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ĀRKĀRTAS  

SĒDES PROTOKOLS 

Mārupē 

 

2017. gada  9. martā  Nr.  4 

 

Ārkārtas domes sēde  tiek  

sasaukta plkst. 18.00 

 

Ārkārtas domes sēdi vada -  

Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs  

 

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

Aleksandrs Mihailovs, Jānis Rušenieks, Andrejs Kirillovs, Normunds Orleāns,  

 

Ārkārtas domes sēdē nepiedalās deputāti:  

Maija Bauda  slimo, 

Ira Dūduma, Edgars Jansons, Raivis Zeltīts, Andris Puide, Renārs Freibergs  - tiešo darba pienākumu 

izpilde. 

 

Ārkārtas domes sēdē piedalās: 

Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Laima Levanoviča, 

Juridiskās nodaļas vadītāja Gaļina Sušiņina, 

Izpilddirektors Ivars Punculis. 

 

Ārkārtas domes sēdi protokolē:   

Administrācijas kancelejas pārzine Ilona Eglīte. 

 

Darba kārtība: 

1. Par grozījumiem Mārupes novada domes 2017. gada 1. februāra ārkārtas sēdes Nr.  2 lēmumā 

Nr. 7 „Par aizņēmuma ņemšanu stadiona būvniecībai Jaunmārupē”. 

2. Par finansējuma piešķiršanu iepirkuma „Mārupes novada Jaunmārupes stadiona pārbūve” 

realizēšanai. 

 

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, J.Rušenieks, G.Vācietis, 

L.Kadiģe, A.Mihailovs, N. Orleāns, A. Kirillovs), (M. Bauda – slimības lapa, I.Dūduma, E.Jansons, 

R.Zeltīts, A. Puide, R. Freibergs  attaisnojošu iemeslu dēļ ārkārtas domes sēdē nepiedalās) „pret”  nav, 

„atturas”  nav, Mārupes novada dome nolemj: 

 

1.Apstiprināt ārkārtas domes sēdes  darba kārtību. 

2.Vienojas atklāt ārkārtas domes sēdi. 
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1. 

Par grozījumiem Mārupes novada domes 2017. gada 1. februāra ārkārtas sēdes Nr. 2 lēmumā  

Nr. 7 „Par aizņēmuma ņemšanu stadiona būvniecībai Jaunmārupē” 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

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

L.Kadiģe, A.Mihailovs, N. Orleāns, A. Kirillovs), „pret”  nav, „atturas”  nav, Mārupes novada dome 

nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.1 saskaņā ar pielikumu: 

1.Veikt grozījumu Mārupes novada domes 2017. gada 1. februāra ārkārtas sēdes Nr. 2 lēmumā 

Nr. 7  „Par aizņēmuma ņemšanu stadiona būvniecībai Jaunmārupē”  un izteikt 1. un 2. punktu 

sekojošā redakcijā: 

„1. Aizņēmuma prognozētais apmērs - 1 813 347,34 EUR, pašvaldības budžeta 

līdzfinansējums 200 000 EUR; 

2. Aizņēmuma mērķis – Jaunmārupes pamatskolas stadiona būvniecība.” 

 

2. 

Par finansējuma piešķiršanu iepirkuma  

„Mārupes novada Jaunmārupes stadiona pārbūve” realizēšanai 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

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

L.Kadiģe, A.Mihailovs, N. Orleāns, A. Kirillovs), „pret”  nav, „atturas”  nav, Mārupes novada dome 

nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.2 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt līguma slēgšanas tiesības SIA „TILTS”, reģ. Nr. 50103005351, par kopējo 

piedāvāto līguma summu 1 663 923,42 EUR (viens miljons seši simti sešdesmit trīs tūkstoši deviņi 

simti divdesmit trīs euro un 42 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) (tai skaitā 

pasūtītāja finanšu rezerve 5% – 79 234,45 EUR (septiņdesmit deviņi tūkstoši divi simti trīsdesmit četri 

euro un 45 centi) bez PVN). 

2. Mārupes novada domes administrācijas Iepirkuma nodaļai izsludināt Iepirkumu 

uzraudzības biroja mājas lapā iepirkuma  rezultātus, izsludināšanas paziņojumā norādot šī lēmuma  

4. punkta nosacījumus. 

3.  Mārupes novada domes administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai sagatavot 

iesniegumu un tam pamatojošos dokumentus Finanšu ministrijas Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu 

kontroles un pārraudzības padomei un veikt grozījumus pašvaldības budžetā, paredzot projekta 

īstenošanai 2 035 525,34 EUR,  no kura 22 178 EUR pašvaldības finansējums sedz autoruzraudzības 

un būvuzraudzības izmaksas, būvniecības izmaksu segšanai plānot pašvaldības aizņēmumu 

1 813 347,34 EUR apmērā un nodrošināt pašvaldības budžeta līdzfinansējumu 200 000 EUR apmērā.  

4.  Pozitīva Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes 

lēmuma saņemšanas gadījumā Mārupes novada domes izpilddirektoram I.Punculim slēgt iepirkuma 

līgumu ar SIA „TILTS”, reģ.Nr. 50103005351, pēc aizņēmuma līguma parakstīšanas.  

 

Ārkārtas domes sēde tiek pasludināta par slēgtu plkst.  19.00 

 

 

Domes priekšsēdētājs          /paraksts/     Mārtiņš Bojārs 

  

Novada pašvaldības administrācijas  

kancelejas pārzine    /paraksts/      Ilona Eglīte 

 

 

Ārkārtas domes sēdes protokols parakstīts 2017. gada  13. martā.
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