
Ādažu vidusskolas atbalsta biedrība aicina atbalstīt  

skolas observatorijas atjaunošanu 

Jūs katrs būsiet pamanījuši, ka virs skolas paceļas tornis ar 

apaļu kupolu. Latvijas mērogā tā vēl aizvien ir ļoti unikāla 

celtne, jo savulaik tā tika celta kā Latvijas pirmā skolas 

observatorija, kas tika atklāta 1988.gada 14.oktobrī. Gadu 

gaitā mūsu skolas observatorija ir zaudējusi cīņā ar laiku, un 

jau vairāk nekā 20 gadu tā vairs nedarbojas. Lai mūsu 

bērniem atkal būtu iespēja lūkoties zvaigznēs un pavisam 

praktiskā veidā apgūt vairākas būtiskas ar mācībām saistītas 

lietas dabā, Ādažu vidusskolas atbalsta biedrībai (ĀVAB), 

Vidusskolas vecāku padomei un skolai ir dzimusi ideja 

atjaunot mūsu skolas observatoriju. 

Iespējams, šī iecere izklausās tikpat nesasniedzama kā zvaigznes, bet notiekošais liek domāt ko citu. No 

viena cilvēka idejas un ziedojumiem Ādažu vidusskolas atbalsta biedrībai ar norādi „skolas astronomijas 

centram” pirms vairākiem mēnešiem observatorijas atjaunošana ir kļuvusi par veselas domubiedru grupas 

un skolas kvēlāko ideju. 

Ziemas tumšajos mēnešos skolas observatorijas tornī esam kāpuši vairākas reizes gan ar būvniekiem, gan 

astronomijas pārzinātājiem. Esam pētījuši vēstures materiālus, devušies raudzīties debesīs uz Suntažu 

observatoriju un atkal nonākuši pie tā paša secinājuma. Tas ir iespējams arī pie mums!  

Pavisam īsā laikā mums ir izveidojusies skaidra vīzija un finansiālo ieguldījumu aplēses par to, kādā secībā 

un ko varam darīt, lai ideja īstenotos. Ja zvaigznes būs vēlīgas, Ādažu vidusskolā observatorija varētu 

atsākt strādāt jau pēc 2-3 gadiem. Ar fotogrāfijām no Ādažu observatorijas un plāniem varat iepazīties 

Ādažu vidusskolas mājaslapas sadaļā „Vecāku padome” (skat. 5. Sēdes prezentācijas): 

http://www.adazuvidusskola.lv/Vecaku_padomu.htm 

Šobrīd meklējam "traku" (tikai labā nozīmē) cilvēku - potenciālo observatorijas vadītāju. Neticami, bet 

savā pazīstamo lokā vien esam apzinājuši vairākus, kurus šis projekts uzrunā. Pārsteidzoši, cik daudz mūsu 

vidū ir astronomijas izglītību ieguvušo, kas, šķiet, tieši šādu iespēju ir gaidījuši! 

Šīs brīnišķīgās idejas pārņemti vēršamies pie Jums ar lūgumu atbalstīt un balsot par šo projektu. Ziedojiet 

vecāku biedrībai 1 eiro (varat arī vairāk) un mēs zināsim, ka mums ir Jūsu „par”. Tas mums un arī 

pašvaldībai būs apliecinājums un neapstrīdams arguments šo projektu virzīt un atbalstīt kā vienu no 

svarīgākajiem.  
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