
Nr. Talkas vieta Koordinatori

1
 Mežaparka ceļa ceļmalas no Kadagas daudzdzīvokļu mājām līdz Lāceņu 
ielai

Eva Mazā  eva@mazais.lv, 29273666

2 Pasaku valstības bērnu vecāku talka, parks aiz b/d Dace Bokta , 26404051 ,  dace.pasakuvalstiba@gmail.com

3

Baltezera ielā tiks atjaunots ziņojuma dēlis un pārkrāsotas pastkastītes, kā 
arī sakopta teritorija abās pusēs  Baltezera ielai posmā no Ezera ielas līdz 
Tallinas šosejai (A1). Talcinieki sakārtos pludmales teritoriju pie Lielā 
Baltezera (Meža iela)un atjaunos izbūvētā bērnu rotaļlaukuma koka daļu 
krāsojumu, kā arī nomainīs nolietotos rotaļelementus. 

Mārtiņš Dundurs 26401384    dundurs.m@inbox.lv

4
"Baltezera fani" sakops Baltezera ciemam pieguļošo meža un Lielā 
Baltezera teritoriju

Gundega Miglava, 29351049, adazi.piv@inbox.lv

5 Upmalas, Gaujas krasti un ciema teritorija, rotaļu laukums Mārcis Celmiņš 26478935 marcis@enfriho.lv

6
Vecā Alderu parka sakopšana kopā ar Satversmes tiesas 
darbiniekiem.

Elita Pētersone 29198099 elita.petersone@adazikultura.lv

7
Kā katru gadu tiks sakopts Mazā Baltezera piekraste blakus sūkņu stacijai 
"Baltezers". Tāpat tiks sakopta mežmala un ceļmala gar Alderu ielu līdz pat 
Tallinas šosejai.

Dace Zariņa, 26380234, dacezarina@gmail.com

8
No Strautkalnu ielas uz abām pusēm līdz Podnieku tiltiņam un uz Garkalnes 
ciema pusi pa Garkalnes ceļu

Oskars Dagilis 29219070 loskars@sekura.lv

9
Savāksim atkritumus Jaunkūlu ielā, posmā no Draudzības ielas līdz 
Plostnieku ielai

Edīte Židele  29246920 edite.zidele@inbox.lv

10
Gaujas aizsargdambis un Katlapu ceļš, kopā ar SIA "Arčers" un 
Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem. Tikšanās pie Ādažu Kultūras 
centra

Iveta Grīviņa, Ādažu novada pašvaldība 29116486

11 Ādažu vidusskola, skolas teritorijas sakopšana Ēriks Kāpostiņš, 26136803 eriks.ek@inbox.lv

12
No veikala Elvi gajeju parejas, lidz Statoil apvedcelam, Staprinu ciemata 
apkartni.Nepieciesami apm 20 maisi.

Anžela Lisenko  29860163 anhela.lisenko@gmail.com

13 Ataru ciems un Ataru ezera apkārtne Gundars Bojārs  26555524  gundarsb@telenet.lv

14 Āņu ciems , ceļš no Āņiem uz Pleskavas šoseju

15
Veiksim Kreiļu ezera apkārtnes un Eimuru ceļa malu sakopšanu. Ierašanās 
ar saviem darba rīkiem. Visi laipni aicināti piedalīties. P.S. Līdzi var paņemt 
groziņu ar desiņām un gardumiem, pēc talkas būs pikniks

Jānis Bērziņš  26390009 berzinsch@inbox.lv

16

Plānojam sakopt teritoriju pie Dūņezera krasta un ap to. Savāksim vecas 
lapas, zarus un sakopsim teritoriju, lai cilvēkiem būtu patīkami doties 
makšķerēt un atpūsties. Plānojam būt ap 20 cilvēkiem un sakopt teritoriju 
15ha platībā talka pie ūdens,talciniekiem tiks piedāvāta maltīte,talkas vietā 
skanēs mūzika/ notiks dziedāšana,talciniekiem būs iespēja 
grābt,talciniekiem tiks piešķirti darba cimdi,talkas vietā notiks izklaides 
pasākumi

Edgars Kelers 25637295  edgars.kelers@gmail.com

17

Sakopsim Garkalnes ciemu un iztīrīsim taku līdz Gaujai. Talkas laikā  
varīsim zupu un talciniekiem būs sportiski izklaidējošas aktivitātes.  Talkas 
sākums 10:00, tiekamies pie Garkalnes sporta laukuma. Talku organizē 
biedrība Garkalnes Olimpiskais Centrs.

Biedrība Garkalnes olimpiskais centrs, Jānis Vaivads  29135045
janis.vaivads@apollo.lv

  

18 Gaujas krasta sakopšana bijušajā armijas teritorijā Māris Arnavs  25888789 marisarnavs@gmail.com

19 Stapriņu ciema pieguļošā teritorija Linda Lancmane   26341241 linda.lancmane@gmail.com

20
Latvijas Zemnieku savienības Ādažu grupa aicina uz Baltezera kanāla 
sakopšanas talku. Pulcēšanās 10,00 pie Alderu zīmes braucot no 
Podniekiem, un Alderu pludmalē

Sandra Bukovska  26768912 bukovskasandra75@gmail.com

21 Ceļa posms pa labi aiz pieturas Jaunkūlas kurš sved uz Alderiem Inga Aizpurīte 29265180  inga.aizpurite@inbox.lv

22 Krastupes iela,  Dadzīšu pludmale, organizē biedrība "Zaļi Ādaži" Raitis Kubuliņš 29427774 kubulins2@gmail.com

23
Jaunieši aicina sakārtot Kadagas sporta un spēļu laukumu. Tikšanās 10,00 
pie Kadagas veikala

Emīls Bogoudinovs 26340698 emilsbogoudinovs@inbox.lv

24 Teritorijas savākšana ap garāžu kooperatīvu Jānis Beķers 29834869 janisbekers@gmail.com

25
Teritorijas savāksāna ap dzīvojamajām mājām, bērnu laukumos un piemājas 
mežā.

Jānis Beķers 29834869 janisbekers@gmail.com

26 Meiju krastmalas zemes gabala sakopšana Ernests Dreimanis   26593039 dreimanis@inbox.lv

27 Smilškalnu ceļa malu sakopšana Jutta Ruka 29147449 jutta.ruka@gmail.com

28 Draudzības ielas gals pie Kaula tiltiņa Ivars Muzikants  29227124
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