
 
 

ĀRKĀRTAS  

SĒDES PROTOKOLS 

Mārupē 

 

2017. gada  1. februārī  Nr.  2 

 

Ārkārtas domes sēde  tiek  

sasaukta plkst. 16.00 

 

Ārkārtas domes sēdi vada -  

Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs  

 

Ārkārtas domes sēdē piedalās deputāti: Līga Kadiģe, Gatis Vācietis, Pēteris Pikše, Jānis Lagzdkalns,  

Ira Dūduma, Edgars Jansons, Aleksandrs Mihailovs, Jānis Rušenieks, Normunds Orleāns. 

 

Ārkārtas domes sēdē nepiedalās deputāti:  

Maija Bauda, Andrejs Kirillovs - slimības  lapa; 

Andris Puide, Raivis Zeltīts, Renārs Freibergs – iemesls nav zināms. 

 

Ārkārtas domes sēdē piedalās: 

Juridiskās nodaļas vadītāja Gaļina Sušiņina; 

Sabiedrisko attiecību speciāliste Uva Bērziņa; 

Izpilddirektors Ivars Punculis; 

Attīstības nodaļas vadītāja Ilze Krēmere. 

 

Ārkārtas domes sēdi protokolē:   

Administrācijas kancelejas pārzine Ilona Eglīte. 

 

Darba kārtība: 

1. Par grozījumiem Mārupes novada domes 2011. gada 28. septembra saistošajos noteikumos 

Nr. 18/2011 „Par pašvaldības atbalstu projektiem, kuru realizācijai tiek piesaistīts publiskais 

finansējums”. 

2. Par finansiālu atbalstu sportistiem (2 gab.). 

3. Par administratīvā procesa izbeigšanu. 

4. Par priekšvēlēšanu aģitācijas kārtības noteikšanu Mārupes novadā. 

5. Par sadarbības līguma slēgšanu par šķiroto atkritumu savākšanas  laukuma pieejamības 

nodrošināšanu Mārupes novada iedzīvotājiem. 

6. Par aizņēmuma ņemšanu pašvaldības Kursīšu, Avotu, Brūkleņu, Krones un Lambertu ielu, 

Mārupē,  izbūvei. 

7. Par aizņēmuma ņemšanu stadiona būvniecībai Jaunmārupē. 

8. Par pašvaldības atbalstu par privātās izglītības iestādes pakalpojumiem par  vienu 

Mārupes novadā deklarētu bērnu. 

 

Ārkārtas sēdes vadītājs M.Bojārs lūdz deputātu balsojumu par ārkārtas domes sēdes darba 

kārtību. 



Atklāti balsojot ar 9  balsīm „par” (M.Bojārs, P. Pikše, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, J.Rušenieks, 

G.Vācietis, L.Kadiģe, A.Mihailovs, N. Orleāns),  (M. Bauda, R.Freibergs, A. Kirillovs, A.Puide, R. Zeltīts 

ārkārtas domes sēdē nepiedalās), (E. Jansons  ārkārtas domes sēdi kavē, balsojumā par darba kārtību 

nepiedalās),  „pret”  nav,  „atturas” nav,  Mārupes novada dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt ārkārtas domes sēdes  darba kārtību. 

2.Vienojas atklāt ārkārtas domes sēdi. 

 

Deputāts E. Jansons uz  

ārkārtas domes sēdi ierodas plkst. 16.10, 

turpmākajā balsojumā piedalās. 

 

1. 

Par grozījumiem Mārupes novada domes 2011. gada 28. septembra saistošajos noteikumos 

Nr. 18/2011 „Par pašvaldības atbalstu projektiem, kuru realizācijai  

tiek piesaistīts publiskais finansējums”  

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar 7  balsīm „par” (P. Pikše, J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, A.Mihailovs, 

N. Orleāns, E. Jansons),  „pret”  nav,  „atturas” 3 (L.Kadiģe, M. Bojārs, I. Dūduma),  Mārupes novada 

dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 5/2017 „Grozījums Mārupes novada domes 2011. gada 

28. septembra saistošajos noteikumos Nr.18/2011 „Par pašvaldības atbalstu projektiem, kuru realizācijai 

tiek piesaistīts publiskais finansējums” saskaņā ar Pielikumu. 

2. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt 

atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrijai. 

3. Saistošos noteikumus publicēt vietējā laikrakstā vai bezmaksas izdevumā, ja likumā „Par 

pašvaldībām” 45. panta otrajā daļā noteiktajā termiņā pašvaldībai netiks nosūtīts Vides aizsardzības un 

Reģionālās attīstības ministrijas atzinums, vai  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

atzinumā netiks izteikti iebildumi par pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu. 

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas vietējā laikrakstā 

„Mārupes Vēstis”. 

 

2.1 

Par finansiālu atbalstu sportistam R.D.   

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar 10  balsīm „par” (L.Kadiģe, M. Bojārs, I. Dūduma, P. Pikše, J. Lagzdkalns, 

J.Rušenieks, G.Vācietis, A.Mihailovs, N. Orleāns, E. Jansons),  „pret”  nav,  „atturas” nav,   Mārupes 

novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 2.1 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt R.D., personas kods _______, finansiālu atbalstu 360,00 euro apmērā, lai segtu 

izdevumus, kas saistīti ar sportista dalību BMX sacensībās 2017. gadā, saskaņā ar piestādīto izdevumu 

aprēķinu un pasākumu grafiku, paredzot, ka tāmē norādītās izmaksas, kas saistītas ar dzīvošanas 

izdevumu segšanu ārpus Latvijas Republikas, no pašvaldības piešķirtā atbalsta ir sedzamas ne vairāk kā 

50% apmērā. 

2. Izdevumus segt no sportam paredzētā budžeta. 

3. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt trīspusējo administratīvo līgumu ar R.D., 

personas kods _____, likumisko pārstāvi (māti) G.D., personas kods _____, un biedrību „Mārupes BMX 

klubs”, reģistrācijas Nr. _____. 



4. Finansējumu pārskaitīt biedrībai „Mārupes BMX klubs”, reģistrācijas Nr. _____, pēc 

administratīvā līguma parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas. 

5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona 

tiesā (Baldones ielā 1a, Rīgā). 

 

2.2 

Par finansiālu atbalstu sportistam M.D.   

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar 10  balsīm „par” (L.Kadiģe, M. Bojārs, I. Dūduma, P. Pikše, J. Lagzdkalns, 

J.Rušenieks, G.Vācietis, A.Mihailovs, N. Orleāns, E. Jansons),  „pret”  nav,  „atturas” nav,   Mārupes 

novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.2.2 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt M.D., personas kods _____, finansiālu atbalstu 360,00 euro apmērā, lai segtu 

izdevumus, kas saistīti ar sportista dalību BMX sacensībās 2017. gadā, saskaņā ar piestādīto izdevumu 

aprēķinu un pasākumu grafiku, paredzot, ka tāmē norādītās izmaksas, kas saistītas ar dzīvošanas 

izdevumu segšanu ārpus Latvijas Republikas, no pašvaldības piešķirtā atbalsta ir sedzamas ne vairāk kā 

50% apmērā. 

2. Izdevumus segt no sportam paredzētā budžeta. 

3. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt trīspusējo administratīvo līgumu ar M.D., 

personas kods _____, likumisko pārstāvi (māti) G.D., personas kods _____, un biedrību „Mārupes BMX 

klubs”, reģistrācijas Nr. _____. 

4. Finansējumu pārskaitīt biedrībai „Mārupes BMX klubs”, reģistrācijas Nr. _____, pēc 

administratīvā līguma parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas. 

5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona 

tiesā (Baldones ielā 1a, Rīgā). 

 

3. 

Par administratīvā procesa izbeigšanu  

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar 10  balsīm „par” (L.Kadiģe, M. Bojārs, I. Dūduma, P. Pikše, J. Lagzdkalns, 

J.Rušenieks, G.Vācietis, A.Mihailovs, N. Orleāns, E. Jansons),  „pret”  nav,  „atturas” nav,   Mārupes 

novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 3 saskaņā ar pielikumu: 

1. Izbeigt administratīvo procesu, kas uzsākts uz S. Ļ. 2016. gada 20. oktobra iesnieguma  

(reģ. Nr. _____) par Mārupes novada būvvaldes izsniegtās būvatļaujas ēkas Druvas ielā _____, Mārupē, 

pārbūvei apstrīdēšanu. 

2. Par pieņemto lēmumu informēt iesniedzēju S.Ļ. un būvatļaujas adresātu - SIA „_____”. 

3. Lēmums nav pārsūdzams.  

 

4. 

Par priekšvēlēšanu aģitācijas kārtības noteikšanu Mārupes novadā 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar 10  balsīm „par” (L.Kadiģe, M. Bojārs, I. Dūduma, P. Pikše, J. Lagzdkalns, 

J.Rušenieks, G.Vācietis, A.Mihailovs, N. Orleāns, E. Jansons),  „pret”  nav,  „atturas” nav,   Mārupes 

novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 4 saskaņā ar pielikumu: 

1. Noteikt nomas maksu par  pašvaldības iestāžu telpu iznomāšanu  priekšvēlēšanu aģitācijas 

veikšanai: 



1.1. Mārupes Kultūras nama lielā zāle – 30,00 euro + PVN stundā, 

1.2.Mārupes vidusskolas aktu zāle – 20,00 euro + PVN stundā, 

1.3.Jaunmārupes pamatskolas aktu zāle Mazcenu alejā 4a, Jaunmārupē– 20,00 euro + PVN 

stundā, 

1.4. Jaunmārupes pamatskolas aktu zāle Mazcenu alejā 3, Jaunmārupē – 20,00 euro + PVN 

stundā, 

1.5.Mārupes mūzikas un mākslas skolas zāle – 20,00 euro + PVN stundā, 

1.6. Mārupes pamatskolas aktu zāle  - 20,00 euro + PVN stundā, 

1.7. Skultes sākumskolas sporta zāle – 20,00 euro + PVN stundā. 

 

2. Atcelt Mārupes novada domes 2013. gada 27. marta  lēmumu Nr. 15 „Par priekšvēlēšanu 

aģitācijas kārtības noteikšanu Mārupes novadā” (protokols Nr. 4). 

 

 

5. 

Par sadarbības līguma slēgšanu par šķiroto atkritumu savākšanas  laukuma pieejamības 

nodrošināšanu Mārupes novada iedzīvotājiem  

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar 10  balsīm „par” (L.Kadiģe, M. Bojārs, I. Dūduma, P. Pikše, J. Lagzdkalns, 

J.Rušenieks, G.Vācietis, A.Mihailovs, N. Orleāns, E. Jansons),  „pret”  nav,  „atturas” nav,   Mārupes 

novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 5 saskaņā ar pielikumu: 

Uzdot Mārupes novada domes priekšsēdētājam M.Bojāram slēgt sadarbības līgumu ar biedrību 

„Eko line”, _____, par tās īpašumā esošā šķiroto atkritumu savākšanas  laukuma pieejamības 

nodrošināšanu Mārupes novada iedzīvotājiem saskaņā ar pielikumu.  

 

6. 

Par aizņēmuma ņemšanu pašvaldības Kursīšu, Avotu, Brūkleņu,  

Krones un Lambertu ielu, Mārupē, izbūvei  

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar 10  balsīm „par” (L.Kadiģe, M. Bojārs, I. Dūduma, P. Pikše, J. Lagzdkalns, 

J.Rušenieks, G.Vācietis, A.Mihailovs, N. Orleāns, E. Jansons),  „pret”  nav,  „atturas” nav,   Mārupes 

novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.6 saskaņā ar pielikumu: 

1. Uzdod Mārupes novada domes priekšsēdētājam M.Bojāram domes vārdā ņemt 

aizņēmumu un slēgt aizdevuma līgumu ar Valsts kasi, ievērojot šādus nosacījumus:  

1.1. Aizņēmuma prognozētais apmērs - 796 395 EUR; 

1.2.  Aizņēmuma mērķis – Pašvaldības Kursīšu, Avotu, Brūkleņu, Krones un Lambertu ielu, 

Mārupē, izbūve; 

1.3. Aizdevējs – Valsts kase; 

1.4. Aizņēmuma izņemšanas laika grafiks –2017. gads; 

1.5. Paredzētais atmaksas termiņš – 20 gadi; 

1.6. Plānotais atliktais pamatsummas maksājums – atmaksa no 2018. gada janvāra; 

1.7. Aizņēmuma atmaksāšanas garantijas – Mārupes novada dome garantē ar savu budžetu.  

 

7. 

Par aizņēmuma ņemšanu stadiona būvniecībai Jaunmārupē  

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 



Atklāti balsojot ar 10  balsīm „par” (L.Kadiģe, M. Bojārs, I. Dūduma, P. Pikše, J. Lagzdkalns, 

J.Rušenieks, G.Vācietis, A.Mihailovs, N. Orleāns, E. Jansons),  „pret”  nav,  „atturas” nav,   Mārupes 

novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 7 saskaņā ar pielikumu: 

1.Uzdod Mārupes novada domes priekšsēdētājam M.Bojāram domes vārdā ņemt aizņēmumu un 

slēgt aizdevuma līgumu ar Valsts kasi, ievērojot šādus nosacījumus:  

1.1.  Aizņēmuma prognozētais apmērs - 400 000 EUR; 

1.2. Aizņēmuma mērķis – Jaunmārupes ciema stadiona būvniecība; 

1.3. Aizdevējs – Valsts kase; 

1.4.  Aizņēmuma izņemšanas laika grafiks – 2017. gads; 

1.5.  Paredzētais atmaksas termiņš – 20 gadi; 

1.6.  Plānotais atliktais pamatsummas maksājums – atmaksa no 2018. gada janvāra; 

1.7. Aizņēmuma atmaksāšanas garantijas – Mārupes novada dome garantē ar savu budžetu.  

 

8. 

Par pašvaldības atbalstu par privātās izglītības iestādes pakalpojumiem  

par  vienu Mārupes novadā deklarētu bērnu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar 10  balsīm „par” (L.Kadiģe, M. Bojārs, I. Dūduma, P. Pikše, J. Lagzdkalns, 

J.Rušenieks, G.Vācietis, A.Mihailovs, N. Orleāns, E. Jansons),  „pret”  nav,  „atturas” nav,   Mārupes 

novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 8 saskaņā ar pielikumu: 

1. Noteikt 2017. gadā pašvaldības atbalstu par privātās izglītības iestādes pirmsskolas 

izglītības programmas īstenošanas pakalpojumiem: 

1.1. EUR 228,00 apmērā mēnesī par vienu Mārupes novadā deklarētu bērnu no pusotra gada 

līdz četru gadu vecumam, 

1.2. EUR 170,00 apmērā mēnesī par vienu Mārupes novadā deklarētu bērnu, īstenojot bērnu 

obligāto sagatavošanu pamatizglītības ieguvei. 

2. Atzīt par spēku zaudējušu Mārupes novada domes 2016. gada 24. februāra lēmumu Nr. 23 

(protokols Nr. 2). 

3. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt līgumus ar privātajām pirmsskolas 

izglītības iestādēm par privātās izglītības iestādes pakalpojumiem saskaņā ar šī lēmuma 1. punktu, 

piemērojot noteikto atbalsta apmēru privātās izglītības iestādes pakalpojumiem, kas sniegti no 2017. gada 

1. janvāra līdz 2017. gada 31. decembrim.  

 

 

Domes priekšsēdētājs      /paraksts/    Mārtiņš Bojārs   

 

  

Novada pašvaldības administrācijas  

kancelejas pārzine     /paraksts/      Ilona Eglīte 

 

 

Ārkārtas domes sēdes protokols  tiek parakstīts  

2017. gada  2. februārī 

 


