
 
 

Ādažu novada pašvaldība 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu novads, LV-2164, tālr. 67997350, e-pasts dome@adazi.lv 
 

ĀDAŽU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES 
PROTOKOLS 

Ādažos, Ādažu novadā 
 
2021. gada 9. novembrī                             Nr. 15 
 
Sēde sasaukta likumā „Par pašvaldībām” un Ādažu novada pašvaldības nolikumā noteiktajā 
kārtībā.  

Sēdi vada: domes priekšsēdētājs: Māris Sprindžuks (LRA). 

Domē pavisam 15 deputāti1. 

Sēdē piedalās 13 deputāti:  

Sniedze Brakovska (JV), Valērijs Bulāns (LRA), Kerola Dāvidsone (LRA), Arta Deniņa 
(JKP), Genovefa Kozlovska (LZS), Imants Krastiņš (JKP), Raitis Kubuliņš (LZP), Jānis Leja 
(S), Daiga Mieriņa (LZS), Gatis Miglāns (LZS), Arnis Rozītis (LRA), Kristīne Lakševica 
(LRA). 

nepiedalās (attaisnotu iemeslu dēļ): Karīna Miķelsone (LRA), Raivis Pauls (LZS). 

Sēdē piedalās: 

Administrācijas darbinieki:  Ilona Gotharde, Aija Kalvāne. 

citi: Ādažu Vēstures un mākslas galerijas vadītāja Elita Pētersone. 

Sēdi protokolē: Jevgēnija Sviridenkova.  

Ņemot vērā esošo epidemioloģisko situāciju un iespējamos epidemioloģiskos riskus, lai 
mazinātu Covid-19 infekcijas izplatīšanos un pamatojoties uz Covid-19 infekcijas izplatības 
pārvaldības likumu, sēde  notiek attālināti, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus 
videokonferences (attēlā un skaņas) režīmā. 

Sēdi atklāj plkst. 08:30. 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par priekšlikumiem jaunā Ādažu novada ģerbonim. 

2. Par grozījumiem Ādažu novada domes lēmumos par pašvaldības iestāžu un 
struktūrvienību reorganizāciju. 

3. Par nosacījumiem pašvaldības vēlētām amatpersonām. 

4. Par saistošo noteikumu “Par Ādažu novada pašvaldības neapbūvētu zemesgabalu 
nomas maksu” projektu. 

5. Par atbalstu ēdināšanai izglītojamajiem attālināto mācību laikā. 

 
 

                                                 
1 Deputātu piederība politiskajai partijai: 
JKP – Jaunā konservatīvā partija; Par!, JV – “Kustība “Par!””, Jaunā Vienotība; LZS – Latvijas zemnieku 
savienība; LRA – Latvijas Reģionu Apvienība; S – Saskaņa. 
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1.§ 
Par priekšlikumiem jaunā Ādažu novada ģerbonim 

(Elita Pētersone) 

Prezentācija un informatīvā izdevuma raksta projekts (1. pielikums). 

M. SPRINDŽUKS, E. PĒTERSONE, J. LEJA, K. DĀVIDSONE, I. KRASTIŅŠ debatē par: 

1. iespēju lūgt Valsts heraldikas komisiju atjaunot Ādažu novada un Carnikavas novada 
ģerboņus un turpmāk izmantot tos kā pagastu ģerboņus; 

2. ģerboņu četru ideju variantiem un tajos lietotajiem simboliem; 

3. ierosinājumu ģerboņu simbolu izvēlē iesaistīt novada iedzīvotājus, organizējot 
sabiedrisko aptauju līdz šā gada 15. decembrim; 

4. iespēju izstrādāt jaunu, vienojošu ģerboni jaunajam novadam vienlaikus izmantojot 
atjaunotos pagastu ģerboņus. 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

1. Pieņemt informāciju zināšanai. 

2. Uzdot Ādažu novada Ģerboņa darba grupai virzīt Valsts heraldikas komisijā lūgumu 
atjaunot Ādažu novada un Carnikavas novada ģerboņus kā pagastu ģerboņus. 

3. Organizēt līdz šā gada 15. decembrim sabiedrisko aptauju par ģerboņu četru ideju 
variantiem un tajos lietotajiem simboliem. 

4. Uzdot Ādažu Vēstures un mākslas galerijas vadītājai Elitai Pētersonei apkopot šī 
nolēmuma 3. punktā minētās sabiedriskās aptaujas rezultātus un ziņot par tiem 
pašvaldības domes šā gada 22. decembra sēdē. 

2.§ 
Par grozījumiem Ādažu novada domes lēmumos par pašvaldības iestāžu un 

struktūrvienību reorganizāciju 
(Jevgēnija Sviridenkova) 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 183 “Par grozījumiem Ādažu novada domes lēmumos par 
pašvaldības iestāžu un struktūrvienību reorganizāciju” un sagatavot to parakstīšanai. 

3.§ 
Par nosacījumiem pašvaldības vēlētām amatpersonām 

(Jevgēnija Sviridenkova) 

Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 7.3 panta pirmā daļa nosaka darba devējam 
pienākumu noteikt amatpersonu amatus vai kategorijas, uz kurām attiecas normatīvo aktu 
prasības un nosacījumi par vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta nepieciešamību, un 
informēt par to amatpersonas. Amatpersonām ir pienākums informēt darba devēju par 
vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta esību un uzrādīt minēto sertifikātu darba devējam tā 
noteiktajā kārtībā. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9. punktu un Covid-19 
infekcijas izplatības pārvaldības likuma 7.3 panta pirmo daļu, 

Atklāti balsojot, ar 10 balsīm "Par" (Sniedze Brakovska (JV), Valērijs Bulāns (LRA), 
Genovefa Kozlovska (LZS), Imants Krastiņš (JKP), Kristīne Lakševica (LRA), Jānis Leja (S), 
Daiga Mieriņa (LZS), Gatis Miglāns (LZS), Arnis Rozītis (LRA), Māris Sprindžuks (LRA)), 
"Pret" – nav, "Atturas" – 2 (Kerola Dāvidsone (LRA), Raitis Kubuliņš (LZP)), "Nebalso" – 1 
(Arta Deniņa (JKP)), DOME NOLEMJ: 
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1. Noteikt, ka Ādažu novada pašvaldības domes izveidoto komisiju locekļi ir tādi 
darbinieki vai amatpersonas, kuru amata pienākumu izpildei nepieciešams pret Covid-
19 infekciju veiktas vakcinācijas vai pārslimošanas sadarbspējīgs sertifikāts. 

2. Uzdot šī nolēmuma 1. punktā noteiktajām amatpersonām un darbiniekiem līdz šā gada 
15. novembrim informēt domes priekšsēdētāja palīgu-referentu par vakcinācijas vai 
pārslimošanas sertifikāta esamību un uzrādīt to pēc pieprasījuma. 

3. Uzdot pašvaldības administrācijas Kancelejai iepazīstināt ar šo nolēmumu 1. punktā 
minētās personas. 

4.§ 
Par saistošo noteikumu “Par Ādažu novada pašvaldības neapbūvētu zemesgabalu 

nomas maksu” projektu 
(Ilona Gotharde) 

Ādažu novada pašvaldības dome šā gada 27. oktobrī izskatīja un atbalstīja saistošo noteikumu  
“Par Ādažu novada pašvaldības neapbūvētu zemesgabalu nomas maksu” projektu (turpmāk – 
saistošo noteikumu projekts). 

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 
43.1 panta ceturtajai daļai un Ādažu novada domes 2021. gada 1. jūlija saistošo noteikumu 
Nr. 1/2021 “Ādažu novada pašvaldības nolikums” (turpmāk – nolikums) 82. punktam tika 
publicēts Ādažu novada pašvaldības tīmkeļvietnē. 

Nolikuma 83. punktā noteiktajā termiņā (līdz šā gada 1. novembrim) privātpersonu 
priekšlikumi par saistošo noteikumu projektu netika saņemti. Līdz ar to saistošo noteikumu 
projekts būtu izskatāms domes sēdē gala redakcijas apstiprināšanai. 

Ādažu novada pašvaldības domes šā gada 27. oktobra sēdes protokolā Nr. 13 (66. §) kļūdaini 
norādīts, ka dome ir pieņēmusi šā gada 27. oktobra saistošos noteikumus Nr. 32/2021 “Par 
Ādažu novada pašvaldības neapbūvētu zemesgabalu nomas maksu” kā to gala redakciju, kā 
arī minētajiem saistošajiem noteikumiem piešķirts numurs. Minētie saistošie noteikumi nav 
nosūtīti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai. 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

1. Atcelt Ādažu novada pašvaldības domes šā gada 27. oktobra saistošos noteikumus Nr. 
32/2021 “Par Ādažu novada pašvaldības neapbūvētu zemesgabalu nomas maksu”. 

2. Pieņemt Ādažu novada pašvaldības domes šā gada 9. novembra saistošos noteikumus 
Nr. 33/2021 “Par Ādažu novada pašvaldības neapbūvētu zemesgabalu nomas maksu” 
un sagatavot tos parakstīšanai. 

3. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt atzinuma 
sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

5.§ 
Par atbalstu ēdināšanai izglītojamajiem attālināto mācību laikā 

(Aija Kalvāne) 

Saskaņā ar Ministru kabineta šā gada 9. oktobra rīkojuma Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas 
izsludināšanu” 5.49.40. apakšpunktu līdz šā gada 14. novembrim, īstenojot mācību procesu 
attālināti, ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai piemēro Ministru kabineta 2021. gada 28. 
septembra noteikumu Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas 
izplatības ierobežošanai” 128. punkta prasības, kas nosaka, ka, lai izlietotu valsts budžeta 
dotācijas izglītojamo brīvpusdienām pašvaldība saņemto valsts budžeta dotāciju 
brīvpusdienām 1., 2., 3. un 4. klases skolēniem atbilstoši domes lēmumam var izlietot tās 
administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo attiecīgās skolas 1., 2., 3. un 4. klases 
skolēnu ēdināšanai – gatavā ēdiena vai pārtikas paku piegādei vai pārtikas karšu 
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nodrošināšanai, savukārt, ja pašvaldībai ir neizmantoti brīvpusdienu nodrošināšanai piešķirtie 
valsts budžeta līdzekļi, tā atbilstoši domes lēmumam ir tiesīga izlietot tos pašvaldības 
administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo attiecīgās skolas 5., 6., 7., 8. un 9. klašu 
skolēnu ēdināšanai – gatava ēdiena vai pārtikas paku piegādei vai pārtikas karšu 
nodrošināšanai. 

D. MIERIŅA, A. KALVĀNE, S. BRAKOVSKA, A. DENIŅA, M. SPRINDŽUKS, I. 
GOTHARDE, A. ROZĪTIS debatē par: 

1. iespēju izmaksāt skolēnu vecākiem vienreizēju ēdināšanas atbalstu naudā – sociālā 
pabalsta veidā; 

2. pārtikas pakas saturu (A. Deniņa ierosina sauso produktu vietā pārtikas pakā iekļaut 
augļus un dārzeņus. A. Kalvāne informē, ka, ja pārtikas pakas netiks izņemtas, tās 
varētu nodot sociāli mazaizsargātajām sabiedrības grupām un sausie produkti ar 
garāko glabāšanas termiņu šajā gadījumā ir labāki par augļiem un dārzeņiem); 

3. valsts dotācijas izlietošanas iespējām (I. Gotharde informē, ka vienreizēju ēdināšanas 
atbalstu sociālā pabalsta veidā nevar izmaksāt no valsts dotācijas budžeta līdzekļiem, 
tikai no pašvaldības budžeta līdzekļiem, un šajā gadījumā pašvaldībai pilnā apmērā 
valsts dotāciju jāatgriež valsts budžetā); 

4. vienreizēja ēdināšanas atbalsta viediem (A. Kalvāne informē, ka vienreizēju 
ēdināšanas atbalstu var izsniegt gatavā ēdiena, pārtikas pakas vai pārtikas karšu veidā); 

5. priekšlikumu atbalstīt vienreizēja ēdināšanas atbalsta izsniegšanu pārtikas karšu veidā, 
uzdodot Carnikavas novada pašvaldības Centrālās administrācijas Izglītības nodaļas 
vadītājai A. Kalvānei noskaidrot ar pārtīkas karšu iegādi saistītus nosacījumus 
(iepirkums, karšu izgatavošanas cena, utml.), attiecīgi precizējot lēmuma projektu; 

6. ierosinājumu atlikt jautājuma izskatīšanu un virzīt to izskatīšanai pašvaldības domes 
ārkārtas sēdē. 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

1. Atlikt jautājuma izskatīšanu. 

2. Uzdot Carnikavas novada pašvaldības Centrālās administrācijas Izglītības nodaļas 
vadītājai A. Kalvānei noskaidrot ar pārtīkas karšu iegādi saistītus nosacījumus, 
precizēt lēmuma projektu un virzīt to izskatīšanai domes ārkārtas sēdē. 

 
Sēdi slēdz plkst. 09:22. 
 
 
Pašvaldības domes priekšsēdētājs      Māris Sprindžuks  
 
 
Pašvaldības domes sēdes protokolētāja     Jevgēnija Sviridenkova 
 
 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO 
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 


