
 

 

 
 

ĀRKĀRTAS  

SĒDES PROTOKOLS 

Mārupē 

 

2016. gada  3. oktobrī  Nr.  12 

 

Ārkārtas domes sēde  tiek  

sasaukta plkst. 16.30 

 

Ārkārtas domes sēdi vada -  

Domes priekšsēdētāja vietniece Līga Kadiģe 

 

Ārkārtas domes sēdē piedalās deputāti: Maija Bauda, Gatis Vācietis, Jānis Lagzdkalns,  Edgars 

Jansons, Andris Puide,  Raivis Zeltīts, Jānis Rušenieks, Andrejs Kirillovs, Normunds Orleāns. 

 

Ārkārtas domes sēdē nepiedalās  

Mārtiņš Bojārs, Pēteris Pikše  – atvaļinājumā, 

Ira Dūduma, Aleksandrs Mihailovs, Renārs Freibergs attaisnojošs iemesls. 

 

Ārkārtas domes sēdē piedalās: 

Juridiskā dienesta vadītāja Gaļina Sušiņina, 

Sabiedrisko attiecību speciāliste Uva Bērziņa, 

Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Laima Levanoviča, 

Administrācijas vadītājs Kristaps Ločs. 

 

Ārkārtas domes sēdi protokolē:   

Administrācijas kancelejas pārzine Ilona Eglīte. 

 

Darba kārtība: 

1. Par saistošo noteikumu Nr. 29/2016 „Mārupes novada kapsētu uzturēšanas noteikumi” 

precizēšanu. 

2. Par saistošo noteikumu „Grozījumi Mārupes novada domes 2016. gada 27. janvāra saistošajos 

noteikumos Nr. 2/2016 „Par Mārupes novada pašvaldības 2016. gada budžeta apstiprināšanu” 

apstiprināšanu. 

3. Par pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšanu laika periodam no  

2016. gada 1. septembra līdz 2016. gada 31. decembrim norēķiniem ar pašvaldībām. 

 

Ārkārtas sēdes vadītāja L. Kadiģe  lūdz deputātu balsojumu par ārkārtas domes sēdes darba 

kārtību. 

 

Atklāti balsojot ar  9 balsīm „par” (J. Lagzdkalns, M. Bauda, J.Rušenieks, G.Vācietis, L.Kadiģe, 

N. Orleāns, A. Kirillovs, E.Jansons, A.Puide),  (M. Bojārs, I. Dūduma, R. Freibergs, P. Pikše,  A. 

Mihailovs attaisnojošu iemeslu dēļ ārkārtas domes sēdē nepiedalās), (R. Zeltīts 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. 

 

Ierodas deputāts R.Zeltits,  

turpmākajos balsojumos piedalās. 

1. 

Par saistošo noteikumu Nr. 29/2016  

„Mārupes novada kapsētu uzturēšanas noteikumi” precizēšanu 

Ziņo domes priekšsēdētāja vietniece L.Kadiģe/juriste G. Sušiņina. 

 

Atklāti balsojot ar  10  balsīm „par” (J. Lagzdkalns, M. Bauda, J.Rušenieks, G.Vācietis, 

L.Kadiģe, N. Orleāns, A. Kirillovs, E.Jansons,  R. Zeltīts, A.Puide), „pret”  nav, „atturas” nav, Mārupes 

novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus projektu Nr. 29/2016 „Mārupes novada kapsētu 

uzturēšanas noteikumi” galīgajā precizētajā redakcijā saskaņā ar Pielikumu. 

2. Saistošos noteikumus nosūtīt zināšanai Vides aizsardzības un Reģionālās attīstības 

ministrijai. 

3. Saistošos noteikumus publicēt bezmaksas izdevumā „Mārupes Vēstis”. 

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas „Mārupes Vēstis”. 

 

2. 

Par saistošo noteikumu „Grozījumi Mārupes novada domes 2016. gada 27. janvāra  

saistošajos noteikumos Nr. 2/2016  

„Par Mārupes novada pašvaldības 2016.gada budžeta apstiprināšanu” apstiprināšanu 

Ziņo domes priekšsēdētāja vietniece L.Kadiģe/Finanšu  un grāmatvedības nodaļas vadītāja  

L. Levanoviča. 

 

Atklāti balsojot ar  10  balsīm „par” (J. Lagzdkalns, M. Bauda, J.Rušenieks, G.Vācietis, 

L.Kadiģe, N. Orleāns, A. Kirillovs, E.Jansons,  R. Zeltīts, A.Puide), „pret”  nav, „atturas” nav, Mārupes 

novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 2 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt Mārupes novada domes saistošos noteikumus Nr. 35 „Grozījumi Mārupes 

novada domes 2016. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2/2016 „Par Mārupes novada 

pašvaldības 2016.gada budžeta apstiprināšanu”” saskaņā ar Pielikumu.  

2. Saistošie noteikumi par pašvaldības budžeta apstiprināšanu un budžeta grozījumiem 

stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas. 

3. Saistošos noteikumus triju dienu laikā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijai zināšanai. 

 

3. 

Par pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšanu laika periodam no 2016. gada 

1. septembra līdz 2016. gada 31. decembrim norēķiniem ar pašvaldībām 

Ziņo domes priekšsēdētāja vietniece L.Kadiģe/ Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja L. 

Levanoviča. 

 

Atklāti balsojot ar  10  balsīm „par” (J. Lagzdkalns, M. Bauda, J.Rušenieks, G.Vācietis, 

L.Kadiģe, N. Orleāns, A. Kirillovs, E.Jansons,  R. Zeltīts, A.Puide), „pret”  nav, „atturas” nav, Mārupes 

novada dome nolemj: 



 

Pieņemt lēmumu Nr. 3 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt Mārupes vidusskolas izdevumu tāmi, nosakot, ka izmaksas uz vienu 

skolēnu mēnesī ir 49,55 EUR, saskaņā ar pielikumu. 

2. Apstiprināt Mārupes pamatskolas izdevumu tāmi, nosakot, ka izmaksas uz vienu 

skolēnu mēnesī ir 64,76 EUR un pirmsskolas izmaksas uz vienu audzēkni ir 162,54 EUR, saskaņā ar 

pielikumu. 

3. Apstiprināt Skultes sākumskolas izdevumu tāmi, nosakot, ka uz vienu skolēnu mēnesī 

ir 314,18 EUR un pirmsskolas izmaksas uz vienu audzēkni mēnesī ir 230,99 EUR, saskaņā ar pielikumu. 

4. Apstiprināt Jaunmārupes pamatskolas izdevumu tāmi, nosakot, ka izmaksas uz vienu 

skolēnu ir 83,30 EUR un pirmsskolas izmaksas uz vienu audzēkni mēnesī ir 202,39 EUR, saskaņā ar 

pielikumu. 

5.  Apstiprināt PII „Lienīte” izdevumu tāmi, nosakot, ka izmaksas uz vienu audzēkni 

mēnesī ir 140,78 EUR, saskaņā ar pielikumu. 

6. Apstiprināt PII „Zeltrīti” izdevumu tāmi, nosakot, ka izmaksas uz vienu audzēkni 

mēnesī ir 184,10 EUR, saskaņā ar pielikumu. 

7. Apstiprināt PII „Mārzemīte” izdevumu tāmi, nosakot, ka izmaksas uz vienu audzēkni 

mēnesī ir 244,30 EUR, saskaņā ar pielikumu. 

 

 

Ārkārtas domes sēde tiek pasludināta par slēgtu plkst. 17.30 

 

 

Domes priekšsēdētāja vietniece     /paraksts/    Līga Kadiģe 

 

Novada pašvaldības administrācijas  

kancelejas pārzine    /paraksts/       Ilona Eglīte 

 

 

Ārkārtas domes sēdes protokols  tiek parakstīts  

2016. gada  5. oktobrī. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


