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4.pielikums 

Ādažu novada attīstības 

programmas (2016-2022) trīs gadu 

uzraudzības ziņojumam, 2019. 

Aptaujas atbilžu apkopojums 

 

Ādažu novada domes rīkotajā iedzīvotāju aptaujā piedalījās 282 respondenti, kas ir 2,4 % 

no novadā deklarēto iedzīvotāju skaita.  

 

 

Attēls Nr. 1 Atbildes uz jautājumu “1. Kurā Ādažu novada ciemā Jūs dzīvojat?” 

 

 

Attēls Nr. 2 Atbildes uz jautājumu “2. Jūsu dzimums?” 

 

 

Attēls Nr. 3 Atbildes uz jautājumu “3. Jūsu vecums?” 
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Attēls Nr. 4 Atbildes uz jautājumu “4. Lūdzu, atzīmējiet, kur Jūs:” 

 

 

Attēls Nr. 5 Atbildes uz jautājumu “5. Cik labi, Jūsuprāt, Jūs pazīstat Ādažu novada 

teritoriju?” 

Respondentiem tika lūgts sniegt atbildi par to, kas, viņuprāt, ir unikāls Ādažu novadā? 

Visbiežāk tika minēts: 

 Daba, t.sk., meži – tās tuvums, skaistums, sakoptība, plašums, iespēja tajā pavadīt 

brīvo laiku; 

 Ūdenstilpnes – Gauja ar tās līkumiem un vecajām gultnēm, Vējupe ar tās peldvietu, 

daudzi ezeri; 

 Ādažu novada atrašanās vieta – miers un klusums dažu min braucienā no Rīgas; 

 Dzīvesvide – šeit ir viss blakus (veikali, skolas, slimnīca, ēdināšanas vietas), vide ir 

tīra un piemērota ģimenēm ar bērniem, mazpilsētas sajūta; 

 Dažādas ēkas un vietas (Ādažu vidusskolas observatorija, Ūdensapgādes muzejs, 

kultūras centrs, Baltezera baznīca, vecā domes ēka, slimnīca u.c.); 

 Cilvēkvide – pozitīvi un aktīvi iedzīvotāji. 
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Vēl tika norādīts uz Ādažu novada uzņēmējdarbības vidi (ir daudz ražotņu, tirdzniecības 

centru, sabiedrisko ēdināšanas uzņēmumu, plašs pieejamo pakalpojumu klāsts), NBS 

militārās bāzes klātbūtni. Atzinīgi novērtēts Jāņa Kaļiņiča izveidotais Dzīvo sapņu dārzs, 

Gaujas ielas svētki ar saturīgo programmu, Gaujas iela pēc atjaunošanas, dažādu interešu 

pulciņu iespējas bērniem, aktivitāšu iespējas pieaugušajiem. 

Kā nozīmīgākās Ādažu novada vietas aptaujas anketās pārsvarā tika minēts Ādažu centrs, 

Līgo parks, Gauja ar tās upes baseinu un krastu, Ādažu vidusskola ar tās teritoriju, Ādažu 

poligons un Kultūrizglītības centrs. 

 

  

 

Attēls Nr. 6 Atbildes uz jautājumu “8.Kādas, Jūsuprāt, ir nozīmīgākās Ādažu novada 

priekšrocības?” 

 

 

Attēls Nr. 7 Atbildes uz jautājumu “9.Kādi, Jūsuprāt, ir Ādažu novada lielākie 

trūkumi?” 
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Atbildot uz jautājumu “Kādi ir Jūsu ieteikumi, lai uzlabotu kopējo dzīvi, vides kvalitāti 

Ādažu novadā?”, atbildēs bieži tika norādīts uz: 

˗ nepieciešamību salabot ceļus, ielas, apgaismojumu, attīstīt velo infrastruktūru,  

˗ izveidot bērnu un jauniešu atpūtas centrus,  

˗ attīstīti brīvā laika pavadīšanas iespējas ģimenēm gan dabā, gan telpās,  

˗ uzlabot mājokļu pieejamību, jo šobrīd Ādažos ir neadekvāti augsta īres un mājokļu 

iegādes cena, 

˗ radīt jaunas darba vietas – arī  augstas klases speciālistiem, 

˗ samazināt bērnu rindu bērnudārzos (palielinot grupiņu skaitu esošajos bērnudārzos 

vai būvējot jaunu bērnudārzu), 

˗ attīstīt atkritumu savākšanas infrastruktūru visā novadā un uzlabot apkārtējās vides 

uzkopšanu, 

˗ uzlabot sabiedriskā transporta kvalitāti un pieejamību (organizēt biežākus reisus uz 

Rīgu un citiem novada ciemiem).  

Atbilstoši aptaujas dalībnieku viedoklim, Ādažu novadā trūkst vēl viena pirmsskolas 

izglītības iestāde (nepatīk garās rindas uz pašvaldības dārziņu), attīstīts sporta stadions, 

skeitparks, dabas un pastaigu takas (gar ūdensmalu, ar skatu torni), estrāde, vairāk 

izklaides un atpūtas vietas bērniem kopā ar vecākiem (boulings, šķēršļu takas), veloceliņi, 

sakārtotas ielas un gājēju ietves, plašas stāvvietas novada centrā un pie tirdzniecības 

vietām. 

 

 
Attēls Nr. 8 Atbildes uz jautājumu “12. Kas Jūs satrauc Ādažu novadā?” 

 



5 

 

Attēls Nr. 9 Atbildes uz jautājumu “13. Lūdzu, novērtējiet, kāda ir kvalitāte šādās 

jomās Ādažu novadā!” 

  

Attēls Nr. 10 Atbildes uz jautājumu “14. Kādas, Jūsuprāt, bija izmaiņas šādās jomās 

Ādažu novadā pēdējo trīs gadu (2016.-2018.) laikā?” 
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Attēls Nr. 11 Atbildes uz jautājumu “15. Kādas, Jūsuprāt, būs izmaiņas šādās jomās 

Ādažu novadā tuvāko trīs gadu (2019.-2021.) laikā?” 

 

 

Attēls Nr. 12 Atbildes uz jautājumu “17. Kā, Jūsuprāt, tiek izmantots pašvaldības 

budžets?” 
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Attēls Nr. 13 Atbildes uz jautājumu “16. Kā Jūs vērtējat Ādažu novada pašvaldības, tās 

struktūrvienību un iestāžu darbu?” 
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Attēls Nr. 14 Atbildes uz jautājumu “18. Kas, Jūsuprāt, būtu jādara, lai veicinātu 

iedzīvotāju informētību par notiekošo Ādažu novadā?” 

 

 

Attēls Nr. 15 Atbildes uz jautājumu “19. Lūdzu, novērtējiet, kāda ir šādu pakalpojumu 

un jomu pieejamība Ādažu novadā!” 

 
 

Attēls Nr. 16 Atbildes uz jautājumu “20.Kā, Jūsuprāt, pašvaldība varētu sekmēt 

uzņēmējdarbību Ādažu novadā?” 
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Attēls Nr. 17 Atbildes uz jautājumu “21. Lūdzu, novērtējiet, cik apmierināts/ -a Ādažu 

novadā Jūs esat ar katru no šādām jomām!” 

 

 

Attēls Nr. 18 Atbildes uz jautājumu “22. Cik lielā mērā Jūs piekrītat apgalvojumam "Es 

ieteiktu Ādažu novadā dzīvot saviem draugiem"?” 
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Paskaidrojošās atbildes Ādažu novada domes veiktajā iedzīvotāju aptaujā 

(15.02.2019. – 15.04.2019.)  

 

Atbildes uz jautājumu “6. Kas, Jūsuprāt, ir unikāls Ādažu novadā?”: 

Daba (kopā – 79x):  

 meži, t.sk., priežu silu, bet tie tiek nežēlīgi izcirsti (kopā – 16x)  

 Dambis, pa kuru staigāties (kopā – 3x) 

 tās tuvums, skaistums; salīdzinoši zaļa apkārtne; NATURA 2000; tūrisms tajā nav 

attīstīts; tajā var lieliski atpūsties; putnu vērošana Eimuru pļavās pavasaros; 

iespējas pavadīt labā vidē brīvdienas; sakopta apkārtējā vide; plašums, kartība, 

sakoptība; parks; plašumi; zaļā vārna; Pierīgas zaļākais novads 

Ūdenstilpnes (kopā – 70x): 

 Gauja ar tās līkumiem un vecajām gultnēm (32x);  

 Vējupe, ar Vējupes pludmali pašā centrā un strūklaku (12x);  

 daudz ezeri (14x);  

 Gaujas Baltezera kanāls, (3x);  

 ūdeņu pieejamība, daudzums (8x);  

 vecais Alderu kanāls 

Ģeogrāfiskais novietojums, atrašanās vieta (kopā – 42x): 

 miers un klusums dažu min braucienā no Rīgas, tuvu jūra; ideāla vieta mājvietai 

galvaspilsētas tuvumā; atrašanās vieta starp A1 un A2  

Dzīvesvide (kopā – 42x): 

 tas, ka šeit ir viss blakus – veikali, skolas, teniss, baseins, slimnīca, kafejnīcas, 

restorāni, jūra un jauki cilvēki; primāri nepieciešamās lietas var iegādāties 

nebraucot uz Rīgu (kopā – 14x);  

 sakārtota, tāda, kas ir piemērota ģimenēm, tajā ir viss nepieciešamai dzīvošanai 

(13x); nesakārtota infrastruktūra (1x)  

 pilsētas plānojums, kas nav haotisks un pārlieku centralizēts, sakopts jaunais centrs, 

mazpilsētas sajūta, ļoti tīra pilsēta; Ādažu novadā ir sakārtotas atkritumu šķirošanas 

iespējas; svaigs gaiss; nepiespiesta gaisotne (2x); neliela teritorija, nav masas; 

pozitīvā atmosfēra; kompaktums; kopības sajūta, drošība; uzbūvēta pirmā publiskā 

tualete Ādažos; daudz atsevišķu ciemu  

Dažādas ēkas, vietas (kopā – 25): 

 Ādažu vidusskolas observatorija (kopā – 6x) 

 Kultūras centrs (kopā – 4x) 

 Baltezerā baznīca (kopā – 4x) 

 Vecā domes ēka Gaujas ielā 16 (kopā – 3x) 

 Slimnīca (jāuzlabo un jāpaplašina) (kopā – 2x) 

 Ūdensapgādes muzejs (kopā – 2x) 

 Baseins (kopā – 2x) 

 Bibliotēka (kopā – 1x) 

 Kadagas PII, jo tā atrodas perfektā vietā; izcila vieta bērnudārzam (kopā – 1x) 

Cilvēkvide (kopā – 24x): 

 laipni, pozitīvi, draudzīgi, izpalīdzīgi cilvēki; vecie ādažnieki; daudz cilvēku, t.sk., 

daudz bērnu; personības; straujais iedzīvotāju pieaugums; draudzīga vide visām 

vecuma grupām; iedzīvotāji jūtas kā lielas personības; daudz krievvalodīgo; dažādu 

nacionalitāšu kopums; aktīva pensionāru biedrība  

Ādažu militārais poligons, tajā esošie virsāji (kopā – 21x) 
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Izglītības iestādes (kopā – 20x): 

 Ādažu mākslas un mūzikas skola (4x); 

 tas, ka citur skolas slēdz, bet Ādažos būvē vēl vienu! (3x), 

 Ādažu Brīvā Valdorfa skola (7x),  

 bērnudārzs “Pasaku valstība”;  

 Bungu skola;  

 zaļa izglītības sistēma  

 Ādažu vidusskola; 

Uzņēmējdarbība (kopā – 16x): 

 garšīgs Saukas veikals (2x); ražotnes; ļoti daudz uzņēmumu; ļoti labvēlīga vide 

uzņēmumiem; LIDO; Ādažu čipsi; Ādažu lidlauks; koncentrēta kvalitatīva 

iepirkšanās; Telpnīca lētā ēstuve Podniekos; nav darba vietas augsti kvalificētiem 

speciālistiem; viesu māju komplekss “Gungas”; daudz sabiedrisko ēstuvju; plašais 

pieejamo pakalpojumu klāsts; Ādažu pašaudzētās produkcijas tirdziņš  

Dzīvo sapņu dārzs, Jāņa Kaļiniča veiktais darbs (kopā – 14x) 

Kultūras un citi pasākumi (kopā – 13x): 

 dažādība kultūras dzīvē (5x),  

 Gaujas ielas svētku svinības ar saturīgu programmu (5x);  

 patīkams apgaismojums svētkos izklaides daudzveidība, 

Ceļa infrastruktūra (kopā – 13x): 

 Gaujas iela pēc atjaunošanas (4x),  

 Gaujas tilts (2x) 

 koplietošanas ceļi ir bīstami 21.gadsimtam; Inču ielas bedres; 2 miljonu eiro 

galvenā iela par 800 metriem); mašīnu lauzoša galvenā, centrālā iela; Podniekos 

ielu apgaismojums; visas bedres ar katru gadu paliek lielākas; 15 gadu laikā Alderu 

ceļš no Alderiem līdz Tallinas šosejai graujošs  

NBS Kadagas bāze, militārās mācības, militārā klātbūtne (kopā – 11x) 

Iespēja bērniem apmeklēt dažādus interešu pulciņus (kopā – 9x): 

 teniss, citi sporta veidi, māksla, datorzinātne, astronomija utt.), iespēja bērniem uz 

tiem dotiem pašiem (viss atrodas 5-15 min gājienā no skolas), kvalitatīvi sporta 

treneri; labas iespējas bērnu izaugsmei un attīstībai  

Daudz aktivitāšu iespēju pieaugušajiem (kopā – 8x): 

 Daudz aktivitāšu iespēju, t.sk., ziemas aktivitātes uz mākslīgā un dabīgā ledus, 

sporta aktivitātes (augsti attīstīti sporta veidi, augsti sasniegumi sportā); slidu 

noma; lieliska atpūta klusumā; veikbordi  

Dažādi: 

 Novads attīstās, straujā izaugsme (6x) 

 Ādažu novada vēstis, (2x)  

 Nav nekā unikāla (2x) 

 Slikti saimnieki (1x) 

 

Atbildes uz jautājumu “7.Nosauciet, Jūsuprāt, nozīmīgākās vietas Ādažu novadā!”: 

Ādažu centrs (kopā – 79x): 

 novada centrs (44x);  

 parks, Līgo laukums (27x);  

 Dzīvo sapņu dārzs (8x) . 

Ūdenstilpnes (kopā – 79x): 

 Vējupe (26x);  

 Gauja, Gaujas krasts, Gaujas upes baseins (26x);  

 Lielais un Mazais Baltezers (12x);  
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 peldvietas (3x); 

 Lieluikas, Mazuikas ezeri (2x);  

 ezeri kopumā; Kadagas ezers; Ataru ezers; Dūņezers, Lilastes ezers; Alderu kanāls. 

Izglītības iestādes (Kopā – 66x): 

 Ādažu vidusskola, tās teritorija (26x);  

 Ādažu Mākslas un mūzikas skola (13x);  

 Ādažu PII (6x);  

 Ādažu Brīvā Valdorfa skola (5x);  

 jaunā skola (4x);  

 Kadagas PII (2x);  

 bērnudārzi (3x);  

 izglītības iestādes (6x). 

Daba (kopā – 64x): 

 Ādažu poligons (22x);  

 Vējupes pludmale, t.sk., burusports (17x);  

 meži visapkārt, t.sk., Kadagā, Baltezerā (10x);  

 Bļodiņkalns (2x);  

 daba kopumā; Gaujas-Baltezera kanāls; koki; Utu kalns; NATURA 2000 dabas 

parks; pastaigu vietas pie M. Baltezera un Alderiem; Kadagas meži rudenī sēņojot 

un ogojot; Eimuru pļavas pavasarī, kad tur nolaižas milzu gājputnu bari; piesārņotā 

vide parkā starp Pasaku valstība un Ādažu PII; dzīvnieki 

Kultūrizglītības centrs (kopā – 41x) 

Uzņēmējdarbības objekti (kopā – 30x): 

 t/c Apelsīns ar piegulošo teritoriju (mazajiem veikaliem) (13x);  

 Baltezera kokaudzētava (3x);  

 veikali (4x);  

 “Benu” aptiekas (3x); 

 desu darbnīca (2x);  

 rūpnīcas; Ādažu lidlauks; atpūtas parks “Leiputrija”; Ādažu čipsu rūpnīca; visa 

ražošanas sadaļa novadā un ap to. 

Ceļu infrastruktūra (kopā – 23x): 

 Gaujas iela pēc rekonstrukcijas (9x);  

 Gaujas tilts (9x);  

 Attekas iela pēc rekonstrukcijas; Pirmā iela; gājēju celiņi; Inču iela; apbrukušie 

bērnudārza Strautiņš iekšējie celiņi. 

Pārējie Ādažu novada ciemi (kopā – 21x): 

 Kadaga – lielisks ciems ar pagātnes mantojumu un nākotnes potenciālu (3x);  

 Alderu ciems – lielisks ciems ar pagātnes mantojumu un nākotnes potenciālu (2x);  

 Baltezers– lielisks ciems ar pagātnes mantojumu un nākotnes potenciālu (12x);  

 Garkalne – lielisks ciems ar pagātnes mantojumu un nākotnes potenciālu (2x); 

 Ādažu novads kopumā; Alderi; Stapriņu ciems.  

Armijas daļa, karavīri, NBS dārgā bāze (kopā – 19x) 

Sporta infrastruktūra (kopā – 14x): 

 Ādažu vidusskolas stadions; sporta centrs (4x);  

 Ādažu tenisa centrs (4x); 

 Garkalnes sporta laukums; peldbaseins; Adventure Ride stallis; Ādažu Brīvās 

Valdorfa skolas futbola laukums; velo maršruts cauri Kadagai. 

Baznīcas (kopā – 14x): 

 Baltezera baznīca (11x);  

 Garkalnes baznīca (3x). 
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Sabiedriskās ēkas (kopā – 10x): 

 bibliotēka (3x);  

 poliklīnika (4x);  

 sabiedriskās ēkas kopumā; pašvaldības policija; vecā pagastmāja. 

Sabiedriskās ēstuves (kopā – 5x): 

 Lulū picērija; Vējupes kafejnīca; “Vanaga ligzda”; Lido ēstuve. 

Dažādi: 

 Gaujas aizsargdambis (5x) 

 Ūdensņemšanas muzejs (3x) 

 Attīstīta infrastruktūra (2x) 

 Promenāde pie Gaujas 

 Tuvums Rīgai 

 Visām vietām sava nozīme  

 Attīstība, 

 Kultūras notikumi,  

 Būs iespēja sociāli citādajiem nodarboties 

 Strūklaka 

 Jūras tuvums 

 Rāmpurs;  

 Ādažu novadā nav nozīmīgas vietas 

 

 

Atbildes uz jautājumu “9. Kādi, Jūsuprāt, ir Ādažu novada lielākie trūkumi 

attīstības veicināšanai?”: 

Ceļa infrastruktūra: 

 Nepietiekamas stāvvietas, lai apmeklētu jebkuru sabiedrisku vietu – vakarā pēc 

darba, atbraucot uz Ādažiem, nav kur nolikt mašīnu, ja gribi iepirkties Aptiekā, 

miniRimi, Saukas veikalā. Arī uz poliklīniku, atvedot bērnus, nav kur nolikt 

mašīnu. Lūdzu risināt šo situāciju! Visi nedzīvo Ādažu centrā, lai ietu visur ar 

kājām! 2x 

 Ir tuvu dzelzceļš, bet nav praktiski izmantojams. 

 Daudzi ceļi sliktā stāvoklī, bet daļa no tiem nav pašvaldības pārziņā.  

 Nav izgaismots un sakopts gājēju ceļš no Podniekiem līdz Ādažu vidusskolai. 

 Slikta infrastruktūra – bērniem nav iespēja nokļūt droši mājās, ja jādodas pāri 

šosejai, uz ciematiņiem.  

 Baltezerā nav automašīnu stāvvietu. 

 Ceļu tīkls vēl jāsakārto. Piemēram Attekas iela.  

 Trūkst normāls veloceliņš līdz Carnikavai, kur būtu iespēja aizbraukt ar velosipēdu. 

 Novecojis apgaismojums Rīgas gatvē!!! 

 Ceļu tehniskais stāvoklis Kadagā (Saules pļava) 

 Katastrofāla situācija ar apgaismojumu, jāsakārto apgaismojums ielās. Tumšas ielas 

tālāk no centra. Ielu apgaismojumu varētu efektīvāk izmantot – neslēdzot gaišā 

dienas laikā iekšā un vairāk turēt apgaismojumu tumšajā periodā! 3x 

 Ceļi ir kā akmens laikmetā, esam vienīgā pieRīgas pašvaldība, kur ir grantētas ielas 

Ādažu ciemata privātmāju zonā. 

 Ciemos zemes ceļi, kas sausuma periodā rada problēmas iedzīvotājiem. Ārpus 

centra nav normālu ietvju, nav izveidoti velo celiņi, lai iedzīvotāji varētu droši 

pārvietoties. Dzīvojamās zonās neviens nekontrolē. 
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 Noteikti jāpārskata iespēja gar Kadagas ceļu uzlikt barjeru, ļoti bīstams posm 

mazākajiem, jo tuvu ceļam, automašīnas pārvietojas ar lielu ātrumu, mazāki ir 

neuzmanīgi. Ir bijuši gadījumi, kad kāds ar riteni nokrīt, tādējādi pakļaujas riskam 

pakļūt zem auto riteņiem. Barjeru gadījumā uz gājēju ietvēm tiktu samazināts 

noslīdējušu auto ātrums un spēks.  

Atpūta: 

 Izklaides vietu par maz. 2x 

 Trūkst labiekārtotu vietu pie Gaujas – pastaigu taka, piknika vietas.  

 Nav Dienas centra jauniešiem, bērniem, kur pavadīt laiku, ja neapmeklē mākslas 

skolu vai sporta skolu. 

 Nepietiek parku. 

 Nav ģimenes atpūtas vietas, kas ir viegli, ērti pieejamas, kur var brīvi nodarboties 

ar aktīvi atpūtu, rotaļām mazākajiem u.tml. Ir viens bērnu rotaļu laukums centrā, 

tomēr prasās vēl teiksim, kur vienlaicīgi var dažāda vecuma bērni atrast sev 

piemēroto. Piemēram spēļu (šaha, dambretes, riču raču laukumi). Pie jaunā kultūras 

centra izveidot vairāk kā parku, kur būtu atpūtas krēsli, jo ir brīnišķīgs skats uz 

Gauju (it īpaši saulrietu), piemēram piesaistīt cilvēkus, kas vēlas pavadīt 

romantisku vakaru. Pēc Gaujas tilta ir vecās takas, kuras ir salīdzinoši nolaistas – 

tās sakopjot, būtu brīnišķīgas alejas, ko var izmantot, lai piesaistītu cilvēkus. 

Uzskatu, ka vislielākā priekšrocības tiks iegūta, ja veido atpūtu gan vecākiem, gan 

bērniem kopā, tas ir, ja ir rotaļu laukums, tad blakus jāparedz, ko var darīt lielākie. 

Apdzīvotās vietas: 

 Dažas apdzīvotās vietas ir gandrīz blakus Ādažu centram, bet teritoriāli pieder 

Garkalnes novadam. 

 Nav dzīvokļu īres platības par adekvātu samaksu. 

 nekontrolēti strauji pieaugošs iedzīvotāju skaits, kas tuvākajā laikā var būtiski 

ietekmēt to iedzīvotāju dzīves kvalitāti, kuri meklēja klusumu ārpus Rīgas, bet tuvu 

Rīgai. 

Uzņēmējdarbība: 

 Nav darba iespējas augsti kvalificētiem speciālistiem, tikai ražošanas vai 

tirdzniecības darba vietas.  

 Nav iespēja apvienot mājas/bērnu dzīvi ar darbu, jo jādodas ārpus Ādažu novada 

strādāt! 

 Nav vietu, kur labi un par atbilstošu samaksu var paēst (krodziņš, kafejnīca). 

 Ja vajag vairāk nekā pārtiku, tik un tā jābrauc uz Rīgu. Būtu jāattīsta visu vajadzību 

nodrošinājums uz vietas. Ko nenopirks vietējie, pa ceļam braucot izpirks igauņi, 

Saulkrastu un Carnikavas iedzīvotāji. 

Izglītības iestādes un infrastruktūra: 

 Slikta skola, vāja direktore un kolektīvs skolā veci un stagnējoši, vismaz daļa. 

 Nav vietas bērnudārzos. Pirmsskolas izglītības iestādes nodrošinājums. 3x 

 Izglītības kvalitāte skolā. 

Sporta infrastruktūra: 

 Sporta infrastruktūra – kritiskā līmenī, pašvaldības zemais atbalsts biedrībām. 

 Vieglatlētika skolēniem. 

 Nepietiekams sporta infrastruktūras nodrošinājums. 

Vide 

 Atkritumi – piegružotās ceļmalas. 

 Pretplūdu valnis. 



15 

 Vairāk par zaļumu jādomā, kas jaunbūvju rezultātā tiek samazināts. 

 Nepietiek miskastes uz ielām. 

Sabiedriskais transports: 

 Autobusa pieturas. 

 Sabiedriskā transporta pieejamība. 

 Ādažu ekspreša kavēšana. 

Armijas klātbūtne: 

 Poligona teritorijas paplašināšanās (mazāk iespējas tūrisma maršrutiem, iedzīvotāju 

aktīvai atpūta, troksnis no poligona traucē iedzīvotājiem). 

 Šaušana ar smagiem ieročiem, motomīļi posta dabu. 

Dažādi: 

 Maz ģimenes ārstu. 

 Maz reliģisko būvju. 

 Pa kādam augstprātīgam un/vai korumpētam kadram šur tur 

 Uzbūvējot tualeti pa tādu naudu, biju taču iespēja ierīkot bērnu galdu autiņbiksīšu 

nomaiņai?! 

 Gandrīz visi faktori ir svarīgi. 

 

Atbildes uz jautājumu “10.Kādi ir Jūsu ieteikumi, lai uzlabotu kopējo dzīvi, vides 

kvalitāti Ādažu novadā?”: 

Ceļa infrastruktūra: 

 Pilnveidot satiksmes infrastruktūru. 13x 

 Jāsalabo ceļi – ne tikai centrā, bet ārpus centra (piem., Kadaga, Divezeri, Eimuru 

ceļš, “Saules pļavas”, Cits Mežaparks, Ķiršu iela, Skolas iela, Dārza iela). Ceļu 

kvalitāte zem katras kritikas. Ir tik daudz jauno vecāku, kas ar ratiem kratās pa 

Rīgas gatvi. Atkušņa laikā, ledus laikā nav iespējams ne iet, ne braukt! 28x 

 Vairāk jābūt apgaismojumam – ne tikai centrā, bet ārpus centra. 11x 

 Padomāt par to, ka cilvēku kļūst vairāk, bet stāvvieta pie tirdzniecības vietām, 

piem., pie Apelsīna jau pārpildīta! Mēs šeit esam jau daudz! 4x 

 Labāk tīrīt ceļus, jo ar ratiem šogad nav iespējams staigāt! Ziemā bez sāls un 

ķīmijas. 4x 

 Īpašu uzmanību pievērst ceļu/veloceļu un gājēju ceļu izveidei. 15x 

 Velo celiņš uz Carnikavu, uz Garkalni. 3x 

 Ceļš uz Stapriņiem no Circle K DUS. 2x 

 Būtu labi, ja novads būtu domāts arī kājāmgājējiem un cilvēkiem ar īpašām 

vajadzībām. Tas ir – būtu ietves gar daudzdzīvokļa mājām, ne tik braucamā daļa.  

 Noasfaltēt Ādažu ielas un ceļus, kas nav noasfaltēti. 5x 

 Salikt gulošos policistus. 

 Bedres uz ielām jāsaremontē, Rīgas gatve jāsaremontē, jāuzliek tur apgaismojums. 

2x 

 Ņemiet piemēru no Mārupes un Olaines, ja runājam par ceļiem. 2x 

 Palielināt autostāvvietu pie abām vidusskolām t.sk., jaunās vidusskolas.  

 Izbūvēt apgaismoju no Saules un Attekas ielas krustojuma līdz Attekas un 

Draudzības ielas krustojumam. 

 Lai vienmēr tumsā ir gaisma (nevienmērīgi deg apgaismojums). 

 Izbūvēt gājēju un velo celiņu līdz Podniekiem un Podniekos, lai bērni droši tiktu uz 

skolu. 7x 

 Kad beidzot tiks noasfaltēts grants ceļš no Garkalnes ciema līdz Garkalnes 

stacijai??? Ir tikai pāris km!!! 
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 Veikt auditu, kurās ielās nav gaismas, izstrādāt novada apgaismošanas plānu. 

 Izveidot vairāk apļveida krustojumus ar, piemēram A1 un Muižas ielu. 

 Atjaunot veco Attekas ielu, pārbūvēt un apgaismot Rīgas gatvi, pat ja tā šobrīd 

pieder AS "Valsts ceļi", mēģināt pārņemt Rīgas gatvi pašvaldības īpašumā, 

izbruģēt, apgaismot, tā būtiski uzlabojot Ādažu ainavu. 5x 

 Izveidot apli Attekas /Podnieku/ Draudzības ielu krustojumā. 

 Satiksmes organizēšanu pie Ādažu vidusskolas braucot no Kadagas. 

 Ceļu stāvoklis un apgaismojums Dzirnavu ielā, kuru izmanto visi apkārtnes bērni 

ceļam uz skolu. 

 Izveidot krietni vairāk autostāvvietas Ādažu centrā, lai iedzīvotāji, kas brauc ar 

auto, būtu brīva iespēja novietot auto, piem., pie poliklīnikas, frizētavas, kultūras 

nama, aptiekas (labāk 3x mazāk puķu dobes, bet vairāk stāvvietas). Varbūt var 

dome nopirkt zemes gabalu, kas atrodas pretī Benu aptiekai, lai izveidotu 

stāvlaukumu! 3x 

 Noteikti ceļu seguma stāvoklis jāuzlabo atsevišķām ielām (piem., Attekas iela).  

 Varētu noasfaltēt Starpiņos ceļus un uzstādīta atbilstošu ielu apgaismojumu. 

Iedzīvotājiem Stapriņos pa Inču ielu jāiet pa tumsu, papildus zemes ceļš ar lieliem 

akmeņiem, ka kaklu citreiz var nolauzt un vēl jāsatraucas par garām lidojošiem 

auto, kuri neievēro, ka tur ir dzīvojamā zona!!! 2x 

 Ceļš Kadaga – skola nav drošs priekš bērniem/ velobraucējiem, jo ceļš ar ietvi ir 

vienā līmenī un būtu nepieciešama kāds drošības valnis starpā, lai bērnus mierīgu 

sirdi varētu ar velosipēdu laist uz skolu. 

 Noņemt stulbās zīmes pie Pasaku valstības, ka nogriezties var tikai pa labi! Lielākā 

daļa vecāku strādā Rīgā, un iebraucot stāvvietas teritorijā pie Benu aptiekas, var 

nogriezties tikai pa labi! Mums vajag braukt uz Rīgu, nevis atpakaļ Ādažos. 

 Jābeidz visu cauru nakti dedzināt ielu apgaismojumu Baltezera ielā, pēc vieniem 

naktī neviens cilvēks tur nepārvietojas un nav bezjēdzīgi jāpatērē elektrība un 

jāveicina gaismas piesārņojums. 

 Uzstādīt aizlieguma zīmes pie peldvietas pretī Vācu karavīru kapiem. Šajā vietā 

mašīnas regulāri tiek turētas pie paša ezera, arī tas, kā mašīnas tiek novietotas uz 

ceļa, mēdz traucēt satiksmei. 

Atpūta: 

 Bērnu dienas / attīstības centrs, ar jaunu bibliotēku saturīgai laika pavadīšanai. 4x 

 Veicināt tāda kā centrālā laukuma izveidi (trūkst apgaismojums, jo pirmsmiega 

pastaigām tā būtu laba vieta). 2x 

 Atrakciju parks, atpūtas parks pastaigām. 

 Interesanti bezmaksas pasākumi ārā ģimenēm. 

 Lielu izklaides telpu Ādažu centrā, piemēram: kafe ar bērna istabu + vieta bērnu 

svinībām, fitness lai var atstāt bērnus izklaides istabā, boulings vai ko tādu lai ir ko 

darīt kad ārā slikts laiks. 3x 

 trūkst iekštelpu rotaļu laukums (tāds ir Carnikavā), rotaļu pilsētiņa kā Ventspilī (var 

arī iekasēt naudiņu par to). 

 Veidot tūrisma objektus. 2x 

 Estrādes būvniecība. 

 Kultūras nams stāv tukšs. Pasākumi dārgi. Nokļūšana nav iespējama. Ziemeļblāzmā 

tik daudz ir bezmaksas. Izdevīgi 3 cilvēkiem no šitās čuhņas aizbraukt uz 

Vecmīlgrāvi turp atpakaļ, jo pasākums ir bezmaksas. 

 Dzīvo sapņu dārzam nebūtu jāatrodas tik tuvu dzīvojamām mājām. Vasarā bija 

neciešami skaļa gaiļu dziedāšana jau plkst. 4.00. Pēc lietus visa apkārtne smirdēja 

pēc kūtsmēsliem. 
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 Atvērt bērnu istabu lai būtu kur pavadīt laiku auksta sezonā. 

 Ciemats kļuvis par pilsētu, bet nav brīvdabas estrādes.  

 Veicināt Ādažus kā vietu pasākumiem ar ģimenēm. 2x 

 Vāji apgūts tūrisms, neapgūta Gauja kā tūrisma objekts, pastaigu taku trūkums un 

tūrisma objektu trūkums. Rast iespēju sakārtot teritoriju starp Gauju un dambi, lai 

būtu iespēja vērot dabas ainavu Gaujas krastos. 2x 

 Piknika aprīkotas vietas (var pie Vejupes vai Gaujas). 2x 

 Attīstīt velo tūrismu, zaļo domāšanu – tirgus. 

 Būvējot sabiedriski tualeti, ievietot tajā galdu zīdaiņu apkopšanai. 

 Augsti novērtēju, ka Ādažos organizē viesizrādes, kino, BET tie vienmēr ir 

otrdienās, ceturtdienās. Būtu labi, ja šādi pasākumi būtu vairāk nedēļas nogalēs. 

 Veidot “Jauniešu māju”. Lai jaunieši atkal nenolaistos, būtu nepieciešams kāds 

atpūtas komplekss, kas nebūtu saistīts ar skolu vai pulciņiem. Vairāk bezmaksas 

izklaides. 6x 

 Rast kvalitatīvas, mūsdienīgas un pieejamas brīvā laika pavadīšanas iespējas.  

 Jāpapildina brīvā laika pavadīšanas iespējas, publiskas atpūtas vietas un to 

sakopšana. 4x 

 Vairāk laukumus bērnu aktivitātēm. 3x 

 Labiekārtot Vējupes pludmali. 

 Kādi hobiju kursi prasās un lielākā informācijas pieejamība. Vairāk iespēju 

apmeklēt izglītojošus kursus (auklīšu, soc. darbs, utt.) 2x 

 Vairāk izklaides (arī krievu valodā). 

 Sakārtot piekļūšanu pie ūdenstilpnēm ar laivām, motorlaivām utt., lai ir vieta 

novietot autotransportu ar laivas piekabi un nav jābaidās no pašvaldības policijas. 

 Pārtraukt vai vislabāk vispār nerīkot naktī pēc 24:00 Ādažu centrā publiskos 

izklaižu pasākumus, piemēram, Gaujas svētku laikā. Pēc svētku uguņošanas mēs 

ģimenes cilvēki labprātāk dodamies mājup atpūsties un pārrunāt svētkos 

piedzīvoto, bet Ādažu centrā pastiprinātāji turpina atskaņot pēc svētku rīkotāju 

gaumes izvēlēto mūziku līdz par četriem no rīta, kas ievērojami pārsniedz MK 

noteiktos 30 decibelus apdzīvotā vietā naktī!!! Mūsu ģimenei nekas nav pret 

rokmūziku, taču atbilstošā vietā un laikā – slēgtā hallē, lai netraucētu citus, bet ne 

jau biezi apdzīvotā vietā Ādažu centrā. Nākamā diena diemžēl ir sabojāta – esam 

neizgulējušies un viss prieks par Gaujas svētkiem ir zudis... 

 Atvērt tūrisma informācijas centru. 

Apdzīvotās vietas: 

 Izteikta centra izveide. Bez demokrātiskiem vietējiem biznesiņiem un arī 

nopietnākiem uzņēmumiem Ādažus nekad nepametīs nedemokrātiskā guļamrajona 

aura, kur visi vakarā sabrauc un savstarpēji nekomunicē. Šobrīd ir sajūta, ka 

Ādažos īsti nav centra. Jaunais parks ir ļoti labs solis, bet bez iestādēm tā būs tikai 

īslaicīga atpūtas vieta. 2x 

 Attīstīt jaunos dzīvojamos ciematus, lai esošie nepārvēršas par Rīgas guļamajiem ar 

pārblīvētu iedzīvotāju skaitu (piem. Podniekos). 

 Varbūt iegūt pilsētas statusu un turpināt iesāktos darbus. 

 Tallinas šosejas otra puse.  

 Uzlabot visus Ādažu novada ciemus, jo šobrīd visi līdzekļi tiek ieguldīti Ādažu 

centra infrastruktūrā. 2x 

 Pārdomāta publiskās infrastruktūras attīstība un kopienas veidošanas/ stiprināšanas 

pasākumi, lai Ādaži gan telpiski, gan sociāli neaprobežojas ar guļamrajona 

individuālo apbūvi, kur nav vietas sabiedriskajai dzīvei. 
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 Ādaži joprojām ir Padomju laiku un Amerikas 60to gadu pilsētplānošanas ideju 

sajaukums – kolhoza un guļamrajona apvienojums, kuros abos dzīves kvalitātei 

pašā ciemā nav būtiskas nozīmes. Pārvietojoties pa Ādažiem, nav sajūta, ka blakus 

atrodas 2 ievērojamas dabas vērtības – upe un mežs. Šobrīd pilsēta vairāk tikusi 

veidota, izvairoties un pagriežot muguru pret tām, veidojot savu iekšējo vidi un 

neizmantojot iespēju pilsētā ielaist dabu un otrādi. Pilsētas centra infrastruktūra tiek 

kvalitatīvi uzlabota, bet joprojām pietrūkst saikne ar mežu un upi. 

 Nepārvērst Ādažus par parastu kārtējo pilsētu (ideāli vis izbruģēts, sabūvēts, 

vienaldzīgās sejas uz ielām u.tml.). Saglabāt sākotnējo būtību, plānot gudri. 

 Uzlabot mājokļu pieejamību, ir mazas iespējas iegādāties vai īrēt par saprātīgu 

naudu mājokli novadā. Šobrīd Ādažos ir neadekvāti augsta dzīvokļu īres un iegādes 

cenas. 4x 

 Nojaukt centrā visas vecos graustus (vecais Pasts un tā celtniecība pie Vejupes), 

nepieļaut to rašanos no jauna, līdzīga politika kā Rīgā, ja saimnieks pats nevar 

sakārtot, tad piespiedu nojaukšana. 2x 

 Beidzot savienot Stapriņu ciemu (tas, kas atrodas blakus Baltezera kokaudzētavai) 

ar pārējo Ādažu novadu, jo šobrīd ciemats ir izolēts no Ādažu novada (nav neviena 

ceļa kājāmgājējiem, lai varētu nokļūt Ādažu centrā). Nav nodrošināta droša iespēja 

bērniem nokļūt mājās – vecākiem jāsabalansē darbs ārpus novada un skolas novadā 

un bērnu pieskatīšana/aprūpe, nogādāšana mājās, bērniem nav iespēja atpūsties 

mājas apstākļos pēc stundām, jo vecāki strādā, jāuzkavējas skolā līdz vecāki 

ierodas pēc bērniem. 2x 

 Pārtraukt mežu teritoriju pārveidi par apbūves gabaliem, it sevišķi pie Vējupes. 

 Kadaga ir diezgan piegružota un gadiem īsti nekas nemainās. 

 Trūkst mūsdienīgas jau 21.gs. pieejas teritorijas plānojumam, balstītam uz vides 

ilgtspēju, solidarizētu apbūvi. Ādažu attīstītāji dzīvo ar domu – vairāk apbūves, 

attīstām, attīstām nesaprotot, ko tas iznīcina, to, kāpēc cilvēki te vēlas dzīvot. Būtu 

jāsāk domāt ilgtspējīgi, ekoloģiski, zaļi nevis, kas ienes vairāk naudas. 

 Turpināt attīstīt un labiekārtot piknika un atpūtas vietas, kā Gaujas krastos Iļķenē 

un Āņos, ieteiktu pievērst uzmanību Vējupei visā novada teritorijā. 

 Vajadzētu nojaukt graustus Gaujas ielā. 

 Podniekos –  centralizēta Ādažu apkures infrastruktūra, sakārtotas ceļazīmes, auto 

stāvvietu sakārtošana – drošības un ērtību jautājums. 

 Padomāt arī par ciematiem, kur ir sliktas kvalitātes ūdens, nav centralizēta 

kanalizācija. 

 Uzlabot infrastruktūru, lai vēl vairāk attīstītu privātmāju būvniecību. 

Uzņēmējdarbība: 

 Attīstīt privātās publiskās partnerības projektus uzņēmējdarbības veicināšanai, 

tostarp īres dzīvokļu būvniecībai. 

 Visi nevar būt uzņēmēji, ir arī augstas "raudzes" speciālisti, bet darba vietas nav! 

Lai nav katru dienu jābrauc uz Rīgu. 3x 

 Kadagā nepieciešams veikals. 

 Jaunas darba vietas, ne tikai ražošanā pie "lentas" vai veikalu kasēs (ar 

konkurētspējīgu atalgojumu). 11x 

 Slēgt azartspēļu vietas Ādažu novadā. 2x 

 Ko darīt jauniešiem pēc skolas beigšanas kur dzīvot ja pagastā par to nedomā 

.Cenšas Rīgā īrēt dzīvokļus un strādāt bet būtu jau labi ka paliktu Ādažos un 

mēģinātu šeit ko darīt. Pagastā būtu kādi vienistabu dzīvoklīši jaunām ģimenēm, jo 

kredītus jau uzreiz taču nedod un ir grūti bez vecāku atbalsta dzīvot. 

 Vēl vairāk attīstīt tirdzniecības vietas. 
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 Ādažos jūtami pietrūkst demokrātiskuma, jeb iespējas pašiem iedzīvotājiem 

iesaistīties un izpausties. Iedzīvotājiem ar mazā biznesa idejām vajadzētu būt 

pieejamām lētām platībām ideju uzsākšanai, iedzīvotājiem ar vides kvalitātes un 

mākslinieciskām idejām vajadzētu būt pieejamām telpām vai vietām kur izpausties, 

rīkot tikšanās un iesaistīt citus, jauniešiem vajadzētu būt pieejamiem 

instrumentiem, atbalstam un videi, lai viņi gribētu iesaistītes Ādažu dzīvē. 

Galvenais demokrātiskuma veicināšanā būtu atsaucīgi darbinieku un vadība visās 

pašvaldību iestādēs, lai cilvēki ar idejām var saņemt atbalstu, ne sastapties ar 

birokrātiju. 

 Rast labvēlīgu vidi lai atvērtos jauni ražošanas uzņēmumi, tai skaitā augsto 

tehnoloģiju jomā. 2x 

 Lielāku atbalstu jaunajiem uzņēmējiem lai veidotu labu startup vidi. 

 Veicināt investīcijas, piesaistīt uzņēmējus, t.sk. ražošanas uzņēmumus. 2x 

 Veicināt tūrismu, lai attīstītos vietējie mazie uzņēmumi. 4x 

 Attīstīt pakalpojumus, šobrīd neadekvāti dārga skaistumkopšana nepietiekamas 

konkurences dēļ, t.sk. tūrismu, darbavietas ar augstu pievienoto vērtību. 

 Ciešāku sadarbību ar novada uzņēmējiem (ne tikai tiem, ar ko personīga 

draudzība). 

Izglītības iestādes un infrastruktūra: 

 Samazināt bērnu rindu pirmsskolas izglītības apgūšanai, jau no 1,5 gadiem (pašlaik 

privātajiem ir monopols ar zemu kvalitāti). Palielināt grupiņu skaitu esošajās PII 

vai celt trešo. 11x 

 Vai varat iedomāties, kā jūtas ģimene ar 3 maziem bērniem, kur katrs jāved uz savu 

bērnu dārzu, pie tam, nav kur nolikt mašīnu!  

 Uzlabot izglītības kvalitāti un nodrošināt modernākus mācību līdzekļus skolā, lai 

vecāko klašu skolēniem nav jāpāriet mācīties uz Rīgu. 

 Strādāt pie kvalitātes nevis kvantitātes. Bērnu skaits klasē ap 30, gaisa nav, kā tur 

var mācīties??? 

 Bērnudārzā 25 bērni vienā grupā, par kādu kvalitāti tur vat runāt? Galvenais 

skolotājām sekot, lai visi dzīvi. 

 Tā kā jaunas ģimenes pārvācas uz Ādažiem, tad lietderīgāk būtu nodrošināt ar 

pirmsskolas izglītības pieejamību, nevis jaunas skolas celtniecība. 

 Vairāk uzmanības un līdzekļu izglītības iestādēm. 

 Steidzami nepieciešama vidusskolas renovācija, modernizācija. 

 Risināt problēmu skolā ar skapīšiem vai katram bērnam nodrošināt grāmatu 

komplektu mājai/ skolai, jo bērnu skolas somas smagums pārsniedz jebkuru ārstu 

rekomendācijas. Jau 1-klasnieki staipa uz skolu nereāli smagas somas- visas 

grāmatas ir cietajos vākos. 

 Skolas pedagogu filtrs (jo ne visi cilvēki drīkst būt pedagogi). 

Sporta infrastruktūra un pasākumi: 

 Normāla svara zāle. 

 Moderns stadions, t.sk. skrejceļš, sektoru segums, tablo, funkcionālas tribīnes. 2x 

 Vietējā mēroga sporta pasākumiem piesaistīt masu sporta pasākuma organizācijas. 

2x 

 Daudzos ciemos ir sporta spēles, kas ir ļoti labi pasākumi, piedāvāju starp ciemiem 

– Kadaga – Stapriņi / Ādazi – Podnieki u.c., tas varētu motivēt iedzīvotājus 

iepazīties, veicināt kopējo labklājību. 

 Plašākas sportošanas iespējas (Ādaži Sporto vairumam nav pieejams neadekvāto 

izmaksu ziņā), jo iedzīvotāji ir aktīvi, to var manīt redzot daudzos skrējējus. 2x 

 Jauns, liels sporta centrs. 
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 Futbollaukumu no kura nedzen apsardze prom. 

 Atkal uzbūvēt rampu. 2x 

Vide 

 Muļķīgi, ka ir atkal galējības un uzskats ka privatizētai mājai pašiem iedzīvotājiem 

jālemj. Būtu jauki, ja būtu vienots novads un vienādi rūpētos par tīrību un kārtību 

ārpus namiem visā teritorijā, kur pārvietojās Ādažu iedzīvotāji. Nav jau daudz, kam 

grūti pārvietoties un nav braucamlīdzekļu, bet gribas arī paiet tālāk kā no savas 

mājas durvju priekšas. 

 Jāpievērš vairāk uzmanības uzkopšanai – Vējupes krasti, Gaujmala pie tilta un tā 

pati Rīgas gatve ir diezgan briesmīgā paskatā. 

 Jāattīra grāvji Ādažos, jāizglīto cilvēki par atkritumu šķirošanu. 

 Sakopt Gaujas krastu pilsētā – izcirst krūmus, vecos kokus, izveidojot pastaigu 

vietas.  

 Palielināt informāciju par Šķirošanas noteikumiem. 

 Sakārtot dabas teritorijas, piemēram, Ūdensrožu parku ar nelielo ezeriņu Kadagā, 

kas kļūtu par unikāli skaistu vietu meža viducī, lai dotos kājām vai ar velosipēdu no 

centra un citiem ciemiem. Arī Kadagas ezera apkārtne prasās pēc labiekārtošanas 

(savedot kārtībā piebraucamo ceļu, novietojot pāris soliņus un atkritumu urnas, 

šūpoles bērniem). Kadagas ezers kājāmgājējiem varētu kļūt par pievilcīgu 

maršrutu. 

 Rast risinājumu teritorijas ikdienas uzkopšanas jautājumā (sniegs uz brauktuvēm un 

ietvēm, atkritumu urnu savlaicīga iztukšošana, gružu savākšana no ietvēm un 

ceļmalās). 3x 

 Jāsakārto kanalizācijas sistēma privātmāju rajonos. 2x 

 Vajag attīstīt aizvākšanu aiz suņiem – vairāk miskastes un maisu (tie Royal Canin 

speciālas miskastes).  

 Vairāk mājiņu kaķiem (varbūt organizēt labdarības fondu, lai palīdzēt dzīvniekiem, 

kuri dzīvo uz ielas). 

 Vairāk talku. 

 Reaģēt uz iedzīvotāju ziņojumiem – gada garumā nesakārtota miskaste pie 

Maximas atkritumu konteinera. 

 Organizēt lielo sadzīves atkritumu izvešanu (TV kastes, ledusskapju kastes, vecās 

lielgabarīta IT, TV tehnikas nodošanu vairākās vietās - nodošanas punkti), kā arī 

jāuzstāda vieta, kur nodot veco elektrotehniku, spuldzītes utt. Ar normālu darbības 

laiku, nevis 2x nedēļā, slēgtā teritorijā. Mājsaimniecībām ir nepieciešams uzreiz 

pieejami atkritumu konteineri lieliem atkritumiem, kartona kastēm, u.c. 2x 

 Visā teritorijā nodrošināt pieejamus bezmaksas atkritumu konteinerus (ārpus 

apdzīvotām vietām, arī kur notiek militārās mācības). 4x 

 Sakārtot iespēju izvest pērnās zāles un lapas, lai izbeigtu drausmīgo smaku, kas 

rodas lapas un pērno zāli dedzinot. 

 Mazāk sāli ziemā, puķu dobes izdeg! 

 Izveidot strūklaku Līgo laukumā vai Gaujas ielā 3, Līgo laukumā izveidot mazu 

ūdenstilpni, kurā sastādīt ūdensrozes. 

 Ādažu novadam sakopt savas teritorijas. Uzturēt sakārtotu visi, ne tikai Ādažu 

centrā, bet arī visā novadā. 2x 

 Beidziet cirst priežu silu – vēl visi kartupeļu lauki nav ar mājām piestādīti. 

 Atjaunot zaļās pieturas uz A1 (Rīga- Tallina) ceļa, piem., pie pagrieziena uz 

Kadagu. 

 Domāt kā saglabāt zaļu vidi, dabu it īpaši kokus. Nenoplicināt dabu ap Vējupi 

(izbradāšana, atkritumi, kafejnīcas, utt.). 2x 
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 Parūpēties par dabas saglabāšanu, jo tas ir tas, kas rada Ādažos dzīvošanai 

labvēlīgu vidi. 

 Vajag vairāk koku, vasarā dienas vidū nav ne mazākās ēniņas vispār nekur. 

 Sakārtot teritorijas novadā – piemēram, Podnieku apkaimē ir baiss grausts skaistā 

vietā. Vairāk iekārtotu vietu pastaigām un laika baudīšanai pie dabas, jo redzu, ka 

iedzīvotāji to šeit ciena. 

 Aktīvāk vērsties pret dabas postītājiem, pārmērīgo koku izciršanu un patvaļīgo 

būvniecību. 

Sabiedriskais transports: 

 Vajadzētu nodrošināt nepārtrauktu sabiedriskā transporta kustību, kaut vai tikai līdz 

Juglai, bet lai vismaz mikroautobuss kursē ik pēc 10 min. No Kadagas (CM) uz 

Rīgu jābrauc 1,5h!!!2x 

 Vajadzētu daudz labāku sabiedriskā transport tīklu, lai iedzīvotāji var tik uz Rīgu 

tad, kad tas ir nepieciešams, nevis tikai no rīta un vakarā. Būtu labi, ja visas dienas 

un vakara garumā ar mikroautobusu varētu nokļūt līdz Rīgai un atpakaļ. 4x 

 Uzlabot sabiedriskā transporta pieejamību starp ciemiem (piem., Garkalni), 

Podnieku ielas rajonu, Dzirnavu ielas, Rožu ielas iedzīvotājiem (pietura Siltumnīca, 

kurā šobrīd nepiestāj autobusi, kuri kursē uz/no Rīgas). 8x 

 Sabiedriskā transporta nodrošinājums bērniem (no/uz skolas) Ādaži - Kadaga 

“Saules pļavas”. 

 Jaunu, modernu autobusu ieviešana (pašlaik autobusu parks ir katastrofāls – netīri, 

smirdīgi, kondicionieri nestrādā). 

 Sabiedrisko transportu no podniekiem agrāk no rīta. 

 Jāuzlabo sabiedriskā transporta kvalitāte. Maz vietu, reta kustība, ne visi autobusu 

ir ērti un moderni. Nepieņemami šķiet tas, ka ziemā ir jāslimo, jo laiku pa laikam 

autobusā ir tik pat auksts kā ārpus tā. Bet vasarā tik karsts, ka ar solīdu uzvalku 

nemaz var neplānot braucienu ar autobusu. 5x 

Armijas klātbūtne: 

 Ierobežot nacionālo bruņoto spēku aktivitātes apdzīvotā teritoriju tuvumā. Šaušana 

ar lielgabaliem. 

 Poligonu un visu militāro bāzi ielikt vispārpieņemtos juridiskos un morālos rāmjos. 

 Armijas tehnika - tikai pa šoseju ne centru! 

Sabiedriskā kārtība: 

 Sakārtot drošības un kārtības uzraudzību Ādažu novadā. 

 Pašvaldības policijas patrulēšana Kadagā. 

 Turpināt pašvaldības Policijai tikpat DRAUDZIGI un labi strādāt kā līdz šim. Un 

tad būs kārtība Ādažos. 

 Atlaist policijas inspektoru Gunti Tupi, kas neatšķir zālienu no stāvvietas. 

 Vairāk pašvaldības policijas patruļu, veidot maziem bērniem drošu vidi. 

 Nesodīt par 2 cm garāku zāli, Sodiem jābūt jēdzīgiem un samērīgiem, Vairāk 

ierobežot drifteru braukāšanu naktīs. Policija jauc svarīgo ar mazsvarīgo. 

 Uzticēt dzīvnieku aizsardzības biedrībām ķert bezpajumtes kaķēnus, jo policija 

netiek galā. Pašvaldībai jāapmaksā biedrības darbs. Citos novados tā ir. 

 Dzīvojamās zonās veikt pastiprinātu kontroli, lai nebrauc smagie, kā arī citi auto 

brauc uz 20 km/h. Savādāk dzīvojamās zonas ir pārvērstas par ātrumtrasi.  

Veselības aprūpe: 

 Piesaistīt vairāk ģimenes ārstus. Esošie nespēj apkalpot lielo pacientu skaitu. 2x 

 Jāpaplašina poliklīnikas piedāvājums, tomēr tik lielā novadā būtu jābūt labākai 

pieejamībai pie speciālistiem. 
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 Trūkst diennakts medicīniskās palīdzības, izsaukuma brigādes, medicīnas personāla 

mazais piedāvājums. 

Dažādi: 

 Šobrīd viss apmierina, iesāktais kurss ir labs. 3x 

 Mīlēt Ādažus. 

 Ļoti kaļķains ūdens. 

 Turpināt esošo attīstību, maksimāli pilnveidot infrastruktūru, lai ar vien mazāk būtu 

nepieciešams doties uz Rīgu. 

 Vairāk piesaistīt atbalstu ģimenēm arī ar diviem bērniem, ne tikai 3+.  

 Lielāku atbalstu no Ādažu domes daudzbērnu ģimenēm un tiem, kuriem bērni ar 

īpašām vajadzībām (piem., bezmaksas ēdināšana pirmsskolās un skolā). 

 Nodot informāciju KNAB par Sprindžuka un kompānijas darījumiem ar zemi 

Ādažu novadā. 

 Slēgt sadarbības līgumus ar Novada biedrībām par sadarbību dažādu vides un 

dzīves kvalitātes aspektu attīstībā (sociālā, sporta, kultūras, vides aizsardzības u.c.). 

Pārskatīt Pašvaldības struktūru darbību, lai uzlabotu to darbību (dažas jomās tā nav 

caurskatāma un pakalpojumu sniegšana ir kritiska!!!). 

 Domāsim un darīsim ar vēsu prātu. 

 Ļaut būvēt reliģiskās būves 

 Vairāk veicināt iedzīvotāju pašorganizēšanos, atbalstīt biedrības, brīvprātīgo darbu, 

iniciatīvas novadā, jāveido kopienas sajūta, jāuzlabo cilvēku attieksme pret 

apkārtējo vidi un dabu. 3x 

 Jāstrādā viesiem kopā. 2x 

 Ādažu domei vajadzētu mazāk aizrauties ar ES naudas sponsorētājiem 

megaprojektiem, no kuriem pārsvarā iegūst tikai pats Ādažu ciems, vēl precīzāk – 

tikai tā centrs. 2x 

 Mazāks īpašuma nodoklis. 

 Nodokļu atvieglojumi viena īpašums īpašniekiem (t.i. īpašuma nodoklis). 

 Dzīvoju Stapriņos Inču ielas garumā un nejūtam nekādu palīdzību no pagasta puses 

kā tikai maksājam nodokli. 

 Lūgums bibliotēkai nodrošināt kondicionieri, lai vasarā tur var uzturēties pie 

datoriem, nevis karst plus 35 grādos. 

 Bibliotēkas nodrošinājums invalīdiem, večiem. 

 Radikāli nomainot leģionāros Ādažu domes visu dienestu vadītājus pret jaunajiem 

entuziastiem! Beigt zagt! Beigt vilkt deķīti uz savu pusi..... 

 Turpināt attīstīt infrastruktūru 

 Neaizmirst par Ādažu novada 4-kājainajiem iedzīvotājiem. Kāpēc netiek organizēta 

un sludināta avīzē vakcinācija. Lielos suņus nav iespējams aizvest uz Ādažiem. Ja 

arī notiek vakcinācija ciemos, kurš par to ir informēts. Galu galā tas arī skar 

iedzīvotāju veselību (pakārtoti). 

 Sākt saimniekot! 

 Iztrenkāt sasmakušo domes brālību. 

 

Atbildes uz jautājumu “11. Kas, Jūsuprāt, jāveido no jauna / trūkst Ādažu novadā?”: 

Dažādi objekti: 

 Arhitektoniski vides objekti. Ja nav vēsturisku objektu, tad vajag radīt jaunus. 

 Esmu domājusi par to, ka Ādažos trūkst pulkstenis. Varētu rotācijas aplī pie Līgo 

parka uzstādīt pulksteni – kā Laimas pulkstenis Vecrīgā. 

 Tūrisma informācijas centrs. Informācija par to, kas notiek Ādažos un kas atrodas 

Ādažos, kas plānojas. 3x 
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 Draudzes. 

 Suņu pastaigas un dresūras laukums, kur var socializēt savu mājdzīvnieku un 

apmācīt, piem. pārvarēt šķēršļus. 2x 

 Jaunas dzīvesvietas – māju, dzīvokļu trūkums. Augstas cenas uz zemi un 

īpašumiem. 2x 

 Moderna  bibliotēka. 3x 

 NOTEIKTI NEVAJAG VĒL VIENU BAZNĪCU. Vajag uzturēt kārtībā esošās 

ēkas, nevis mēģināt iestūķēt kaut kur vēl kādu baznīcu, ņemot vērā, ka kristietības 

papularitāte sarūk.  

 Jāļauj uzbūvēt baznīcu, t.sk., pareizticīgo (Gaujas ielā 25 B) un katoļu Ādažos. 4x 

 Dienas centrs. 2x 

 Pansionāts. 

 Vairāk kaķumāju centrā! Ja iespējams sterilizēt, vismaz nodrošināt naktsmājas 

klaidoņiem kaķiem! 

 Sabiedriskā pirts. 

 Ciemos jāorganizē suņu vakcinācija. Tad priekš kam mēs vēlējām to Keišu, ja viņa 

nevar par to parūpēties un atvieglot mums rūpes. 

Izglītības infrastruktūra: 

 Jābūvē pirmsskolas izglītības iestādes. Nepatīk lielas rindas uz pašvaldības dārziņu. 

11x 

 Moderna izglītība pamatskola/vidusskola, sākumposms ok. 2x 

 Interešu izglītība pieaugušajiem (dažādi pulciņi, grupas, piem., keramikas, 

rokdarbu, galdniecība u.t.t.). 2x 

 Ģimnāzija. 

 Vēl viena pamatskola. 

 Trūkst deju skola-baleta, laikmetīga utt. 

 Profesionālās izglītības nodrošināšana. 

 Izglītības kvalitāte. 

 Trūkst publiska informācija par pieejamajiem pulciņiem, nodarbībām utt. 

 Speciālās izglītības programmas izglītības iestādēs. 

Sporta infrastruktūra: 

 Jāattīsta un jāpilnveido sporta infrastruktūra (tajā skaitā esošās Ādažu vidusskolas 

sporta laukums. Stadions ar sarkano gumiju. Manēža. Sporta, vingrošanas laukumi 

skolniekiem.) u.c. 12x 

 Peldbaseins ar 50 m celiņiem. esošais Sporta centra peldbaseins nespēj apmierināt 

pat milzīgās Ādažu vidusskolas (1500+ bērni tomēr) un topošās sākumskolas 

vajadzības, nerunājot par pārējiem iedzīvotājiem 2x 

 Plašākas iespējas sporta skolā, meitenēm basketbols. 

 Augsta līmeņa sporta pasākumi. 

 Trūks trenažieru zāle (par adekvātu cenu; piemēram Lemon gym). 2x 

 Multifunkcionāla sporta halle. 2x 

 Skeitparks. 11x 

 Sportam aktivitātes ārā (trošu trase, ufo golfs, slēpošana, ārā trenažieri). 

 Brīvas pieejas aprīkoti sporta laukumi brīvā dabā ārpus Ādažu centra robežām. 

 Ledus arēna, hokeja halle. 6x 

 Sporta klubs par pieņemamu cenu. 2x 

 Jauniešiem ekstrēmo sporta veidu laukumu – “pump track” skūteriem, riteņiem, 

longbordiem. 2x 

 Futbola halle. 

 Marķētas nūjotāju takas. 
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 Futbola laukums. 3x 

 Pieejamība sporta aktivitātēm kundzītēm pēc 40 gadiem. 

 Sporta komplekss visiem, piemēram skvošs, boulings un tml. 

 Apgaismota taka skrējējiem vakarā. 

 Sporta vides iekārtošana – mazais futbola laukums; āra trenažieri. 

 Slēpošanas trase. 

Atpūta: 

 Bērnu dienas centrs. 4x 

 Jauniešu centrs (kā Rēzeknē Zeimuļis). Par jauniešiem, jāskatās kādas ir šobrīd 

tendences, vieta, kur var atpūsties jaunieši noteikti, šobrīd tas ir Hesburgers un 

Lulū, bet var piedomāt, kur izveidot viņiem pulcēšanās vietu- piemēra + publiskais 

WIfi. Noteikti jāizvērtē Parka aiz Hercoga izmantošanas iespējas. 7x 

 Vieta, kur bērniem pēc skolas un brīvdienās saturīgi pavadīt laiku. 5x 

 Dabas, pastaigu takas vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem dabas vērtību 

izbaudīšanai un izcelšanai, t.sk., gar ūdensmalu, ar skatu torni. Videi draudzīgas 

tūrisma iespējas. 14x 

 Pieskatīšanas iespējas bērniem. 2x 

 Pašvaldības organizētie pasākumi iedzīvotājiem! Šobrīd ir piedāvājumā visādi 

pasākumi, teātri, bet iztrūkst no pašvaldības – ja atceramies, kādreiz Ziemassvētku 

balles mazajiem, Līgo pīšana u.t.t. 

 Tūrisma maršruti, infrastruktūra (norādes, atpūtas vietas u.c.) (gājējiem, 

velobraucējiem). 

 Jāuzlabo Līgo parks – tas neizskatās pēc parka – trūkst koki, strūklaka, vai vides 

objekts, trūkst apgaismojums. 2x 

 Jāizveido vēl parks. Man liekas ka piedāvājums par romantisku parka veida izveidi 

būtu ļoti labs. Atpūtas parks ar lielākām pastaigu vietām. 7x 

 Jāuzlabo Vējupes infrastruktūra.  

 Aizsargdambi ar cietu segumu. Kā skaistu promenādi. 3x 

 Kino. Regulārāki kino vakari vai kino rīti bērniem. 5x 

 Izveidot kādus apskates vai izklaides objektus, kas piesaistītu viesus. Šeit nav nekā, 

ko brīvdienās darīt ne iedzīvotājiem, ne viesiem. 3x 

 Pastāvīga aktīvās atpūtas vieta. 4x 

 Nav brīvdabas estrāde, kur cilvēki varētu baudīt koncertus, dejas un citus kultūras 

pasākumus pie dabas. 8x 

 Vairāk izklaides vietas, t.sk., bērniem un jauniešiem.7x 

 Labākas tualetes pie Vējupes. 

 Apgaismoti velomaršruti. 

 Plašāks rotaļu laukums pie Vējupes un Kadagā. 

 Tūrisma objekti, kas spētu piesaistīt lielu daudzumu apmeklētāju. 2x 

 Vietas atpūtai bērniem kopā ar vecākiem (piemēram, boulings, šķēršļu josla kā 

Kaķīškalnā). 8x 

 Vietu sabiedriskiem notikumiem ar atbilstošu infrastruktūru, dažādu radošu 

pasākumu, piemēram, meistarklašu. 

 Pietrūkst tikai Ādažiem vien raksturīgi kultūras vai izglītojoši notikumi – veidot 

tādus, kuri piesaistītu ar savu vienreizību citu Latvijas novadu ļaudis šeit pie mums 

viesoties. Ādažu Mūzikas un mākslas skola jau to mazliet dara, bet gribētos, lai tas 

iezīmētos arī lielākos svētkos vai notikumos. Gaujas svētki sākotnēji bija tik laba 

iecere Ādažiem, diemžēl pēdējos trīs gadus tie pārvērtušies par parastu masu 

izklaides pasākumu, viss tas pats kas jau citur Latvijas pilsētas svētkos redzēts, 

viessolisti tie paši, kas uzstājas katros pilsētas svētkos pēc kārtas – nav atšķirības 
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vai mūsu ģimene un draugi braucam uz Ventspili, Jelgavu vai paliekam Ādažos. 

Bet vismaz vienreiz gadā gribas redzēt, ko ādažnieki ir sasnieguši, izdarījuši, 

izdomājuši te Ādažos. Palepoties mūsu ciemiņu acīs – cik labi Ādažos. 

 Laivu bāze, laivu piestātnes, kur var atstāt savu peldlīdzekli uz laiku, nedēļu, vasaru 

utt. 2x 

 Pasākumi. 

 Bērnu izklaides atrakciju vai akvaparks. 

 Peldvietas. Peldvieta pie Ādažiem par maz pie tik apdzīvotas vietas – apkārt 

Mārsili katram iedzīvotājam pa mašīnai, visi grib peldēties. 2x 

 Papildus bērnu laukumiņus. 

 Piemēram jaunais Kultūras nams ir pagriezis muguru un tehnisko zonu pret upi, to 

ignorējot. 

 Varētu vairāk attīstīt “Dzīvo sapņu dārzu”, sniedzot iespēju interaktīvā veidā 

iepazīt dzīvniekus un apkārtējo dabu. 

Ceļa infrastruktūra: 

 Apļveida krustojums (A1 / Muižas iela). 

 Vēl vairāk sakārtot ceļus. Veidojot jaunus projektus ceļu būvē, obligāti paredzēt 

arī ietvi. 4x 

 Sakārtoti gājēju celiņi, kas ir piemēroti māmiņām ar ratiņiem. 7x 

 Velo celiņi (pa visu novadu, arī uz tuvējiem mežiem, piem., virzienā uz Garkalni, 

Venču ezeru, līdz jūrai, Ādaži – Alderi – Rīga, uz Saulkrastiem). ĻOTI gribas, lai 

var aiziet ar bērniem līdz jūrai kājām vai ar dibdapiem, ratiem utt., pagaidām ir 

vainu jābrauc ar mašīnu, ko nav kur nolikt tur pie jūras vai jākratās pa ļoti sliktas 

kvalitātes ceļu (dambi utt.) vai pašnāvnieciski jādodas gar lielajiem ceļiem, pēdējās 

2 iespējas, protams, neizmantoju. 14x 

 Neapgūta ūdens transporta satiksme. 

 Jāatjauno Rīgas gatve, jāizbruģē tā, jāizveido gājēju un velo ceļš tajā, jāapgaismo, 

jāveido apstādījumi, jāizbūvē velo celiņi. 2x 

 Jāizgaismo visas līdz šim neizgaismotās ielas. 5x 

 Apgaismojums posmā no Attekas līdz Podnieku ielai. 

 Noasfaltēt Ķiršu ielu, Skolas ielu. 

 Ceļu no Podniekiem līdz Aldariem ar apgaismojumu, lai var droši staigāt ar ratiem, 

braukt ar velosipēdu vai bērns viens pats var tikt līdz mājām ar kājām. 

 Jānoasfaltē laukums pie autobusa pieturas Kadagā, Kadagas autobusa apstāšanā 

vietas galapunktā.  

 Tilti pār Via Baltica. 

 Normāla izmēra stāvvietas: centrā, pie sabiedriskām vietām, veikaliem, Podnieku 

mājām (reāli nav vietas kur mašīnas vakaros nolikt pat iedzīvotājiem....par viesiem 

vispār nerunāju). Bezmaksas autostāvvietas pie poliklīnikas. 9x  

 Nav nodrošināta droša iespēja bērniem nokļūt mājās, piem., Stapriņos, nav 

luksofora, nav pārejas pie Muižas ielas. Vecākiem jāsabalansē darbs ārpus novada 

un skolas novadā un bērnu pieskatīšana/aprūpe, nogādāšana mājās, bērniem nav 

iespēja atpūsties mājas apstākļos pēc stundām, jo vecāki strādā, jāuzkavējas skolā 

līdz vecāki ierodas pēc bērniem. 

 Izveidot pazemes tuneli / gājēju pāreju uz Stapriņu ciemu, lai Stapriņu ciema 

iedzīvotāji tiek uz Ādažu centru neriskējot ar savu dzīvību. 2x 

 Vilciena stacijas neesamība ir vienīgais trūkums- bet tas tā, jokam :) 

 Pie visām skolām un bērnudārziem rūpīgāka un drošāka piebraukšana, stāvēšana 

bērnu sagaidīšanai!!! Noteikt stingrākus ceļu satiksmes noteikumus un tos regulāri 

kontrolēt, iesaistot pašvaldības policiju!!! 2x 
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 Park & Ride autostāvvieta. 

 Kampaņa, kas izskaidrotu jaunajām māmiņām, ka lai gan ratiem ir riteņi, tas 

nepadara viņas par riteņbraucējiem. 

 Bērnu transportēšanas iespējas (no/uz skolu) Ādaži – Kadaga “Saules pļavas”. 

Daba, vide: 

 Piekļuve apbūvētajām ūdens tilpnēm.  

 Pludmale ar glābšanas staciju. 

 Turpināt iekopt un akcentēt pilsētas centru, tas šobrīd ir visai neizteiksmīgs, bet 

uzlabojas. Trūkst sakārtots centrs, protams pēdējos gados ir lieli uzlabojumi ar 

Gaujas ielas renovāciju, bet ir vecā Pasta ēka, nepabeigtā būve pie Vējupes. 

Mūsdienīga pilsētvide – īpaši pie Maxima apļa (pamestas ēkas, neskaidra nākotnes 

vīzija). 3x 

 Centrā pie daudzstāvu mājām jāizveido skaistās puķu dobes. 

 Atkritumu šķirošanas pieejamības veicināšana. 

 Sakārtotas ceļmalas. 

 Miskastēs nav vietas cigaretēm. 

 Kārtīgāk tīrīt ietves ziemā. 

 Ādažos trūkst sētnieku, ja atgrieztu sētniekus, nebūtu tāda nekārtība Ādažu centrā. 

 Daba. 

 Jauni Lieldienu dekori. Milzīgās olas un zaķis uz apļa izskatās skumji un 

bezgaumīgi. 

 Atļauju brīvdienās apmeklēt mežu poligona teritorijā. 

 Gaujas krastu sakopšana, krūmu izciršana, ainavas veidošana. Ieteiktu stādīt ievas 

Gaujas ielas apkārtnē. 

 Ādaži jāatdod cilvēkam nevis betonam un mašīnām. 

Veselības aprūpe: 

 Slimnīca.  

 Ļoti trūkst neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde. 

 Traumpunkts/ dežūrējošais ārsts 24h. 

 Trūks bērnu ārstu. 

 Vairāk ārstu pakalpojumu. 

 Vairāk ģimenes ārstu (esam deklarējušies Kadagā, bet Ādažu novadā nav iespējas 

pierakstīties pie ģimenes ārsta). 

Uzņēmējdarbība: 

 Vairāk tirdzniecības vietas. 

 Beidzot centrā tirgus laukumu – modernu, ne koka būdas (līdzīgi kā bija 90-jos 

gados). 3x 

 Jauni pakalpojumi. 

 Man ir divas meitas, kuras pēc vidusskolas beigšanas mācījās tālāk Rīgā un beidzot 

skolas palika strādāt Rīgā, jo Ādažos nevar atrast labi atmaksātu darbu. 

 Banka – vismaz viena. 2x 

 Kafejnīcas ar demokrātiskām cenām. 4x 

 Lidl. 

 Vietēja mēroga finanšu centrs ar koprades telpu. 

 Ēdināšanas iestādes par pieņemamām cenām. 2x 

 Velodarbnīca. 2x 

 Veikals Kadagā. 

 Apavu / somu un citu ādas izstrādājumu veikals. 2x 

 Darba vietas ne tikai ražošanā pie “lentas” vai veikalu kasēs. Visi nevar būt 

uzņēmēji, ir arī augstas “raudzes” speciālisti, bet darba vietas nav! 2x 
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 Vairāk jaunu uzņēmumu. Rūpniecības zonā jauni uzņēmumi nekad nebūtu par 

daudz. 3x 

 Liels hipermārkets, nevis mazi veikaliņi, kuros ir no katra pa druskai (ar 

daudzveidīgākiem veikaliem un sortimentu). 6x 

 Jāveicina telpu pieejamība izdevīgās vietās par pieejamām cenām mazajam 

biznesam. 

 Sadarboties un apzināt vietējos uzņēmējus + pašvaldība. 

 Jāveido atbilstošs likumiskais un nodokļu regulējums ar atvieglotiem 

birokrātiskajiem procesiem lielajam biznesam. 

 Nav nevienas bērniem draudzīgas kafejnīcas ar bērnu ēdienkarti. 

Sabiedriskais transports: 

 Būtu jāmaina sabiedriskie autobusi uz jaunākiem. Sabiedriskā transportā jābūt 

iespējai iekāpt ar ratiem to iepriekš nepiesakot. 2x 

 Vilcienu satiksme. 

 Trūkst sabiedriskā transporta uz Rīgu. 

 Autoosta. 

Dažādi: 

 Jauna, enerģiska domes vadība. 

 Nav bijušas (neatceros) organizētas publiskas tikšanās ar novada iedzīvotājiem (par 

organizēt tematiskās noteiktā sfērā)....savstarpēji komunicējot (vadība un 

iedzīvotāji) dzimst labas idejas un uzlabojas sadarbība :) 

 Pa lielam viss ir, tik jāuztur līmenī tas, kas ir izveidots. 

 Dabu un apkārtējo vidi saudzējošs attīstības redzējums. 

 Līdz galam jāsakārto esošais. 

 Viss attīstās pareizā virzienā. 

 Nodokļu atvieglojumi līdzvērtīgi citām pašvaldībām. 

 Jāpilnveido sociālā aprūpe! 

 Nav skaidri definēta mērķa, kas Ādaži būs tuvākā un tālākā nākotnē, kas te dzīvos 

un ko darīs. 

 

Atbildes uz jautājumu “12. Kas Jūs neapmierina Ādažu novadā?”: 

Ceļu infrastruktūra: 

 Rīgas gatve ir LVC pārvaldībā. 

 Netīri ceļi. Nevar braukt ar ratiem 

 Pārvietošanās ar kājām uz attālākajiem ciematiem: Alderi, Stapriņi, Eimuri, 

Podnieki un citur. 2x 

 Daudzviet tālāk no centra ir tumšs, nav gaismas ielās. 2x 

 Netīrītas ielas ziemā Podniekos. 

Sabiedriskā kārtība: 

 Jau gadiem nekas netiek darīts, lai ierobežotu ielu huligānu – drifteru aktivitātes. 

 Policijai aktīvāk jāiesaistās bezsaimnieku kaķu notveršanā, lai tos nogādātu 

sterilizēšanai. 

 Policijai strādāt godprātīgi. 

Veselības aprūpe: 

 Veselības aprūpe 

Vide: 

 Lielo ciemu apsaimniekošanai tiek izlietots lielāks finansējums nekā mazo. 

 Nepietiekama zālāju un koku atjaunošana (kanalizācijas izbūves laikā daudz koki 

tiek izcirsti, netiek meklēti risinājumi, lai to mazinātu).  

 Daudz smilšu un putekļu.  
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 Vairāk tīrīt centru, bieži pārpildītas atkritumu tvertnes centrā. 

 Netiek monitorēta gaisa kvalitāte un trokšņu līmenis.  

 Ciematos netiek un netiek plānots izbūvēt trokšņu samazināšanas sienas. 

 Vairāk kopt teritoriju, izveidot puķu dobes Gaujas ielas jaunajos apļos. 

 Nato armijas bezatbildība un noziedzīgā darbība Ādažu teritorijā (vides 

degradācijas jomā). 

Atpūta: 

 Nav izklaides objektu dabā, ko apmeklēt ar bērniem, kā piemēram meža kaķis utt. 

 Jābūt brīvai piekļuvei pie ūdenstilpnēm. 

 Līdz šim nav atrisināta tauvas josla pie M.Baltezera. 

 Viss apmierina no augstāk minētā, taču labi būtu attīstīt tūrismu. 

 Vēlētos, lai bērniem tiktu izveidots liels laukums dažādiem vecumiem. Podniekos ir 

neapbūvēta teritorija, ja tur izveidotu plānu un dome atbalstītu, tad tur varētu uzcelt 

atpūtas parku visiem vecuma bērniem. Neviens neslapstītos pa nepabeigtām mājām 

un bērni būtu piesaistīti attīstīt savus talantus vai jauki pavadīt brīvo laiku. 

Apdzīvotās vietas: 

 Ienācēji, Ūbeļu ielas rajons. 

 Vajadzētu attīstīt infrastruktūru, komunikācijas arī ciematiņos, ne tikai to uzlikt uz 

iedzīvotāju “pleciem”. Ciematiņos nav centralizēta dzeramā ūdens un kanalizācijas 

iespēja, pašiem iedzīvotājiem jāorganizē to rakšanu un ievilkšanu lielos km, tas 

pats ar internetu, TV u.tml. kur kompānijas par to ievilkšanu, rakšanu prasa milzu 

summas. 

 Māju grausti, t.i. līdz galam neuzceltās mājas (pie Vējupītes, Podniekos). 3x 

 Atsevišķu ciematu vairāk apsaimniekošana attiecībā pret manu dzīvesvietu. 

 Degradējošā teritorija Podnieku ielā blakus Keramservisam. 

Izglītības infrastruktūra: 

 Vidusskolas tualešu neapmierinošais stāvoklis, bērniem nepatīkami uzturēties. 

 Nav vietas bērnudārzos. 

 Bērnudārza nodrošinājums mazākajiem. 

 Izglītības kvalitāte un tehniskais nodrošinājums skolā. 

 Jaunās skolas būvniecība ir sasteigta, skandāli ap būvniecības procesu. Savlaicīgi 

nesākts realizēt projektu, kā rezultātā daudz lietas paliek tikai uz papīra. Skandāli 

iekšējie būvniecības procesā... 

 Daudz kas notiek vēl pēc vecās domāšanas – par to skaļi taču nedrīkst runāt, skolās 

netiek risinātas problēmas uz visu piever acis, skolotāji ir izdeguši, motivācija 

daudziem zema. 

 Nesakārtota ventilācijas sistēmā PII Strautiņš. 

Pārvalde: 

 Ir izsniegtas būvatļaujas bez servitūtiem, pašvaldībai nav intereses pārņemt ceļu 

infrastruktūru, bet ir interese iekasēt NĪN. 

 Amatpersonas pārāk aizsēžas savos amatos. 

 Domes darbība daļēji – esmu redzējusi tur gan ieinteresētus darbiniekus, gan 

neprofesionālu attieksmi. 

 Birokrātiskā ķēde, kas jāpārvar, lai nokārtotu nepieciešamas saistības. Piemēram, 

lai uzsāktu mājas būvniecību. 2x 

 Nepamatoti liels atalgojums daudziem domes darbiniekiem un deputātiem. 

 Ādažu Būvvaldei būtu jāpārskata, ar kādu mērķi tā strādā. Publiski ir vairāk 

gadījumi, kur var izvērtēt tās kompetenci. Nav Kontroles mehānismu, tas ir 

kvalitātes vadītāja, kurš ir atsevišķā pakļautībā. Nav vienotas kopainas. Būvvalde tā 

vien gaida, kad kāds nāks ar aploksni. Citādi šis process ir bezgala ilgs, piekasīgs 
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un dažbrīd pat šķiet, neiespējams. Salīdzinoši ar citām pašvaldībām uzbūvēt 

mājokli Ādažos ir grūtāk. 

Veselības aprūpe: 

 Nav vietas pie ģimenes ārsta.  

Sporta infrastruktūra: 

 Slikts vidusskolas stadiona stāvoklis, stadiona segums neatbilstošs. 2x 

Dažādi: 

 Militārās bāzes tuvums. 

 Pārāk daudz cilvēku. 

 Kopējs Ādažu redzējums – tā varētu būt vieta, kur cilvēki varēs dzīvot arī pēc 20 

gadiem nevis muks tālāk, kur nav tik apbūvēts. 

 Nav pareizticīgo baznīca. 

 Attieksme, neiecietība pret ticīgajiem.  

 Domes neizlēmība reliģisko būvju jautājumā. 

 Kopumā viss ir labi. 

 Uzlabojumi ir iespējami un vajadzīgi visās sfērās. 

 Pārāk augsti apkures tarifi. 

 Bibliotēkā vasarā nav iespējams uzturēties lasītavā, jo nav ierīkoti kondicionieri, 

ļoti karsts, ka nevar telpā elpot. 

 Viss vairāk vai mazāk apmierina. 2x 

 

Atbildes uz jautājumu “18. Kas, Jūsuprāt, būtu jādara, lai veicinātu iedzīvotāju 

informētību par notiekošo Ādažu novadā?”: 

Informācija tiek nodrošināta pietiekošā daudzumā: 

 Visumā ir diezgan labi, varbūt var veidot kādu mobilo aplikāciju. 2x 

 Pašam iedzīvotājam jāseko līdzi informācijai. 

 Visa informācija tiek pietiekoši nodrošināta. 5x 

Sociālie tīkli: 

 Aktīvi jāizmanto sociālie tīkli. 2x 

 Aktīvāk lietot instagram. 

 Piestrādāt vairāk pie Ādažu Facebook konta. 3x 

 Izmantot FB tam paredzētajam mērķim – divvirzienu komunikācijai – un atbildēt 

uz iedzīvotāju uzdotajiem jautājumiem.  

“Ādažu Vēstis”: 

 Ādažu vēstis papīra formātā sūtīt tiem, kas tās pieteiktos saņemt. 

 Laikraksts Ādažu Vēstis ir ļoti kvalitatīvs un vispusīgs, paldies veidotājiem! 

 2x mēnesī. 

 Varētu piedāvāt Ādažu vēstis ērtā elektroniskā versijā, piemēram aplikācija. Vai 

piedāvāt tās vienkārši regulāri saņemt e-pastā. 

 Pašslavinošu rakstu samazināšana izdevumā “Ādažu Vēstis”. 

 Manā mājā ir 4 dzīvokļi un tikai 1 Ādažu vēstis izdevums dažkārt nokļūst līdz 

mums. 2x 

 Visu informāciju lasām “Ādažu Vēstīs”. 

 Uzskatu, ka iedzīvotāji tiek pietiekami informēti novadā ar Ādažu vēstīm. 

Podniekos nav problēma ar viņu saņemšanu. 

Dažādi: 

 Domes deputātiem vairāk pievērsties tieši cilvēkam, iedzīvotājam, mazāk 

karavīriem no ārvalstīm, jauns krogs Ādažos nav pats svarīgākais, svarīgākais ir 

Ādažu iedzīvotājs, kurš šajā novadā dzīvo ilgāk par ārvalstu karavīriem. 

 Jādara lietas iedzīvotāju labā! 
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 Rūpēties arī par ticīgo iedzīvotāju vajadzībām. 

 Jārunā ar iedzīvotājiem. 

 Ir nevis jāpalielina informācijas apjoms, bet informācija vairāk jāstrukturē. 

 Jāveido vide, kur cilvēks var strādāt, dzīvot un atpūsties uz vietas.  

 Jāveicina pašu iedzīvotāju rīkotu pasākumu skaits, organizāciju veidošanās un 

sabiedriskā aktivitāte. 

 Jāuzlabo informācijas kvalitāte. 

Tīmekļa vietne: 

 ĀDN mājas lapa nav ērta lietošanai. 

 Ieviest jaunumu abonēšanu mājas lapas informācijai. 

 

Atbildes uz jautājumu “20. Kā, Jūsuprāt, pašvaldība varētu sekmēt uzņēmējdarbību 

Ādažu novadā?”: 

 Jaunas biroju telpas. 

 Ir jau pietiekami liels atbalsts. 5x 

 Piedāvājot izdevīgus telpu nomas nosacījumus. 

 Vienmēr var gribēt vairāk, bet ir novērojami reāli uzlabojumi. 

 Konsultēt iedzīvotājus kā sākt savu biznesu. 

 Vairāk darba vietas ne tikai ražošanā vai tirdzniecībā. 

 Izveidojot atbilstošu infrastruktūru. 2x 

 Informatīvus / ideju rakstus, ko dara iedzīvotāji citos novados. 

 Uzlabot ceļu infrastruktūru (nekas nav dārgāks par sliktu ceļu!).  

 Izveidot tūrisma informācijas centru!  

 Uzbūvēt tirgu! 

 Radīt vieglu uzņēmējdarbības uzsākšanu, piem., pieejamas telpas.  

 Audzēt iedzīvotāju skaitu, lai augtu pieprasījums. 

 Vietējos pasākumos – piem., Gaujas svētkos, dot priekšroku vietējiem uzņēmējiem. 

 


