
 

 

 
 

SĒDES PROTOKOLS 

Mārupē 

2019.gada  11.decembrī  Nr.17 

 

Domes  sēde  tiek  

sasaukta plkst.15.00 

 

Domes  sēdi vada -  

Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs. 

 

Domes sēdē piedalās deputāti: Līga Kadiģe, Anita Vintere, Dace Štrodaha, Sigita Sakoviča, Normunds 

Orleāns, Gatis Vācietis, Jānis Lībietis, Pēteris Pikše, Nadīna Millere, Edgars Jansons. 

 

Domes sēdē nepiedalās deputāti:  

Guntis Ruskis  pamatdarbā, 

Raivis Zeltīts pamatdarbā, 

Andris Puide pamatdarbā, 

Andrejs Kirillovs  - slimības lapa, 

Jānis Lagzdkalns  seminārā, 

Ira Dūduma seminārā. 

 

Domes  sēdē piedalās: 

Juridiskās nodaļas vadītāja Gaļina Sušiņina, 

Attīstības nodaļas vadītāja Ilze Krēmere, 

Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Laima Levanoviča, 

Izpilddirektors  Kristaps Ločs. 

 

Domes sēdi protokolē:   

Administrācijas kancelejas pārzine Ilona Eglīte. 

 

Darba kārtība: 

Finanšu komitejas sēdē izskatīties lēmumprojekti: 

1.Par likumprojekta “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” redakcijas 

neatbalstīšanu. 

 

Domes priekšsēdētāja iesniegtie lēmumprojekti: 

2.Par Mārupes novada domes saistošo noteikumu Nr.46/2016 „Kārtība, kādā pašvaldība piešķir 

finansējumu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai” atcelšanu. 

3.Par grozījumiem  Mārupes novada pašvaldības policijas Darba kārtības noteikumos. 

 

Domes sēdes vadītājs M.Bojārs lūdz deputātu balsojumu par  domes priekšsēdētāja 

iesniegtajiem lēmumprojektiem, lūdzot tos iekļaut domes sēdes darba kārtībā. 

 



 Atklāti balsojot ar   11 balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, S. Sakoviča, A. Vintere, 

D. Štrodaha, G. Vācietis,  J. Lībietis, E. Jansons, N.Orleāns, P.Pikše), (G.Ruskis, R. Zeltīts, A. Puide, 

A.Kirillovs, J.Lagzdkalns, I. Dūduma  attaisnojošu iemeslu dēļ domes sēdē nepiedalās), „pret”   nav,  

„atturas”  nav,  Mārupes novada dome nolemj: 

 
Deputāti akceptē domes priekšsēdētāja iesniegtos lēmumprojektus un piekrīt tos iekļaut domes 

sēdes darba kārtībā. 

 

Domes sēdes vadītājs M.Bojārs lūdz deputātu balsojumu par  sēdes darba kārtību kopumā.  

 

 Atklāti balsojot ar   11 balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, S. Sakoviča, A. Vintere, 

D. Štrodaha, G. Vācietis,  J. Lībietis, E. Jansons, N.Orleāns, P.Pikše), (G.Ruskis, R. Zeltīts, A. Puide, 

A.Kirillovs, J.Lagzdkalns, I. Dūduma  attaisnojošu iemeslu dēļ domes sēdē nepiedalās), „pret”   nav,  

„atturas”  nav,  Mārupes novada dome nolemj: 

 

 1. Apstiprināt domes sēdes  darba kārtību. 
2. Vienojas atklāt domes sēdi. 

 

Finanšu  komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

 

1. 

Par likumprojekta “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 

redakcijas neatbalstīšanu 

Ziņo Finanšu komitejas vadītājs M.Bojārs. 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar   10 balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, S. Sakoviča, A. Vintere, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  J. Lībietis, E. Jansons, P.Pikše), „pret”   nav,  „atturas”  1 (N.Orleāns), Mārupes 

novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.1 saskaņā ar pielikumu: 

Neatbalstīt Likumprojekta redakciju, jo Mārupes un Babītes novadi ir pašpietiekami un spēj 

nodrošināt pašvaldības funkcijas katrs atsevišķi, bet apvienošanas gadījumā to paš-izaugsme tiks būtiski 

bremzēta, jo nav vērtēta apvienošanās ietekme novadu budžetu un pašvaldības funkciju nodrošināšanai. 

 

Domes priekšsēdētāja iesniegtie lēmumprojekti: 

 

2. 

Par Mārupes novada domes saistošo noteikumuNr.46/2016 „Kārtība, kādā pašvaldība piešķir 

finansējumu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai” atcelšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs  M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   11 balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, S. Sakoviča, A. Vintere, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  J. Lībietis, E. Jansons, N.Orleāns, P.Pikše), „pret”   nav,  „atturas”  nav,  Mārupes 

novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.2 saskaņā ar pielikumu: 

1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.36/2019 „Par Mārupes novada domes saistošo 

noteikumuNr.46/2016 „Kārtība, kādā pašvaldība piešķir finansējumu valsts pārvaldes uzdevumu 

veikšanai” atcelšanu ”  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 pašvaldībā netiks saņemts 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.  

 

3. 

Par grozījumiem  Mārupes novada pašvaldības policijas Darba kārtības noteikumos 

Ziņo domes priekšsēdētājs  M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   11 balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, S. Sakoviča, A. Vintere, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  J. Lībietis, E. Jansons, N.Orleāns, P.Pikše), „pret”   nav,  „atturas”  nav,  Mārupes 

novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.3 saskaņā ar pielikumu: 

1. Veikt Mārupes novada pašvaldības policijas Darba kārtības noteikumos, kas apstiprināti ar 

Mārupes novada domes 2017.gada 24.maija lēmumu Nr.24 (sēdes protokols Nr.7, pielikums Nr.24), 

sekojošos grozījumus:  

 

1.1. Izteikt 4.1 punktu šādā redakcijā:  

“4.1. Darba laiks tiek organizēts sekojošā kārtībā:  

4.1.1.Darbiniekiem, kuriem noteikts normāls nedēļas darba laiks – 40 stundas, noteikts šāds darba 

laiks: 

Pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 8.30 – 18.00 

Otrdienās un trešdienās no plkst.8.00 – 16.30 

Piektdienās no plkst.8.00 – 14.30 

Sestdiena un svētdiena - brīvdiena 

4.1.2. Pašvaldības policijas nepilngadīgo lietu inspektoram darba laiks ir šāds: 

No pirmdienas līdz piektdienai no plkst.7.30 – 16.00 

Skolēnu brīvlaikā  darba laiks saskaņā ar darba grafiku. 

4.1.3. Darbiniekiem, kuriem noteikts  summētais darba laiks, darba laiks tiek noteikts no plkst. 

8.00 līdz nākamās dienas plkst.8.00.” 

 

1.2. Izteikt 4.2 punktu šādā redakcijā:  

“4.2. Pārtraukumus darbā organizē sekojošā kārtībā:  

4.2.1. Noteikumu 4.1.1 apakšpunktā minētajā gadījumā:  

Pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 12.30 līdz 13.00; 

Otrdienās un trešdienās no plkst. no 12.00 līdz no 12.30; 

Piektdienās no plkst. no 12.00 līdz 12.30. 

4.2.2. Noteikumu 4.1.2 apakšpunktā minētajā gadījumā: 

No pirmdienas līdz piektdienai no plkst.11.30 – 12.00. Skolēnu brīvlaikā piemēro Noteikumu  

4.2.3 punktu.  

4.2.3. Noteikumu 4.1.3 apakšpunktā minētajā gadījumā pārtraukumu izmanto, nodrošinot vismaz 

viena darbinieka klātbūtni darba vietā: 

no plkst. 11.30 līdz 12.00; vai no plkst.12.00 līdz 12.30,  

no plkst. 16.00.-16.30; vai  no plkst.16.30-17.00; 

no plkst. 23.30 līdz 00.00; vai no plkst.00.00 līdz 00.30,  

no plkst. 4.00.-4.30; vai no plkst.4.30-5.00.” 

 

1.3. Papildināt Noteikumus ar 4.2.1punktu šādā redakcijā:  

“4.2.1 Atpūtas laikā Darbiniekiem ir tiesības atstāt savu darba vietu. Noteikumu 4.2 punktā 

noteiktos pārtraukumus neieskaita darba laikā, izņemot, ja darbinieks Noteikumu 4.2 punktā noteiktajā 

pārtraukuma laikā saskaņā ar tiešā priekšnieka vai pašvaldības policijas priekšnieka (policijas 

priekšnieka vietnieka) rīkojumu pildīja amata pienākumus.” 

 

1.4. Papildināt Noteikumus ar 4.2.2punktu šādā redakcijā: 



“4.2.2 Darbinieka tiešais priekšnieks, ņemot vērā darba specifiku nosaka kārtību, kādā 

Darbinieki izmanto atpūtas laiku  saskaņā ar Noteikumu 4.2 punktu.” 

 

2.Mārupes novada domes Juridiskajai nodaļai nodrošināt Mārupes novada pašvaldības policijas 

Darba kārtības noteikumu konsolidētas redakcijas sagatavošanu.  

 

 

Domes sēde tiek pasludināta par slēgtu plkst. 17.00 

 

Pielikumā apstiprināti  3  (trīs) domes sēdes  lēmumi. 

 

Domes priekšsēdētājs   /paraksts/              Mārtiņš Bojārs 

 

Pašvaldības administrācijas  

kancelejas pārzine   /paraksts/                Ilona Eglīte 

 

Domes  sēdes protokols parakstīts 2019.gada  11.decembrī 
 

 

 

 

 


