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Atmiņu vakars ALBERTS KAULS
TRIUMFĀ UN TRAĢISMĀ

2010. gada 25. februārī plkst. 18:00
Ādažu kultūras namā kopīgi pakavēsimies
atmiņās, ielūkosimies dokumentālajos kino
kadros, klausīsimies tā laika mūziku un

kopīgi atvērsim apgādā Jumava tapušo
grāmatu ALBERTS KAULS TRIUMFĀ
UN TRAĢISMĀ.
Izdevumu finansiāli atbalstījuši bijušie
un tagadējie ādažnieki – Grigorijs
Lučanskis, Ārijs Ūdris, Valdis Dzelde,
Aleksandrs Sidorovs ar SIA Ādaži Kover –,
Ādažu novada dome, Amatas novada dome,
vairākas zemnieku saimniecības un Alberta
Kaula laikabiedri – kolhozu priekšsēdētāji
un vadoši darbinieki.
Daudzi ādažnieki bijuši aktīvi līdzdarbnieki grāmatas veidošanā: Normunds
Breidaks, Pelageja Ose, Jānis Leicis, Baiba
Zirne, Valdis Dzelde, Viktors Puriņš, Ārijs
Ūdris, Aleksandrs Sidorovs, Liāna Lunte,
Grigorijs Lučanskis, Mārtiņš Dadzītis,
Silvija Hermane, Tamāra Butkāne, Jānis
Tikmers, Teodors Rubenis, Ivars Muzikants,
Agris Everss, Rita Zeibote, Tija Straume,
Marina Sprindžuka.
Grāmatā par Alberta Kaula radošo un

reizē pretrunīgo personību stāsta 82 laikabiedri, arī A. Kaula radinieki: dzīvesbiedre
Ārija, dēls Ernests, vedeklas, mazbērni.
Daudzās personības intervējuši sabiedrībā pazīstamie Inguna Bauere, Aivars
Berķis, Ilgonis Bite, Ilze Būmane, Ksenija
Zagorovska.
Grāmatas lapaspusēs – Ādažu priekšsēdētāja sekretāru, kaimiņienes, personiskā
šofera, dažādu rangu vadošo darbinieku un
kultūras personību atmiņas un vērtējumi.
Pēc četru mēnešu sarakstes savu skatījumu
par viedo latvieti atsūtīja arī Mihails
Gorbačovs.
Grāmatas ierosinātājs – kinorežisors
Jānis Streičs, tekstu sakārtotājs – rakstnieks,
publicists Ēriks Hānbergs, grāmatas apsaimniekotājs – Alberta Kaula līdzgaitnieks
Aivars Andersons.
Grāmatu varēs iegādāties un saņemt arī
autogrāfus.
Lai mums prieks kopā būt!

Jaunas iespējas veselības aprūpē
Astrīda Spilva,
redaktore

Janvāra nogalē Ādažu centrā, Gaujas ielā
11 – 6, ir atvērts jauns veselības centrs
ASCLEPIUS. Laikā, kad medicīnas
aprūpes sistēma valstī nepārtraukti tiek
reorganizēta, centra dibinātāji veltījuši
daudz pūļu, lai ne tikai Ādažu, bet arī citu
tuvāko novadu iedzīvotājiem veselības
aprūpi padarītu daudz pieejamāku.
Kā uzsvēra veselības centra direktors
Ivars Pušpurs, iespēju uzaicināt medicīnas
centrā strādāt pieredzējušus speciālistus
daudzējādā ziņā nodrošina valsts sniegtais
atbalsts. Sadarbības līguma nosacījumi ļauj
samazināt pakalpojumu izmaksas, valstij
uzņemoties daļu izdevumu sloga. Veselības

centrs nodrošina bezmaksas mājas aprūpi
tiem pacientiem, kuriem diagnosticēti
kustību traucējumi un kuri izrakstījušies no
slimnīcas pēc ķirurģiskām operācijām. Lai
saņemtu mājas aprūpi, pacientam vai viņa
piederīgajiem ar ģimenes ārsta vai slimnīcas
nosūtījumu jāvēršas veselības centra
reģistratūrā.
Pēc iepriekšēja pieraksta veselības centrā
ir pieejami šādi speciālisti: neirologs –
Z.Želve, endokrinologs – S.Keisa, urologs
– E.Baumanis, proktologs – K.Snippe,
ķirurgs – A.Kaminskis, asinsvadu ķirurgs
– K.Staudžs, pediatrs un ģimenes ārsts –
G.Lielause, kā arī internists, arodslimību
ārsts, dermatologs, fizioterapeits, masieris.
Centra darbinieki uzsver, ka ir atvērti
pacienta vajadzību izzināšanai un tuvākā

vai tālākā nākotnē iespējams papildināt
iestādes pakalpojumu klāstu.
-Strādājot pie veselības centra izveides,
centāmies nodrošināt līdzsvaru starp biznesu un labu speciālistu klātbūtni šeit, - atzīst
Ivars Pušpurs. - Lai gūtu pacientu atsaucību,
jābūt elastīgai pieejai.
Veselības centrā paredzētas atlaides
dažādām pacientu grupām: grūtniecēm,
pensionāriem (pēc 80 gadu vecuma),
pansionāta iemītniekiem un maznodrošinātajiem, kā arī pacientiem ar klienta
karti. Klienta kartes iegūšanas nosacījumus
iespējams uzzināt reģistratūrā vai darba
laikā zvanot pa tālruni 26610243.
— Sirsnīgu attieksmi, iejūtību, konfidencialitāti un draudzīgas cenas garantējam!
— centra atklāšanā sola tā veidotāji.
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Ādažu novada
domes ārkārtas
sēdes lēmumi

2010. gada 15. februāris

Tiek apstiprināta biedrības
„Gaujas Partnerība” izstrādātā
VIETĒJĀ ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA

2010. gada 12. janvārī
Sēdi vada

Pēteris Balzāns,
Ādažu novada domes
priekšsēdētāja vietnieks

Inga Zvidra,

Par aizņēmuma ņemšanu Ādažu
novada domes nodokļu parādu segšanai
Dome nolēma
1. Ņemt aizņēmumu no Valsts kases
170 000 Ls nodokļu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu parāda segšanai.
2. Noteikt, ka aizņēmums ņemams uz
termiņu, ne ilgāku par vienu gadu, saskaņā
ar Valsts kases noteikto procentu likmi.
3. Kredīta atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.

Jau tika rakstīts, ka 2009. gada pavasarī
– vasarā biedrībā „Gaujas Partnerība”
norisinājās intensīvs darbs pie Ādažu vietējās attīstības stratēģijas 2009. – 2013.
gadam izstrādes, kas ir svarīgs dokuments,
lai nodrošinātu LEADER programmas
ieviešanu Ādažu novadā.
Stratēģija tika veidota, balstoties uz
vietējo iedzīvotāju vajadzībām un veikto
esošās situācijas analīzi. Vietējās attīstības
stratēģijas mērķis bija noteikt galvenās
attīstības prioritātes un paredzēt konkrētu
rīcību, lai veicinātu ilgtspējīgu Ādažu
novada teritorijas attīstību, kas ietver dzīves
kvalitātes uzlabošanu lauku apvidos ar tādu
NVO, privātā un pašvaldības sektora kopīgu projektu attīstību, kas vērsti uz pakalpojumu kvalitātes un sasniedzamības uzlabošanu un sabiedrisko aktivitāšu dažādošanu
vietējiem iedzīvotājiem.
Vietējā attīstības stratēģija ietver gan
esošās situācijas Ādažu novadā analīzi, gan

!

Saistošie noteikumi par grozījumiem
Ādažu novada domes budžetā 2009.
gadam
Dome nolēma
1. Noteikt Ādažu novada domes
budžeta ieņēmumu daļu 2009. gadam
6360262 Ls apmērā.
2. Noteikt Ādažu novada domes
budžeta izdevumu daļu 2009. gadam
6360262 Ls apmērā.

!

projektu vadītāja

2 rīcības plānus 2010. – 2013. gada periodam: vienu rīcības plānu ar aktivitātēm un
sasniedzamiem rezultātiem projektu īstenošanai Lauku attīstības programmas
2007. – 2013. gadam ietvaros un otru
rīcības plānu projektu īstenošanai Eiropas
Zivsaimniecības fonda (EZF) atbalsta
pasākumu 2007. – 2013. gadam ietvaros.
Abu rīcību īstenošanai ir jāsaņem Lauku
atbalsta dienesta (LAD) atzinums par stratēģijas atbilstību visiem normatīviem aktiem
un lēmums par tās apstiprināšanu. Ir
saņemti nepieciešamie LAD lēmumi par
biedrības „Gaujas Partnerība” izstrādātās
Attīstības stratēģijas 2009. – 2013.
gadam apstiprināšanu. Lauku attīstības
programmas īstenošanai Ādažu novadam
2010. – 2013.gadam piešķirti 141 773,03
Ls, bet Rīcības programmas īstenošanai
81 785,29 Ls.
Informācija par iespēju pieteikt projektus Lauku attīstības programmas un Rīcības
programmas ietvaros būs zināma un tiks
publicēta vēlāk.

PAZIŅOJUMS PAR BŪVNIECĪBAS IECERI

PAZIŅOJUMS PAR BŪVNIECĪBAS IECERI

Saskaņā ar Ādažu novada būvvaldes 2010. gada
08. februāra lēmumu Nr. 07-3-6-10/2 publiskajai
apspriešanai tiek nodota būvniecības iecere
Rehabilitācijas un veselības atjaunošanas centra
būvniecībai, Ādažu novada, Kadagas ciemā
nekustamajā īpašumā ŪDENSROŽU PARKS. Publiskās
apspriešanas termiņš no 2010. gada 16. februāra
līdz 2010. gada 16. martam. Būvniecības ieceres
materiāli apskatāmi Ādažu novada būvvaldē (Muižas
iela 5, Ādaži) būvvaldes darba laikā.

Saskaņā ar Ādažu novada būvvaldes 2010. gada
18.janvāra lēmumu Nr. 07-3-6-10/1 publiskajai
apspriešanai tiek nodota būvniecības iecere „Viesu
nama būvniecība Ādažu novada Baltezera ciemā,
nekustamajā īpašumā SAKNĪŠI”. Publiskās apspriešanas
termiņš no 2010. gada 16. februāra
līdz 2010. gada 16. martam.
Būvniecības ieceres materiāli apskatāmi Ādažu novada
būvvaldē (Muižas ielā 5, Ādažos) tās darba laikā.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2010. gada
3. martā plkst. 15.00 Ādažu novada būvvaldes telpās,
Ādažos, Muižas ielā 5, tālr. uzziņām 67996490,
buvvalde@adazi.lv. Atsauksmes par būvniecības ieceri
iesniedzamas Ādažu novada būvvaldei.

Ādažu novada domes
informatīvais izdevums «Ādažu Vēstis».
2010. gada 15. februārī
Reģistrācijas apliecība Nr. 00072440.
Iespiests A/S McĀbols

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks
2010. gada 3. martā plkst. 14.00 Ādažu novada
būvvaldes telpās, Ādažos, Muižas ielā 5, tālr. uzziņām
67996490, buvvalde@adazi.lv. Atsauksmes par
būvniecības ieceri iesniedzamas
Ādažu novada būvvaldei.

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
2010. gada 26. janvārī
Sēdi vada

Normunds Breidaks,
Ādažu novada domes priekšsēdētājs

Par detālplānojumu īstenošanas kārtību
Dome nolēma atcelt Ādažu novada
domes 2009.gada 25.augusta sēdes lēmumu
Nr.15 §.3.3.3. Atļaut īstenot pa kārtām
detālplānojumu Ādažu novada Stapriņu
ciema nekustamajiem īpašumiem „ZiemeļBullas”, „Liānas”, „Mājas” un „Annas”, pirmajā kārtā atļaujot sadalīt nekustamo
īpašumu „Ziemeļ-Bullas” trīs zemes vienībās
saskaņā ar sadales projektu un piešķirt tām
adreses.
! Par Ādažu novada Ādažu ciema
nekustamā īpašuma Pirmā iela 34/36
zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
Dome nolēma apstiprināt Ādažu novada
Ādažu ciema nekustamā īpašuma Pirmā iela
34/36 zemes ierīcības projektu un piekrist
zemesgabala sadalīšanai.
! Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
īpašumam „Ūdensrožu parks”
Dome nolēma atļaut izstrādāt zemes
ierīcības projektu nekustamajam īpašumam
!

„Ūdensrožu parks” Ādažu novadā, Kadagas
ciemā, atbilstoši Ādažu novada domes izsniegtajam darba uzdevumam zemes
ierīcības projekta izstrādāšanai.
! Par Ādažu PII telpu nomas līgumu ar
Biedrību „Privātā vidusskola ĀBVS”
Dome nolēma
1. Pagarināt 2004.gada 22.septembra
nomas līgumu Nr.20 „Nekustamā īpašuma
daļas nomas līgums”, kas noslēgts starp
Ādažu novada domi, kā izīrētāju un
Biedrība „Privātā vidusskola ĀBVS” kā
nomnieku līdz 2010.gada 31.decembrim.
2. No 2010.gada 1.februāra noteikt
ikmēneša nomas maksu par izmantojamām
telpām 350 Ls apmērā, ieskaitot maksājumus par komunālajiem pakalpojumiem.
! Par nekustamā īpašuma „Āķi” novērtējuma apstiprināšanu un atsavināšanas
paziņojuma apstiprināšanu
Sakarā ar Ādažu novada domei piederoša nekustamā īpašuma atsavināšanas
procesa uzsākšanu un SIA „MAKŠĶERNIEKU KLUBS PASAULE” piekrītošām
pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Āķi” Ādažu novadā, Baltezerā,
dome nolēma:

zemesgabala atsavināšanas piekrišanas
gadījumā samaksāt visu pirkuma maksu vai
nomaksas pirkuma līguma gadījumā –
avansu 10 procentu apmērā no pirkuma
maksas. Zemesgabala atsavināšanas nosacītā cena (pirkuma maksa): 105’000,00 Ls.
Zemesgabala kopējā platība 1,29 ha.
! Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu bērniem, kuri apmeklē privātās
pirmsskolas izglītības iestādes
Dome nolēma piešķirt domes līdzfinansējumu 2010.gadā 50 Ls mēnesī bērniem,
kuri apmeklē licencētu privāto pirmsskolas
izglītības iestādi, noslēdzot vienošanos ar
attiecīgo izglītības iestādi par pakalpojumu
sniegšanu.
! Par Pierīgas bērnu un jaunatnes sporta skolas vadītāja apstiprināšanu
Dome nolēma virzīt Izglītības un zinātnes ministrijas izvērtēšanai Pierīgas bērnu
un jaunatnes sporta skolas vadītājas amatam
Dagniju Puķīti.
! 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

Pateicība Ādažu „Rimi“
Sirsnīgi pateicamies Ādažu
novada domei un Sociālajam
dienestam par palīdzības
sniegšanu, lai varētu veikt
manam dēlam operāciju
un ārstēšanu.

Skolmeistaru ģimene

Sirsnīgs paldies
Sociālā dienesta meitenēm
par man sniegto palīdzību.
Ingrīda Miezīte
no „Mazās lagūnas”

Ziemassvētku laiks ir pagājis, bet brīnumi joprojām notiek. Un īstu brīnumu
mēs piedzīvojām, mācoties matemātiku. Ādažu Brīvās Valdorfa skolas 5. klases
skolēni šobrīd mācās decimāldaļas. Lai iegūtās zināšanas varētu nostiprināt,
darbojoties praktiski, vērsāmies ar lūgumu pie tirdzniecības centra „ Apelsīns“
veikala „Rimi“ ar lūgumu atļaut mums vienu mācību stundu novadīt viņu
telpās, dodot iespēju bērniem pašiem rēķināt preču cenas un tādējādi maksimāli
pietuvinot matemātikas mācīšanos reālajai dzīvei. Veikala vadītāja mums
laipni to atļāva.
Nonākot veikalā, mēs bijām patīkami pārsteigti par darbinieku sapratni,
atsaucību un sirsnīgo uzņemšanu.
Vēlamies no sirds pateikties gan veikala vadītājai par atļauju pārvērst veikala telpas par mācību klasi, gan zāles pārzinim par rūpēm, spēju atbildēt uz
jautājumiem un sarīkoto konkursiņu bērniem, kā arī visiem veikala darbiniekiem par sarūpētajām dāvaniņām, našķiem un smaidīgām sejām.
Mēs devāmies mācīties matemātiku, bet ieguvām daudz ko vairāk. Vēl ilgi ar
bērniem pārspriedām pozitīvās emocijas, kuras guvām, viesojoties Ādažu
„Rimi“. Prieks, ka šajos laikos, kad visi runā par krīzi un drūmajiem dzīves
apstākļiem, atrodas ļaudis, kas ir ar mieru nepazīstamiem cilvēkiem parastu
dienu padarīt gaišāku un pārvērst to īstā brīnumā.
Paldies par to visam „ Rimi“ kolektīvam un katram darbiniekam atsevišķi!
Ādažu Brīvās Valdorfa skolas 5. klase un matemātikas skolotāja Agita.
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Noteikumi Nr.31
Apstiprināti ar Ādažu novada domes 2009. gada 24. novembra sēdes lēmumu (prot. Nr.18§7)

Saistošie noteikumi par vides sakoptības uzturēšanu un atkritumu
apsaimniekošanu Ādažu novada teritoriā
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 3.punktu,
43.panta 1.daļas 6., 9. un 13. punktu,Atkritumu apsaimniekošanas likuma 9.panta trešo daļu.
1. Vispārīgie noteikumi.
1.1. Noteikumos lietoto terminu skaidrojumi.
1.1.1. Īpašumam pieguļošā publiskā lietošanā
esoša teritorija – gājēju ietves, izņemot
sabiedriskā transporta pieturvietas, grāvjus, caurtekas vai zālāji līdz brauktuves
malai.
1.1.2. Zālājs – ar zālaugiem aizņemta platība, tai skaitā īpaši ierīkota, ar zālaugiem
apsēts zemes gabals.
1.1.3. Iebrauktuve – attiecīgi aprīkots ceļa
(ielas) elements, kas paredzēts transporta
līdzekļa piekļūšanai no ceļa (ielas) braucamās daļas līdz ceļam (ielai) pieguļošajai
teritorijai vai gruntsgabalam.
1.1.4. Atkritumu apsaimniekotājs – juridiska
persona, kura saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem veic atkritumu apsaimniekošanu Ādažu novada
administratīvajā teritorijā.
1.2. Noteikumu mērķis.
1.2.1. Veidot uz uzturēt estētisku, higiēnisku, ekoloģiski tīru un drošu vidi novada
administratīvajā teritorijā.
1.2.2. Samazināt atkritumu rašanās iespējas
un daudzumu to izcelsmes vietās, palielinoties ekonomiskajai izaugsmei.
1.2.3. Nodrošināt, ka atkritumi nav bīstami
vai arī to radītais risks videi un veselībai ir
neliels.
1.2.4. Pakāpeniski ieviest sašķirotu otrreiz
izmantojamo un pārstrādājamo sadzīves
atkritumu savākšanu un pārstrādi, tādējādi samazinot noglabāšanai nogādājamo
atkritumu daudzumu.
1.2.5. Rūpēties par to, lai sadzīves atkritumi,
kurus otrreiz vairs nevar pārstrādāt vai
citādi lietderīgi izmantot, tiktu padarīti
videi nekaitīgi un noglabāti.
1.2.6. Nodrošināt, lai sadzīves atkritumi,
kurus otrreiz vairs nevar pārstrādāt vai
citādi lietderīgi izmantot, tiktu padarīti
videi un cilvēku veselībai nekaitīgi un
noglabāti speciāli tiem paredzētās vietās.
1.3. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā
visām fiziskām un juridiskām personām,
kuru īpašumā, lietošanā vai apsaimniekošanā Ādažu novada teritorijā ir nekustamais īpašums, jānodrošina tā un tam pie-

gulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas uzturēšana un sakopšana, kā arī atkritumu apsaimniekošanas kārtību Ādažu
novada teritorijā.
1.4. Visi labiekārtošanas darbi – stādījumi,
ietvju un laukumu segumi, mazo arhitektūras formu izvietošana novada koplietošanas teritorijā veicami pēc Ādažu novada
Būvvaldē saskaņotiem projektiem.
1.5. Ādažu novada dome:
1.5.1. nodrošina pašvaldībai piederošā vai
lietošanā esošā nekustamā īpašuma sakopšanu un labiekārtošanu;
1.5.2. organizē un kontrolē sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ādažu novada
administratīvajā teritorijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem atkritumu apsaimniekošanas jomā, valsts un reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu, kā arī šiem
noteikumiem;
1.5.3. organizē atkritumu apsaimniekošanu,
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā slēdzot līgumu ar sadzīves atkritumu apsaimniekotājiem;
1.5.4. nosaka sadzīves atkritumu apsaimniekošanas kārtību un informē par to sadzīves atkritumu apsaimniekotāju un atkritumu radītājus.
1.6. Ādažu novada administratīvā teritorija ir viena atkritumu apsaimniekošanas
zona.
1.7.
Sadzīves atkritumus novadā savāc
atkritumu tvertnēs, kuras novieto speciāli
iekārtotos atkritumu savākšanas laukumos (vietās).
1.8.
Ādažu novada iedzīvotājiem, iestādēm un komersantiem ir pienākums
iekļauties Ādažu novada pašvaldības
kopējā sadzīves atkritumu savākšanas sistēmā, ja nepieciešams, radītos sadzīves
atkritumus arī šķirot un nogādāt tos
nekustamā īpašuma īpašnieka vai apsaimniekotāja norādītajā vietā.
1.9. Gadījumā, ja Ādažu novada teritorijā
tiek organizēta dalīta sadzīves atkritumu
savākšana, dalīti tiek savākti rašanās vietā
šķirotie otrreiz izmantojamie pārstrādājamie atkritumi atbilstoši prasībām, ko dalīti savāktajiem atkritumiem nosaka sadzīves atkritumu pārstrādātāji.

2. Nekustamā īpašuma īpašnieka vai lietotāja pienākumi un atbildība.
2.1. Nekustamā īpašuma īpašniekam piederošā vai lietotājam lietošanā nodotā
nekustamā īpašuma robežās ir pienākums:
2.1.1. sakopt teritoriju;
2.1.2. savākt sadzīves atkritumus;
2.1.3. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā
noslēgt līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par sadzīves atkritumu savākšanu
un izvešanu;
2.1.4. atkritumu tvertņu iztukšošanas dienās sadzīves atkritumu tvertnes no privāto īpašumu slēgtajiem pagalmiem pārvietot specializētajiem transportlīdzekļiem vai to apkalpei pieejamā vietā, kur
tās netraucē gājēju un transportlīdzekļu
kustību, kā arī nodrošināt, lai pēc atkritumu izvešanas tvertnes tiktu novietotas
atpakaļ;
2.1.5. pēc saskaņošanas ar sadzīves atkritumu apsaimniekotāju nodrošināt sadzīves
atkritumu savākšanai nepieciešamo tvertņu skaitu, ņemot vērā sadzīves atkritumu
daudzumu un tvertņu iztukšošanas biežumu (ne retāk kā reizi nedēļā, ja atkritumi
netiek šķiroti);
2.1.6. uzturēt sadzīves atkritumu konteinerus tīrus un lietošanas kārtībā;
2.1.7. nodrošināt atsevišķu atkritumu veidu
(piemēram, liela izmēra atkritumi, būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi)
nogādāšanu pārstrādes vai noglabāšanas
vietās – ar savu transportu vai izmantojot
sadzīves atkritumu apsaimniekotāja
pakalpojumus;
2.1.8. neievietot sadzīves atkritumu tvertnēs degošus, viegli uzliesmojošus un eksplozīvus priekšmetus, šķidrus atkritumus, infekcijas slimības izraisošus atkritumus, liela izmēra atkritumus, būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumus,
rūpniecības atkritumus, ielu smiltis,
parku un dārzu atkritumus un bīstamos
atkritumus;
2.1.9. cieši nesablīvēt, neiesaldēt vai nededzināt atkritumus sadzīves atkritumu
tvertnēs;
2.1.10. iesaistīties dalītas sadzīves atkritu-
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mu vākšanas pasākumos atbilstoši atkritumu apsaimniekošanu regulējošiem likumiem, Ministru kabineta noteikumiem,
saistošajiem noteikumiem, valsts un
reģionālajam atkritumu apsaimniekošanas plānam, ja attiecīgi pasākumi tiek
realizēti Ādažu novada administratīvajā
teritorijā;
2.1.11. šķirot sadzīves atkritumus un
novietot tos atbilstoši speciāli apzīmētās
atkritumu tvertnēs savākšanas laukumos,
ja Ādažu novada administratīvajā teritorijā atkritumi tiek savākti dalīti;
2.1.12. nodrošināt, ka, kompostējot bioloģiski noārdāmos atkritumus sava īpašuma
teritorijā, tie nerada draudus cilvēku dzīvībai un veselībai, videi, kā arī personu
mantai, un ievērot LR spēkā esošo normatīvo aktu prasības;
2.1.13. regulāri pļaut zālāju, izņemot lauksaimniecības zemēs, (ne mazāk kā trīs
reizes sezonā: no 10. līdz 20.jūnijam, no
10. līdz 20. jūlijam un no 10.līdz 20.
augustam);
2.1.14. lauksaimniecības zemēs nopļaut
zālāju līdz katra gada 31.oktobrim;
2.1.15. tīrīt iebrauktuves un pļaut zālāju
gar tām;
2.1.16. apzāģēt un savākt kokus un krūmus
gar ietvēm un brauktuvēm vietās, kur tiek
traucēta gājēju un transporta līdzekļu pārvietošanās;
2.1.17. izzāģēt un savākt sausos un bojātos
koku un krūmu zarus;
2.1.18.
nodrošināt namīpašumu fasāžu
(t.sk. logu, durvju, balkonu, izkārtņu),
žogu, vārtu un vārtiņu kārtību un tīrību;
2.1.19. nepieļaut ielu piesārņojumu ar
smilšu dubļiem un būvgružiem, izbraucot
un iebraucot ar transporta līdzekli nekustamajā īpašumā, būvlaukumā;
2.1.20. dedzinot organiskos dārza atkritumus (lapas, nokaltušus zarus), ievērot LR
spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktos drošības pasākumus.
2.2. Īpašniekam tā nekustamajam īpašumam vai lietotājam lietošanā esošajam
nekustamajam īpašumam pieguļošajā
publiskā lietošanā esošajā teritorijā ir pienākums:
2.2.1. nodrošināt atkritumu savākšanu un to
izvešanu atbilstoši līgumam, kas noslēgts
ar atkritumu apsaimniekotāju;
2.2.2. nodrošināt lapu un zaru savākšanu un
to izvešanu atbilstoši līgumam, kas
noslēgts ar atkritumu apsaimniekotāju,
vai rīkoties ar tiem saskaņā ar šiem noteikumiem;
2.2.3. ziemas periodā attīrīt to no sniega un
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ledus, kā arī nodrošināt smilšu kaisīšanu
katru dienu (arī izejamās un svētku dienās) līdz plkst. 8.00.
2.3. Noteikumu 2.1.3., 2.1.4., 2.1.5., 2.1.6.
punkts neattiecas uz daudzdzīvokļu māju
īpašniekiem, kuriem ir noslēgts attiecīgs
līgums ar apsaimniekotāju.
2.4.
Daudzdzīvokļu māju īpašniekiem
vai apsaimniekotājiem ir pienākums pēc
saskaņošanas ar pašvaldību un sadzīves
atkritumu apsaimniekotāju izveidot
daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem pieejamā vietā atkritumu tvertņu laukumus, kas paredzēti sadzīves atkritumu
savākšanai, nodrošināt tajos kārtību, kā
arī atkritumu tvertņu iztukšošanas dienās nodrošināt specializētajiem transportlīdzekļiem jebkurā laikā ērtu piekļuvi minētajām tvertnēm.
2.5. Nekustamā īpašuma īpašniekam vai
lietotājam ir aizliegts:
2.5.1. izmest atkritumus ārpus sava īpašuma
un tam pieguļošās publiskā lietošanā esošas teritorijas un deponēšanai neatļautās
vietās;
2.5.2. novietot lielgabarīta un nestandarta
atkritumus ārpus tiem paredzētajiem konteineriem;
2.5.3. ievietot šķiroto atkritumu tvertnēs
nešķirotus sadzīves atkritumus;
2.5.4. izmest atkritumus daudzdzīvokļu
māju iedzīvotājiem paredzētajos konteineros tām fiziskām un juridiskām personām, kurām ar atkritumu apsaimniekotāju par to nav noslēgts attiecīgs līgums.
2.5.5. dedzināt sadzīves atkritumus, izņemot LR spēkā esošajos normatīvajos aktos
noteiktajos gadījumos, un organiskos
dārza atkritumus (lapas, nokaltušus
zarus).
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līgumu ar pašvaldību par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā;
4.1.2. sadzīves atkritumu apsaimniekošanā
izmantot specializētus transportlīdzekļus,
atkritumu tvertnes, iekārtas un ierīces, kas
nerada apdraudējumu cilvēku dzīvībai un
veselībai, videi un nepārsniedz pieļaujamo
trokšņa līmeni;
4.1.3. nodrošināt atkritumu radītājus, ar
kuriem noslēgt attiecīgs līgums, ar atkritumu tvertnēm pietiekamā daudzumā;
4.1.4. atbilstoši saskaņotiem grafikiem
nodrošināt sadzīves atkritumu tvertņu
iztukšošanu un sadzīves atkritumu izvešanu no atkritumu tvertņu laukumiem un
atkritumu vadiem (daudzdzīvokļu mājās),
nodrošinot tajos tīrību;
4.1.5. uzstādīt, labot, nomainīt sadzīves
atkritumu tvertnes (urnas), ja minētās
tvertnes (urnas) nav citas personas īpašums;
4.1.6. saskaņot ar pašvaldību atkritumu
tvertņu (urnu) dizainu (piemēram, forma,
krāsojums);
4.1.7. marķēt atkritumu tvertnes, norādot
sadzīves atkritumu apsaimniekotāja
nosaukumu;
4.1.8. nodrošināt atkritumu tvertņu laukumu sakopšanu pēc sadzīves atkritumu
savākšanas.
4.2. Šķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekotāji laikus informē atkritumu radītājus
par jauna šķiroto atkritumu savākšanas
veida ieviešanu un attiecīgo tvertņu krāsojumu un apzīmējumu.
4.3. Tiesības:
4.3.1. rīkoties ar savāktajiem sadzīves atkritumiem saskaņā ar LR spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem.
4.4. Maksa par atkritumu apsaimniekošanu.
4.4.1. Nekustamā īpašuma īpašnieki vai lietotāji sedz izdevumus, kas saistīti ar piederošajā vai lietošanā esošajā īpašumā un
tam pieguļošajā publiskā lietošanā esošajā
teritorijā savākto atkritumu apsaimniekošanu saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

3. Masu pasākumu organizētāju pienākumi.
3.1.
Pasākuma organizētājam ir pienākums:
3.1.1. savlaicīgi noslēgt līgumu ar atkritumu
apsaimniekotāju par masu pasākuma laikā
radušos atkritumu apsaimniekošanas
pakalpojumu saņemšanu;
3.1.2. nodrošināt atkritumu savākšanas
vietu izveidi pasākuma laikā;
3.1.3. nodrošināt attiecīgās teritorijas sakop- 5. Amatpersonas un institūcijas, kuras ir
šanu piecu stundu laikā pēc pasākuma
tiesīgas sastādīt administratīvā pārkānoslēguma.
puma protokolus par Noteikumu pārkāpšanu
4. Atkritumu apsaimniekotāja pienākumi 5.1. pašvaldības pilnvarotas personas;
un tiesības.
5.2. policisti;
4.1. Pienākumi:
5.3. Ādažu novada domes deputāti;
4.1.1. pirms darbības uzsākšanas Ādažu 5.4. PSIA „Ādažu glābšanas dienests”
novada administratīvajā teritorijā noslēgt
pilnvarotie darbinieki.
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6. Institūcijas, kas ir tiesīgas izskatīt 7.2. ēku, būvju un mazo arhitektūras
tošanu nekustamam īpašumam pieguadministratīvā pārkāpuma lietas un
ļošā publiskā lietošanā esošā teritorijā,
formu bojāšana – ar naudas sodu fiziskām
uzlikt administratīvos sodus par šo
ja nav saņemta pašvaldības atļauja, izsapersonām no 10 Ls līdz 150 Ls , juridisNoteikumu neievērošanu:
ka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu
kām personām no 50 Ls līdz 500 Ls;
6.1. Ādažu novada domes administratīvā 7.3. fiziskām un juridiskām personām par
līdz 150 Ls;
komisija.
Noteikumu 2.1.1., 2.1.13., 2.1.14, 2.1.15., 7.6. par remontdarbu veikšanu, sastatņu
uzstādīšanu, pagaidu žogu, nožogojumu,
2.1.16., 2.1.17., 2.1.18., 2.1.19., 2.2.2,
7. Par Noteikumu pārkāpumiem atzīstaasfalta seguma uzlaušanu, zemes rakšanas
2.2.3., 2.4., 2.5.1., 2.5.2., 2.5.3., 2.5.4. un
ma un sodāma:
darbu veikšanu publiskā teritorijā bez
2.5.5. punkta nepildīšanu uzliek naudas
7.1. nesaskaņotu apstādījumu, ceļu iekāratļaujas un saskaņošanas ar Ādažu novada
sodu – fiziskām personām līdz 250 Ls vai
tošana, mazo arhitektūras formu un citu
domi, uzliek naudas sodu fiziskām persoizsakot brīdinājumu, juridiskām persopriekšmetu izvietošana koplietošanas terinām no 5 Ls līdz 250 Ls, juridiskām pernām līdz 750 Ls;
torijās, patvaļīga koku un krūmu stādīša- 7.4. par izlietās vircas uz laukiem, dārziem
sonām no 100 Ls līdz 1000 Ls.
na, dzīvžogu, puķu u.c. apstādījumu eleutt. pie temperatūras virs 0o un neiestrādā- 8. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā
šanu zemē ilgāk par 3 stundām, kā arī par
mentu novākšana, atjaunošana un vainadienā pēc to publicēšanas laikrakstā
vircas izliešanu uz ganībām no 1.marta līdz
gošana (izņemot zemesgabalus, kas nodo„Ādažu Vēstis”.
1.decembrim, uzliek naudas sodu fiziskām 9. Ar šo Noteikumu spēkā stāšanās dienu
ti individuālai apbūvei vai atrodas privātpersonām no 10 Ls līdz 250 Ls, juridiskām
īpašumā) bez saskaņošanas ar Ādažu
spēku zaudē 28.04.2009. Ādažu novada
personām no 100 Ls līdz 1000 Ls;
novada domi – ar naudas sodu fiziskām
domes noteikumi Nr.10 „Saistošie noteipersonām no 5 Ls līdz 200 Ls, juridiskām 7.5. par celtniecības materiālu, grants,
kumi par vides sakoptības uzturēšanu
melnzemes, malkas u.c. krāvumu noviepersonām no 50 Ls līdz 500 Ls;
Ādažu novada teritorijā”.

Pasākumi Ādažu kultūras namā
Trešdien, 17. februārī plkst. 13.00
Pensionāru kluba „Optimists” saietā
tikšanās ar SIA „Ādažu Ūdens” valdes locekli Egilu Kieti
!!!

Ceturtdien, 18. februārī plkst.15.00 un plkst.19.00
Jāņa Streiča jaunākā spēlfilma
„RŪDOLFA MANTOJUMS”
Tautiska filma, kurā prieki ar bēdām vijas un mīlestība
dzīvotgribu vairo. Tā ir filmas autora fantāzija un veltījums
Blaumanim ar patvaļīgu atskatīšanos uz notikumiem,
kad Skroderdienu varoņi bija pavisam jauni. Tiem doti citi vārdi,
kā arī darbība pārnesta uz daudz vēlāku laiku nekā Blaumanim.
Ieeja – plkst.15.00 – 1.50Ls, plkst.19.00 – 2.50Ls
Biļetes iepriekšpārdošanā!
Vietas numurētas!
!!!

Piektdien, 19. februārī plkst. 17.00
Bērnu un jauniešu kultūras un attīstības fonds
„Baltais Fonds” un „Čučumuiža”
piedāvā koncertuzvedumu bērniem „LIELĀKAIS BRĪNUMS”
Piedalās: ČUČUMUIŽAS rūķi – Taustiņš, Kikī
un rūķu krustmāmiņa Kristīne
Biļetes iepriekšpārdošanā – 1.50Ls, pasākuma dienā – 2.00Ls
Vietas numurētas!
!!!

Sestdien, 20. februārī plkst.14.00
Senioru kolektīvu sadraudzības saiets
„DZIESMU un DEJU PUTENIS”

Piektdien, 26. februārī plkst.19.00
Izrāžu apvienības „PANNA” izrāde
Bjarni Haukurs Torsons (Islande)
„TĒTIS”
Jaunākā stand-up žanra komēdija
asprātīgā un sirsnīgā veidā stāsta par vīrieša būtību,
filozofiju, attiecībām un jūtām dzīves posmā,
kad viņš gatavojas kļūt un kļūst par tēvu.
Ieeja – 5.00; 6.00Ls
Biļetes iepriekšpārdošanā!
Vietas numurētas!
!!!

Sestdien, 27. februārī plkst.22.00
RETRO DISKO BALLE – maskarāde MADE in USSR
ar saldajiem 70. un 80. gadu ārzemju un latviešu hītiem tikai
orģinālversijās. Pasākums pie galdiņiem ar groziņiem.
Darbosies bārs. Labāko retro disko tērpu īpašnieki
saņems diplomus un balvas.
Ieeja – no 22.00 – 2.50Ls,
pēc 23.00 – 3.00Ls
!!!

Interesentus, kuri
otrdien, 30. martā plkst.19.00,
Jaunajā Rīgas teātrī vēlas apmeklēt izrādi
„VECTĒVS”,
lūdzam pieteikties un iemakasāt naudu
Ādažu KN līdz 5.martam
Biļešu cena: 5.00; 10.00; 15.00Ls

!!!

Ceturtdien, 25. februārī plkst.18.00
Atmiņu vakars un grāmatas
„ALBERTS KAULS TRIUMFĀ UN TRAĢISMĀ”
atvēršanas svētki

Informācija uzziņām pa tālruni 26827255
!!!

Tuvākas ziņas pa tālruni 67997171
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Tiek izsludināta pieteikšanās
konkursam „„Sabiedrība ar
dvēseli 2010” Ādažu novadā”

Inga Zvidra,
projektu vadītāja

Ādažu novada dome sadarbībā ar
Nīderlandes fondu KNHM (Koninklijke
Nederlandsche Heiderlandshe Heidemaatschappij) izsludina pieteikšanos konkursam „„Sabiedrība ar dvēseli 2010” Ādažu
novadā”.
Projektu pieteikumu pieņemšana
sākas 15. februārī, un beigu termiņš ir
2010. gada 16. aprīlis plkst. 15:00.
Konkursa mērķis ir uzlabot dzīves kvalitāti
gan fiziskajā, gan sociālajā jomā Ādažu
novadā, veicināt Ādažu novada iedzīvotāju
iniciatīvu un atbildību par savu dzīves vidi.
Projektu pieteikumus var iesniegt gan
sabiedriskas organizācijas (biedrības,
nodibinājumi), gan nereģistrētas iedzīvotāju
grupas (jau esošas vai tādas, kas tiek veidotas tieši šim nolūkam) – vismaz 8 cilvēku
grupa, kas vēlas uzlabot dzīves vides
kvalitāti Ādažu novada teritorijā.
Konkursa ietvaros atbalstāmie pasā-

kumi: teritorijas labiekārtošana; ceļu satiksmes drošības uzlabošana; ēkas remonts;
izglītojošu, kultūras, sporta, sociālās jomas
pasākumu attīstība vai uzlabošana.
Pieejamais finansējums vienam projektam – 1000 EUR, no kuriem 100% finansē
Nīderlandes fonds.
Projektu pieteikumi aizlīmētā aploksnē
jāiesniedz Ādažu novada domē (adrese:
Gaujas ielā 16, Ādažos, Ādažu novadā,
LV-2164) ar norādi „Pieteikums konkursam
„„Sabiedrība ar dvēseli 2010” Ādažu
novadā”, kā arī iesniedzēja nosaukumu un
kontaktinformāciju.
Plašāka informācija par projektu pieteikumu sagatavošanas un iesniegšanas nosacījumiem, konkursa nolikums, projekta
pieteikuma veidlapa un cita aktuāla
informācija ir pieejama Ādažu novada
domes mājas lapā www.adazi.lv (sadaļā
„Aktualitātes” / „Sabiedrība ar dvēseli”), kā
arī Ādažu novada domes Attīstības un
informācijas daļā, kontaktpersona – projektu vadītāja Inga Zvidra (tālrunis:
67895700, e-pasts: inga.zvidra@adazi.lv).
Seminārs par nosacījumiem projektu
pieteikumu sagatavošanai un īstenošanai,
kā arī par projektu vērtēšanu tiks organizēts
2010. gada 18. martā plkst. 17.00 Ādažos,
Gaujas ielā 16, 2. stāvā.

Sociālais dienests informē
par iespēju saņemt pārtiku
Pārtikas pakai var pieteikties personas,
kas ir godīgi strādājušas, maksājušas nodokļus, taču ekonomiskās krīzes ietekmē kopš
2008. gada jūnija ir zaudējušas darbu un
kam pašvaldība nav piešķīrusi vai nevar piešķirt trūcīgās ģimenes statusu, lai sniegtu
nepieciešamo palīdzību, bet ģimenes ienākumi ir zemāki par iztikas minimumu (2009.
gada rudenī –165 Ls uz vienu cilvēku).
Prioritāri palīdzība tiek sniegta personām
ar zemākiem ienākumiem un bērniem.
Pakā ietilpst: kviešu putraimi 800g; miežu
putraimi 800g; grūbas 800g; manna 800g;
rīsi 800g; griķi 800g; pilngraudu auzu pārslas „Herkuless” 1.5kg; pelēkie zirņi1kg p/p;

makaroni „spirāles” 400g; kviešu milti 2kg;
augu eļļa 1L; cukurs 1kg; tēja „Nobel” melnā
„London Breakfast” 30g; sautēta cūkgaļa
240g; brētliņas tomātu mērcē 240g; sausais
piens; vistas buljons 60g.
Pārtikas banka „Paēdušai Latvijai” ir labdarības portāla Ziedot.lv pārtikas programma
krīzes skartām ģimenēm, lai sniegtu atbalstu
ikdienas pārtikas nodrošināšanā.
Pieteikuma anketas var aizpildīt Ādažu
novada domes Sociālajā dienestā un http://
www.ziedot.lv/lv/info/ziedojumu-sanemejiem. www.paedusailatvijai.lv.
Ziedojumu tālrunis 90006488
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SOCIĀLAIS
DIENESTS PIEDĀVĀ
ĀDAŽU NOVADA
DOMES
APMAKSĀTUS

KURSUS
„KRĀSU MĀCĪBA UN
KOMPOZĪCIJA TELPU
INTERJERĀ”
no 24. februāra līdz 12. maijam
trešdienās plkst.18.30 – 21.00
Ādažu vidusskolā • Pasniedzēja
mākslas maģistre Ieva Neikena

„VILNAS VELŠANA –
FILCĒŠANA”
no 9. marta līdz 8. aprīlim
otrdienās un ceturtdienās
plkst.18.00 – 20.30
Ādažu vidusskolā • Pasniedzēja
mākslas maģistre
Aija Ausēja – Rudzīte

FOTO KURSUS
no 2. marta līdz 11. maijam
pirmdienās plkst.18.00 – 20.30
Profesionālās fotogrāfijas skolas
pasniedzējs fotogrāfs
Ojārs Jansons
Vietu skaits ierobežots. Ādažu
novadā deklarētos iedzīvotājus,
sākot ar 16. februāri, lūdzam
pieteikties pie mūžizglītības
koordinatores Ilzes Strenģes,
darbdienās 9.00 – 17.00
zvanot pa tālruni 29443999.
Kursu programmu skatīt
internetā www.adazi.lv

LAUKSAIMNIEKIEM!
Lauku atbalsta speciāliste aicina
lauksaimniekus uz semināru
par izmaiņām nodokļu sistēmā,
valsts un ES subsīdiju
saņemšanas iespējām,
š.g. 2. martā plkst. 11.00
Ādažu novada domē
2.stāvā, Gaujas ielā 16.
Informācija pa tālruni:
26403177, 67997657,
Vallija Ošiņa

Ādažu Vēstis
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MŪŽS GADSIMTA GARUMĀ
Astrīda Spilva,

Goda vietā skatāmais Valsts prezidenta apsveikums simtajā
gadskārtā un ziedu pārpilnība istabā novietotajās vāzēs nepārprotami liecina, ka Ādažu novada vecāko iedzīvotāju Kseniju
Skomorohinu dzimšanas dienā, 19. janvārī, atcerējušies un
sveikuši daudzi. Dienu pēc oficiālās gadu maiņas spēkpilno
gaviļnieci novada vārdā ieradās sveikt Ādažu novada domes
priekšsēdētājs Normunds Breidaks, Sociālā dienesta vadītāja Ieva
Roze un Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Aija Blaževiča.
Viesus mīļi sagaida un ar gaišu skatienu uzlūko augumā trauslā
Ksenijas kundze un viņas meita. Līdz ar labas veselības, moža gara
un dzīvesprieka vēlējumiem dāvanā no pašvaldības jubilāre saņēma
ziedus, torti un naudas balvu.
Jubilāre augusi daudzbērnu ģimenē, kurā bijusi vecākā no
astoņām māsām un trim brāļiem. Ksenija Skomorohina pati
izaudzinājusi 5 meitas un dēlu un šobrīd ģimenes tuvāko radu
pulkam pieskaita arī 10 mazbērnus un 2 mazmazbērnus. Gadsimta
svinībās, lūdzot ierasties vien tuvākos radus, sveicēju skaits
pārsniedzis četrus desmitus. Jubilāres atmiņa neklūp skaitļos, un
nosaukto statistisko uzskaitījumu viņa papildina, piebilzdama, ka
viesu gadu starpība bijusi simtkārtīga. Jaunākais mazmazbērns esot
gadu un vienu mēnesi vecs.
– Savam liktenim man nav ko pārmest, – atzīstas jubilāre un
turpina, – kur tik dzīves līkloči mani nav aizveduši!
Dzimusi Krievijā, Saratovas apgabalā. Kara laiku, vīram dienot
armijā, pavadījusi Vidusāzijā, strādādama ieslodzījuma vietas
apsardzē. Par trīspadsmit ieslodzīto bēgšanas mēģinājuma novēršanu
saņēmusi priekšniecības pateicību.
Pēc kara, brāļa aicināta, atgriezusies Krievijā, kur atkal iekārtojusies „sievišķīgā” darbā – par traktoristi, bet 1947. gadā Latvijā
sākusi strādāt traktoru rūpnīcā. Bērnu audzināšana un skološana,
vīra nāve pirms 28 gadiem, pārcelšanās pie meitas uz Garkalni

Foto: Astrīda Spilva

redaktore

Ksenija Skomorohina ar apsveicējiem Aiju Blaževicu, Ievu Rozi,
Normundu Breidaku un meitu Ļubovu Skomorohinu

1998. gadā – tā ir tikai daļa no atmiņu stāsta, kuram seko mūsdienīgs
turpinājums.
– Vēlos dzīvot vēl ilgi, – pārliecinoši nosaka Ksenija Skomorohina.
Meitas stāstījums šo pārliecību stiprina arī klātesošajos. Jubilāre
joprojām esot ļoti rosīga. Vēl vasarā darbojusies pa dārzu, un arī
pašreizējā gūžas trauma tāda pārejoša ķibele vien esot.
Ksenijas kundze stāsta, ka rokas klēpī nekad nav turētas. Tagad
viņai visvairāk patīkot rokdarbi, īpaši tamborēšana un adīšana.
Zeķes plašajai radu saimei jubilāre varot noadīt pat aizvērtām acīm.
Viņas mākslinieciskās izdomas un praktisko iemaņu amplitūdas
īstenie raksturotāji ir joprojām topošās tamborētās sedziņas.
Televizors gan vairāk tikai kā jaunāko ziņu avots. Tad jau labāk
mūzika, īpaši „dzīvā” – kā jubilejas svinībās radu sarūpētā.
– Galvenais nebaidīties no grūtībām. Mani ļoti nomierina mana
ģimene: meitas, mazbērni, mazmazbērni, – kā atcerējusies sveikšanas
sākumā uzdoto jautājumu par ilgmūžības noslēpumu, vēl atvadoties
atkārto jubilāre.

Sirsnīgi sveicieni un labas veselības vēlējumi
februāra mēneša jubilāriem !
85 gadu jubileju svin

80 gadu jubileju svin

Zinaida Brinkus
Milija Kasparova
Osvalds Lagzdiņš
Rasma Liepiņa
Malvīne Vaivode
Raisa Novikova
Antoņina Vecumniece Marija Ščerbuka

75 gadu jubileju svin

70 gadu jubileju svin

Pāvels Bulans
Natālija Černavska
Velta Kaula
Jānis Klieders
Anna Leimane
Marija Melngaile
Aija Rasnača

Leontīna Beļakova
Anita Bernāte
Austris Laimonis
Birznieks
Ints Granovskis
Valentīna Judina
Egons Siliņš
Austra Vilma Sproģe
Ādažu novada dome

