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DZIESMU UN DEJU SVĒTKU KAROGA PACELŠANA ĀDAŽOS
Astrīda Spilva,
redaktore

Foto: Astrīda Spilva

Svētdien, 30. jūnijā, plkst.13.26 – laikā, kad Ādažos saule bija zenītā – pie
Ādažu kultūras centra tika svinīgi pacelts XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un
XV Deju svētku karogs. Ādažu novada svētku karogā latvju rakstu zīmju vijumā graﬁskā
veidā atspoguļota koru „Jumis” un „Mundus” izvēlētā un iedziedātā mūsu novadnieka
Raimonda Paula dziesma „Sanāciet, sadziediet, sasadancojiet!” ar Jāņa Petera vārdiem,
kas kļuvusi par Ādažu novada Dziesmu svētku zīmi – logo.
Ādažu novadu šajos svētkos pārstāvēs 7 amatiermākslas kolektīvi: jauktais koris
„Jumis” (diriģenti Laura Iesava un Pāvels Veļičko), jauniešu koris „Mundus” (diriģenti Andra
Blumberga un Didzis Soste), vidējās paaudzes deju kolektīvs „Sprigulis” (vadītāja Līga
Lancmane), vidējās paaudzes deju kolektīvs „Sānsolītis” (vadītāja Ināra Mičule), jauniešu
deju kolektīvs „Draugi” (vadītāja Vita Reinbooma), jauniešu deju kolektīvs „Rūta” (vadītājas
Vita Reinbooma un Ināra Mičule), koklētāju ansamblis „Ādažu stīgas” (vadītājas Māra
Jansone-Henkuzene un Anna Veismane), pavisam kopā 174 dalībnieki.
Karogs plīvos mastā līdz pat svētku pēdējai dienai – 7. jūlijam, sagaidot dalībniekus
mājās.

ĀDAŽU SPORTA CENTRS ĪSTENO PROJEKTU „ĀDAŽU SPORTA CENTRA
ĀRA BASKETBOLA LAUKUMA LABIEKĀRTOŠANA”
Inga Pērkone,

Foto: Inga Pērkone

projektu vadītāja
Ādažu sporta centrs 2012. gadā piedalījās biedrības „Gaujas Partnerība”
izsludinātajā atklātajā projektu konkursā pasākuma „Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros un iesniedza tajā projekta „Ādažu sporta centra āra basketbola laukuma labiekārtošana” pieteikumu. Izskatot projekta dokumentāciju,
Lauku atbalsta dienests pieņēma lēmumu par tā apstiprināšanu.
Lai īstenotu projektu ar SIA „SPORTA HALLE” tika noslēgts līgums par āra basketbola
laukuma labiekārtošanas darbiem. Līguma ietvaros šī gada jūnijā basketbola laukumā
506 m2 platībā tika veikta laukuma pamatnes sagatavošana, augšējā slāņa uzklāšana, kā
arī laukuma balto līniju iezīmēšana. Projekta realizācija nodrošinās kvalitatīvu basketbola
spēlei paredzētu vietu, kura būs pieejama gada siltajā laikā visu vecuma grupu Ādažu
novada iedzīvotājiem.
Projekta kopējās izmaksas 12705,00 LVL, no kuriem 9450,00 LVL ﬁnansē ELFLA,
3255,00 LVL – Ādažu novada dome.
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