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ĀRKĀRTAS  

SĒDES PROTOKOLS 

Mārupē 

 

2016. gada  19. oktobrī  Nr.  13 

 

Ārkārtas domes sēde  tiek  

sasaukta plkst. 17.30 

 

Ārkārtas domes sēdi vada -  

Domes priekšsēdētāja vietniece Līga Kadiģe 

 

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

Ira Dūduma, Andris Puide,  Aleksandrs Mihailovs, Jānis Rušenieks,  

 

Ārkārtas domes sēdē nepiedalās domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs  - atrodas atvaļinājumā, 

Normunds Orleāns, Andrejs Kirillovs, Renārs Freibergs, Edgars Jansons, Raivis Zeltīts  - 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. 

 

AS „Mārupes komunālie pakalpojumi” valdes priekšsēdētājs Juris Ivanovs,  

AS „Mārupes komunālie pakalpojumi”  projektu vadītāja Dace  Šveide. 

 

Ārkārtas domes sēdi protokolē:   

Administrācijas kancelejas pārzine Ilona Eglīte. 

 

Darba kārtība: 

1. Par finansējumu AS „Mārupes komunālie pakalpojumi” projektam „Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu attīstība Mārupē, 4.kārta”. 

 

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

kārtību. 

 

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

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

E.Jansons, R. Zeltīts ārkārtas domes sēdē attaisnojošu iemeslu dēļ nepiedalās),  „pret”   nav,  „atturas”  

nav, Mārupes novada dome nolemj: 
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1.Apstiprināt ārkārtas domes sēdes  darba kārtību. 

2.Vienojas atklāt ārkārtas domes sēdi. 

 

 

1. 

Par finansējumu AS „Mārupes komunālie pakalpojumi” projektam „Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu attīstība Mārupē, 4. kārta” 

Ziņo domes priekšsēdētāja vietniece  L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar  8  balsīm „par” (L.Kadiģe,  A. Mihailovs, M.Bauda, J.Rušenieks, G.Vācietis, 

I.Dūduma,  J.Lagzdkalns, P.Pikše), „pret”  nav,  „atturas”  1 (A. Puide),   Mārupes novada dome 

nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. AS „Mārupes komunālie pakalpojumi” sagatavot un iesniegt projektu 

„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē, 4. kārta” SAM 5.3.1. „Attīstīt un uzlabot 

ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas” 

aktivitātes ietvaros. 

2. Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē, 4. kārtas” realizācijai 

nodrošināt ES Kohēzijas fonda līdzfinansējuma piesaistīšanu 8 594 668,00 EUR (astoņi miljoni pieci 

simti deviņdesmit četri tūkstoši seši simti sešdesmit astoņi eiro, 00 centi) apmērā. 

3. Nodrošināt Mārupes novada domes ieguldījumu attiecināmo izmaksu segšanai 

4 397 515,63 EUR (četri miljoni trīs simti deviņdesmit septiņi tūkstoši pieci simti piecpadsmit eiro, 63 

centi) apmērā. 

4. Nodrošināt Mārupes novada domes ieguldījumu neattiecināmo izmaksu segšanai 

990 874,95 EUR (deviņi simti deviņdesmit tūkstoši astoņi simti septiņdesmit četri eiro, 95 centi) apmērā. 

5. Mārupes novada domes kopējais finansējums 5 388 390,58 EUR (pieci miljoni trīs simti 

astoņdesmit astoņi tūkstoši trīs simti deviņdesmit eiro, 58 centi) sastāv no sekojošiem Mārupes novada 

domes ieguldījumiem: 

- Finansējums 57 400,00 EUR (piecdesmit septiņi tūkstoši četri simti eiro, 00 centi) apmērā AS 

„Mārupes komunālie pakalpojumi” tehniskā projekta sagatavošanai ir piešķirts ar Mārupes novada 

domes 2014. gada 30. aprīļa sēdes Nr. 6 lēmumu Nr.30; 

- Finansējums 307 252,00 EUR (trīs simti septiņi tūkstoši divi simti piecdesmit divi eiro, 00 centi) 

apmērā, no kura 126 460,00 EUR (viens simts divdesmit seši tūkstoši četri simti sešdesmit eiro, 00 

centi) ir projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē, 4. kārta” izmaksas, bet 180 792,00 

EUR (viens simts astoņdesmit tūkstoši septiņi simti deviņdesmit divi eiro, 00 centi) ir citas AS „Mārupes 

komunālie pakalpojumi” ūdenssaimniecības sistēmas attīstībai nepieciešamās izmaksas, ir piešķirts ar 

Mārupes novada domes 2016. gada 30. marta sēdes Nr. 3 lēmumu Nr.39; 

- Finansējums 10 000,00 EUR (desmit tūkstoši eiro, 00 centi) apmērā AS „Mārupes komunālie 

pakalpojumi” finanšu modeļa un tehniski ekonomiskā pamatojuma sagatavošanai projektam 

„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē, 4. kārta” ir piešķirts ar Mārupes novada domes 

2016. gada 29. jūnija sēdes Nr. 7 lēmumu Nr. 58; 

- Finansējumu 5 194 530,58 EUR (pieci miljoni viens simts deviņdesmit četri tūkstoši pieci simti 

trīsdesmit eiro, 58 centi) Mārupes novada domei pēc projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība 

Mārupē, 4. kārta” apstiprināšanas un civillīguma noslēgšanas līdzfinansējuma nodrošināšanai ņemt 

aizņēmumu Valsts kasē. 

6. Finansējumu 5 194 530,58 EUR (pieci miljoni viens simts deviņdesmit četri tūkstoši 

pieci simti trīsdesmit eiro, 58 centi) apmērā pēc aizņēmuma apstiprināšanas un aizdevuma līguma 

noslēgšanas ieguldīt A/S „Mārupes komunālie pakalpojumi” pamatkapitāla palielināšanas procedūras 

ietvaros. 
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7. Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē, 4. kārta” ieviešanai 

nepieciešamo finansējumu 2 936 442,30 EUR (divi miljoni deviņi simti trīsdesmit seši tūkstoši četri 

simti četrdesmit divi eiro, 30 centi) apmērā PVN izmaksu segšanai nodrošināt AS „Mārupes komunālie 

pakalpojumi”. 

 

 

Ārkārtas domes sēde tiek pasludināta par slēgtu plkst. 18.30 

 

Pielikumā  1 (viens) ārkārtas domes sēdes lēmums. 

 

 

Domes priekšsēdētāja vietniece    /paraksts/    Līga Kadiģe   

 

Novada pašvaldības administrācijas  

kancelejas pārzine    /paraksts/       Ilona Eglīte 

 

 

 

Ārkārtas domes sēdes protokols  tiek parakstīts  

2016. gada  20.  oktobrī. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


