
 
 

ĀRKĀRTAS  

SĒDES PROTOKOLS 

Mārupē 

2018. gada  31. jūlijā   Nr.  11 

 

Ārkārtas domes sēde  tiek  

sasaukta plkst.  15.30 

 

Ārkārtas domes sēdi vada -  

Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs  

 

Ārkārtas domes sēdē piedalās deputāti: Līga Kadiģe, Guntis Ruskis, Anita Vintere, Nadīna Millere, 

Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, Sigita Sakoviča, Andris Puide, Normunds Orleāns, Raivis  Zeltīts, 

Pēteris Pikše, Andrejs Kirillovs, Jānis Lībietis, Edgars Jansons. 

 

Ārkārtas domes sēdē nepiedalās deputāti:  
Gatis Vācietis, Ira Dūduma  atrodas atvaļinājumā. 

 

Ārkārtas domes sēdē piedalās: 
Juridiskās nodaļas vadītāja Gaļina Sušiņina. 

Administrācijas vadītājs Kristaps Ločs, 

Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Laima Levanoviča, 

Attīstības nodaļas vadītāja Ilze Krēmere, 

Sabiedrisko attiecību speciāliste Uva Bērziņa, 

AS Mārupes komunālie pakalpojumi valdes priekšsēdētājs Ivars Punculis, 

AS Mārupes komunālie pakalpojumi  izpilddirektore Dace Šveide. 

 

Ārkārtas domes sēdi protokolē:   

Administrācijas kancelejas pārzine Ilona Eglīte. 

 

Darba kārtība: 

1. Par iepirkuma „Videonovērošanas sistēmas programmatūras, kameru un servera piegāde 

un uzstādīšana” organizēšanu un iepirkuma komisijas apstiprināšanu. 

2. Par atteikumu piešķirt papildus finansējumu AS „Mārupes komunālie pakalpojumi” 

iepirkuma līguma „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē 4. kārta – Austrumu, 

Dienvidu un Centra daļās” noslēgšanai. 

3. Par finansiāla atbalsta sniegšanu muzikantiem (5 gab.). 

4. Par zemesgabala iegūšanu īpašumā. 

 

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

kārtību. 

  

 Atklāti balsojot ar   15  balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, 

J. Lagzdkalns, N. Millere, S. Sakoviča, R. Zeltīts, N. Orleāns, A. Puide, P. Pikše, A.Kirillovs, J. Lībietis, 

E. Jansons),  (G. Vācietis, I. Dūduma ārkārtas domes sēdē attaisnojošo iemeslu dēļ nepiedalās), „pret”   

nav,   „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 



1. Apstiprināt ārkārtas domes sēdes  darba kārtību. 

2. Vienojas atklāt ārkārtas domes sēdi. 

 

1. 

Par iepirkuma „Videonovērošanas sistēmas programmatūras, kameru un servera piegāde un 

uzstādīšana” organizēšanu un iepirkuma komisijas apstiprināšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs  M. Bojārs/Administrācijas vadītājs K. Ločs. 

 

Atklāti balsojot ar   15  balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, 

J. Lagzdkalns, N. Millere, S. Sakoviča, R. Zeltīts, N. Orleāns, A. Puide, P. Pikše, A.Kirillovs, J. Lībietis, 

E. Jansons), „pret”   nav,   „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektora p.i. Kristapam Ločam organizēt 

iepirkumu  „Videonovērošanas sistēmas programmatūras, kameru un servera piegāde un uzstādīšana”. 

2. Apstiprināt iepirkuma komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs: Kristaps Ločs 

komisijas locekļi: Juris Jēkabsons 

 Jānis Vaisūns 

 Valdis Kārkliņš 

 Normunds Kārklis 

 

komisijas sekretāre: Ināra Maļinovska 

 

2. 

Par atteikumu piešķirt papildus finansējumu AS „Mārupes komunālie pakalpojumi” iepirkuma 

līguma „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē 4. kārta –  

Austrumu, Dienvidu un Centra daļās” noslēgšanai 

Ziņo domes priekšsēdētājs  M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   11  balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, A. Vintere, D. Štrodaha, J. 

Lagzdkalns, N. Millere, S. Sakoviča, N. Orleāns, P. Pikše, A.Kirillovs, J. Lībietis), „pret”   1 (E.Jansons),   

„atturas”  3 (R.Zeltīts, A.Puide, G.Ruskis),  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 2 saskaņā ar pielikumu: 

1.Atteikt piešķirt AS „Mārupes komunālie pakalpojumi” papildus finansējumu 6 634 775,01 euro 

plus PVN  apmērā  iepirkuma līgumu „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē 4. kārta – 

Austrumu, Dienvidu un Centra daļās” noslēgšanai. 

2.Ierosināt AS „Mārupes komunālie pakalpojumi” valdei izbeigt iepirkumu AS MKP 

2018/1/KFIV-5 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē 4. kārta – Austrumu, Dienvidu un 

Centra daļās” bez rezultātiem.  

3.AS „Mārupes komunālie pakalpojumi” sadarbībā ar  Mārupes novada domes Attīstības nodaļu 

informēt atbildīgās institūcijas par iepirkuma rezultātiem un tirgus situāciju šajā jomā, lai rastu 

risinājumu turpmāka projekta realizācijai. 

 

3.1 

Par finansiālā atbalsta sniegšanu S.Z. 

Ziņo domes priekšsēdētājs  M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   15  balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, 

J. Lagzdkalns, N. Millere, S. Sakoviča, R. Zeltīts, N. Orleāns, A. Puide, P. Pikše, A.Kirillovs, J. Lībietis, 

E. Jansons), „pret”   nav,   „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 3.1 saskaņā ar pielikumu: 



1. Piešķirt S.Z., personas kods _______, finansiālo atbalstu 100,00 euro (viens simts euro 

un centi) apmērā, lai segtu dalības maksu konkursā Bratislavā, Slovākijā, no 2018. gada 21. jūlija līdz 

27. jūlijam. 

2. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt trīspusējo administratīvo līgumu 

ar S.Z., personas kods ______, likumisko pārstāvi D.S., personas kods ______, un biedrību  „Rīgas 

rajona Jauniešu orķestra atbalsta biedrība”, reģ. Nr. ______. 

3. Finansējumu pārskaitīt Biedrībai pēc administratīvā līguma parakstīšanas un attiecīga 

rēķina saņemšanas. 

4. S.Z., personas kods ______, likumiskai pārstāvei D.S., personas kods ______, un 

biedrībai  „Rīgas rajona Jauniešu orķestra atbalsta biedrība”, reģ. Nr. ______, abiem kopā nodrošināt 

piešķirtā atbalsta izlietošanu atbilstoši lēmuma 1. punktā paredzētajam mērķim, administratīvajā līgumā 

noteiktajā kārtībā iesniedzot domei atskaiti par tā izlietošanu.  

5. Gadījumā, ja piešķirtais finansējums tiek izlietots neatbilstoši tā piešķiršanas mērķim 

(lēmuma 1. punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, S.Z., personas kods ______, likumiskai 

pārstāvei D.S., personas kods ______, un biedrībai  „Rīgas rajona Jauniešu orķestra atbalsta biedrība”, 

reģ. Nr. ______, abiem kopā solidāri vai  katram atsevišķi atmaksāt Mārupes novada domei  piešķirto 

finansējumu neizlietotajā vai piešķiršanas mērķim neatbilstoši izlietotajā daļā administratīvajā līgumā 

noteiktajos termiņos un kārtībā.  

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

rajona tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

3.2 

Par finansiālā atbalsta sniegšanu D.K. 

Ziņo domes priekšsēdētājs  M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   15  balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, 

J. Lagzdkalns, N. Millere, S. Sakoviča, R. Zeltīts, N. Orleāns, A. Puide, P. Pikše, A.Kirillovs, J. Lībietis, 

E. Jansons), „pret”   nav,   „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 3.2 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt D.K., personas kods ______, finansiālo atbalstu 100,00 euro (viens simts euro 

un centi) apmērā, lai segtu dalības maksu konkursā Bratislavā, Slovākijā, no 2018. gada 21. jūlija līdz 

27. jūlijam. 

2. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt trīspusējo administratīvo līgumu 

ar D.K., personas kods ______, likumisko pārstāvi I.K., personas kods ______, un biedrību  „Rīgas 

rajona Jauniešu orķestra atbalsta biedrība”, reģ. Nr. ______. 

3. Finansējumu pārskaitīt Biedrībai pēc administratīvā līguma parakstīšanas un attiecīga 

rēķina saņemšanas. 

4. D.K., personas kods ______, likumiskai pārstāvei I.K., personas kods ______, un 

biedrībai  „Rīgas rajona Jauniešu orķestra atbalsta biedrība”, reģ. Nr. ______, abiem kopā nodrošināt 

piešķirtā atbalsta izlietošanu atbilstoši lēmuma 1. punktā paredzētajam mērķim, administratīvajā līgumā 

noteiktajā kārtībā iesniedzot domei atskaiti par tā izlietošanu.  

5. Gadījumā, ja piešķirtais finansējums tiek izlietots neatbilstoši tā piešķiršanas mērķim 

(lēmuma 1. punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, D.K., personas kods ______, 

likumiskai pārstāvei I.K., personas kods ______, un biedrībai  „Rīgas rajona Jauniešu orķestra atbalsta 

biedrība”, reģ. Nr. ______, abiem kopā solidāri vai  katram atsevišķi atmaksāt Mārupes novada domei 

piešķirto finansējumu neizlietotajā vai piešķiršanas mērķim neatbilstoši izlietotajā daļā administratīvajā 

līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.  

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

rajona tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

3.3 

Par finansiālā atbalsta sniegšanu M.M. 

Ziņo domes priekšsēdētājs  M. Bojārs. 



 

Atklāti balsojot ar   15  balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, 

J. Lagzdkalns, N. Millere, S. Sakoviča, R. Zeltīts, N. Orleāns, A. Puide, P. Pikše, A.Kirillovs, J. Lībietis, 

E. Jansons), „pret”   nav,   „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

  Pieņemt lēmumu Nr. 3.3 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt M.M., personas kods ______, finansiālo atbalstu 100,00 euro (viens simts euro 

un centi) apmērā, lai segtu dalības maksu konkursā Bratislavā, Slovākijā, no 2018. gada 21. jūlija līdz 

27. jūlijam. 

2. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt trīspusējo administratīvo līgumu 

ar M.M., personas kods ______, likumisko pārstāvi A.M., personas kods ______, un biedrību  „Rīgas 

rajona Jauniešu orķestra atbalsta biedrība”, reģ. Nr. ______. 

3. Finansējumu pārskaitīt Biedrībai pēc administratīvā līguma parakstīšanas un attiecīga 

rēķina saņemšanas. 

4. M.M., personas kods ______, likumiskai pārstāvei A.M., personas kods ______, un 

biedrībai  „Rīgas rajona Jauniešu orķestra atbalsta biedrība”, reģ. Nr. ______, abiem kopā nodrošināt 

piešķirtā atbalsta izlietošanu atbilstoši lēmuma 1. punktā paredzētajam mērķim, administratīvajā līgumā 

noteiktajā kārtībā iesniedzot domei atskaiti par tā izlietošanu.  

5. Gadījumā, ja piešķirtais finansējums tiek izlietots neatbilstoši tā piešķiršanas mērķim 

(lēmuma 1. punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, M.M., personas kods ______, 

likumiskai pārstāvei A.M., personas kods ______, un biedrībai  „Rīgas rajona Jauniešu orķestra atbalsta 

biedrība”, reģ. Nr. ______, abiem kopā solidāri vai  katram atsevišķi atmaksāt Mārupes novada domei 

piešķirto finansējumu neizlietotajā vai piešķiršanas mērķim neatbilstoši izlietotajā daļā administratīvajā 

līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.  

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

rajona tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

3.4 

Par finansiālā atbalsta sniegšanu R.L.P. 

Ziņo domes priekšsēdētājs  M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   15  balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, 

J. Lagzdkalns, N. Millere, S. Sakoviča, R. Zeltīts, N. Orleāns, A. Puide, P. Pikše, A.Kirillovs, J. Lībietis, 

E. Jansons), „pret”   nav,   „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 3.4 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt R.L.P., personas kods ______, finansiālo atbalstu 100,00 euro (viens simts euro 

un centi) apmērā, lai segtu dalības maksu konkursā Bratislavā, Slovākijā, no 2018. gada 21. jūlija līdz 

27. jūlijam. 

2. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt trīspusējo administratīvo līgumu 

ar R.L.P., personas kods ______, likumisko pārstāvi I.P., personas kods ______, un biedrību  „Rīgas 

rajona Jauniešu orķestra atbalsta biedrība”, reģ. Nr. ______. 

3. Finansējumu pārskaitīt Biedrībai pēc administratīvā līguma parakstīšanas un attiecīga 

rēķina saņemšanas. 

4. R.L.P., personas kods ______, likumiskai pārstāvei I.P., personas kods ______, un 

biedrībai  „Rīgas rajona Jauniešu orķestra atbalsta biedrība”, reģ. Nr. ______, abiem kopā nodrošināt 

piešķirtā atbalsta izlietošanu atbilstoši lēmuma 1. punktā paredzētajam mērķim, administratīvajā līgumā 

noteiktajā kārtībā iesniedzot domei atskaiti par tā izlietošanu.  

5. Gadījumā, ja piešķirtais finansējums tiek izlietots neatbilstoši tā piešķiršanas mērķim 

(lēmuma 1. punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, R.L.P., personas kods ______, 

likumiskai pārstāvei I.P., personas kods ______, un biedrībai  „Rīgas rajona Jauniešu orķestra atbalsta 

biedrība”, reģ. Nr. ______, abiem kopā solidāri vai  katram atsevišķi atmaksāt Mārupes novada domei 

piešķirto finansējumu neizlietotajā vai piešķiršanas mērķim neatbilstoši izlietotajā daļā administratīvajā 

līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.  



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

rajona tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

3.5 

Par finansiālā atbalsta sniegšanu M.L. 

Ziņo domes priekšsēdētājs  M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   15  balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, 

J. Lagzdkalns, N. Millere, S. Sakoviča, R. Zeltīts, N. Orleāns, A. Puide, P. Pikše, A.Kirillovs, J. Lībietis, 

E. Jansons), „pret”   nav,   „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 3.5 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt M.L., personas kods ______, finansiālo atbalstu 100,00 euro (viens simts euro 

un centi) apmērā, lai segtu dalības maksu konkursā Bratislavā, Slovākijā, no 2018. gada 21. jūlija līdz 

27. jūlijam. 

2. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt trīspusējo administratīvo līgumu 

ar M.L.,  personas kods ______, likumisko pārstāvi K.U., personas kods ______, un biedrību „Rīgas 

rajona Jauniešu orķestra atbalsta biedrība”, reģ. Nr. ______. 

3. Finansējumu pārskaitīt Biedrībai pēc administratīvā līguma parakstīšanas un attiecīga 

rēķina saņemšanas. 

4. M.L., personas kods ______, likumiskai pārstāvei K.U., personas kods ______, un 

biedrībai „Rīgas rajona Jauniešu orķestra atbalsta biedrība”, reģ. Nr. ______, abiem kopā nodrošināt 

piešķirtā atbalsta izlietošanu atbilstoši lēmuma 1.punktā paredzētajam mērķim, administratīvajā līgumā 

noteiktajā kārtībā iesniedzot domei atskaiti par tā izlietošanu.  

5. Gadījumā, ja piešķirtais finansējums tiek izlietots neatbilstoši tā piešķiršanas mērķim 

(lēmuma 1. punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, M.L., personas kods ______, 

likumiskai pārstāvei K.U., personas kods ______, un biedrībai „Rīgas rajona Jauniešu orķestra atbalsta 

biedrība”, reģ. Nr. ______, abiem kopā solidāri vai  katram atsevišķi atmaksāt Mārupes novada dome 

piešķirto finansējumu neizlietotajā vai piešķiršanas mērķim neatbilstoši izlietotajā daļā administratīvajā 

līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.  

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

rajona tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

4. 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo domes priekšsēdētājs  M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   11 balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, 

J. Lagzdkalns, N. Millere, S. Sakoviča, P. Pikše, A.Kirillovs, J. Lībietis), „pret”   nav,   „atturas”   4 

(A.Puide, R.Zeltīts, N. Orleāns, E. Jansons),    Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 3.5 saskaņā ar pielikumu: 

Apstiprināt izziņu par „Zemesgabala iegūšanu īpašumā” saskaņā ar Pielikumu.  

 

Ārkārtas domes sēde tiek pasludināta par slēgtu plkst.  17.30. 

 

 

Domes priekšsēdētājs          /paraksts/            Mārtiņš Bojārs 

  

Novada pašvaldības administrācijas  

kancelejas pārzine    /paraksts/      Ilona Eglīte 

 

 

Ārkārtas domes sēdes protokols parakstīts 2018. gada  1. augustā. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


