ÅdaΩu

Véstis

2010. gada JANVĀRIS • Ādažu novada dome • www.adazi.lv • Nr. 115

ZIEMASSVĒTKU LABDARĪBAS AKCIJA
Ieva Roze,

Foto: Jānis Pērkons

Ziemassvētkiem un gadumijai piemīt kāda īpaša aura, ko raksturo
atvērtums, labestība un sirsnīgums. Tas ir jaunu ilgu, cerību un
iespēju laiks, kurā biežāk nekā ikdienas solī steidzot varam
iepriecināt cilvēkus, kam dzīvē klājies grūtāk. Gada nogalei
iezīmīgs pasākumu kopums, kas izsakāms vienā ietilpīgā vārdā –
labdarība.
Ādažos šim vārdam kā raksturojumu varam pievienot arī apzīmējumus – tradicionāla un ar katru gadu lielāku atsaucību gūstoša.
Neskatoties uz spriego ekonomisko gaisotni, individuālie ziedotāji
un uzņēmēji kļūst arvien atvērtāki labdarības ideju atbalstīšanā.
Viņi ir sapratuši, ka ar Sociālā dienesta starpniecību to var izdarīt
daudz ātrāk un, galvenais, efektīvāk. Tāpēc, tuvojoties Ziemassvētkiem, kad Sociālais dienests aicināja uzņēmējus un ikvienu
ādažnieku pievienoties Ziemassvētku labdarības akcijai, atsaucība
bija necerēti liela.

Ziemassvētku vecītis ar čaklajām Sociālā dienesta darbiniecēm
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Sociālā dienesta vadītāja

Bērni pie eglītes viesu namā "Gungas"

Kā katru gadu, akcijas finansiālo pamatu veidoja Ādažu novada
domes piešķirtie līdzekļi. Tomēr ievērojamu pienesumu šim starta
kapitālam deva arī daudzi jo daudzi kolektīvie un individuālie ziedotāji. Labdarības akciju Ādažos jau daudzu gadu garumā atbalsta
mūsu lielākie uzņēmumi: SIA „BINDERS”, SIA „ĀDAŽU ĪPAŠUMI”, SIA „ DTD”, SIA „ LEJĀŅI”, SIA „ĀDAŽU HIDROMEHANIZĀCIJA”, SIA „RIMI LATVIA”, lielveikals „RIMI ĀDAŽI”, SIA „EKSPRESS ĀDAŽI”, SIA „SEKURA STILS”, SIA
„KNIFS -4”, SIA „EMERALD BALTIC”, SIA „ĢIMENES
APTIEKA -10”, SIA „ĀDAŽU APTIEKA”, SIA „LATFOOD”,
SIA „ ĀDAŽI –KOVER”, SIA „GUSTIŅI”, ĀDAŽU GARNIZONA KAREIVJI. Labdarības pasākumam šogad pirmoreiz pievienojās SIA „A.M.OZOLI”, SIA „ALFOR”, laimētava „FENIKSS”,
a/s „HORNBAEK BALTIC”, SIA „LATVIJA STATOIL”, SIA
„SAULES JUMS”.
Mūs akcijā ir atbalstījušas arī vairākas privātpersonas: LIENE
HARČENKO, KRISTĪNE LOČMELE, JOLANTA STĒRNINIECE, KRISTIĀNA STIRĀNE.

Atceres brīdis – vakarēšana
ALBERTS KAULS TRIUMFĀ UN TRAĢISMĀ
Sirsnīgajā saietā pakavēsimies atmiņās, lūkosimies dokumentālajos kinokadros, klausīsimies tā laika mūziku, dziesmas un
vērsim vaļā grāmatu, kurā 82 Alberta Kaula laikabiedri, 26 no tiem – bijušie un daļa arī tagadējie ādažnieki, stāsta par radošu
un pretrunīgu personību. Izdevumu „Alberts Kauls triumfā un traģismā” sadarbībā ar sponsoriem klajā laidis apgāds „Jumava”.
Vakarēšanā kopā ar ādažniekiem būs grāmatas autori un izdevēji. Jaundarbu varēs iegādāties.
Gaidīsim ikvienu 2010. gada 25. februārī plkst. 18.00 Ādažu kultūras namā!

Ādažu Vēstis

Liels paldies jāsaka a/s „SEB BANKA” par vislielāko ziedojumu
- 2000 Ls - Sociālā dienesta atbalstam. Ziedojums paredzēts un tiks
izlietots bērnu invalīdu un jauniešu ar īpašām vajadzībām vasaras
nometnes organizēšanai.
Pirmo reizi iesaistīties Ziemassvētku akcijā tika aicināti arī
Latvijas zināmākie un lielākie uzņēmumi. Mūsu aicinājumam atsaucās a/s „HANZAS MAIZNĪCAS”, APGĀDS „ZVAIGZNE
ABC”.
Šogad mūsu akcijai pievienojās arī vairākas Ādažu iestādes.
Ādažu vidusskolas skolēni un skolotāji bija sarūpējuši dažādas noderīgas dāvaniņas – rotaļlietas, apģērbu, apavus, saimniecības preces,
grāmatas, saldumus, mājās gatavotus ievārījumus, kompotus un
medu. Dāvaniņas bija skaisti iesaiņotas, un varēja just, ka doma par
labdarību un dāvināšanas prieku izlolota vai katrā ģimenē. Tas bija
ļoti sirsnīgi un mīļi.
Ādažu PII „Bitītes” grupiņas bērni kopā ar audzinātājām apciemoja Sociālo dienestu, lai nodotu kopā ar vecākiem sagatavotās un
skaisti iesaiņotās dāvanas citiem bērniem.
Pašdarinātus sirsnīgus un saldus apsveikumus bija sagatavojusi
Beatrise Leonoviča ar vecākiem.
Mazākos bērnus iepriecināja Privātās PII „PASAKU VALSTĪBA” audzēkņi, kas kopā ar iestādes darbiniekiem organizēja
labdarības akciju „Dāvināsim prieku!”. Bija sagatavots uzvedums
„Ziemassvētki pie kazlēniem”, kā arī sarūpētas dāvaniņas un bērnu
pašdarinātas apsveikumu kartiņas.
Bērnu preču veikals „Lāčuks” savu ienākšanu tirdzniecības centra
„Apelsīns” telpās iezīmēja ar labdarības akciju „Dalies priekā!”, un
Sociālais dienests saņēma dažādas bērnu ziedotas rotaļlietas ar novēlējumiem.
Akcijas ietvaros pārtikas pakas saņēma pirmās grupas invalīdi,
bērni invalīdi, vientuļie pensionāri, daudzbērnu ģimenes, aizbildnībā esošie bērni un trūcīgās ģimenes.
Kopīgā Ziemassvētku pasākumā kultūras namā pulcējās pensionāri un invalīdi. Baudot svētku koncertu, cienastu un deju mūziku,
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Zinaida Johansone, Anda Tuliša un Ziemassvētku vecītis
dodas izdalīt dāvanas

Ādažu novada domes
informatīvais izdevums «Ādažu Vēstis».
2010. gada 15. janvārī
Reģistrācijas apliecība Nr. 00072440.
Iespiests A/S McĀbols
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vakars aizsteidzās nemanot. Ikviens sarīkojuma dalībnieks priecājās,
saņemot dāvanā Mākslas un mūzikas skolas audzēkņu veidoto
kalendāru 2010.gadam un piparkūkas.
Katru gadu kopā ar Ziemassvētku vecīti esam gaidīti ciemiņi SIA
„Anruma” veco ļaužu pansijā, kur nesteidzīgi varam patērzēt un
uzdziedāt vecās, labās latviešu dziesmas. Bērniem invalīdiem , aizbildnībā esošiem bērniem, riska ģimeņu bērniem, atbalsta centra jauniešiem un daudzbērnu ģimenēm bija iespēja priecāties eglītē
Atpūtas kompleksā „ LIDO” un 4.janvārī viesu namā „Gungas”, kur
mūs laipni uzņēma Irēna Gedertsone. Ar muzikālu priekšnesumu
priecēja Ādažu mākslas un mūzikas skolas audzēkņi Rūta Bēvalde,
Dmitrijs Tarasovs, kam pievienojās Kristiāna Stirāne no grupas
„Putnu balle”. Jautrās rotaļās un dejās bērnus aicināja rūķīši un
Ziemassvētku vecītis.
Pateicoties plašajai ziedotāju atsaucībai, Ziemassvētku vecītim
akcijas dažādajos pasākumos šogad nācās strādāt sviedriem vaigā,
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Viesu nams "Gungas"

sagādājot pārsteigumu un prieku arvien plašākam cilvēku lokam.
Viņa un sociālā dienesta darbinieku vārdā liels paldies visiem ziedotājiem, kuri šogad atsaucās aicinājumam piedalīties Ziemassvētku
labdarības akcijā! Mūsu kopējās pūles, atbalsts, gaišās un labās
domas kalpojušas par pamatu labestībai un daudziem sniegušas
prieku. Paldies jums visiem!

Deju grupa DIAMOND GROUP
aicina uz deju nodarbībām (zēnus un meitenes vecumā
no 5 līdz 10 gadiem) – klasiskā deja, ritmika,
estrādes dejas, raksturdejas, moderns, hip-hops,
steps, aktiermeistarība u.c.
Nodarbības notiek Ādažu kultūras namā
pirmdienās, ceturtdienās plkst.15.00 – 16.00.
Nodarbības vada
diplomēta pedagoģe – horeogrāfe Katrīna.
Informācija un iepriekšēja pierakstīšanās
pa tālr. 28843407.

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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„Sabiedrība ar Dvēseli” Ādažu novadā
Inga Zvidra,
projektu vadītāja

Avīzes „Ādažu Vēstis” decembra numurā
jau tika rakstīts, ka 2010. gadā Nīderlandes
fonds KNHM (kas ir saīsinājums no fonda
nosaukuma „Koninklijke Nederlandsche
Heiderlandshe
Heidemaatschappij”)
sniegs iespēju Ādažu novada iedzīvotājiem
izstrādāt un īstenot savus projektus konkursa „Sabiedrība ar Dvēseli” ietvaros.
„Sabiedrība ar Dvēseli” ir „dzīves kvalitātes konkurss”, kas dod iespēju iedzīvotāju
grupām pašu spēkiem uzlabot savu vidi un
dzīves kvalitāti.
Konkurss „Sabiedrība ar Dvēseli” tika
aizsākts 1978. gadā Nīderlandē, un tikai
1990-tajos gados KNHM paplašināja savu
darbību uz ārpusi, pārsvarā centrālajā un
Austrumeiropā. Latvijā fonds pirmo reizi
sāka darboties 2003. – 2004. gadā, un kopš
tā laika ir īstenoti daudzi dažādi projekti.
Fonda atbalsts paredzēts tieši
iedzīvotājiem, jo viņiem vislabāk redzams,
kas nepieciešams, lai uzlabotu vides kvalitāti
dzīves vietā, – savas mājas, pagalma un tā
apkārtnes labiekārtošana (jauna bērnu rotaļu laukuma ierīkošana, kāpņu telpas remonts, koku, krūmu vai citu augu iestādīšana utt.), atpūtas vietas izveidošana
(taciņas, pulcēšanās vietas iekārtošana, soliņu uzstādīšana, peldvietas ierīkošana utt.),

sporta nodarbību vietas sakārtošana (volejbola laukuma, BMX trases, šķēršļu trases
izveidošana, trenažieru zāles ierīkošana utt.)
vai arī kas cits.
Kā liecina citās Latvijas pašvaldībās gūtā
pieredze, izmantojot KNHM fonda atbalstu, iedzīvotāji ne tikai ir īstenojuši iepriekš
pieminētos projektus, bet arī izbūvējuši
estrādi, izdevuši avīzi, ierīkojuši piemiņas
vietas, izveidojuši tūrisma informācijas centru, iekārtojuši ģērbtuvi pludmalē, izveidojuši reģionālo muzeju, uzšuvuši tērpus
deju kolektīvam un teātra trupai, kā arī
īstenojuši citas idejas.
Lai pieteiktu savus projektus KNHM
fonda līdzekļu apgūšanai Ādažu novadā,
iedzīvotājiem būs jāsanāk kopā un jāpaplāno
savas ieceres. Tas nepieciešams, lai vēlāk
zinātu, ko ierakstīt projekta reģistrācijas
veidlapā, un lai projektu pieteicēji pēc
iespējas precīzāk saplānotu visas projektā
veicamās darbības. Savu reģistrācijas
veidlapu Ādažu novada domē iedzīvotāji
varēs iesniegt divu mēnešu laikā pēc konkursa izsludināšanas Ādažu novada domes
laikrakstā „Ādažu Vēstis” un mājas lapā
www.adazi.lv (plānots, ka konkurss
„Sabiedrība ar Dvēseli” Ādažu novadā tiks
izsludināts 2010. gada februārī). Reģistrācijas veidlapā būs jāapraksta sava projekta
ideja un nepieciešamība, kā arī jāpievieno
projekta budžets. Precizējumi par iesniedza-

mo informāciju tiks publicēti mājas lapā, kā
arī būs pieejami Ādažu novada domes
Attīstības un informācijas daļā.
Īpaši izveidota žūrija apciemos visas
iedzīvotāju grupas, kas būs pieteikušas savus
projektus. Šo vizīšu laikā tiks lemts gan par
projektu atbilstību kritērijiem, gan par to,
kurus projektus atbalstīt, ja pieteikumu
skaits pārsniegs atbalstāmo projektu skaitu.
Šajā gadījumā svarīgākais atlases kritērijs būs
vietējās dzīves kvalitātes uzlabojumu lielums
un veiksmīgs finansiālais plāns. Visi
atbalstītie projekti to īstenošanai saņems
1000 EUR no KNHM.
Žūrija atbalstīto projektu ideju autorus
apmeklēs arī turpmāk, lai pārliecinātos, vai
projekts tiek īstenots atbilstoši iesniegtajam
aprakstam, un lai izraudzītu dažus projektus, kas, konkursam noslēdzoties, saņems
īpašu atzinības balvu. Visas grupas, kas
īstenojušas projektus atbilstoši iesniegtajam
aprakstam, saņems sertifikātu.
Atgādinām: lai ikvienam interesentam
sniegtu plašāku informāciju par KNHM
fonda piedāvātajām 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 par Latvijā gūto pieredzi
un citiem svarīgiem faktiem potenciālajiem
projektu ieviesējiem stāstīs arī KNHM
fonda pārstāvis Niko Opdams.

IZMAIŅAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA
NODOKĻA MAKSĀJUMOS
Ar 2010.gada 1.janvāri spēkā stājas virkne valsts normatīvo
aktu izmaiņu, kuras prasa veikt nopietnus papildinājumus
nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanā.
Pašvaldība pakāpeniski saņems versijas ar normatīvo aktu
izmaiņās noteikto funkcionalitāti un iespēju veikt nodokļa aprēķinu,
maksāšanas paziņojumu sagatavošanā. VZD janvārī izveidos
pamatsarakstus, kuros uzskaitīs zemes un saimnieciskajā darbībā
izmantojamo ēku un būvju nodokļu objektus un līdz šī gada jūlijamizmaiņu sarakstus, kuros uzskaitīs zemes un saimnieciskajā darbībā
izmantojamo ēku un būvju nodokļu objektu izmaiņas.
Nodokļu maksātājiem, kas sākot ar (01.02.2010.) vēlēsies saņemt
maksāšanas paziņojumu tikai pa e-pastu būs jāveic e-pasta adreses reģistrācija, aizpildot iesnieguma paraugu.
Nodokļu maksātājiem tiks izveidota sadaļa, kurā nodokļa maksātājs varēs pieteikties portālā www.epakalpojumi.lv, lai saņemtu

maksāšanas paziņojumus tikai pa e-pastu, varētu aplūkot programmā NINO sagatavotos maksāšanas paziņojumus, (sākot ar
2009. gadu) kā arī nodokļu maksātāju veiktos un nodokļa administrēšanas programmā reģistrētos maksājumus, (sākot ar 2009.
gadu.)
Maksāšanas paziņojums par zemi un saimnieciskajā darbībā
izmantojamām ēkām un būvēm tiks izsūtīti sākot ar 15.02.2010. g.
Maksāšanas paziņojumi par inženierbūvēm tiks izsūtīti sākot ar
15.03.2010. gadu.
Maksāšanas paziņojumi ēkām, to daļām un telpu grupām
(daudzdzīvokļu mājām), individuālām dzīvojamām mājām ar progresīvo likmi tiks izsūtīti sākot ar 15.06.2010. gadu.
Nekustamā īpašuma nodokļu administratore V. Saleniece
Tālrunis informācijai: 67996458
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Ādažu novada domes lēmumi
2009. gada 22. decembrī
Normunds Breidaks,
Ādažu novada domes priekšsēdētājs

Par precizētā darba uzdevuma apstiprināšanu Ādažu novada teritorijas plānojuma izstrādei
Ādažu novada dome izskatīja precizēto
darba uzdevumu Ādažu novada teritorijas
plānojuma izstrādei atbilstoši institūciju
nosacījumiem, Vides pārraudzības valsts
biroja 28.10.2009. lēmumam Nr. 39 „Par
ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras
piemērošanu” un fizisko un juridisko personu priekšlikumiem un iebildumiem.
1. Izvērtējot faktiskos apstākļus, Ādažu
novada dome konstatēja, ka precizētā darba
uzdevuma pilnveidošana vai noraidīšana
Ādažu novada teritorijas plānojuma izstrādei
nav nepieciešama.
2. Pamatojoties uz Teritorijas plānošanas
likuma 6.panta 4.daļu un 7.panta 6.daļu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas
1.punktu, Ministru kabineta 06.10.2009.
noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 32. un 33.
punktu, Ādažu novada dome nolēma
1. Apstiprināt precizēto darba uzdevumu Ādažu novada teritorijas plānojuma
izstrādei.
2. Lēmumu par darba uzdevuma
apstiprināšanu publicēt laikrakstā „Ādažu
Vēstis” un Ādažu novada domes mājas lapā
www.adazi.lv.
! Par redakcionālu precizējumu
Pamatojoties uz Administratīvā procesa
likuma 72.pantu, kas nosaka, ka iestāde jebkurā laikā var izlabot acīmredzamas pārrakstīšanās kļūdas, ja tās nemaina lēmuma būtību, Ādažu novada dome nolēma
Veikt redakcionālus labojumus Ādažu
novada domes 2009. gada 25. augusta saistošo noteikumu Nr.22 Saistošie noteikumi
„Ādažu novada (pagasta) teritorijas plānojuma 2006. – 2012. (2009.gada grozījumi)
grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas
un apbūves noteikumi” sadaļā „Apbūves
noteikumi” p. 4.30.1. „Vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas”
a ) Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas,
nosakot
5) Aprobežojumi virszemes ūdensobjektu aizsargjoslās: applūstošajās teritorijās aizliegts veikt teritorijas uzbēršanu, būvēt ēkas un
būves, arī aizsargdambjus, izņemot
Aizsargjoslu likuma 37.panta 4) punkta no a)
līdz j) apakšpunktos uzskaitītajos gadījumos,
!

bet 10m platā joslā papildus Aizsargjoslu likuma 1., 2., 3.,4., un 4.prim punktā minētajam
aizliegts 37.panta 5) punkta no a) līdz i)
apakšpunktos uzskaitītajā, izņemot b) apakšpunkta iekavās uzskaitītajos gadījumos.
51) Ciemos gar Lielā un Mazā Baltezera,
Dūņezera, Lilastes ezera un Gaujas upes krastiem tiek noteiktas pa applūstošo teritoriju
robežām, bet ne mazāk kā 50m plata aizsargjosla. Būvlaide galvenajām būvēm noteikta pa
aizsargjoslas robežu, bet ar virszemes ūdensobjekta izmantošanu saistītām palīgbūvēm
(pirtīm, laivu novietnēm) 30 m attālumā no
ūdensobjekta, ievērojot Aizsargjoslu likuma
prasības un Ādažu novada domes 27.05.2008.
apstiprinātos saistošos noteikumus Nr.21
„Par virszemes ūdensobjektu krastu labiekārtošanu un uzturēšanu Ādažu novadā”.
! Par nelikumīgās būvniecības radīto
seku novēršanu Ādažu novada Baltezera
ciemā, nekustamajā īpašumā „Ievlejas”
Dome nolēma
1. Uzlikt par pienākumu zemes gabala
īpašniekam līdz 2010. gada 31. decembrim
pārvietot vai nojaukt nelikumīgi uzbūvēto
ēku īpašumā „Ievlejas” atbilstoši normatīvo
aktu prasībām, būves pārvietošanu vai
nojaukšanu saskaņojot Būvvaldē.
2. Visus ar būves pārvietošanu vai nojaukšanu saistītos izdevumus sedz būves īpašnieks.
3. Lēmuma neizpildes gadījumā administratīvais akts tiks izpildīts piespiedu MK
noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 171.2 noteiktajā kārtībā .
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt
Ādažu novada Būvvaldei.
5. Šo lēmumu var pārsūdzēt viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas
Administratīvajā rajona tiesā.
! Par nelikumīgās būvniecības radīto
seku novēršanu Ādažu novada Baltezera
ciemā, nekustamajā īpašumā „Sniedzes”
Dome nolēma
1. Uzlikt par pienākumu zemes gabala
īpašniecei līdz 2010.gada 31.decembrim
izstrādāt projektu un veikt būvniecības darbus Lielā Baltezera krasta nostiprināšanai
īpašumā „Sniedzes” atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt
Ādažu novada Būvvaldei.
3. Lēmuma neizpildes gadījumā administratīvais akts tiks izpildīts piespiedu MK
noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 171.2 noteiktajā kārtībā.

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas
Administratīvajā rajona tiesā.
! Par nelikumīgās būvniecības radīto
seku novēršanu Ādažu novada Baltezera
ciemā, nekustamajā īpašumā „Freimaņi”
1. Uzlikt par pienākumu nekustamā
īpašuma „Freimaņi” īpašniekam līdz 2010.
gada 31.decembrim izstrādāt sarga mājas,
nojumes tehnisko projektu atbilstoši spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem.
2. Uzlikt par pienākumu nekustamā
īpašuma „Freimaņi” īpašniekam līdz 2010.
gada 31.decembrim izstrādāt projektu un
veikt būvniecības darbus Lielā Baltezera krasta
nostiprināšanai īpašumā „Freimaņi” atbilstoši
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
3. Lēmuma neizpildes gadījumā administratīvais akts tiks izpildīts piespiedu MK
noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 171.2 noteiktajā kārtībā .
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt
Ādažu novada Būvvaldei.
5. Šo lēmumu var pārsūdzēt viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas
Administratīvajā rajona tiesā.
! Par nelikumīgās būvniecības radīto
seku novēršanu Ādažu novada Baltezera
ciemā, nekustamajā īpašumā „Spīguļi”
1. Uzlikt par pienākumu zemes gabala
īpašniecei līdz 2010.gada 31.decembrim
izstrādāt projektu un veikt būvniecības darbus Lielā Baltezera krasta nostiprināšanai
īpašumā „Spīguļi” atbilstoši spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt
Ādažu novada Būvvaldei.
3. Lēmuma neizpildes gadījumā administratīvais akts tiks izpildīts piespiedu MK
noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 171.2 noteiktajā kārtībā.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas
Administratīvajā rajona tiesā.
! Par nelikumīgās būvniecības radīto
seku novēršanu Ādažu novada Baltezera
ciemā, nekustamajā īpašumā „Baltezera
iela 27A”
1. Uzlikt par pienākumu nekustamā
īpašuma „Baltezera iela 27A” īpašniekam
līdz 2010.gada 31.decembrim izstrādāt projektu un veikt būvniecības darbus Lielā
Baltezera krasta nostiprināšanai īpašumā
„Baltezera iela 27 A” atbilstoši spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem.
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2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt
Ādažu novada Būvvaldei.
3. Lēmuma neizpildes gadījumā administratīvais akts tiks izpildīts piespiedu MK
noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 171.2 noteiktajā kārtībā .
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas
Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas iela
6, Rīga).
! Par nelikumīgās būvniecības radīto
seku novēršanu Ādažu novada Baltezera
ciemā, nekustamajā īpašumā „Magoņkrasti”
1. Uzlikt par pienākumu zemes gabala
īpašniekam līdz 2010.gada 31. decembrim
pārvietot vai nojaukt nelikumīgi uzbūvēto
ēku īpašumā „Magoņkrasti” atbilstoši
normatīvo aktu prasībām, būves pārvietošanu vai nojaukšanu saskaņojot Būvvaldē.
2. Visus ar būves pārvietošanu vai
nojaukšanu saistītos izdevumus sedz būves
īpašnieks.
3. Lēmuma neizpildes gadījumā administratīvais akts tiks izpildīts piespiedu MK
noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 171.2 noteiktajā kārtībā.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt
Ādažu novada Būvvaldei.
5. Šo lēmumu var pārsūdzēt viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas
Administratīvajā rajona tiesā.
! Par nelikumīgās būvniecības radīto
seku novēršanu Ādažu novada Baltezera
ciemā, nekustamajā īpašumā „Baltezera
iela 25B”
1. Uzlikt par pienākumu zemes gabala
īpašniekam līdz 2010.gada 1.jūlijam izstrādāt
projektu un līdz 2011.gada 1.jūlijam veikt
būvniecības darbus Lielā Baltezera krasta
nostiprināšanai īpašumā „Baltezera iela 25
B” atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem
aktiem.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt
Ādažu novada Būvvaldei.
3. Lēmuma neizpildes gadījumā administratīvais akts tiks izpildīts piespiedu MK
noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 171.2 noteiktajā kārtībā.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas
Administratīvajā rajona tiesā.
! Par nelikumīgās būvniecības radīto
seku novēršanu Ādažu novada Baltezera
ciemā, nekustamajā īpašumā „Kalnieši”
1. Uzlikt par pienākumu līdz 2010. gada
31.decembrim izstrādāt pirts tehnisko projektu un turpināt būvniecību normatīvajos
aktos paredzētajā kārtībā.
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2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt
Ādažu novada Būvvaldei.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas
Administratīvajā rajona tiesā.
! Par nekustamā īpašuma „VAIVARIŅU
ceļš” pārņemšanu
Dome nolēma
1. Piekrist pārņemt Ādažu novada domes
īpašumā bez atlīdzības nekustamo īpašumu
„VAIVARIŅU ceļš”, Stapriņos, Ādažu
novadā, likumā „Par pašvaldībām”15.panta
pirmās daļas 2.punktā noteiktās funkcijas
īstenošanai, noslēdzot attiecīgu Vienošanos.
2. Uzdot privatizācijas komisijas speciālistam M.Vētram sagatavot Vienošanās projektu par nekustamā īpašuma pārņemšanu
Ādažu novada domes īpašumā bez atlīdzības
15(piecpadsmit) darba dienu laikā no šī
lēmuma spēkā stāšanās dienas, kā arī sagatavot un iesniegt Zemesgrāmatā visus nepieciešamos dokumentus nekustamā īpašuma
„VAIVARIŅU ceļš” īpašuma tiesību reģistrācijai uz Ādažu novada domes vārda.
! Par Rīgas rajona padomes reorganizācijas plāna apstiprināšanu
Dome nolēma piekrist, ka Ādažu novada
dome pārņem Rīgas rajona Sporta iniciatīvu
centru (SIC), reģistrācijas Nr.90001040974,
juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24, Rīga,
saskaņā ar Rīgas rajona padomes reorganizācijas plānu.
! Par pašvaldības iepirkuma komisijas
sastāvu
Dome nolēma
1. Izveidot pastāvīgu iepirkuma komisiju
iepirkumu veikšanai pašvaldības vajadzībām
šādā sastāvā: komisijas priekšsēdētājs D. Popovs
– Domes izpilddirektors; komisijas priekšsēdētāja vietnieks A. Sergejevs – vecākais iepirkumu
speciālists; komisijas locekļi: J. Dundurs – ceļu
ekspluatācijas inženieris; D. Medniece –
Būvvaldes vadītāja; J. Tiļčiks – inženierkomunikācijas tīklu galvenais speciālists; L. Osipova
– Būvvaldes būvinspektore; komisijas sekretārs Dz. Kronbergs – iepirkumu speciālists.
2. Noteikt, ka gadījumos, kad iepirkumi
domāti konkrētai pašvaldības iestādei, komisijas sastāvā iekļaujams šīs iestādes vadītājs
vai tā pilnvarota persona.
3. Noteikt, ka gadījumos, ja pašvaldības
uzņēmumiem ir nepieciešams veikt publisko
iepirkumu, iepirkums tiek organizēts caur
pašvaldības iepirkuma komisiju, komisijas
sastāvā iekļaujot šī uzņēmuma vadītāju vai tā
pilnvaroto personu.
4. Noteikt, ka gadījumos, kad nepieciešama ekspertu līdzdalība komisijā, tie iekļaujami komisijas sastāvā uz konkrēta rīkojuma
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pamata, ko paraksta domes priekšsēdētājs vai
izpilddirektors.
5. Iepirkuma komisijas pieaicinātajiem
locekļiem un ekspertiem par veikto darbu
paredzēt atlīdzību 1-3 Ls/stundā.
6. Komisijai uzdots realizēt „Publiskā
iepirkuma likumā“ noteiktās prasības, izpildot pašvaldības kā pasūtītāja intereses.
7. Atcelt Ādažu novada domes 2007.
gada 25.septembra lēmumu Nr.90 „Par pašvaldības iepirkuma komisijas sastāvu”.
! Par 2009. gada budžeta grozījumiem
Dome nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Ādažu novada domes
budžetā 2009. gadam.
1. Noteikt Ādažu novada domes budžeta ieņēmumu daļu 2009.gadam 6106628 Ls.
2. Noteikt Ādažu novada domes budžeta izdevumu daļu 2009.gadam 6 106628 Ls.
! Par 2009. gada specbudžeta grozījumiem
Dome nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Ādažu novada domes
specbudžetā 2009.gadam
1. Noteikt Ādažu novada domes specbudžeta ieņēmumu daļu 2009.gadam
145743 Ls.
2. Noteikt Ādažu novada domes
specbudžeta izdevumu daļu 2009.gadam
145743Ls.
! Par detālplānojumu īstenošanu
Atļaut īstenot pa kārtām detālplānojumu
Ādažu novada Ādažu ciema nekustamajiem
īpašumiem „Brieži”, „Lielpriedes”, „Pauguriņi”,
„Ilgdimanti” un „Kalmes”, pirmajā kārtā
īstenojot detālplānojumu teritorijai, kas ietver
nekustamos īpašumus „Brieži” un „Lielpriedes”.
! Par Ādažu sporta centra sniegto pakalpojumu maksas noteikšanu
Dome nolēma
1. Apstiprināt Ādažu sporta centrā šādas
sporta sekcijas bērnu un pusaudžu fiziskās
attīstības un veselības veicināšanai un
apstiprināt sporta sekciju trenerus:
1.1. basketbola sekcija – treneri A.
Nerips, A.Krištopans; 1.2. džudo sekcija –
trenere I.Eņģele; 1.3. florbola sekcija – treneris Ģ.Lūsis; 1.4. grieķu – romiešu cīņas
sekcija – treneris V.Zjatkovs; 1.5. futbola
sekcija – treneris V.Iļjins.
2. Noteikt ikmēneša maksu par dalību
sporta sekcijā 6 Ls apmērā no personas.
3. Iegūtos līdzekļus ieskaitīt Ādažu
novada domes budžetā.
4. Maksājumi veicami Ādažu novada
domes norēķinu kontā līdz kārtējā mēneša
20. datumam. 5.Atcelt Ādažu novada domes
2007.gada 23.janvāra lēmumu Nr.2.
! Ar pilnu lēmumu tekstu var iepazīties
Ādažu novada mājas lapā www.adazi.lv.

Ādažu Vēstis
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LĪDZCILVĒKU ATSAUCĪBA
PĀRSPĒJ CERĪBAS

Oktobra sākumā pilsētās, kurās ir Rimi
un Supernetto veikali, izskanēja aicinājums ikvienam līdzcilvēkam ziedot, lai
palīdzētu veseļoties kādam vietējam bērnam ar īpašām vajadzībām. Līdz akcijas
noslēgumam 23. novembrī Ādažu
Supernetto veikalā Evelīnai, meitenītei ar
īpašām vajadzībām, tika saziedoti 955 Ls.
Ādažu iedzīvotāji pelnījuši sirsnīgus
pateicības vārdus par tik lielu summu –
tas ir viens no lielākajiem atsevišķā veikalā savāktajiem ziedojumiem.
Labdarības akcijai visos Rimi un
Supernetto veikalos kopā saziedots 41761
lats.
– Paldies visiem par atsaucību! Mēs esam
patīkami pārsteigti, ka šajos sarežģītajos laikos saziedota tik ievērojama summa.
Pateicoties cilvēku iejūtībai, 59 bērnu ģimenēs ir radušās cerības uz atveseļošanos!

Turpmākajos mēnešos Ziedot.lv sazināsies
ar katru ģimeni un uzsāks palīdzības sniegšanu, – saka Rūta Dimanta, portāla Ziedot.
lv vadītāja.
Kopskaitā 101 Rimi un Supernetto veikalā labdarības akcijas ietvaros cilvēki centušies kopīgiem spēkiem palīdzēt bērniem,
kurus skārusi bērnu cerebrālā trieka vai citas
smagas slimības, kas viņus pavadīs visu
mūžu.
– Mēs esam ļoti aizkustināti un pateicīgi
līdzcilvēkiem par saziedoto. Mēs cerējām,
ka, katrā pilsētā aicinot palīdzēt vietējam
bērniņam, sastapsim pretimnākšanu, bet
saziedotais pārspēj jebkuras mūsu cerības.
Tagad tikai jātur īkšķis, lai katram bērnam
izdotos panākt nepieciešamos veselības
uzlabojumus, – priecājas Zane Eniņa, Rimi
Latvia mārketinga un sabiedrisko attiecību
vadītāja.

Pasākumi Ādažu kultūras namā

Trešdien, 20. janvārī plkst. 13.00
Pensionāru kluba „Optimists” saietā
Uldis Biders ar tēmu
„EKONOMIKA LATVIJĀ”

Sestdien, 30. janvārī plkst. 18.00
Teātra kluba „Austrumu robeža”
komēdija pēc A. Čehova lugu motīviem
„TĀ PRECAS VECPUIŠI”
Lomās: Zane Daudziņa, Juris Lisners,
Ivars Puga un Indulis Smiltēns
Vietas pie galdiņiem rezervējiet laicīgi –
līdz 20.01. – 6.00Ls
no 21.01. – 7.00Ls

!!!

!!!

Interesentus, kuri
ceturtdien, 11. februārī plkst. 19.00,
Latvijas Nacionālajā teātrī
vēlas apmeklēt jauniestudējumu
Māra Zālīte „LĀCIS”,
lūdzam pieteikties un iemaksāt naudu
Ādažu kultūras namā līdz 21. janvārim.
Biļešu cenas: 5.50;6.50;7.00;9.00Ls.

Sestdien, 6. februārī plkst. 18.00
Sadraudzības koncerts
ZIEMAS SADANCIS
Ielūdz vidējās paaudzes deju kolektīvs
„Sānsolītis”
Ieeja – 0.80Ls

Piektdien, 15. janvārī plkst. 19.00
ZIEMAS BALLE
pašdarbniekiem
kopā ar grupu „Rožmalu muzikanti”
!!!

!!!

Tuvākas ziņas pa tālruni 67997171

SOCIĀLAIS DIENESTS PIEDĀVĀ
Ādažu novada domes apmaksātus

FOTO KURSUS
no 2. februāra līdz 12. aprīlim pirmdienās plkst. 18.00 – 21.00.
Pasniedzējs Ojārs Jansons.
Ādažu novadā deklarētajiem iedzīvotājiem iespēja pieteikties pie
mūžizglītības koordinatores Ilzes Strenģes pa tālruni 29443999,
sākot ar 18. janvāri darbdienās no 9.00 līdz 17.00.
Kursu programmu skatīt internetā www.adazi.lv.

2010. gada 15. janvāris

AUTOSERVISS
AICINA UZ
LABDARĪBU
Zanda Lapāne
Laikā, kad svētki jau aiz muguras un
mēs sākam pievērsties vecajam ikdienas
ritmam, laikā, kad apjaušam, ka šis
gads varbūt nebūs tik viegls un līksms
kā aizgājušie, serviss Podniekos ir
nolēmis iepriecināt Ādažu maznodrošinātās ģimenes, palīdzot sarūpēt
tām ikdienā ļoti nepieciešamas lietas.
Servisa pārstāvis Gatis Lapāns atzīst:
„Arī mums kā uzņēmumam šobrīd nav
viegli un mēs izjūtam apkārt esošo ekonomisko situāciju valstī, taču vienmēr
vajadzētu saglabāt to optimismu, kas ir
katrā no mums, un kopīgiem spēkiem
mēģināt virzīties tālāk. Tieši tāpēc mēs
nolēmām iepriecināt sava novada
cilvēkus un tieši tagad, kad Ziemassvētki
un Jaunais gads jau aiz muguras un vairums labdarības projektu beigušies,
sarūpēt ģimenēm visu ziemai nepieciešamo apģērbu, kā arī papildus dāvaniņas
bērniem.”
Serviss aicina ikvienu Ādažu iedzīvotāju atsaukties šim aicinājumam, jo
katram mājās varētu būt kas vērtīgs, kas
stāv, nolikts malā un nav vajadzīgs, bet
citiem cilvēkiem šobrīd ir tik ļoti
nepieciešams. Un ne vienmēr vajag
gaidīt kādu īpašu pateicību, jo labā
sajūta, kāda rodas, dzirdot patiesu un no
sirds teiktu paldies, atsver visu. „Tādēļ
ikviens klients, kas janvārī iegriezīsies
mūsu autoservisā Podniekos, ir laipni
lūgts atvest šādas lietas, kuras mēs ar
prieku nogādāsim cilvēkiem, kam tās
patiesi vajag,” uzsver Gatis Lapāns.
Nākamais gads aizsāksies zem
izaicinošā un enerģiskā tīģera zīmes...
Tādēļ šajā trauksmainajā pārdomu laikā
Podnieku serviss vēlas novēlēt, lai ik uz
soļa mūs visus pavada tīģera izveicība,
nerimstošā modrība un entuziasms, kas
mudina virzīties tikai un vienīgi uz
priekšu. Arī mēs centīsimies iet uz šādu
mērķi, pilnveidojot un uzlabojot klientu
servisu un piedāvājot dažādas akcijas, lai
šis jaunais gads būtu jaunu cerību un
darbu sākums mums visiem!

Ādažu Vēstis
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2009. gads bijis veiksmīgs mazajai aviācijai Latvijā
Ivars Eiduks
Neskatoties uz globālo ekonomisko krīzi,
pagājušajā gadā mazā aviācija Latvijā
attīstījās. Palielinājās lidmašīnu skaits,
kas bāzējas SIA „AvioRīga” piederošajā
Ādažu lidlaukā, kā arī pieauga lidot gribētāju skaits. Pavisam 2009. gadā pilota
licences ieguva un sertifikāciju veiksmīgi
nokārtoja 9 jaunie piloti.
2009. gadā SIA „AvioRīga” nosvinēja
savu otro dzimšanas dienu. Kā jau svētkos,
šajā dienā klātesošie tika visādi izklaidēti un
notika arī dažādu ultravieglo lidmašīnu
parauglidojumi, kuru laikā profesionāli
piloti rādīja, ko spēj nelielie lidaparāti. Bet
paša lidlauka vēsturē svinību dienu turpmāk
atzīmēs kā īpašu, jo tika fiksēts jauns Latvijas
aviācijas rekords ar maksimāli daudzu lidaparātu pacelšanos gaisā pēc iespējas īsākā
laika posmā. Krāšņajā parādē divu minūšu
laikā debesīs aiztraucās 13 lidmašīnas.
2009. gadā tika paplašināta arī starptautiskā sadarbība – SIA „AvioRīga” noslēdza vienošanos ar vācu ultra vieglo lidmašīnu ražotā-

ju „FK lightplanes” par FK9, FK12 un FK14
lidmašīnu pārstāvniecību Baltijas valstīs.
Runājot par paveikto lidlauka infrastruktūras uzlabošanā, jāatzīmē, ka galvenie
paveiktie darbi 2009. gadā ir skrejceļa pagarināšana un jauna lidmašīnu angāra uzbūvēšana. Pagarinātais skrejceļš ir sertificēts, un
tagad tā kopējais garums ir 590 m, kas ļauj

veikt nosēšanos un pacelšanos arī lielākām
lidmašīnām. Savukārt jaunā lidmašīnu angāra „Laveri” būvniecība Ādažu lidlaukā tika
pabeigta pagājušā gada pašā nogalē. Tagad
esošie un potenciālie lidmašīnu un helikopteru īpašnieki var iegādāties tajā vietas savu
lidaparātu uzglabāšanai. SIA „AvioRīga” valdes loceklis Edvīns Vansovičs uzsver: „Jauna

lidmašīnu angāra būvniecība bija tikai loģisks
solis lidlauka tālākajā attīstībā, kā arī pilnīgāka servisa nodrošināšanā mūsu klientiem.”
Lidaparātu īpašnieki var izvēlēties četru
dažādu izmēru vietas, sākot no 96 līdz pat
211 kvadrātmetriem, atkarībā no tā, kādus
un cik lidaparātus paredzēts angārā izvietot.
Arī Ādažu aeroklubam 2009. gads bijis
aktīvs un interesants – kluba biedri un
„AvioRīga” ar savām 14 lidmašīnām piedalījās Tukuma avio šovā,
„AvioRally” 1. posmā „Latvijas Austrumi”
un organizēja „Avio Rallija 2009” otro
posmu „Latvijas Rietumi”, kura ietvaros tika
atbalstīts vienotības skrējiens „Baltijas ceļam
20”, kopā ar lietuviešu lidmašīnām lidojot
virs VIA Baltija ceļa posmā no Cēsīm līdz
Latvijas – Lietuvas robežai. Ādažu lidlaukā
tika organizēts Latvijas aerokluba atklātais
maršrutu čempionāts un Ādažu aerokluba
čempionāts „Ādažu kauss”.
SIA „AvioRīga” un Ādažu aeroklubs
vēlas pateikties visiem draugiem un klientiem, kas bija ar mums pagājušajā gadā.
Būsim kopā arī šogad!

INFORMĀCIJA IEDZĪVOTĀJIEM
Ivans Graudiņš,
Ādažu politiski represēto kluba
priekšsēdētājs

Ar 2009. gada 25. augustu Ādažu novada
domē tika izveidota Politiski represēto
personu statusa noteikšanas, nacionālās
pretošanās kustības dalībnieku statusa
noteikšanas un nelikumīgi represēto personu mantisko jautājumu kārtošanas
komisija 5 locekļu sastāvā: priekšsēdētāja
Kerola Koziola – Ādažu Brīvās Valdorfa
skolas vadītāja, domes deputāte, priekšsēdētāja vietnieks Ivans Graudiņš - Ādažu
novada politiski represēto kluba
priekšsēdētājs, sekretāre Guna Galūza –
Sociālā dienesta sociālā darbiniece,
komisijas locekļi: Māris Vētra – Domes
privatizācijas komisijas speciālists, Elēna
Reinberga – Ādažu vidusskolas skolotāja.
Es gribētu aicināt iedzīvotājus izvērtēt
savu biogrāfiju – varbūt ir pamats pretendēt uz politiski represētās personas statusu,
un vēlos atgādināt par valsts noteiktām
garantijām politiski represētām personām.
Tie ir atvieglojumi nodokļu un nodevu
maksāšanā, pensijas piešķiršanā, atviegloju-

mi medicīniskajā aprūpē un rehabilitācijā
un atvieglojumi sabiedriskā transporta
izmantošanā. To visu reglamentē šādi normatīvie akti:
1. politiski represētās personas statusa
piešķiršanu komunistiskajā un nacistiskajā
režīmā cietušajiem nosaka 12.04.1995.
likums „Par politiski represētās personas
statusa noteikšanu komunistiskajā un
nacistiskajā režīmā cietušajiem”;
2. nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršanu nosaka
25.04.1996. likums „Par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu”;
3. mantas vērtības atlīdzināšanu nelikumīgi represētām personām nosaka
26.05.1992. Ministru Padomes lēmums
Nr.191 „Par Nolikuma par kārtību, kādā
atdodama manta vai atlīdzināma tās vērtība
pilsoņiem, kuru administratīvā izsūtīšana
no Latvijas PSR atzīta par nepamatotu,
grozīšanu”, 30.12.1997. MK noteikumi
Nr.443 „Kārtība, kādā atgūstama manta
vai kompensējama tās vērtība personām,
kurām tā tika atsavināta sakarā ar uzlikto
paaugstināto nodokļu un nodevu nesamaksāšanu vai kuras izvairījās no komunistiskā

režīma politiskajām represijām”, ar tiem
saistītie 08.04.1997. MK noteikumi
Nr.138 „Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa papildu atvieglojumiem
invalīdiem, politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības
dalībniekiem”, kā arī 02.11.1995. likums
„Par valsts pensijām” un 29.09.1992.
likums „Par invalīdu medicīnisko un sociālo aizsardzību”.
Vēl es gribētu pieminēt, ka 2009. gada
oktobra mēnesī Latvijas Politiski represēto
apvienībai tika atzīmēta 20 gadu jubileja.
Pasākuma laikā dalībnieki kavējās atmiņās
un pārrunāja šī laika notikumus. Pieredzēta
gan atmoda ar eiforiju par taisnīguma uzvaru, gan savstarpēji ķīviņi, gan naiva cerība,
ka valsti vadīs gudri un godīgi cilvēki.
Tagad esam sapratuši, ka nekompetenti un
savtīgi valstsvīri „privatizējuši” gandrīz visu
un veido parādus mūsu bērniem. Mēs
nācām pie secinājuma, ka jāaicina tauta būt
aktīvākai politiskos procesos, lai labotu, ko
vēl var.
Ja ir kādi jautājumi un neskaidrības vai
arī priekšlikumi, lūdzu vērsties pie komisijas pārstāvjiem. Mob. tālr. 29811601.

Ādažu Vēstis
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Sirsnīgi sveicieni un labas veselības vēlējumi
janvāra mēneša jubilāriem !
100 gadu jubileju svin

70 gadu jubileju svin

Ksenija Skomorohina

Aleksandrs Cacurs
Panna Kaufmane
Vitālijs Kvitka
Ņina Levalde
Brigita Spandega – Vismane
Tija Straume

85 gadu jubileju svin

Alfrēds Brunovskis
80 gadu jubileju svin

Uldis Kalniņš
Haralds Lezdkalns

Ādažu novada dome

75 gadu jubileju svin

Aija Milda Daģe
Vera Ivancova

2010. gada 15. janvāris

Ādažu novada kultūrizglītības
centrs aicina darbā

MĀKSLINIECISKO
VADĪTĀJU
Galvenie pienākumi:
" vadīt radošo kolektīvu un koordinēt
kultūrizglītības centra darbību;
" organizēt un vadīt kultūras pasākumus
ar pašmāju un ārvalstu mākslinieku
piedalīšanos.
Prasības pretendentiem (-ēm):
" augstākā izglītība kultūras jomā;
" teicamas latviešu un divu svešvalodu
zināšanas;
" labas iemaņas darbā ar datoru (MS
World, Excel, Power Point, kā arī
interneta pārlūkprogrammas);
" radoša pieeja darbam un spēja
uzņemties iniciatīvu;
" labas organizatora dotības un
komunikabilitāte;
" pieredze starptautiska mēroga kultūras
projektu vadīšanā un darbā ar Latvijas
un ārvalstu māksliniekiem.
Mēs piedāvājam:
" darbu augošā un uz attīstību virzītā
iestādē;
" atsaucīgu kolektīvu;
" iespēju pilnveidot un parādīt savas
iemaņas, prasmes un radošo pieeju;
" konkurētspējīgu un motivējošu
atalgojumu.
Vajadzīgās informācijas precizēšanai rakstīt
uz e-pastu kristine.zukovska@adazi.lv vai
zvanīt Kristīnei Žukovskai +371 29239312.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda
līdzfinansētie pro ekti Ādažu vidusskolā
projektu vadītāja
2009. gada nogalē, 11. decembrī, Ādažu novada dome ar Valsts
izglītības attīstības aģentūru noslēdza vienošanos par Eiropas
Reģionālās attīstības fonda projekta „Ādažu vidusskolas
informatizācija” īstenošanu (Nr.2009/0257/3DP/ 3.2.2.1.2/09/
IPIA /VIAA/538). Kopā valstī tiks noslēgtas 114 vienošanās ar
pašvaldībām par 393 projektu īstenošanu visā Latvijā, nodrošinot
izglītības iestādes ar atbilstošu, efektīvu, drošu un uzticamu
informācijas un komunikāciju tehnoloģiju infrastruktūru.
Projekts „Ādažu vidusskolas informatizācija” uzsākts 2010. gada
janvārī un ilgs līdz 2012. gada 31. martam. Projekta ietvaros tiks
veikta lokālā datortīkla attīstība, kā arī iegādāti 26 jauni stacionārie
datori. Līdz ar to Ādažu vidusskola tiks nodrošināta ar atbilstošu
infrastruktūru, kas veicinās plašāku un efektīvāku informācijas un
komunikāciju tehnoloģiju izmantošanu izglītības iestādē, tādējādi
uzlabojot izglītības kvalitāti un efektivitāti. Projekta īstenošanai
plānots ieguldīt 18350,84 LVL, no tiem 85% līdzfinansēs ERAF un
15% – valsts.
Kā jau tika ziņots iepriekš, tiek īstenots arī cits ERAF līdzfinansēts
projekts – „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās

bāzes nodrošināšana Ādažu vidusskolā” (Nr. 2009/0016/ 3DP
/3.1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/003). Projekts tika uzsākts 2009. gada
11. maijā, un kopš tā laika vidusskolā 4 kabineti (fizikas, ķīmijas,
bioloģijas un matemātikas) un 3 laboratorijas tika aprīkotas ar
mēbelēm un žalūzijām, 2 kabinetos atjaunots grīdas segums, kā arī
iegādāta mācību un uzziņu literatūra. Projekts turpinās, un tā
noslēgums plānots 2010. gada 31. oktobrī.

Foto: Inga Zvidra

Inga Zvidra,

