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Aivars Dundurs,
projekta koordinators

Drīzumā tiks pabeigti ES Kohēzijas fonda 
līdzfinansētā ūdenssaimniecības projekta 
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīs tība 
Ādažos” 1. kārtas būvdarbi, kas ļaus ievēroja-
mi palielināt centralizētās ūdens apgādes un 
kanalizācijas pakalpojumu pārklājumu Ādažu 
ciemā.

Pirmajā kārtā, kas tika uzsākta 2009.gadā, ietilpst 
rekonstruētās attīrīšanas ietaises, no jauna izbūvēti 
4,8 km kanalizācijas tīkli un 1,4 km ūdensapgādes 
tīkli. Ūdens apgādes tīklos nomainīti 40 aizbīdņi un 
rekonstruēti tīkli 200 metru garā posmā, savukārt 
kanalizācijas tīklu rekonstrukcijā tika ietverti 1,3 km, 
kas samazinās avāriju skaitu. 

Nozīmīgs būvdarbu apjoms ir arī 5 kanalizācijas 
pārsūknēšanas staciju rekonstrukcija un 2 jaunu staci-
ju izbūve.

Lai paaugstinātu Ādažu ciema drošību ugunsgrē-
ku gadījumos, ūdensapgādes tīklos tika nomainīti 15 
ugunsdzēsības hidranti, kas nodrošinās pilnvērtīgu 
ūdens ņemšanu ugunsdzēsības vajadzībām.

Projekta iepirkumu procedūras rezultātā tika 
ietaupīti finanšu līdzekļi, kas ļauj Būv niecības 2.kārtā 
realizēt pasākumus Ādažu novada ūdenssaimniecības 
stratēģiskā plāna izpildei, izbūvējot jaunus ūdensap-
gādes un kanalizācijas tīklus. Palielinot tīklu pārklāju-
mu tiks, nodrošināta nepieciešamo pakalpojumu pie-
ejamība.

SIA „Ādažu Ūdens” saskaņā ar Ādažu novada teri-
torijas plānojumu ir izstrādājis ūdenssaimniecības 
attīstības plānu un tehniski ekonomisko pamatojumu 
2011.- 2018. gadam. Vides un reģionālā attīstības 
ministrijā ir iesniegts pieteikums par 2. kārtas 
Būvniecību, kurā paredzēts iekļaut arī Kadagas un 
Stapriņu ciemu ūdenssaimniecības tīklu attīstību, pie-
saistot ietaupīto Kohēzijas fonda līdzfinansējumu.

Jau līdz 2012. gada beigām paredzēts kardināli 
uzlabot dzeramā ūdens attīrīšanas sistēmu Kadagā, 
izbūvējot jaunas ūdens attīrīšanas iekārtas un daļēji 
rekonstruējot tīklus. Šīs iekārtas paredzēts uzstādīt ēkā 
Kadagas ūdensgūtnes teritorijā. Pašreizējās ūdens ana-

līzes norāda par paaugstinātu dzelzs saturu ūdenī, kas 
iegūts no artēziskajiem urbumiem. Jauno automatizēto 
attīrīšanas iekārtu tehnoloģija nodrošinās ūdens attīrī-
šanu no metālu piemaisījumiem un duļķainības. Pie 
attīrīšanas iekārtām izbūvēs arī jaunu 208 m³ ietilpīgu 
rezervuāru dzeramā ūdens uzkrāšanai un rekonstruēs 2 
artēziskos urbumus.

Ūdenssaimniecības attīstības pasākumos Kadagā 
iekļauta arī maģistrālā ūdensvada rekonstrukcija, kas 
nodrošinās ūdens kvalitātes saglabāšanos posmā no 
ūdens padeves  vietas līdz patērētājam.

Kopumā 2. būvniecības kārtā līdz ar tīklu izveidi 
tiek paredzēta divu kanalizācijas pārsūknēšanas staci-
ju rekonstrukcija un vienas jaunas stacijas būvniecība.

Ādažu ciemā, Krastupes ielā savukārt tiks izbūvēta 
2. pacēluma ūdens sūkņu stacija ar diviem jauniem 
ūdens rezervuāriem, kas nodrošinās stabilu spiedienu 
ūdensapgādes tīklā un atbilstošu ūdens kvalitāti.

Projekta ietvaros Kohēzijas fonda un valsts budže-
ta finansējuma saņēmējs ir SIA „Ādažu Ūdens”, savu-
kārt projekta koordināciju veic Ādažu pašvaldība, bet 
projekta administratīvo, tehnisko un vadības  uzrau-
dzību nodrošina Vides un reģionālās attīstības minis-
trija. 
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Inga Pērkone,
projektu vadītāja

2010. gadā Ādažu novada dome biedrībā „Gaujas 
Partnerība” iesniedza 4 LEADER pro jektu iesniegumus 
biedrības izsludi nātajā atklātajā konkursā Lauku 
attīstības programmas 2007. – 2013.gadam 1.kārtā, 
no kuriem 2 tika īstenoti Ādažu mākslas un mūzikas 
skolā un 2 – Ādažu vidusskolā.

Projekta „Mūzikas instrumentu iegāde 
Ādažu mākslas un mūzikas skolā” ietvaros skola 
iegādājās vairākus mūzikas instrumentus – pianīnu, 
flautu, trompeti, čellu un akustisko kokli –, jo bija 
svarīgi papildināt un atjaunot skolas mūzikas instru-
mentu bāzi, kas dos iespēju turpināt aizsākto mūzi-
kas izglītības apguvi pašreiz esošajiem 223 mūzikas 
programmas audzēkņiem, uzņemt jaunus audzēk-
ņus, kā arī arvien vairāk piedalīties skatēs un kon-
kursos. Projekta kopējās izmaksas 5744,99 LVL, no 
kuriem 3503,20 LVL finansē ELFLA, 2241,79 LVL – 
Ādažu novada dome.

Lai sekmētu jaunāko tehnoloģiju izmantošanu 
mācību procesa nodrošināšanā, tika īstenots pro-
jekts „Aprīkojuma iegāde un uzstādīšana 
Ādažu mākslas un mūzikas skolas mākslas un 

mūzikas valodu klasē”. Projekts paredzēja inter-
aktīvās tāfeles, projektora un portatīvā datora iegā-
di,  uzstādīšanu  un ievadapmācību Ādažu mākslas 
un mūzikas skolas mācību procesa nodrošināšanai. 
Līdz tam šādas modernas tehnoloģijas skolā nebija 
pieejamas un tas ierobežoja skolotāju darba kvalitā-
tes atbilstību mūsdienu audzēkņu vajadzībām. 
Projekta ieviešana turpmāk dos iespēju kultūrizglītī-
bu padarīt mūsdienīgāku, tādējādi veicinot pēc 
iespējas lielākas sabiedrības daļas iesaistīšanos kul-
tūrizglītības procesos. Projekta kopējās izmaksas 
2375,34 LVL, no kuriem 1460,25 LVL finansē ELFLA, 
915,09 LVL – Ādažu novada dome.

Projekts „Ādažu vidusskolas piecu mācību 
priekšmetu kabinetu aprīkošana ar stacionā-
riem projektoriem” tika īstenots, lai veicinātu jau-
nāko tehnoloģiju izmantošanu kultūrizglītības prog-
rammu formālajos un neformālajos izglītības proce-
sos Ādažu vidusskolā. Projekta ietvaros 5 dzimtās 
valodas un literatūras kabineti tika aprīkoti ar stacio-
nāriem projektoriem, nodrošinot to darbībai nepie-
ciešamo aprīkojumu un vienu portatīvo datoru, kā arī 
attiecīgajos kabinetos uzstādītas žalūzijas. Skolotāji, 
izmantojot jaunās iespējas, varēs vadīt interaktīvas 

stundas un skolēniem saistošākas lekcijas (pieslēgties 
bibliotēku un muzeju mājas lapām, uz ekrāna proji-
cēt dažādu mākslas darbu un gleznu reprodukcijas, 
izmantot interaktīvas spēles, dažādot uzdevumus, 
izmantot jaunas mācību metodes, izmantot skolēnu 
veidotos projektus, sazināties ar citu skolu skolēniem 
un lektoriem, organizēt dažādus pasākumus u.tml.). 
Projekta kopējās izmaksas 5141,54 LVL, no kuriem 
3160,79 LVL finansē ELFLA, 1980,75 LVL – Ādažu 
novada dome.

Ādažu vidusskolas skolēniem un citiem intere-
sentiem pieejamās Ādažu vidusskolas aktu zāles 
labiekārtošanai dažādu mācību un sabiedrisko akti-
vitāšu norisei, tika īstenots projekts „Ādažu vidus-
skolas stacionāru gaismas aprīkojumu un 
apskaņošanas aparatūras iegāde un uzstādī-
šana aktu zālē”. Tā ietvaros aktu zālē tika uzstādīts 
stacionārs gaismas tehnikas aprīkojums, kā arī 
apskaņošanas aparatūra. Īstenojot projektu, tika vei-
cināta Ādažu vidusskolas aktu zāles pielāgošana 
sporta, atpūtas, mācību un kultūras pasākumu vaja-
dzībām. Projekta kopējās izmaksas 5782,14 LVL, no 
kuriem 3554,59 LVL finansē ELFLA, 2227,55 LVL – 
Ādažu novada dome. 
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