
Mājražotāji 
un aMatnieki 

Ādažu novadā



Foto: Inita Sīle

Ādažu novads atrodas 25 km attālumā 
no Rīgas centra, robežojas ar Garkalnes, 
Carnikavas, Saulkrastu, Sējas un Inčukalna 
novadiem, kā arī Vangažu pilsētu. Galvenā 
satiksme teritorijā notiek pa autoceļu  
Rīga – Ainaži, kas ir nozīmīgs autoceļa  
VIA Baltica posms. 

Kopējā teritorijas platība – 162,9 km2 
un tajā uz 2014. gada sākumu bija deklarēti 
10 294 iedzīvotāji. Ādažu novadā ir 12 ciemi, 
no kuriem lielākie ir Ādaži, Kadaga, Baltezers, 
Garkalne un Alderi. Novada administratīvais 
un galvenais attīstības centrs ir Ādažu ciems.

RĪGA

ĀDAŽU
NOVADS

Ādažu novads Latvijā
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SIA “Saules jums” ir lauksaimniecisks 
primārās ražošanas uzņēmums, 
kas nodarbojas ar gaļas produktu 
izstrādājumu un maltas gaļas ražošanu, 
zvejas produktu apstrādi mājas apstākļos. 
Pārtikas produktus var iegādāties 
saimniecībā, pasūtot tos internetā,  
kā arī pa pastu.

Foto: Andris Zandbergs

m jr t js

Augļu, ogu audzēšana; dārzeņu audzēšana; 
gaļas produktu ražošana

“Jauntači”, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164+371 25807732
info@saulesjums.lv

www.saulesjums.lv
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Ogulāju audzēšana. Smiltsērkšķu stādījumi 1 ha platībā 
ierīkoti 2014. gadā, sadarbībā ar biedrību “Gaujas Partnerība” ELFLA 
programmas ietvaros. Pirmo vērā ņemamo ražu plānojam sagaidīt 2017. gadā.

Apsaimniekojam dravu. Pirmajā gadā, kas kopumā nozarē nebija veiksmīgs, iegūts 182 kg 
medus. Medus tiek realizēts ar zīmolu “Mēness Medus”.

Kopīgi ar partneri ierīkojam 11 ha upeņu stādījumus. Plānotā raža – 2017. gadā.

m jr t js

Ogulāju audzēšana; dravas apsaimniekošana; 
upeņu audzēšana
“Mēnessgaismas”, Atari, Ādažu novads,  
LV-2164 – pirmā māja, iebraucot Ataros  
no Garciema, Carnikavas, Stapriņu puses+371 29349874

ingab@telenet.lv;  gundarsb@telenet.lv
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Foto: Gundars Bojārs



ZS “Ziedkalni” ir biedrības 
“Slow Food Riga” biedrs

ZS “Ziedkalni” darbojas pēc naturālās metodes,  
tur liellopus, nobarojamās cūkas un mājputnus,  
kas staigā brīvā dabā. Saražoto produkciju, t.sk., 
putraimu desas, kūpinātu gaļu, paštaisītu sieru 
var iegādāties Kalnciema ielas tirdziņā, tomēr arī 
saimniecībā ir iekārtota tirdzniecības mājiņa, 
kurā var iegādāties saimniecībā izaudzēto 
un saražoto produkciju, kā arī uzzināt par 
nopērkamajiem produktiem.

m jr t js

pienkopība; cūkkopība; mājputnu audzēšana; gaļas produktu ražošana; siera 
ražošana; kūku cepšana; dārzeņu audzēšana“Ziedkalni”, Birznieki, Ādažu novads, LV-2164+371 25992255

ziedkalni@gmail.com
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Foto: Alvis Ķigelis

m jr t js

Nodrošināta iespēja makšķerēt;  zivju kūpinātava;  kokapstrāde; galdniecība
“Stirniņas”, Iļķene, Ādažu novads, LV-2103+371 29267705

valdis_perro@inbox.lv
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Makšķerēt iespējams gan no laivām, gan lapenes pašā dīķa malā. Pašlaik cītīgi strādājam 
pie jauna dīķu kompleksa izveides, kurā būs iespējams ne tikai makšķerēt ar garantiju uz 
pamatīgu lomu, bet arī vēžot. Makšķerēšanai, spiningošanai vai vienkārši līganai slīdēšanai 
pa Leiputrijas dīķiem, caur ūdensrozēm, gar niedrēm, klausoties putnu dziesmās un zivju 
plunkšķos iespējams iznomāt laivas.

Piedāvājam kokapstrādi un galdniecības pakalpojumus nelielā darbnīciņā, sākot no baļķu 
sazāģēšanas dēļos līdz gatavam izstrādājumam.
Veicam: • gan dārza, gan telpu mēbeļu izgatavošanu pēc individuāla pasūtījuma;

• telpu iekšējo apdari t. sk., pirts telpas iekšējo apdari un lāviņu izgatavošanu,  
lamināta u.c. seguma grīdu ieklāšanu;

• bērnu rotaļu laukumu izveidošanu. 

Foto: ???
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amatnieks

adījumi, 

tamborējumi

 
+371 29101441

vija100@inbox.lv

Vija Savina

Foto: Jānis Pērkons
Inga Pērkone

m jr t js

Amatniecības sieru ražošana
“Līlavas”, Kadaga, Ādažu novads, LV-2103 
ražotne: Muižas iela 5, Ādaži, Ādažu novads, 
LV-2164
+371 2910 8565
soira@soira.lv
www.soira.lv;  www.facebook.com/soiraLV
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Uzņēmuma vārds atvasināts no lībiešu izcelsmes vārds Siers – sõira, uzsverot, ka latvieši 
jau izsenis pazinuši sieru. “Soiras” nelielais kolektīvs par savu mērķi atzīst laba, īstena siera 
gatavošanu sev un ikvienam, vienlaikus popularizējot šo lietišķās mākslas veidu Latvijā.

Siernīca Muižas ielā darbojas kopš 2013. gada augusta, un jau sasniegusi zināmu popularitāti. 
“Soiras” sieri ir pieprasīti gan Ādažos, gan Rīgā un pamazām iekaro atpazīstamību arī  
plašākā mērogā.

Šobrīd “Soira” uzskatāma par mikro ražotni, jo pāstrādātā piena daudzums nepārsniedz  
150 litrus dienā. Tuvākā nākotnē plānots paplašināties, kā arī iegūt ražotāja statusu.

Foto: Inga Āriņa Vilne
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Uzņēmuma nosaukums: ”TAVA ODZIŅA”

Šujam apģērbus bērniem no 92. līdz 146. izmēram no 
kokvilnas, lina. Visi apģērbi un aksesuāri ir roku darbs. 

Šujam saules griezuma svārkus ar apakšsvārkiem, 
svārkus ar volāniem, kleitas, tunikas, 
cepurītes, šortus gan  
meitenēm, gan zēniem, 
kreklus, priekšautus, 
matu aksesuārus, 
somas, mētelīšus un  
daudz ko citu.

amatnieks

kokvilnas, lina auduma  

apģērbi un aksesuāri bērniem

+371 29143441

agitaberkmane@gmail.com

www.tavaodzina.lv 

www.facebook.com/TavaOdzina

Agita 
Berkmane

Tava odziņa – 
bērnu apģērbi  
„ar odziņu”.

Foto: Inita Sīle

Izgatavoju un šuju rotas – auskarus, 
kaklarotas, rokassprādzes un brošas. Strādāju 
ar dabīgiem materiāliem (pērles, dārgakmeņi), 
kristāliem (Swarovski, Čehu, Celestial) un 
orģinālstikliem (mākslinieku radītiem).

Var iegādāties jau gatavus darbus, kā arī 
pasūtīt pēc klienta vēlmēm.

amatnieks

rotas, zīda 

apgleznošana, 

filcējumi, floristika

+371 29451259

sterniniecej@inbox.lv

Jolanta 

Stērniniece

Foto: Inita Sīle
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amatnieks

māla izstrādājumi

 
+371 29297720

perkoni@perkoni.lv

www.perkoni.lv

Inga 
Pērkons

amatnieks

māla izstrādājumi 

 
+371 26406269

perkoni@perkoni.lv

www.perkoni.lv

Mārtiņš 

Pērkons

Foto: Inita Sīle
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Dabīgās ādas un zīda ziedu 
izgatavošana kāzām, ballēm, 
izlaidumiem, dāvanām, kā arī 
ikdienā savas garderobes rotāšanai. 
Dažādi aksesuāri – piesprades, 
matu sprādzes, lociņi. Kā arī 
kartona kastīšu izgatavošana 
dāvanām (dažādi izmēri).

amatnieks

dabīgās ādas un  

zīda ziedi
 
+371 29908616

lapsinieks@tvnet.lv

Nora Vaišļa

Foto: Inita Sīle

Rotas – auskari dažādām gaumēm –  
ikdienai un svētkiem.

Tiek izmantots koks, plastmasa, keramika, 
stikls, metāls, akmens masa, perlamutrs, 
kristāli, pērles, pusdārgakmeņi u.c.

Cena: 1-5 Euro.

amatnieks

rotas

 
+371 20282986 

+371 26847507

zilgma55@inbox.lv

Zilgma 

Atvara

Foto: Inita Sīle
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Atbalstīsim Ādažu novada 
mājražotājus un amatniekus!!!

Ja Jums ir ideja, kā veicināt Ādažu novada mājražotājus vai amatniekus, 
sazinieties ar biedrību “Gaujas Partnerība”:

Vāku foto:  
Inga Āriņa Vilne, 

Inita Sīle

Bukleta izdevējs – 
biedrība “Gaujas 
Partnerība”

Buklets tapis sadarbībā 
ar biedrības “Ādažu 
Fotogrāfu biedrība” 
fotogrāfi Initu Sīli.

Biedrība  “Gaujas Partnerība” 

Gaujas iela 33A, 2. stāvs, 240.kabinets, Ādaži, 

Ādažu novads, LV-2164

gaujaspartneriba@inbox.lv

www.gaujaspartneriba.lv

https://twitter.com/GaujasPartnerba


