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Ievads 

 

Viena no pašvaldības funkcijām ir darba ar jaunatni (jaunieši no 13 – 25 gadu vecumam) 

plānošana un īstenošana.  

Ādažu novads ir viena no visstraujāk augošajām teritorijām iedzīvotāju skaita ziņā Latvijā. 

Pēdējo 10 gadu laikā deklarēto iedzīvotāju skaits Ādažu novadā ir palielinājies par 26 %, 

sasniedzot 11576. Pēc  Iedzīvotāju uzskaites dienesta datiem 07.09. 2017. novadā bija deklarēti  

1417 jaunieši vai 12,5 % no novadā deklarēto iedzīvotāju skaita. Plānots, ka 2019.gadā Ādažu 

novadā dzīvos vismaz1755 jaunieši, kuru saturīgu brīvā laika pavadīšanu  esošā infrastruktūra 

nespēs nodrošināt. Ņemot vērā  iedzīvotāju pozitīvu migrācijas saldo un jauno ģimeņu īpatsvaru 

novadā, jau šobrīd ir nepieciešams  veikt darbības, lai paplašinātu infrastruktūru,  ko savā 

brīvajā laikā izmantos jaunieši, tostarp attīstīt  jauniešu aktīvās atpūtas infrastruktūru. 

 

Koncepcijas mērķis ir veicināt veselīgu un sportisku jauniešu attīstību, nodrošinot tiem 

pastāvīgi pieejamu aktīvās atpūtas parku infrastruktūru brīvā laika treniņiem un pasākumiem. 

 

Koncepcijas mērķis atbilst Attīstības programmas Rīcības programmas vidējā termiņa 

prioritātes VTP3 “Sakārtoti īpašumi pašvaldības funkciju nodrošināšanai, sakārtota un 

pievilcīga vide” uzdevuma “U3.1.5: Attīstīt rotaļu, sporta un atpūtas laukumus” pasākumam 

“3.1.5.6. Koncepcijas izstrāde jauniešu aktīvās atpūtas parka ierīkošanai Ādažos”. 

 

Koncepcija izstrādāta saskaņā ar Ādažu novada domes attīstības programmu 2016.-

2022.gadam,  Ādažu novada publiskās ārtelpas koncepciju, Ādažu novada sabiedrības veselības 

veicināšanas koncepciju, Ādažu novada jaunatnes politikas rīcības virzieniem un 

sagaidāmajiem rezultātiem 2017.-2022. gadam, Ādažu novada sporta attīstības stratēģiju 

(2016.-2022). 

 

 

Esošā situācija 

 

Saskaņā ar Ādažu novada publiskā ārtelpas koncepciju, visa novada ārtelpa ir iedalīta aktivitāšu 

teritorijās, t.sk., arī sabiedrisko aktivitāšu teritorijās, kas ir vietas, kur iedzīvotāji, tostrap 

jaunieši dodas savā brīvajā laikā, nemērojot tālu ceļu. Tradicionāli tās ir cieši saistītas ar 

kultūras un sporta objektiem, tiem pieguļošo teritoriju, kā arī ar daudzdzīvokļu māju pagalmiem 

un privātmāju apbūves kvartāliem.  

Jauniešu aktīvās atpūtas teritorijas ir viens no sabiedrisko aktivitāšu teritoriju izmantošanas 

veidiem. Ņemot vērā, ka jauniešu skaits novadā strauji pieaug, kas vēlas aktīvi pavadīt savu 

brīvo laiku, pieaug nepieciešamība pēc jauniešu aktīvās atpūtas infratsruktūras izveidošanas un 

attīstīšanas novadā. 

Ādažu novada publiskās ārtelpas koncepcijā tika apzinātas pieejamās nekomerciālās 

sabiedrisko aktivitāšu teritorijas, definējot tās pēc aktivitāšu veidiem un lietotāju vecuma 

grupām.  

Šobrīd pieejamās nekomerciālās vietas jauniešiem aktīvajai atpūtai ir sportisko aktivitāšu 

laukumi:  

- Ādažu sporta centra laukumi un Ādažu vidusskolas stadions; 

- multifunkcionālais sporta laukums pie Valdorfa skolas; 

-- Kadagas basketbola laukums; 

- Kadagas hokeja laukums; 

- jaunais Kadagas jauniešu aktīvās atpūtas laukums ar futbola un pludmales volejbola 

laukumu un vingrošanas rīkiem.; 

- “Ūdensrožu parka” teritorija Kadagā ar skriešanas un pastaigu takām un šķēršļu joslu ; 
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- Garkalnes sporta laukums  un hokeja laukums; 

- Ataru sporta laukums; 

- Upmalu pludmales volejbola laukums; 

- Strautkalnu sporta laukums. 

Šobrīd tiek būvēta BMX trase Kadagā, kur būs iespēja jauniešiem nodarboties ar velosporta 

veidiem brīvajā laikā. 

Teritorijas izpētes apsekošanas laikā daudzdzīvokļu mājas iekšpagalmā Pirmā ielā 21, Ādažos, 

tika apzināti basketbola laukuma elementi, taču laukums kopumā nav piemērots sportiskām 

aktivitātēm. 

Esošie aktivitāšu laukumi ir sporta laukumi ar minimālu speciālo iekārtu aprīkojumu, kas aptver 

tradicionālos sporta veidus – futbols, basketbols, volejbols. Ādažu novada teritorijā nav šobrīd 

piemērotu teritoriju, kur jauniešiem būtu iespējams droši pārvietoties ar velosipēdiem, 

skrituļslidām, skrituļdēļiem, iemēģināt klinšu kāpšanas iemaņas, kā arī nodarboties ar pēdējos 

gados aktuāliem kļuvušiem tādiem aktīvās atpūtas virzieniem kā parkūrs, ielu vingrošana u.c. 

Saskaņā ar Publiskās ārtelpas koncepcijā iekļauto rotaļu un aktīvās atpūtas laukumu 

klasifikāciju, katrā blīvākā apdzīvojamā teritorijā vēlams nodrošināt pieejamus aktivitāšu 

laukumus gan jauniešiem, gan jaunākiem bērniem un viens no galvenajiem faktoriem, lai 

aktīvās atpūtas laukumi tiktu apmeklēti ir: tā sasniedzamības laiks, laukuma izmērs un 

aktivitātes, ko var veikt šajā laukuma (skatīt 1.1. attēlu). 

Jauniešu aktīvās atpūtas laukumi būtu jāveido un jāattīsta Ādažu novada lielākajos ciemos kā 

sporta laukumi, ar sasniedzamību ne vairāk kā 15 min. attālumā a kājām vai pārvietojoties ar 

nemotorizētajiem pārvietošanās līdzekļiem. 

 

1.1. attēls 

 

 

Avots: Ādažu novada publiskās ārtelpas koncepcija. 

 

Izvērtējot novada lielāko ciemu – Ādažu, Kadagas, Garkalnes ciemu esošo atpūtas teritoriju 

sasniedzamības shēmas secināms, ka esošie rotaļu laukumi un mazie sportisko aktivitāšu 

laukumi atbilst TUVIENES rotaļu un sportisko aktivitāšu teritoriju tipiem. Savukārt jauniešu 

aktīvās atpūtas parks pēc klasifikācijas būtu definējams kā apkaimes aktivitāšu teritorija ar 
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aprīkotiem speciāliem sporta laukumiem un iespējām pārvietoties ar kādu no nemotorizētajiem 

pārvietošanās līdzekļiem. 

Ādažu ciemā lielākā sasniedzamības attālumā ir pieejami Ādažu vidusskolas un Ādažu Brīvās 

Valdorfa skolas sporta laukumi, kas pēc aprīkojuma un pieejamajām aktivitātēm atbilst jauniešu 

aktīvās atpūtas funkciju nodrošināšanai, bet ņemot vērā, ka mācību iestāžu apkārtne ir daļēji 

slēgta teritorija, minētie laukumi nav pastāvīgi pieejami brīva laika pavadīšanai. 

Citi jau no pieminētajiem jauniešu aktīvās atpūtas sportisko aktivitāšu laukumiem ir nelieli un 

nav piemērojami plašām aktīvās atpūtas aktivitātēm (1.pielikums). 

 

 
  



 
5 Ādažu novada jauniešu aktīvās atpūtas parka koncepcija 

Mērķis un rīcības virzieni 

KONCEPCIJAS MĒRĶIS: veicināt veselīgu un sportisku jauniešu attīstību, nodrošinot 

tiem pastāvīgi pieejamu aktīvās atpūtas parku infrastruktūru brīvā laika treniņiem un 

pasākumiem. 

 

Ādažu novada pašvaldība atbalsta šādus 3 rīcības virzienus: 

1. Jauniešu aktīvās atpūtas parka infrastruktūras izveidošana un attīstība novadā. 

2. Sadarbības veicināšana ar jauniešiem, sporta organizācijām, biedrībām un sporta 

klubiem, kas aktīvi darbojas aktīvās atpūtas un  sporta jomā, kā arī ar blakus esošajiem 

novadiem.  

3. Regulāra jauniešu aktīvās atpūtas pasākumu organizēšana un attīstīšana novadā. 

 

 

1. rīcības virziens: Jauniešu aktīvās atpūtas parka infrastruktūras attīstība novadā 

Izveidot un attīstīt jauniešu aktīvās atpūtas infrastruktūru novadā, veidojot jaunus aktīvās 

atpūtas infrastruktūras objektus novada ciemos ar iespējami plašāku aktivitāšu klāstu. 

No 2018.-2022. gadam izveidot vismaz divus jaunus jauniešu aktīvās atpūtas infrastruktūras 

objektus novadā. 

 

Ieteicamie pasākumi un aktivitātes: 

- Izveidot darba grupu jauniešu aktīvās atpūtas infrastruktūras projektu sagatavošanai un 

īstenošanai novadā. 

- Izvērtēt iespējamās vietas jauniešu aktīvas atpūtas infrastruktūras objektu izveidei 

novadā, ņemot vērā ieteicamās vietas saskaņā ar 2. pielikumu. 

- Apmeklēt citas pašvaldības, tikties ar pašvaldību pārstāvjiem, kas pēdējos gados ir 

izbūvējuši aktivitāšu teritorijas jauniešiem, iepazīties ar labākas prakses piemēriem. 

- Organizēt tikšanās ar ražotājiem un piegādātājiem, kas piedāvā aprīkojumu jauniešu 

aktīvās atpūtas parku izbūvei. 

- Sagatavot tehnisko dokumentāciju aktīvās atpūtas parka infrastruktūras objektu 

īstenošanai. 

- Jauniešu aktīvās atpūtas parka infrastruktūras projektu īstenošana. 

 

 

2. rīcības virziens: Sadarbības attīstīšana ar jauniešiem, sporta organizācijām, biedrībām 

un sporta klubiem, kas aktīvi darbojas aktīvās atpūtas un sporta jomā, kā arī ar 

blakus esošajiem novadiem.  

 

Ieteicamie pasākumi un aktivitātes: 

- Organizēt tikšanās ar novada skolu jauniešiem, veikt aptauju skolās dažādu vecumu klašu 

grupās,  “prāta vētru” diskusijas un forumus ar jauniešiem par vēlamajām brīva laika un 
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aktīvās atpūtas pavadīšanas aktivitātēm un nepieciešamo infrastruktūru publiskajā ārtelpā 

jauniešiem.  

- Apzināt novadā esošās jauniešu organizācijas un aktīvās interešu grupas, kas ir gatavi 

sniegt jauniešu viedokli par vēlamajām aktivitātēm jauniešiem. 

- Organizēt sadarbību ar organizācijām, uzņēmumiem un iedzīvotāju (jauniešu) grupām, 

kas var aktīvi iesaistīties jauniešu aktīvās atpūtas parka aktivitāšu plānošanā un 

organizēšanā. 

 

 

3. rīcības virziens: Jauniešu aktīvās atpūtas pasākumu regulāra organizēšana un 

attīstīšana novadā. 

 

Ieteicamie pasākumi un aktivitātes: 

- Novadā  un Latvijā darbojošos uzņēmumu, biedrību, nodibinājumu, klubu iesaistīšana 

jauniešu aktīvās atpūtas pasākumu un aktivitāšu organizēšanā pašvaldībā; 

- Dažādu vietēja un valsts mēroga profesionālā un tautas sporta sacensību un pasākumu 

organizēšana novadā jauniešiem un piedalīšanās blakus esošo novadu pasākumu 

organizēšanā. 
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1. pielikums 

 
Esošie Ādažu novada jauniešu aktīvās atpūtas infrastruktūras objekti - sporta laukumi  
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2.pielikums  

 

Priekšlikumi jauniem Ādažu novada jauniešu aktīvās atpūtas infrastruktūras objektiem  
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Izvērtējot pieejamos pašvaldības īpašumā esošos zemes gabalus Ādažu un Kadagas ciemos 

identificēti vairāki zemes gabali, kuros būtu iespējams attīstīt jauniešu aktīvās atpūtas parkus: 

 

Ādažos zemes gabals ar kadastra Nr. 80440070332 

 
Ādažos zemes gabals ar kadastra Nr. 80440070427 
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Ādažos zemes gabals ar kadastra Nr. 80440070385 

 
 

Kadagā zemes gabals ar kadastra Nr. 80440050105 
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Kadagā zemes gabals ar kadastra Nr. 80440050102 

 


