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argumenti
Šī Vējupes teritorija ir
ar skaistiem piežu
kokiem,
zaļā zona tuvējiem
iedzīvotājiem, liela
autostāvvieta to
diemžēl izpsotītu.
vēlos mierīgi pavadīt
savas vecumdienas,
esmu nodzīvojusi šeit
jau 49 gadus
nevēlos izpostītu
dabu
nevēlos, lai tiktu
izpostīta daba,
nocirsti koki,
un esmu pret
autostāvvietu zaļājā
zonā
nevēlos, ka tiek
izpostīta Ādažu zaļā
zona, kas jau tā ir
izpostīta,
nevēlos
autostāvvietu
būvniecību

nav iebildums pret
ēku un telpām
pašreizējo būvju
vietā,
neatbalstu stāvvietu
ierīkošanu zaļajā zonā
nevēlos izpostīt zaļo
zonu
nevēlos lai tiktu
izcirsti koki un
izpostītas meža takas,

ieguvumi/zaudējumi

pamatojums

ierosinājumi

Saglabāt zaļo zonu
šajā teritorijā

Ādažos ir sporta centrs ar baseinu,aerobikas
zāli,cīņu zāli,galda tenisu,saunu.
Tenisa centrs un Veikparks – kas ir tikai pluss.

Sports un aktivitātes ir nepieciešamas,noteikti,atbalstāms,
kā arī vēl papildus centrs un ūdens sports, lūgums,izvērtēt citu
teritoriju šim projektam..

lūdzu izvēlēties sporta būvei piemērotāku vietu,
neskarot zaļo zonu

negatīvi

gribu dzīvot nepiesārņotā vidē, sabiedrība
iegūs piesārņotu vidi, bez zaļās zonas
lielā mērā traucē daudzās automašīnas,
troksnis, satiksme

negatīvi

vēlos dzīvot tīrā drošā nepiesārņotā vidē, un
zaļā zonā

lūdzu izvietot sporta klubu tam piemērotā vietā,
neietekmējot zaļo zonu

ši autostāvvieta aizskar manas intereses uz
klusu,
mierīgu dzīvošanu Ādažu zaļajā zonā, ietekmē
piesārņojumu un troksni Vējupes krastā
Tiek samazināta zaļā zona centrā, kura tā jau
nav pietiekošā daudzumā,
sporta klubs un kafejnīca ir labi, bet
autostāvvietu apkārtnē jau pietiek, domāt ,
ka saglabāt zaļo zonu ir svarīgāk, nevis kā
piebraukt kafejnīvcai pie durvīm,
5 min attālumā ir pietiekami stāvvietu , kur
piebbraukt
zaļās zonas saglabāšana, saudzēsim dabu,
nepostīsim mnežus pie Vējupes
vēlos, lai arī maniem bērniem apkārtne būtu
zaļa, nevis pilna ar izplūdes gāzēm
un pastiprinātu satiksmi

lieli zaudējumi mierīgai dzīvošanai, zaļās zonas samazināšana,
bīstama pārvietošanās jau tagad pa Vējupi, īpaši vasaras
sezonā, izbūvēt iecerēto būvniecību piemērotā vietā,
nebojājot zaļo zonu pie Vējupes krasta

noraidu

negatīvi

negatīvi
negatīvi

negatīvi

zaudēsim zaļo zonu, veikt izbūvi citur

Sporta klubu un kafejnīcu šajā vietā, jā, atteikties no zaļās
zonas stāvvietu dēļ - nē, drīzāk paplašināt esošās stāvvietas
kultūras centra apkārtnē
veikt apbūvi piemērotā vietā
rosinājumus būtu paplašināt blakus esošo ceļu un izveidot
stāvvietas blakus jau esošajam ceļam
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kur var pastaigāties
un ieelpot svaigu
gaisu
esmu par zaļās zonas
saglabāšanu
gribu saglabāt zaļo
zonu Ādažos
iecere neatbilst
iedzīvotāju
komfortam
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nevēlos, klai tiktu
bojāta zaļā zona
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nevēlos, lai tiktu
izcirsti koki
zaļās zonas
saglabāšana
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negatīvi
negatīvi

negatīvi

es neuzskatu ka tur jābūt šāda apjoma sporta
būvei un stāvvietai ne tik
Vides piesārņojums, samazināsies zaļā zona
pie Vējupes

izmantot alternatīvos un jau pieejamos objektus
veiikt apbūvi citā vietā, nepostīt vidi

pagastā ir citas vietas, kur realizēt jūsu ieceri

negatīvi

nesabojājiet vidi, neatbilst komforta zonai,
aizskar iespējas dzīvot zaļā vidē, zaudējumizaļā zona, traucēts miers un lielākas cilvēku
masas
nevēlos, lai gar māju tiktu pastiprināta
transporta plūsma, tiks sabojāta lieliska
brīvā laika pavadīšnas vieta
negatīvi, zudīs zaļā zona

veikt autostāvvietas izbūvi citā vietā

negatīvi

Sabiedrība zaudēs lielu teritoriju zaļās zonas ar
gadu desmitiem augušiem kokiem, kuru vietā droši
vien tiks iestādīti mazi hibrīdkociņi. Vispār kamēr
situācija nav pilnībā stabilizējusies un mēs nezinām
vai vispār pilnvērtigi varēsim izmantot sporta kluba
priekšrocības, šāds projekts, kas paredz likvidēt
zaļo zonējumu, nav pieļaujams.

Esmu izklāstījusi pamatdomu šai būvniecības iecerei
un kā Ādažu iedzīvotājs pilnībā neatbalstu stāvvietas būvnieciebu un
koku izciršanu

negatīvi

jāglabj tas, ko vēl var saglābt

veikt izbūvi citā vietā

Vēlētos izteikt savu viedokli jaunbūves
Vējupes ielas 2 sakarā.
Manuprāt, jaunas un sakoptas ēkas
būvniecība ir atbalstāma un vēlama,
bet ar noteiktiem ierobežojumiem. Ņemot
vērā, ka Vējupes pludmales apkārtnē šobrīd
aktīvi sarosījusies būvniecība un jau tā tuvējā
apkārtne zaudējusi daudz koku tad aicinu
priežu silā neizcirst palpildu kokus,
bet auto novietnes ierīkot gar Vējupes ielu.
Protams, izņemot piegādes transportu un
invalīdu stāvvietas,
kas jānovieto pēc iespējas tuvāk ēkai.
zaļā zona

neagtīvi

Tiks samazināta zaļā zona.

Iesaku, lai būtu plaša zaļā zona - atpūta bērniem un
pieaugušajiem.
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nevēlos, lai tiktu
zaudēta zaļā atpūtas
zona
esmu pret zaļās zonas
iznīcināšanau
Vējupes krastā. Tā ir
vienīgā publiski
pieejamā peldvieta
Ādažu centrā
Ādažu centrā
vajadzīga zaļā zona
un publiski pieejama
Vējupes pludmale
esmu pret zaļās zonas
izpostīšanu
mūsu dzīve nesastāv
tikai no kafeinīcām
vēlos elpot tīru
skābekli
nav pamata izcirst
kokus, ja blakus
atrodas gana liels
stāvlaukums, priekš
auto Ādažu domes
teritorijā
atstāsim vietu arī
bērniem un vecākiem
cilvēkiem
Ir vajadzīga zaļā zona
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Meži ir Pasaules
plaušas! Blakus
gandrīz nepaliks meži
- ar ko mēs elposim?
nevēlos, ka izgriež
zaļo zonu pie
pludmales
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saglabāt zaļo zonu
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tiek zaudēta zaļā zona - atpūtas vieta dabā,
gan vasaras, gan ziemas periodā

Vajadzētu izvēlēties citu vietu, sporta kluba izveidei. Varbūt var
atjaunot jau esošo sporta kompleksu.

negatīvi

atpūtas vietas izpostīšana

Lūdzu izvēlēties citu vietu idejas realizēšanai

neagtīvi

tiks zaudēta brīva pieeja pludmales zonai,
bērniem tiks liegta iespēja izklaidēties

atrast citu vietu

negatīvi

atpūtas vietas izpostīšana

lūdzu atrast citu vietu šai būvniecībai

negatīvi
negatīvi

negatīvi

negatīvi
negatīvi

negatīvi

negatīvi

negatīvi

atrast citu vietu šai celtnei
Negribu, lai cērt kokus. Gribu elpot brīvi.

stāvvietu taisīt citā vietā

aizsargājamā teritorijā nav vajadzīgs sporta
klubs un milzīga stāvvieta, ja blakus ir liels
stāvlaukums

aktīvi izmantot Ādažu domes stāvlaukumu, kurš brīvdienās ir
tukšs. Tieši šajā laikā ir vislielākais cilvēku pieplūdums, tāpēc
nav vajadzības celt jaunu stāvlaukumu, izcērtot simtgadīgas
priedes.

Negriezt kokus. Elpot brīvi bez atgāzēm.
Protams būs zaudējumi! Tā vairs nebūs zaļā
zona. Blakus ir bērnu laukums un pludmale.
Kokiem jābūt obligāti! Nedomāju, ka
cilvēkiem būs patīkami skatīties uz svešu
māju.
Nedrīkst izgriezt zaļo zonu. Atrodoties
pludmalē, nav jāelpo atgāzes.
kafejnīcai jā, stāvvietai nē, koku izciršanai nē.

Taisīt stāvvietu citur.

Atstāt kokus un mežu! Rūpēties par Latvijas dabu, mūsu valsti,
nevis bagātināt savas kabatas, vai lai veicinātu kāda personīgos
labumus un intereses.

Auto stāvietu var uztaisīt citur.
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ir jābūt zaļajai zonai
nevēlos apbūvi un
auto stāvvietu, jo tas
piesārņo vidi.
Autostāvvietu var
būvēt citur.
Ādažu daba ir
jāsaudzē
Nevēlos, ka tiek
apbūvēts Vējupes
krasts
stāvvietu var būvēt
citur
Autosstāvieta ir pie
Ādažu novada domes
, tāpēc tagad nav
aktuāli
Sargāsim Vējupes
krastu
Autosstāvietu pie
domes var izmantot
stāvlaukums veicina
dabas ainavas
neatgriezeniskas
/paliekošas dabiskas
ainavas izmaiņas

negatīvi

tiek degradēta vide
nav veicis jebkāda
veida publicitātes vai
ūdens sporta veidu
veicināšanas
pasākumus novada
teritorijā

negatīvi

nevēlos tur stāvvietu

būvēt citur

negatīvi

Sabiedrība zaudēs zaļo zonu, jo 24
automašīnas ir ļoti daudz.
Sabiedrībai vajadzīga pastaigu un atpūtas
vieta, bez atgāzēm

negatīvi

Nevēlos, ka starp kokiem izvieto 24
automašīnas un izcērt kokus.

Veikt apbūvei piemērotāku vietu.

negatīvi

tikai zaudējumi

Vēlos, lai paliek teritorija Ādažu sabiedrības izmantošanai

negatīvi

Izcirsti koki. Zemē var norakt daudz
nevajadzīgas naudas.

Epidēmijas laikā par to nav ko domāt!

negatīvi

Šeit visam ir jāpaliek

Izvēlieties piemērotāku vietu

negatīvi

negatīvi

Nevēlos, lai braukā tur mašīnas

paredzēt autostāvvietu citā vietā

negatīvi

negatīvi
negatīvi
negatīvi
negatīvi
negatīvi
negatīvi

Izvēlēties objektam piemērotāku vietu

nerealizēt šo ieceri un pārskatīt teritorijas
plānojumu
nav pārliecības, ka neturpināsies nākotnē
teritorijas degradācija un
kā zaudējums ir apšaubāmas nākotnē
iedzīvotāju iespējas realizēt šajā teritorija
citas ieceres, kuras nākotnē var interesēt
Ādažu sabiedrību

45 atbalsta
46 atbalsta
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iedzīvotāji iegūs vēl
vienu aktīvas atpūtas
un izklaides objektu
ļoti laba vieta aktīvai
atpūtai visai ģimenei

1) īpašums Vējupes
ielā 2, 2,3ha platībā
pieder pašvaldībai.
Būvniecības
īstenošana ierobežos
sabiedrības tiesības
un iespējas nākotnē
šajā teritorijā īstenot
citas sabiedrības
interesēm atbilstošas
ieceres un idejas, ko
šajā teritorijā izvietot
un kā to izmantot;
2) būvniecība uz šīs
pašvaldības zemes
nav pieļaujama - nedz
būves/ēkas, nedz
autosstāvietas, jo
veicina dabas
pamatnes
degradāciju un
neatgriezeniskas/
paliekošas dabiskās
ainavas izmaiņas, kas
ierobežo manas, kā
vietējā iedzīvotāja,
tiesības uz dabai
draudzīgu dzīves
telpu.

pozitīvi
pozitīvi

negatīvi

Sabiedrībai paredzami zaudējumi no
būvniecības šajā īpašumā, jo tiek samazināts
šīs Ādažu unikālās vietas izmantošanas
potenciāls nākotnē. Ūdenskrātuves "Vējupe"
krastu apbūve un arvien intensīvāka
izmantošana pasliktina ūdens kvalitāti un
dabas daudzveidības saglabāšanaos. Ir pamats
uzskatīt, ka NĪ nomnieks atbilstoši 2017.gada
konkursa nolikumam un noslēgtajam līgumam
nav izpildījis savas saistības attiecībā uz šī
objekta būvniecību, apsaimniekošanu un
lietojuma mērķi. 4 gadu laikā, ko NĪ nomnieks
nomā šo teritoriju, ir pieļauta teritorijas
degradācija un piesārņojums, tai skaitā notiek
augsnes bojāšana ar frēzēta asfalta klājumu
arī uz koku saknēm, autostāvvietas ierīkošana
strap priedēm. Objektā ir izvietoti un visu
gadu tiek uzglabāti būvmateriāli, kurus
izmanto tikai ziemas laikā, ja uz Vējupes
veidojas droša ledus kārta; tiek veidotas
bioloģisko atkritumu kaudzes un dedzinātas
niedru atliekas, kafejnīcas un nomu punkta
aizmugures siena nokrāmēta ar vecām
mēbelēm un citiem gružiem, kas ir pretrunā ar
Teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumiem un Saistošo noteikumu "Par
teritorijas kopšanas un uzturēšanas"
prasībām. Buru sporta attīstība ūdenskrātuvē
"Vējupe"ir apšaubāma un maz ticama pašas
ūdenstilpnes ģeogrāfiskā izvietojuma, apjoma,
blakus esošās apbūves, pludmales
izmantošanas un citu aktivitāšu uz ūdens
(SUP, veikbords, laivas, u.c.)dēļ. Līdz ar to, ir
saskatāmi ieguvumi pašam NĪ nomniekam,

Būvniecības ieceres (gan ēkas, gan stāvlaukuma) īstenošana
viennozīmīgi un būtiski aizskars Ādažu iedzīvotāju personiskās
un likumiskās intereses. Pašvaldībai ir jāizmanto iespējas
piedāvāt sabiedrībai gan aktīvas atpūtas iespējas, gan dabas
resursu pieejamību, nepieļaujot patstāvīgu ēku un stāvvietu
būvniecību šajā NĪ. Priekšlikumi: 1) nepieļaut pastāvīgas ēkas
būvniecību un stavvietu izbūvi meža teritorijā, bet atstāt lo līdz
līguma beigām kā pagaidu. Mūsdienu būvniecības un
arhitektūras tendences popularizē konteineru ēku veidošanu,
estētiski to noformējot. Pašvaldībai uzdot NĪ nomniekam
uztur;et kārtībā teritoriju. 2) autosstāvvietu izbūvi paredzēt
atsevišķi citā zemes vienībā - piemēram, paplašinot
autosstāvvietu pie Domes ēkas prasīto 24 vietu apjomā
(analoģiski piemērs par stāvvietām citā zemes gabalā ir
realizēts duadzdzīvokļu mājai Ūbeļu ielā 13). Dome varētu
vienoties ar būvniecības pieteicēju par šo stāvvietas izbūvi un
pieļaut pie paša sporta kluba tikai plānotās "stāvvietas
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām" un divas vietas preču piegādei
ar maksimālo stāvēšanas laiku 20 min, gar Vējavas ielas (ielas
sākumā, nogriežoties no Vējupes ielas) sarkano līniju bez
iebraukšanas dziļāk zemesgabalā. 3) Noteikt stāvēšanas
ierobežojumu līdz 20 min. stāvvietās uz Vējupes ielas pie tenisa
kortiem, lai pludmales apmeklētāji varētu izkraut mantas.
Tālākajā Vējupes ielas posmā aiz tenisa kortiem kreisajā pusē
izvietot ceļa zīmi "Apstāties aizliegts", lai nodrošinātu
kājāmgājējiem normālu pārvietošanos dzīvojamajā zonā. 4)
Pludmales un objekta Vējupes ielā 2 apmeklētājiem novietot
automašīnas pie Domes vienā vai otrā centralizētajā
(publiskajā) stāvlaukumā. Citur Latvijā ir līdzīgi piemēri, kur
sabiedriskās atpūtas un izklaides objekts nav apvienots ar
stāvvietām vienā īpašumā (piem. Liepājas pludmalē, Vecrīgā).
5) Jebkāda veida būvniecības darbus atļaujai paredzēt ar
priekšnosacīju (ierakstot līgumā), ka pēc zemes nomas līguma
beigām visas būves un labiekārtojumi pāriet Ādažu novada
domes īpašumā bez atlīdzības, ja vien nomnieks neveic būvju

nevis vietējiem iedzīvotājiem un plašai
sabiedrībai.

48 atbalsta

49 atbalsta

Vienreizēja vieta
kafejnīcai. Un tās nav
tikai manas domas, jo
iegriežoties šeit var
redzēt daudzus
apmeklētājus.
Atbalstu aktīvas
atpūtas un kafejnīcas
būvniecību, jo Ādažu
Vējupes krastā trūkst
sakārtotas
infrastruktūras

pozitīvi

Vēl viena lieliska vieta, kur atpūsties

pozitīvi

sakārtota vide

demontāzu un zemsedzes atjaunošanu 1 mēn. laikā. Tāpat
būvniekam nav tiesību izbūvētās ēkas ieķīlāt vai kā citādi
apgrūtināt ar lietu tiesībām par labu trešajām personām. 6)
Jebkāda veida autosstāvvietu izbūve pieļaujama tikai tad, ja tās
publiski pieejamasar laika stāvēšanas ierobežojumu un tiek
novietotas Vējavas ielas sarkanajām līnijām ar tālāku piekļuvi
sporta klubam ierīkotajām taciņām koka laipu veidā. Tehniski
gar Vējavas ielu iespējams izvietot līdz 6 autosstāvietām, kas
pilnībā būtu pietiekoši, ierīkot 2 stāvvietas cilvēkie ar īpašām
vajadzībām un 4 stāvvietas preču piegādei. 7) Turpmāk jebkāda
veida būvniecības iecerēm, kas paredz publiskās ārtelpas
apbūvi, nozīmīgu ainavisku skatu vietu, pastaigu vietu
teritorijās pieprasīt izstrādāt skatu vizualizācijas no vairākiem
skatiem, tādejādi ļaujot visaptveroši izvērtēt plānotās
būvniecības ietekmi uz publiskās ārtelpas izskatu.

Īstenojot būvniecības ieceri, tiks sakārtota auto novietošana
pie atpūtas vietas - peldvietas.

50 atbalsta
51 atbalsta
52 atbalsta

53 atbalsta
54 atbalsta
55 atbalsta

56 atbalsta

57 atbalsta
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59 atbalsta

60 atbalsta

61 atbalsta

Šobrīd dzīvoju un
strādāju Ādažos.
Kontiki ir mana
atpūtas vieta.
laba ideja interesants projekts
Ādažos atbalstu
attīstību
Atbalstu
infrastruktūras
attīstību Ādažos
Vajag attīstīt skaistu
vidi
Sakopta, skaista vide
ir jāatbalsta
Sportiskas aktivitātes
un sakopta vide ir
atbalstoša
Interesants projekts,
jauka atpūtas vieta vēlos, lai tā attīstītos
jauka vieta ģimenes
atpūtai
Jauka vieta jau
pašreiz. Bieži tur
iegriežos, lai labi
pavadītu laiku ar
draugiem.
sakārtota vide katrā
ciematā un apdzīvotā
vietā, visai
sabiedrībai nāk par
labu
Pati esmu aktīva
sporta un atpūtas
piekritēja. Man ir ļoti
svarīgi, ka brīvdienās
ar ģimeni un
draugiem varu

pozitīvi

Tikai ieguvumi. Cilvēkiem - Ādažniekiem vajag
atpūtas vietu.
ērta un skaista vieta, kuru attīstot būs tikai
ieguvumi

pozitīvi

laba atpūtas vieta ģimenēm

pozitīvi

Autosstāvvieta ir nepieciešama Ādažiem kopumā.
autosstāvvieta ir nepieciešama.
autosstāvietām jābūt, lai automašīnas nav jānovieto zaļajā
zonā

pozitīvi
pozitīvi
pozitīvi

pozitīvi

Veseli, laimīgi cilvēki. Mazāks noziedzības
līmenis
Veselīgs dzīvesveids
Aktīva atpūta - veselīgs dzīvesveids! Aktīvi
cilvēki - veseli cilvēki! Autosstāvvieta tikai
sakārtos nevajadzīgas ar auto saistītas lietas
Ādažu centrā

pozitīvi

Laba laika pavadīšanas iespēja vecākiem ar
bērniem
Vēlos sakārtotu visi, nodrošinot ērtu un drošu
piebraukšanu ar a/m

pozitīvi

Ādažu novads attīstās strauji. Mēs, kas
dzīvojam tuvajā apkārtnē vēlamies sakārtotu
un skaistu vietu, kur atpūsties. Jau tagad
paldies Kontiki par šo iespēju.

pozitīvi

pozitīvi

pozitīvi

tas ir forši
Sabiedrības ieguvumi būs tikai pozitīvi. Es
uzskatu, ka tas ir superīgi, ka ģimenei ar
bērniem, aktīva dzīvesveida piekritēji var
satikties vienā vietā un baudīt atpūtu.
Uzskatu, ka sporta kluba būvniecība noteikti ir
ļoti aktuāla daudz iedzīvotājiem. Kā arī

Tā kā Ādaži ir tuvu Rīgai, ir jādomā par ērtu pārvietošanos

Iedzīvotāju blīvums Ādažu novadā tikai aug. Ir jādomā arī par
ērtu pārvietošanos ar auto.
Autosstāvvietai nevajadzētu būt pat apspriešanos vērtai. Tā ir
nepieciešama Ādažos.
piekrītu autostāvvietas būvei

Autosstāvvieta trūkst jau pašreiz. Auto tiek novietoti haotiski
un apgrūtina satiksmi. Tikai priecāšos, ja ērti un atļauti
novietošu auto pie Kontiki.

sakārtota vide apkārtesošām mājām un to iedzīvotājiem nāks
par labu, jo automašīnas netiks liktas neatļautās vietās
Lai viss šis projekts iedzīvotājiem būtu vēl uzrunājošāks.
Ieteiktu izbūvēt arī auto stāvlaukumu. Tas iedzīvotājiem un
visiem noteikti dos zināmas priekšrocības.
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izrauties no ierastās
pilsētas vides, un
atbraukt atpūsties
ārpus Rīgas.
Manuprāt, šī apbūves
iecere un realizēšana
būs ļoti liels
ieguvums, ne tikai
Rīgas un citu pilsētu
iedzīvotājiem, bet arī
pašiem Ādažniekiem
J piekļuve Vējupei
tiek saglabāta, ar
iespēju pārvietoties
gar Vējupi, man šāda
būve netraucētu.
projekts veicina
vietējo
uzņēmējdarbību,
sakārto atpūtas zonu
un nodrošina aktīvas
atpūtas iespējas
Tas palīdzēs attīstīt
infrastruktūru
Aktīvas atpūtas
iespējas, sakārtota
pludmale, papildus
autosstāvvieta,
sakārtota
infrastruktūra
Sportiskās aktivitātes
Ādažu nov. ikvienam,
sakārtota teritorija
Teritorija ir
piemērota sporta
nomas izveidei,
teritorijas
sakārtošanai, laba
piekļūšana no visām
tuvākajām vietām

kafejnīca pašā Vējupes krastā ir kas ļoti
unikāls un baudāms.

pozitīvi

pozitīvi
pozitīvi

Iespēja iegādāties inventāru, kuru nav plānots
iegādāties un uzglabāt.

Jāsaglabā iespēja pārvietoties gar Vējupi, pa tam atvēlētu taku
gājējiem un velosipēdistiem.

sakārtota vide, kur pieejamas aktīvās atpūtas
iespējas , kafejnīca
Būs tikai ieguvumi, jo tas palīdzēs attīstīt
izklaides un atpūtas jomas

pozitīvi

Sakopta vide, vieta kur vecāki ar bērniem
varēs atpūsties un baudīt gardu maltīti. Ādaži
attīstās un arī peldvietai vajag attīstīties līdz ar
pilsētu. Plašāks aktīvā sporta piedāvājums.
Sportiskas aktivitātes gan ziemā, gan vasarā,
kas uzlabos vispārīgās sportiskās aktivitātes
Ādažu nov., gan pieaugušo, gan ģimeņu vidū.

Neliegt piekļuvi peldvietai, būvniecības laikā neierobežot
Vējupes ielas transporta kustību.
Būvniecības laikā tiktu ievēroti visi drošības pasākumi, kā arī
netraucēt esošo satiksmi Vējupes ielā. Brīvu piekļuvi ūdens
tilpnēm, ievērojot tauvas zonu.

pozitīvi

Nodrošināta autosstāvvieta, kas veidota no
videi draudzīgiem materiāliem, nedegrējot
vidi. Atpazīstamība - sporta interešu un
aktivitāšu vieta, kur pulcēties aktīviem
cilvēkiem.

Būvniecības laikā ievērot visas vides un darba aizsardzības
prasības. Nodrošināt piekļuvi pie ūdens tilpnes.

pozitīvi

Ādažos. Ādažos šī ir
vienīgā vieta, kur
iespējams iznomāt
sporta inventāru gan
ziemas sportam, gan
ūdens sportam
vasarā. Kafejnīca ir
lielisks papildinājums
šim kompleksam.
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atbalstu pārmaiņas
Atbalst Ādažu
attīstību sporta jomā
Ieguvumi novada
jauniešiem
Attīstībai novadā ir
jābūt
Vērtēju pozitīvi
jebkādu ieceri, kas
piedāvā sporta veidus
bērnu un jauniešu
attīstībai
sakārtota vide
Atbalstu vides
sakārtošanu
Atbalstu vides
sakārtošanu
Sakārtota vide!
atbalstu Ādažu nov.
ieceri terases
jaunbūvei

Esmu par atpūtu pie
ūdens, esmu par
airēšanu un burāšanu
Ādažu novadā

pozitīvi
pozitīvi

Pārmaiņas labvēlīgi ietekmē sabiedrību.

pozitīvi
pozitīvi
pozitīvi

pozitīvi
pozitīvi
pozitīvi
pozitīvi
pozitīvi

pozitīvi
pozitīvi
pozitīvi

pozitīvi

Mana ģimene spēs pilnvērtīgāk sportot
Ieceri vērtēju pozitīvi, ieguvumi - dažādība
atpūtas iespējās Ādažu novadā

Ieguvums novadam - cilvēku piesaiste,
izklaides un sporta iespējas
tiks palielinātas atpūtas iespējas
Tiks sakārtota piebrauktuve automašīnām,
sakārtota terase
Tiks sakārtota piebrauktuve automašīnām,
sakārtota terase
Sakārtota vide. Bērnu sporta kluba izveide.
Auto novietne.
tiks pozitīvi ietekmēti bērnu un citu Ādažu
iedzīvotāju atpūtas iespēju

Uzticos būvniekiem

0
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Visu ko izdomājis
uzņēmējs (normas
robežās) ir jāatbalsta
Uzņēmēju atbalstīt
likuma ietvaros
Esmu par
uzņēmējdarbību un
aktīviem cilvēkiem
Nepieciešama
sakārtota un
funkcionāla pilsētvide
Vēl vien lieliska vieta
Ādažos, kur pavadīt
karstās vasaras
dienas
Uzlabos Ādažu
infrastruktūru
Lai pilnveidotu
pludmales izskatu
Visas pārmaiņas ir
nepieciešamas, lai
labiekārtotu
peldvietu un atpūtas
vietu, priekš
cilvēkiem, kuri dzīvo
šajā apvidū
Es atbalstu sporta
kluba un kafejnīcas
ieceri, jo tiks attīstīta
sporta un atpūtas
iespējas Ādažu
novadā
Sporta un atpūtas,
nekad nav par daudz

pozitīvi

ļoti atbalstu burāšanas, airēšanas iespējas
Ādažu novadā

pozitīvi

Visas ieceres ir atbalstāmas

neietekmēs

Neplānoju apmeklēt

Būvniecības laikā padomāt par āra dušām, WI-FI un teritorijas
uzkopšanu
Klusums pēc plkst.21.30

pozitīvi
pozitīvi

pozitīvi

pozitīvi

bezmaksas ūdens pludmales apmeklējums; bezmaksas duša
pēc peldes

Būs pieejama vide, kura būs sakārtota,
funkcionāla. Bērniem un jauniešiem, kur
sportot, vecākiem atpūsties

Obligāti ir nepieciešams risināt un atļaut stāvvietu izbūvi, kā to
paredz spēkā esošie būvnormatīvi

Varbūt jāorganizē būvniecības darbi neaktīvajās pludmales un
Kontiki apmeklētāju dienās?
Veiks būvdarbu norisi darba laikā, lai nakts stundās nav lieku
trokšnu

pozitīvi

Paplašinās klientiem pieejamais izklaižu loks
Būs pieejama publiska stāvvieta, pludmales
apmeklētājiem
Labiekārtošana vienmēr iet par labu, it īpaši
tūristu un atpūtnieku piesaistīšanai novadā

pozitīvi

Sabiedrības ieguvumi varētu būt tikai pozitīvi,
jo būs vairāk vietas, kur novietot auto pie
pludmales. Arī labiekārtotāka pludmales
atpūtas vieta

Lai neaizskartu personas tiesības vai likumiskās intereses,
noteikti ieklausīties cilvēku vēlmēs, un pieņemt lēmumu,
balstoties uz vairākumu, nevis balstoties uz spēcīgāko balsi.
Pārmaiņām ir jābūt, kas visu neapmierinās

pozitīvi

Manuprāt, sabiedrībai būs tikai ieguvumi no
šīs būvniecības ieceres, jo tiks veidotas aktīvās
atpūtas iespējas, plus atpūtas iespējas

Veidojot kādu publisku vietu, tai noteikti ir nepieciešama
stāvvietas pieejamība, lai auto netiktu atstātas ceļmalā,
apgrūtinot lielāku transportlīdzekļu kustību pa tuvāk esošajām
šaurajām ieliņām.

pozitīvi

pozitīvi
pozitīvi

Lēmums jāpieņem balstoties uz balsu vairākumu
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Ādažos pietrūkst
aktīvās atpūtas un
sporta vietas
Laba vieta atpūtai
pēc fiziskām
aktivitātēm
Attīstība ir mūsu
nākotne
Lieliska un mājīga
vieta, lai atpūstos ar
ģimeni, ļoti patiktu, ja
vieta paplašinātos un
attīstītos

pozitīvi

pozitīvi

Būs vairāk vietu un iespēju, pavadot laiku
sportojot. Vide tiks labiekārtota. Cilvēki vairāk
kustēsies

pozitīvi

Jebkura pilsētas attīstība ir pozitīva
Iepriekš tā bija aizaugusi vieta, kura nevienam
nebija nepieciešama. Atbalstu tos, kas dara!

pozitīvi

Būs lielākas atpūtas iespējas

Lai ir ērti piebraukt, paiet. Lai ir apgaismots un labiekārtota
vide

