interjera aprakstā: –
No galvenās halles gaišuma un plašuma mēs
nonākam zālē, kas apjoma ziņā ir gana plaša
un ietilpīga, bet ar krāsojumu un materiālu
salikumu tajā radīta daudz intīmāka un
greznāka noskaņa. Uz sienas tumši pelēkā
toņa labi izceļas koši sarkanais paklājs un
krēslu rindas. Mājīgumu rada masīvkoka
parkets zāles centrālajā daļā, koka finierējuma akustiskie paneļi pie sienām. Vidusdaļā
no cilindriskiem gaismekļiem tiek veidota
centrālā lustra kā telpas akcents. Skolas
daļā tonalitāte ir klusināti krāsaina, ņemot
vērā, ka spilgtumu ienesīs pašu mākslas
skolas audzēkņu darbi pie halles sienām.
Liela, caur diviem stāviem izejoša siena
paredzēta audzēkņu gleznojumam.
Galvenais akcents ir rakstu joslas grīdas
seguma akustiskajā linolejā. Skola izvietota
divos stāvos, un katrā no tiem tonalitāte
atšķiras, pirmajā dominē siltāki toņi, otrajā
– vēsākas debesu noskaņas.
– Redzot, cik strauji darbi virzās uz
priekšu, nav pamata apšaubīt piedāvājuma
patiesumu.
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Pasākumi kultūras namā
No 20. oktobra būsiet mīļi gaidīti uz Kaspara
Breidaka fotoizstādi „Svētki”
!!!

Trešdien, 21. oktobrī plkst. 13.00
Pensionāru kluba „Optimists” saietā viesosies
SIA „AKTIVI” finanšu konsultants
Juris Melderis • Tēma: „Kā izmainīt finansiālo
situāciju? Kā saņemt sociālo aizsardzību, ja valstī
sociālā budžeta nepietiek?”

Sestdien, 31.oktobrī plkst. 12.00
Lietuvas zvēru cirks „ARINO”
Biļetes varēsiet iegādāties tikai pasākuma
dienā! Ieeja – 2.00Ls
Bērniem līdz 3 gadu vecumam bez maksas,
no 3 līdz 6g. un pensionāriem –1.50Ls
!!!

Sestdien, 7.novembrī plkst. 14.00
MĀRTIŅDIENA

!!!

!!!

Interesentus, kuri sestdien, 28.novembrī
plkst.18.00, Latvijas Nacionālajā teātrī
vēlas noskatīties muzikālu drāmu
„VADONIS”, lūdzam pieteikties un iemaksāt
naudu Ādažu kultūras namā līdz 23. oktobrim
Biļešu cenas: 6.00;8.00;10.00;12.00Ls

Piektdien, 13. novembrī plkst. 19.00 – 22.00
Dokumentāla pilnmetrāžas filma
„Ardievu, divdesmitais gadsimt!”
Tikšanās ar filmas režisoru Uldi Braunu un
producentu Rolandu Kalniņu
Biļetes cena – 1.50Ls,
pensionāriem un skolēniem –1.00Ls

!!!

Piektdien, 23. oktobrī plkst. 17.00
Liepājas Leļļu teatra viesizrāde
„Saldais sapnis” • Biļetes iepriekšpārdošanā –
1.50Ls, pasākuma dienā – 2.00Ls

!!!

Otrdien, 17. novembrī plkst. 19.00
Svinīgs sarīkojums, veltīts Latvijas Republikas
proklamēšanas 91.gadadienai

!!!

!!!

Otrdien, 27. oktobrī plkst. 10.00 – 14.00
Ogres trikotāžas, kokvilnas veļas un dzijas
tirdzniecība

Tuvākas ziņas pa tālruni
67997171
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Sociālais dienests
informē
Ādažu novada domes Sociālais
dienests informē, ka Latvijas Sarkanais
Krusts 2009. gadā ir iesaistījies Eiropas
komisijas programmas realizācijā, kas
sniegs iespēju saņemt pārtikas produktu
komplektu, personām, kuras 2009.
gadā saņēmušas pašvaldības atzinumu
par trūcīgas personas (ģimenes) statusa
piešķiršanu, un personām bez noteiktas
dzīvesvietas.
Katrā pārtikas pakā ir auzu pārslas –
0,5 kg, četrgraudu pārslas – 0,5 kg,
makaroni – 0,5 kg x 2, pankūku milti
– 0,4 kg un vājpiena pulveris – 0,4 kg.
Pārtikas pakas var saņemt Ādažu
novada domes Sociālā dienesta atbalsta
centrā, Gaujas ielā 13/15, ceturtdienās
no 9.00 līdz 13.00, līdzi ņemot izziņu
par trūcīgas personas (ģimenes) statusa
piešķiršanu un personu apliecinošu
dokumentu.
Tālrunis 677996661.

PAZIŅOJUMS par Ādažu novada
teritorijas plānojuma sabiedriskās
apspriešanas pirmo posmu

PAZIŅOJUMS PAR BŪVNIECĪBAS IECERI

Ādažu novada dome paziņo, ka ar 22.09.2009. domes sēdes
lēmumu Nr. 208 ir uzsākta Ādažu novada teritorijas plānojuma
izstrāde. Par izstrādes vadītāju apstiprināts Ādažu novada teritorijas
plānotājs Silvis Grīnbergs. Sabiedriskās apspriešanas pirmā posma
termiņš – 27.11.2009. Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks
05.11.2009. plkst. 17.00 Ādažu novada domes sēžu zālē, Gaujas ielā
16, Ādažos. Izvērtēšanai nodotā spēkā esošā Ādažu novada
(pagasta) teritorijas plānojuma un Ādažu pagasta attīstības
programmas izstādīšanas vieta un apmeklētāju pieņemšanas un
rakstisko priekšlikumu iesniegšanas vieta – Ādažu novada būvvalde
Muižas ielā 5, Ādažos, LV-2164 pirmdienās no 10.00 līdz 18.00
un ceturtdienās no 8.00 līdz 17.00
ar pusdienas pārtraukumu no 13.00 līdz 14.00.

Saskaņā ar Ādažu novada būvvaldes 2009. gada 16. marta sēdes
lēmumu Nr. 07-3-6-09/05 publiskajai apspriešanai tiek nodota
būvniecības iecere „Viesu māja BALTAIS RAGS” Ādažu novads,
Baltais rags (kadastra Nr. 8044-013-0339). Publiskās apspriešanas
termiņš – no 2009.gada 15.oktobra līdz 2009.gada 10.novembrim.
Būvniecības ieceres materiāli apskatāmi Ādažu novada būvvaldē
(Muižas ielā 5, Ādažos) būvvaldes darba laikā.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks
2009. gada 29. oktobrī plkst. 15.00 Ādažu novada būvvaldes telpās,
Ādažos, Muižas ielā 5, uzziņas pa tālr.67996490 vai buvvalde@adazi.
lv. Atsauksmes par būvniecības ieceri iesniedzamas
Ādažu novada būvvaldei.

PAZIŅOJUMS
PAZIŅOJUMS par Ādažu novada attīstības
programmas izstrādes uzsākšanu
Ādažu novada dome paziņo, ka ar 28.07.2009. domes sēdes
lēmumu Nr.143 „Par Ādažu novada attīstības programmas
izstrādāšanu” ir uzsākta Ādažu novada teritorijas plānojuma izstrāde
un ar domes 22.09.2009. lēmumu Nr. 215 „Par darba uzdevuma
apstiprināšanu Ādažu novada attīstības programmas izstrādei” ir
apstiprināts darba uzdevums. Par attīstības programmas izstrādes
projekta vadītāju apstiprināta Ādažu novada domes Attīstības un
informācijas daļas vadītāja Kristīne Žukovska.

Ādažu novada domes
informatīvais izdevums
«Ādažu Vēstis».
Reģistrācijas apliecība Nr. 00072440.
Iespiests A/S McĀbols

Ādažu novada dome paziņo, ka ar 2009. gada 22. septembra domes
sēdes lēmumu Nr.16§1.2.1. ir uzsākta detālplānojuma izstrādāšana
nekustamajam īpašumam „Lienes”, plānojuma robežās ietverot arī
blakus esošās un projektētās ielas. Teritorijas plānotā izmantošana –
mežaparka apbūves zona un lauku apbūves zona.
Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināts Ādažu novada
teritorijas plānotājs Silvis Grīnbergs. Apmeklētāju pieņemšana un
rakstisko priekšlikumu iesniegšana notiek līdz 2009. gada 9.
novembrim Ādažu novada būvvaldē, Muižas ielā 5, Ādažos,
LV-2164, pirmdienās no 10.00 līdz 13.00 un no 14.00 līdz 18.00
un ceturtdienās no 8.00 līdz 13.00 un no 14.00 līdz 17.00.

Redaktore Astrīda Spilva,
mob. tālr. 29173886.
www.adazi.lv
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.
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Ādažu novada domes lēmumi
2009. gada 22. septembrī
Normunds Breidaks,
Ādažu novada domes priekšsēdētājs

Par Ādažu novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu
Dome nolēma uzsākt Ādažu novada
teritorijas plānojuma izstrādi. Par Ādažu
novada teritorijas plānojuma izstrādes
vadītāju apstiprināt Ādažu novada teritorijas plānotāju Silvi Grīnbergu. Izveidot
Ādažu novada teritorijas plānojuma izstrādes darba grupu.
Uzdot plānojuma izstrādes vadītājam
sagatavot un iesniegt novada domei
apstiprināšanai darba uzdevumu.
! Par darba uzdevuma apstiprināšanu
nekustamā īpašuma „Lienes” detālplānojuma izstrādāšanai
Dome nolēma apstiprināt darba uzdevumu nekustamā īpašuma „Lienes” detālplānojuma izstrādāšanai.
! Par darba uzdevuma apstiprināšanu
nekustamo īpašumu „Laukāres” 1.zemes
vienības un „Laukāres” 2.zemes vienības
zemes ierīcības projekta izstrādei
Dome nolēma apstiprināt darba uzdevumu nekustamo īpašumu „Laukāres” 1.zemes
vienības un „Laukāres” 2.zemes vienības
zemes ierīcības projekta izstrādei.
! Par zemes ierīcības projekta Ādažu
novada Ādažu ciema nekustamajam īpašumam „Jaunkūlas” noraidīšanu
Noraidīt apstiprināšanai iesniegto zemes
ierīcības projektu Ādažu novada Ādažu
ciema nekustamajam īpašumam „Jaunkūlas”,
jo tas nav izstrādāts atbilstoši Ādažu novada
domes 2008.gada 22.jūlijā apstiprinātajam
Darba uzdevumam.
! Par būvniecības ieceres – kafejnīcas
būvniecību Ādažu novada Kadagas ciemā,
nekustamajā īpašumā „Ziedlapas” –
noraidīšanu
Dome nolēma noraidīt Vitālija Bogdanova
būvniecības ieceri – dzīvojamās mājas rekonstrukciju par kafejnīcu īpašumā „Ziedlapas”.
! Par administratīvās komisijas sastāva
apstiprināšanu
Dome nolēma apstiprināt Ādažu novada
domes Administratīvo komisiju šādā sastāvā: Renārs Avetisjans – PSIA „Ādažu
Glābšanas dienests” valdes loceklis, Everita
Kāpa – domes vecākā referente, Antra
Stradiņa – Ādažu – Garkalnes policijas
iecirkņa priekšniece, Gundars Leonovičs –
novada iedzīvotājs, Anita Milanceja – Ādažu
vidusskolas direktora vietniece izglītības
!

jomā, Sabīne Vētra – Policijas akadēmijas
studente, novada iedzīvotāja. Par komisijas
priekšsēdētāju
apstiprināja
Renāru
Avetisjanu, par komisijas sekretāri apstiprināja Everitu Kāpu.
! Par mūzikas instrumenta nomas maksas noteikšanu
Dome nolēma noteikt Ādažu mākslas
un mūzikas skolas īpašumā esošajiem mūzikas instrumentiem ikmēneša nomas maksu
1 % ( viena procenta) apmērā no instrumenta vērtības. Nomas maksu iekasēt, sākot no
2009. gada 1. oktobra. Par instrumenta
nomu tiek slēgts nomas līgums starp Ādažu
mākslas un mūzikas skolas direktori un
audzēkņa vecākiem vai aizbildņiem. Nomas
maksa ieskaitāma Ādažu novada domes
norēķinu kontā.
! Par pasākumiem Vējupes ūdenskrātuves krasta erozijas attīstības kontrolē
Dome nolēma uzdot Būvvaldei katru
gadu no 01. līdz 10.oktobrim un no 20. līdz
30. aprīlim veikt krasta monitoringu ar augstuma atzīmēm. Sagatavot vēstuli SIA
„Saules vilnis”, nosūtot eksperta slēdzienu,
un lūgt sniegt savus priekšlikumus, ko SIA
būtu gatava darīt, lai mazinātu krasta eroziju. Atbalstīt sabiedrības aktivitātes, kas vērstas uz krasta līnijas nostiprināšanu. Izskatīt
civiltiesiskās apdrošināšanas iespējas, lai
nodrošinātos pret lielākiem zaudējumiem.
Izstrādājot saistošos noteikumus par
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
piemērošanu 2010. gadā, noteikumos iekļaut
punktu par nekustamā īpašuma nodokļa
atlaides piešķiršanu tiem īpašniekiem, kas
veiks Vējupes krasta līnijas stiprināšanu.
! Par maksas noteikšanu Ādažu un
Kadagas pirmsskolas izglītības iestāžu
baseinu pakalpojumiem
Dome nolēma 1.Noteikt maksu par
Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes
baseina izmantošanu ārpus nodarbībām
šādā apmērā: 1.1.bērniem līdz 15 gadu vecumam 2 ,07 Ls/stundā; 1.2. pieaugušajiem
2,50 Ls/stundā; 1.3. ģimenei (divi pieaugušie un nepilngadīgi bērni) 5.00 Ls/stundā;
1.4. grupai (līdz 10 cilvēkiem) 25 Ls/stundā;
1.5. ūdens aerobika 5.80 Ls/viena nodarbība; 1.6. ūdens aerobikas abonements (4 reizēm) 17,40 Ls.
2.Noteikt maksu par Kadagas pirmsskolas izglītības iestādes baseina izmantošanu ārpus nodarbībām šādā apmērā: 1.1.
bērniem līdz 15 gadu vecumam 2,07 Ls/
stundā; 1.2. ģimenes biļete (tikai viens pie-

augušais un nepilngadīgi bērni) 2,07 Ls/
stundā par pieaugušo un par katru bērnu
–1,25 Ls/stundā. 3.Galīgo maksu sastāda,
pie punktā 1 un 2 noteiktās maksas pieskaitot pievienotās vērtības nodokli, kāds ir
noteikts spēkā esošajos Latvijas normatīvajos aktos. Lēmums stājās spēkā ar 2009.gada
1.oktobri. Atcelt Ādažu novada domes
2009.gada 27.janvāra lēmumu Nr.7.
! Par vēlēšanu komisijas sastāva apstiprināšanu
Dome apstiprināja vēlēšanu komisiju
šādā sastāvā: Anda Tuliša, Antra Meola,
Zinaida Johansone, Antra Stradiņa, Lidija
Griezne, Guna Galūza, Edīte Lauga, Kristīne
Punenova, Kristīne Pumpure, Evija Birzgale,
Renārs Avetisjans, Agita Berkmane, Arnis
Ločmelis, Jolanta Stērniniece, Signija Roze.
! Par brīvpusdienu maksas noteikšanu
Dome nolēma noteikt Ādažu vidusskolas brīvpusdienu maksas apmēru 2009./
2010. mācību gadam Ls 1,- (ieskaitot PVN)
dienā. Norādītais maksas apmērs piemērojams, sākot ar 01.09.2009. Atcelt lēmumu
Nr.173 no 2008. gada 23.septembra.
! Par pašvaldības telpu nomas maksas
noteikšanu
Dome nolēma atļaut Ādažu pirmsskolas
izglītības iestādes, Kadagas pirmsskolas
izglītības iestādes, Ādažu vidusskolas un Ādažu
novada domes ēkas telpu iznomāšanu fiziskām
un juridiskām personām – pulciņu, kas nav
iekļauti iestādes oficiāli apstiprinātajā mācību
programmā, sapulču, konferenču, banketu,
svinību, koncertu, izstāžu un citu sabiedrisku
pasākumu organizēšanai. Par telpu nomu tiek
slēgts nomas līgums.
! Par tukšās stikla taras iepirkšanu
Dome nolēma piekrist, ka SIA
„FUGGERS” organizē tukšās stikla taras
iepirkšanu no automašīnas (FORD
TRANSIT ar valsts reģistrācijas Nr.
GZ8218) Ādažu novada teritorijā –
laukumā pretim „Kukulītim”, Gaujas ielā 7,
vienu reizi nedēļā plkst. 10.00. – 15.00.
! Par komercdarbību – peintbola spēļu
organizēšanu
Piekrist, ka SIA „KDS” organizē individuālos un kolektīvos sporta pasākumus –
peintbola spēles Ādažu novada Stapriņu
ciemā, „Silmačos”.
Dome izskatīja citus juridisko un fizisko personu iesniegumus un pieņēma
lēmumus šajos jautājumos. Ar pilnu
lēmumu tekstu var iepazīties Ādažu novada mājas lapā www.adazi.lv
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Sirsnīgi sveicieni un labas veselības
vēlējumi oktobra mēneša jubilāriem!
75 gadu jubileju svin
90 gadu jubileju svin

Anastasija Matvejeva
Ārija Šmite
85 gadu jubileju svin

Ņina Okuņeva
80 gadu jubileju svin

Elga Šlūke
Austra Aldona Čevere
Mārtiņš Dzidrums
Sofija Spronska
Aleksandrs Širjakovs

Karina Dubinska
Lilija Koponāne
Valda Ļuļaka
Nadezda Mikhaylykova
Lita Neļķe
Anna Pekele
70 gadu jubileju svin

SOCIĀLAIS DIENESTS
PIEDĀVĀ
Ādažu novada domes
apmaksātus kursus
Zīmēšanas
un gleznošanas pamati
No 26. oktobra līdz 23. novembrim
pirmdienās un trešdienās
plkst.18.00 – 21.00 Ādažu vidusskolā
Pasniedzēja mākslas maģistre
Ieva Neikena

Zīda apgleznošana
un ieskats Nuno filcēšanā

Velta Ļiščinska
Darija Jende
Ivans Fedotovs
Valentīna Belovska

No 10. novembra līdz 3. decembrim
otrdienās un ceturtdienās
plkst.18.00 – 21.00 Ādažu vidusskolā
Pasniedzēja mākslas maģistre
Aija Ausēja – Rudzīte

Ādažu novada dome

No 26. oktobra līdz 11. janvārim
pirmdienās plkst.18.00 – 21.00
Profesionālās fotogrāfijas skolas
pasniedzējs, fotogrāfs Ojārs Jansons
Pieteikties pie mūžizglītības
koordinatores Ilzes Strenģes
pa tālruni 29443999
Kursu programmu skatīt internetā
www.adazi.lv

ZEMNIEKU, AMATNIEKU
UN LATVIJAS RAŽOTĀJU

ĀDAŽU NOVADA DOME
ATGĀDINA

Brāļu tirgus Ādažu tirgus laukumā
17. un 31. oktobrī, 14. novembrī
no 10.00 līdz 15.00

Nekustamā īpašuma īpašniekam piederošā
vai lietotājam lietošanā nodotā nekustamā
īpašuma robežās ir pienākums:
lauksaimniecības zemēs nopļaut
zālāju līdz katra gada 31. oktobrim.

Tālr. 29471962 – Iveta

2009. gada oktobris

Foto kursus

Jaunās māmiņas saņem dāvanā bērnu ratiņus
Astrīda Spilva,

Labas ziņas izplatās ātri. Mēneša sākumā publicētais paziņojums, ka Ādažu novada domes Sociālais dienests aicina pieteikties novadā deklarētās topošās un jaunās
māmiņas, kam nepieciešami bērnu ratiņi,
bija sasniedzis adresātu. To apliecināja gan
māmiņu aktivitāte, gan pieteikumu iesniegšanas operativitāte, kas ļāva noprast, ka no
AAS „Balva” kā ziedojums saņemtie jaunie,
modernie bērnu ratiņi, kam pārvadājot
radušies sīki defekti, kurus iespējams
novērst, ilgi nebūs jāuzglabā Sociālā dienesta telpās.
23. septembrī daudzkrāsaina hromēto,
lakoto un polsterēto vedamrīku saime
Sociālā dienesta namdurvju priekšā lepni
gozējās saules staros, ļaujot visiem klātesošajiem pretendentiem iepazīt ziedojumā
saņemto ratiņu daudzveidību. Kā uzsvēra
Ādažu novada domes Sociālā dienesta vadī-

Foto: Astrīda Spilva

redaktore

tāja Ieva Roze, AAS „Balva” dāvinājums
bijis tik dāsns, ka dienesta darbinieki nolēmuši uz ratiņu izlozi aicināt arī Siguldas,
Sējas, Salaspils un Olaines pārstāvjus.
Ratiņi tika izdalīti izlozes kārtībā, un
izlozē noteiktais skaitlis katru no māmiņām

vedināja pretī savam konkrētajam numurētajam jaunieguvumam.
Māmiņu paldies vārdi akcijas organizētājiem, improvizēta pirmā ieaijāšana, ratiem
vēl tukšiem esot, un – uz mājām, kur nākotnē īstās šūpuļdziesmas dziedāt!

