
7. Aprīlis, 2015 (Informācija no Ādažu novada mājas lapas) 

Vai jūs zināt, kādus Ādažus bērni redz pēc 10 gadiem? 

Lai veicinātu bērnu radošo un māksliniecisko iztēli, kā arī iesaistītu bērnus sabiedriskajās aktivitātēs un 

novada plānošanas dokumentu izstrādē, Ādažu novada dome laika posmā no 23.februāra līdz 24.martam 

organizēja bērnu zīmējumu konkursu „Mans sapņu novads – Ādaži”. Vienā no konkursa tēmām bērni tika 

aicināti ļauties fantāzijas lidojumam un uzzīmēt savu unikālo vietu vai lietu, kam būtu jābūt Ādažos pēc 10 

gadiem. Kopumā pašvaldība saņēma 438 bērnu zīmējumus, kuros bija attēloti Ādaži 2025.gadā. 

Lielākajā daļā no saņemtajiem zīmējumiem (108) tika attēlota Ādažu novada daba, tai skaitā atpūtas parki, 

bērnu rotaļu laukumi, dažādas citas zaļās teritorijas, ūdenskritums un citi ūdeņi Ādažos. Tika attēlots, kā 

būtu jāattīstās Līgo parkam un Vējupes pludmalei, kā arī tas, kādi parki vēl būtu jāizveido (piem., mīlestības 

parks, parks – lasītava, skaistais dinozauru parks). Dažu bērnu norādītās vēlmes: 

•    Vēlos, lai pēc 10 gadiem Ādažos būtu Ādažu dabas rezervāts! (Emīls, 5.klase); 

•    Gribētu, lai Ādažos vienmēr ziedētu puķes! (Karlīna, 4 gadi); 

•    Lai Ādažos ziedētu daudz puķītes un būtu skaistas mājas! (Dārta, 5 gadi); 

•    Vēlos lielu baseinu ārā, kur visi var peldēties. (Alise, 4 gadi); 

•    Lai Ādažos vienmēr būtu bērnu spēļu laukumiņi! (Bruno, 5 gadi); 

•    Lai bērnudārzā būtu jauni, skaisti spēļu laukumiņi! (Gustavs, 5 gadi). 

 

Darja Maslobojeva             Patrīcija Grūbe, 5. klase        Elīna Brūvere, 5. klase  

Gandrīz tikpat daudz zīmējumos (104) bērni attēloja kaut ko saistībā ar atpūtu, kultūru vai sportu. Kā liecina 

bērnu vēlmes, Ādažu novadā pēc 10 gadiem noteikti būtu jābūt akvaparkam, kino (vismaz brīvdabas), 

cirkam, teātrim, bērnu pilsētai, rotaļu mājai, dažādiem muzejiem (Ādažu vidusskolas, bruņinieku, 

dārgakmeņu, armijas, automašīnu, brīvdabas, dinozauru), botāniskajam dārzam, operai, estrādei, 

boulingam, peintbolam, pilij, kā arī dažādiem klubiem (disko klubiņš bērniem, datoru klubs, modes klubs, 

puišu klubiņš). Daži bērni vēlas, lai Ādažos būtu fobiju – spoku māja un šausmu trases. Sporta infrastruktūra 

būtu jāpapildina ar hokeja – ledus halli, lielu sporta stadionu, slidošanas skolu un slidotavu, basketbola 

laukumu, kartinga trasi, futbola stadionu. Kāds vēlas apaļu olu, kurā spīd salūts, vēl kāds – krāsaino mašīnu 

izstādi. Dažas vēlmes: 

•    „Summer Ādaži Festival” ir ēka Ādažos, kurā ir kā īstā pludmalē. No ārpuses to klāj spoguļstikls, lai citi 

neredzētu, kā tu peldi vai sauļojies. Iekšpusē tur atrodas pludmale ar smiltīm un ūdeni. Blakus pludmalei 

atrodas bārs ar alkoholiskajiem un bezalkoholiskajiem kokteiļiem un saldējumu. Kā īstā vasarā! (Estere, 

5.klase); 

•    Lai Ādažu kultūras namā vienmēr notiktu jautras izrādes bērniem! (Gerda, 4 gadi); 

•    Lai vienmēr bērnudārziņš būtu tik krāsains! (Rēzija, 5 gadi); 

•    Es ļoti vēlētos, lai Ādažos būtu lielākā observatorija Latvijā, kur ieeja būtu bez maksas. Un lai mūsu 

skolas observatorija pēc iespējas ātrāk atjaunotu, lai tie bērni, kas ies astronomijas pulciņā, varētu iet augšā 

un vērot zvaigznes. (Evelīna, 5.klase); 

•    Saudzēt dabu! Izlabot ceļus! Atrakciju parku! 10 balles skolā, beidzot 12.klasi! (Simona, 2.klase); 

•    Lai Ādažos vienmēr bērni gribētu dziedāt pop-grupā! (Elizabete, 5 gadi); 

•    Ādaži pēc 10 gadiem dejo (dzirnas, balets, HipHop, džezs, tautas dejas, laikmetīgās dejas). (Vivita, 

1.klase); 

•    Ādažu kino un spēļu laukums poligona vietā! (Ruslans, 5.klase); 



•    Lai cilvēki palīdz visiem, kas apkārt: cilvēkiem, dzīvniekiem un kukaiņiem! (Marks, 6 gadi); 

•    Lai Ādažos visi dzīvotu kā princeses un prinči! (Kristiāna, 5 gadi); 

•    Bērnu svētku pils. Lai tāda pils būtu Ādažu centrā. Tajā varētu svinēt bērnu dzimšanas dienas. 

(Anastasija, 6 gadi); 

•    Es vēlos, lai Ādažos izbūvē akvaparku! (Gustavs; Anna, 5 gadi). 

 

Mareks Lindermanis, 4 gadi     Petra Elza Stalidzāne      Rainers Līcis Līcītis, 5.klase  

Nav aizmirsts arī par to, ka Ādažu novadā jāattīsta uzņēmējdarbība – dažādas kafejnīcas, veikali, viesnīcas 

(arī suņiem), atpūtas centri, dažādas pakalpojumu sniegšanas vietas un pat Ziemassvētku salaveča rūpnīca. 

Dažas vēlmes: 

•    Es vēlos, lai Ādažos būtu: saldējuma veikals, virtuļu veikals, mašīnu trase, haizivs apskates centrs. 

(Aleksis); 

•    Es vēlos nagetu veikalu, šokolādes veikalu, čupa čupu veikalu, virtuļu veikalu un karuseli. (Roberts); 

•    Tikai un vienīgi saldējuma veikalu! (Zane). 

Izglītības iestādes (pārsvarā Ādažu vidusskola), institūts un bibliotēka tika attēlota 48 darbos.  

 

Anastasija Romanova, 1.klase  Andris Ļitvinovs, 2.klase Igors Ņižņikovs, 5.klase  

Kā liecina zīmējumi, bērni Ādažu novadā vēlas plašākas iespējas apskatīt dažādus dzīvniekus, tāpēc daudzi 

bērni ierosina izveidot Ādažu zooloģisko dārzu, delfināriju, vietas zirgu izjādēm, dzīvnieku patversmi un 

suņu dresēšanas laukumu. Vēlme: 

•    Lai Ādažos justos labi gan cilvēki, gan dzīvnieki! (Marks, 4 gadi).  

 

Elizabete Šakale, 1.klase 

Ir padomāts arī par transportu, ielu vizuālo izskatu un apbūvi. Vairāki bērni vēlas, lai Ādažos pēc 10 gadiem 

būtu lidojošas mašīnas, vilcieni, kuģīši un metro. Ādažu ciema vizuālais tēls jāatsvaidzina ar kādu 

pieminekli, strūklaku un lielu pulksteni.  

•    Lai Ādažos daudz jaunu, skaistu māju! (Katrīna, 4 gadi); 

•    Lai Ādaži vienmēr būtu krāsaini! (Konstantīns, 4 gadi); 

•    Lai bērni Ādažos vienmēr būtu laimīgi! (Luīze, 4 gadi).  



 

Sofija Koļesņičenko, 5.klase 

Daļa no darbiem tiks izmantoti Ādažu novada Attīstības programmas 2016.-2022.gadam noformējumā, 

savukārt visus iesniegtos darbus plašākai publikai plānots parādīt Gaujas ielas svētku laikā. Ja zināt, ka savu 

zīmējumu konkursā iesūtīja arī Jūsu bērns un vēlaties to apskatīt, piedāvājam Jums iespēju saņemt tā 

elektronisko variantu. Interesentus lūgums rakstīt uz e-pastu: inga.perkone@adazi.lv, norādot bērna vārdu, 

uzvārdu, mācību iestādi, kā arī grupiņu / klasi.  

Paldies visiem, kas piedalījās zīmējumu konkursā un dalījās savās idejās! Tagad no mums – pieaugušajiem – 

atkarīgs tas, vai vismaz daļa no tām arī piepildīsies. Turklāt arī pieaugušajiem ir iespēja piedalīties Ādažu 

novada attīstības plānošanā, piedaloties pašvaldības rīkotajā iedzīvotāju aptaujā . 

 

https://docs.google.com/forms/d/1lu8-49aWQdTFN_WEO2q5byIuTlNWn9-5DjriWsr4Rh8/viewform

