
 
 

 

 

 

 

Mārupes novada pašvaldības un Babītes novada pašvaldības domju 

DEPUTĀTU KOPSAPULCES PROTOKOLS 

Mārupē 

 

 

2020.gada 7.oktobrī  Nr.1 

 

 

Kopsapulce sasaukta plkst.14:00 

 

Kopsapulci vada -  

Mārupes novada domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs 

 

Kopsapulcē piedalās deputāti: Līga Kadiģe, Pēteris Pikše, Guntis Ruskis, Ira Dūduma, Jānis 

Lagzdkalns, Andrejs Kirillovs, Andris Puide, Dace Štrodaha, Jānis Lībietis, Nadīna Millere, Edgars 

Jansons (kavē), Gatis Vācietis, Raivis Zeltīts, Aivars Osītis, Darja Cvetkova, Ilze Bērziņa, Jānis Bērziņš, 

Regīna Bērziņa, Andrejs Ence, Dzidra Dūšele, Juris Ivanovs, Jevgēnijs Jemeļjanovs, Jānis Kazaks, 

Kristaps Vilciņš.  
 
Kopsapulcē nepiedalās deputāti: Normunds Orleāns, Sigita Sakoviča, Anita Vintere, Gatis Štolcers, 

Evita Vinceviča, Nikolajs Antipenko, Vilnis Vaivods. 

 

Kopsapulcē piedalās darbinieki:  

Mārupes novada domes izpilddirektors Kristaps Ločs, 

Babītes novada domes izpilddirektore Elfa Sloceniece, 

Mārupes novada domes Juridiskās nodaļas vadītāja Gaļina Sušiņina, 

Mārupes novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Ilze Krēmere, 

Mārupes novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Laima Levanoviča, 

Mārupes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Uva Bērziņa, 

AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” valdes loceklis Ivars Punculis, 

AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” izpilddirektore Dace Šveide. 

 

Kopsapulci protokolē  -  

pašvaldības administrācijas kancelejas pārzine Kristīne Štrāla 

 

Darba kārtība: 

1. Par apvienotā Mārupes  novada Vēlēšanu komisijas locekļu skaita noteikšanu, vēlēšanas 

komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņa izsludināšanu un atlīdzības apmēra 



noteikšanu par vēlēšanu komisijas un  iecirkņa komisijas locekļa amata pienākumu 

pildīšanu. 

2. Par Mārupes novada domes izpilddirektora ziņojumu par kopīga jaunveidojamā novada 

pašvaldības administratīvās struktūras projekta izstrādes pieeju. 

3. Par jaunizveidojamās pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādi. 

 

Tiek noskaidrots, vai ir kādi jautājumi, ierosinājumi vai precizējumi darba kārtībai. 

 

A.Ence norāda, ka likumā Pārejas noteikumos nebija vārds “apvienotā” komisija, tur ir vienkārši 

vēlēšanu komisija. Man ir priekšlikums tomēr rakstīt tā, kā ir likumā, lai ir precīzi. 

G.Sušiņina izsaka viedokli par vārdu “apvienotā”, tomēr ierosinu to atstāt un lietot, jo tajā paša likumā 

Pārejas noteikumos ir norādīts, ka vienlaicīgi darbosies divas vēlēšanu komisijas un sanāk tā, ka mēs 

nevarēsim viņas nošķirt. Būs divas Mārupes novada vēlēšanu komisijas, kuras darbosies vienā laikā, 

kaut gan parasti  viena darbojas līdz vēlēšanām un otra pēc vēlēšanām. Šis būs gadījums, kad būs divas 

komisijas vienlaicīgi. Apvienotais Mārupes novads, būs jaunais novads, kas nav vecais un sastāvēs no 

trīs pagastiem. Es aicinu šo apzīmējumu šajā gadījumā atstāt un lietot viņu nosaukumā. 

A.Ence iebilst, jo šī komisija ir tikai priekš šīm vēlēšanām, tikai vienam pasākumam. Šī komisija ir 

veidota speciāli priekš jaunajām vēlēšanām. 

G.Sušiņina norāda, ka šajā brīdī pastāvēs divas vēlēšanu komisijas un lai nosaukumā būtu apzīmējums, 

pēc kā viņas varētu nošķirt, citādi būs divas Mārupes novada vēlēšanu komisijas. 

 

M.Bojārs norāda, ka par darba kārtības pirmo punktu ir priekšlikums precizēt nosaukumu sekojoši – 

“Par apvienotā Mārupes  novada Vēlēšanu komisijas locekļu skaita noteikšanu, vēlēšanas komisijas 

locekļu kandidātu pieteikšanas termiņa izsludināšanu un atlīdzības apmēra noteikšanu par vēlēšanu 

komisijas un  iecirkņa komisijas locekļa amata pienākumu pildīšanu”. Ne tikai vēlēšanu komisijai, bet 

arī iecirkņa vēlēšanu komisijai. Apzinot Babītes vēlēšanu komisijas atlīdzību vēlēšanu komisijām, kuras 

darbojās 2017.gadā, Babītē ir trīs vēlēšanu iecirkņi un šī atlīdzība ir 7 EUR/h priekšsēdētājam un 

loceklim ir 3 EUR/h, Mārupē ir pieci iecirkņi un atlīdzība ir 9,8 EUR/h priekšsēdētājam un loceklim ir 

6,9 EUR/h. Salīdzināju ar Ķekavu, Ķekavai ir 10 EUR/h. Sakarā ar to, ka šai jaunajai vēlēšanu komisijai 

bez šaubām ir cits darba apjoms, ir 8 vēlēšanu iecirkņi, līdz ar to, lai varētu pieteikties kvalitatīvs 

vēlēšanu locekļu komisijas sastāvs, par šo mums vajadzētu lemt. Un vienlaicīgi jālemj par vēlēšanu 

iecirkņa komisijas locekļiem. 

 

Plkst.14:15 uz kopsapulci ierodas deputāts  

A.Puide un piedalās turpmākajā balsojumā. 

 

M.Bojārs ziņo, ka par 2. un 3.darba kārtības jautājumu lēmumprojekti nav sagatavoti, tie ir 

vairāk informatīvi. 

 

Deputāti vienojas, ka par darba kārtības 2. un 3.jautājumu balsošana nav nepieciešama, jo tie 

ir informatīvi jautājumi.  

 

Atklāti balsojot ar 24 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Pēteris Pikše, , Guntis Ruskis, 

Ira Dūduma, Jānis Lagzdkalns, Andrejs Kirillovs, Andris Puide, Dace Štrodaha, , Jānis Lībietis, Nadīna 

Millere, Gatis Vācietis, Raivis Zeltīts, Aivars Osītis, Darja Cvetkova, , Ilze Bērziņa, Jānis Bērziņš, 

Regīna Bērziņa, Andrejs Ence, Dzidra Dūšele, Juris Ivanovs, Jevgēnijs Jemeļjanovs, Jānis Kazaks, 

Kristaps Vilciņš), „pret” – nav, „atturas” - nav, deputāti  nolemj: 

 

1. Apstiprināt  kopsapulces darba kārtību precizējot darba kārtības 1.punkta nosaukumu, 2. un 

3.punktu izskatīt bez balsošanas.  

2. Vienojas atklāt kopsapulci.   

 



M.Bojārs informē, ka šīs kopsapulces balsošana notiek pēc balsu svara, katram deputātam ir balss svars, 

tas veidojas sekojoši – iedzīvotāju skaitam daloties ar konkrētās pašvaldības deputātu skaitu. Tas 

nozīmē, ka Mārupes deputātiem balsu svars ir sekojošs - Mārupes iedzīvotāju skaits ir 23 930, tie ir 

dalīti ar 17 deputātiem un katram Mārupes deputātam ir 1407 balss svars. Babītei ir 12 151 iedzīvotāji 

un to skaitu dalot ar 15 deputātiem, katra deputāta balss svars ir 810.   

 

 

1. 

Par apvienotā Mārupes  novada Vēlēšanu komisijas locekļu skaita noteikšanu, vēlēšanas 

komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņa izsludināšanu un atlīdzības apmēra 

noteikšanu par vēlēšanu komisijas un  iecirkņa komisijas locekļa amata pienākumu pildīšanu 

Ziņo Mārupes novada domes priekšsēdētājs M.Bojārs 

M.Bojārs aicina deputātus pirms balsošanas par sagatavoto lēmumprojektu  papildināt lēmumprojekta 

lemjošo daļu, izsakoties par katru punktu un balsojot par katra piedāvātā punkta redakciju atsevišķi. 

Pēc lemjošās daļas papildināšanas, sagatavotais lēmumprojekts tiek nodots deputātu balsošanai. 

  

Par lēmumprojekta lemjošās daļas 1.punktu izsakās:  

A.Ence izsaka viedokli, ka ar 7 vēlēšanu komisijas locekļiem pietiks.  

M.Bojārs norāda, ka būs viena vēlēšanu komisija un būs astoņi vēlēšanu iecirkņi. 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 23 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Pēteris Pikše, , Guntis Ruskis, Ira 

Dūduma, Jānis Lagzdkalns, Andrejs Kirillovs,, Dace Štrodaha, , Jānis Lībietis, Nadīna Millere, Gatis 

Vācietis, Raivis Zeltīts, Aivars Osītis, Darja Cvetkova, , Ilze Bērziņa, Jānis Bērziņš, Regīna Bērziņa, 

Andrejs Ence, Dzidra Dūšele, Juris Ivanovs, Jevgēnijs Jemeļjanovs, Jānis Kazaks, Kristaps Vilciņš), 

„pret” nav  „atturas” 1 (Andris Puide) , Mārupes novada un Babītes novada pašvaldību domju deputātu 

kopsapulce   nolemj: 

 

Iekļaut Mārupes novada un Babītes novada pašvaldību domju deputātu kopsapulces darba 

kārtības 1.lēmumprojekta lemjošās daļas 1.punktu šādā redakcijā: 

“1.Noteikt apvienotā Mārupes  novada Vēlēšanu komisijas locekļu skaitu 7.” 

 

Par lēmumprojekta lemjošās daļas 2.punktu izsakās: 

M.Bojārs jautā, cik ilgs laiks vajadzīgs kandidātu pieteikšanās termiņam, viens mēnesis pietiktu? 

L.Kadiģe norāda, ka mēnesis ir vajadzīgs. 

A.Ence norāda, ka jāizvērtē visi pieteikumi, vai atbilst likuma nosacījumiem un vēl jāsanāk kopā. 

M.Bojārs dara zināmu, ka priekšlikums ir līdz 2020.gada 6.novembrim.  

Deputātiem citu priekšlikumu nav, debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 24 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Pēteris Pikše, , Guntis Ruskis, Ira 

Dūduma, Jānis Lagzdkalns, Andrejs Kirillovs,, Dace Štrodaha, , Jānis Lībietis, Nadīna Millere, Gatis 

Vācietis, Raivis Zeltīts, Aivars Osītis, Darja Cvetkova, , Ilze Bērziņa, Jānis Bērziņš, Regīna Bērziņa, 

Andrejs Ence, Dzidra Dūšele, Juris Ivanovs, Jevgēnijs Jemeļjanovs, Jānis Kazaks, Kristaps Vilciņš, 

Andris Puide), „pret” nav  „atturas” nav , Mārupes novada un Babītes novada pašvaldību domju 

deputātu kopsapulce   nolemj: 

 

Iekļaut Mārupes novada un Babītes novada pašvaldību domju deputātu kopsapulces darba 

kārtības 1.lēmumprojekta lemjošās daļas 2.punktu šādā redakcijā: 

“Noteikt apvienotā Mārupes  novada Vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas 

termiņu līdz 2020.gada 6.novembrim.” 

 



M.Bojārs norāda, ka deputātiem jāvienojas par lēmumprojekta 4.punktu – par vēlēšanu komisijas 

locekļu atlīdzības noteikšanu. Tas, kas ir norādīts, tas ir Mārupes variants. Babītei bija mazāka summa. 

A.Osītis precizē, ka Babītei bija 7,10 EUR/h komisijas priekšsēdētājam un loceklim 3 EUR/h. 

M.Bojārs dara zināmu, ka Ķekavai ir 10 EUR/h visiem vienādi, var noteikt visiem vienādi, stundu skaits 

atšķirsies, jo dažāds laika grafiks un dažāda atbildība. 

I.Dūduma izsaka viedokli, ka jānosaka tādu, kā ir piedāvāts. 

P.Pikše izsaka viedokli, ka jānosaka visiem vienādi. 

A.Osītis iesaka atlīdzību noteikt 10 EUR/h visiem komisijas locekļiem, tas būtu pietiekami motivējoši. 

A.Puide interesējas, cik plānotās stundas būs jānostrādā? Cik ir prognozēts nostrādāt? 

M.Bojārs norāda, ka to tagad nevar pateikt. 

D.Cvetkova norāda, ka tas ir atkarīgs arī no funkcijām, ko veic. 

J.Lībietis norāda, ka trīs dienas ir noteikta iepriekšēja balsošana. 

L.Kadiģe norāda, ka klāt vēl nāk materiālu sagatavošana. 

A.Puide norāda, ka pa 50 EUR dienā neviens nerausies šeit strādāt. Ja latiņu paceļam, tad ir iespēja, 

ka dabuj labākos kandidātus. 

M.Bojārs informē, ka ierosinājums bija visiem vienādi – 10 EUR/h. 

A.Puide interesējas, vai sekretāram arī tie paši 10 EUR? 

L.Kadiģe norāda, ka stundas būs citādākas. 

Debates par šo jautājumu tiek slēgtas, notiek deputātu balsojums. 

 

Plkst.14.30 uz kopsapulci ierodas deputāts 

E.Jansons un piedalās turpmākajā balsojumā. 

 

Atklāti balsojot ar 25 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Pēteris Pikše, , Guntis Ruskis, Ira 

Dūduma, Jānis Lagzdkalns, Andrejs Kirillovs,, Dace Štrodaha, , Jānis Lībietis, Nadīna Millere, Gatis 

Vācietis, Raivis Zeltīts, Aivars Osītis, Darja Cvetkova, , Ilze Bērziņa, Jānis Bērziņš, Regīna Bērziņa, 

Andrejs Ence, Dzidra Dūšele, Juris Ivanovs, Jevgēnijs Jemeļjanovs, Jānis Kazaks, Kristaps Vilciņš, 

Andris Puide, Edgars Jansons), „pret” nav  „atturas” nav , Mārupes novada un Babītes novada 

pašvaldību domju deputātu kopsapulce   nolemj: 

 

Noteikt Apvienotās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājam, locekļiem un sekretāram atlīdzību 

10 EUR/h. 

 

M.Bojārs informē, ka ir jāvienojas arī par iecirkņiem, par priekšsēdētāju, locekļu un sekretāra atlīdzību. 

Līdz šim ir bijis atšķirīgi, Babītē ir bijis 6,5 EUR/h priekšsēdētājam, Mārupē ir bijis 7 EUR/h, Ķekavā 

bijuši 10 EUR/h. Iecirkņa sekretāram Babītē bijis 6 EUR/h, Mārupē 6,5 EUR/h un Ķekavā 10 EUR/h. 

Iecirkņa locekļiem Babītē bijis 3 EUR/h, Mārupē 4,5 EUR/h, Ķekavā 10 EUR/h. 

 

L.Kadiģe izsaka viedokli, ka arī varētu būt vienādi, tāpat kā lielajai komisijai noteicām, bet mans 

priekšlikums ir – ja lielajai komisijai 10 EUR/h, tad iecirkņiem varētu noteikt 8 EUR/h. 

D.Cvetkova ierosina, ka, atlīdzība ir tāda pati, kā ir lielajai komisijai – 10 EUR/h. Un attiecīgi, cik 

reāli stundas nostrādās, tik arī saņems. 

M.Bojārs norāda, ka ir divi priekšlikumi – 8 EUR/h un 10 EUR/h un par katru priekšlikumu jābalso 

atsevišķi. 

Debates par šo jautājumu tiek slēgtas, notiek deputātu balsojums. 

 

Balsojums par 8 EUR/h 

 

Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (Raivis Zeltīts, Jānis Lagzdkalns, Nadīna Millere, Dace Štrodaha, 

Gatis Vācietis, Ira Dūduma, Pēteris Pikše, Līga Kadiģe, Jānis Bērziņš, Dzidra Dūšele, Regīna 

Bērziņa, Andrejs Ence, Edgars Jansons). 

 



Balsojums par 10 EUR/h 

 

Atklāti balsojot ar   11  balsīm „par” (Guntis Ruskis, Jānis Lībietis, Andrejs Kirillovs, Mārtiņš Bojārs, 

Aivars Osītis, Darja Cvetkova, Ilze Bērziņa, Jānis Kazaks, Juris Ivanovs, Kristaps Vilciņš, Jevgēnijs 

Jemeļjanovs). 

 

Saskaitot Mārupes novada un Babītes novada pašvaldību domju deputātu balss svaru, tiek 

noteikts, ka apvienotā Mārupes novada vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļiem 

(priekšsēdētājam, locekļiem un sekretāram) atlīdzības apmērs būs 8 EUR/h. Par 8 EUR/h ir 

14 501 balsu svars un par 10 EUR/h ir 12 709 balsu svars. 

 

Deputāti neiebilst par lēmumprojektu sagatavotājā redakcijā pēc notikušajiem balsojumiem par tā 

papildinājumiem un notiek balsojums par lēmuma Nr.1 pieņemšanu saskaņā ar pielikumu.  

 

Atklāti balsojot ar 25 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Pēteris Pikše, , Guntis Ruskis, Ira 

Dūduma, Jānis Lagzdkalns, Andrejs Kirillovs,, Dace Štrodaha, , Jānis Lībietis, Nadīna Millere, Gatis 

Vācietis, Raivis Zeltīts, Aivars Osītis, Darja Cvetkova, , Ilze Bērziņa, Jānis Bērziņš, Regīna Bērziņa, 

Andrejs Ence, Dzidra Dūšele, Juris Ivanovs, Jevgēnijs Jemeļjanovs, Jānis Kazaks, Kristaps Vilciņš, 

Andris Puide, Edgars Jansons), „pret” nav  „atturas” nav , Mārupes novada un Babītes novada 

pašvaldību domju deputātu kopsapulce   nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Noteikt apvienotā Mārupes  novada Vēlēšanu komisijas locekļu skaitu 7. 

2. Noteikt apvienotā Mārupes  novada Vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas 

termiņu līdz 6.novembrim. 

3. Apstiprināt apvienotā Mārupes  novada Vēlēšanu komisijas locekļa kandidāta pieteikuma 

veidlapas paraugu saskaņā ar pielikumu. 

4. Noteikt apvienotā Mārupes novada vēlēšanu komisijas locekļiem šādu atlīdzības apmēru: 

4.1. komisijas priekšsēdētājam – EUR 10,00/stundā ; 

4.2. komisijas sekretāram – EUR 10,00/stundā; 

4.3. komisijas loceklim – EUR 10,00/stundā; 

5. Noteikt apvienotā Mārupes novada vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļiem šādu atlīdzības 

apmēru: 

5.1. komisijas priekšsēdētājam – EUR 8,00/stundā ; 

5.2. komisijas sekretāram – EUR 8,00/stundā; 

5.3. komisijas loceklim – EUR 8,00/stundā; 

6. Publicēt paziņojumu par komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu Mārupes novada 

informatīvajā izdevumā „Mārupes Vēstis” un Babītes novada informatīvajā izdevumā 

“Babītes ziņas’, tīmekļa vietnēs www.marupe.lv un www.babite.lv , kā arī izlikt redzamajās 

vietās Mārupes novada domes administrācijas ēkā, 1.stāvā, Daugavas ielā 29, Mārupē, un 

Babītes novada domes administrācijas ēkā 1.stāvā, Centra ielā 4, Piņķos. 

7. Mārupes novada un Babītes novada pašvaldību administrācijas patstāvīgi organizē 

komisijas locekļu kandidātu pieteikumu pieņemšanu šo pašvaldību noteiktajā lietvedības 

aprites kārtībā. Pēc pieteikšanas termiņa beigām visi pieņemtie pieteikumi tiek nodoti 

Mārupes novada domes administrācijai sagatavošanai izskatīšanai šim nolūkam 

sasaucamajā Mārupes novada un Babītes novada pašvaldību domju deputātu kopsapulcē.   

8. Lēmums kopsapulces protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.1). 

 

 
2. 

Par Mārupes novada domes izpilddirektora ziņojumu par kopīga jaunveidojamā novada 

pašvaldības administratīvās struktūras projekta izstrādes pieeju 

http://www.marupe.lv/


Ziņo izpilddirektors K.Ločs 

Ir izdoti MK noteikumi, kas ir vadošajai pašvaldībai jādara. Tas, kas ir noteikts MK noteikumos, tas ir 

-  1) jāizstrādā apvienojamo pašvaldību iestāžu, struktūrvienību, kapitālsabiedrību, biedrību un 

nodibinājumu darbības raksturojums, 2) apvienojamo pašvaldību iestāžu, struktūrvienību, 

kapitālsabiedrību, biedrību un nodibinājumu turpmākās darbības modelis, nepieciešamības gadījumā 

informācija par to reorganizāciju, 3) jaunveidojamās novada domes administrācijas pārvaldes 

modelis, 4) jaunveidojamā novada pašvaldības nolikuma projekts. Potenciāli jāiezīmē, kā tas izskatīsies 

pēc 1.jūlija.  

Par projekta izstrādes pieeju. Mums nepieciešams nodefinēt galvenos darbības virzienus, jomas un 

funkcijas. Katras domes darba grupa plāno un organizē, lai identificētu gan personāla sastāva 

procesus, gan darbības jomas praktiski kā tas viss būs. Jāidentificē personāla sastāvu, procesu, 

darbības jomu, veicamo funkciju, esošo IT un citu sistēmu izbūvi un integrāciju. Savu robu budžetā 

atstās, lai integrētu sistēmas un tad jāizlemj, kura sistēma labāk strādā. Jāizdomā, kā efektīvāk pāriet 

no vienas sistēmas uz otru. Apkopojot visu, būs jāizveido struktūra, balstoties uz iegūtajiem rezultātiem, 

jānoformulē jaunizveidojamās administratīvās struktūras modelis ar darbības jomām. 

Darba grupa apkopos visus rezultātus un organizēs darbības jomas, sanāksim kopā un diskutēsim, kādi 

virzieni varētu būt, kādas būtu veicamās funkcijas, darbības procesi, IT un citu sistēmu uzbūve un 

integrācija, personāla struktūra. Piedalīsies Mārupes un Babītes speciālisti, no katras pašvaldības 1-3 

speciālisti. Projekta vadības darba grupa apkopos rezultātus un gatavos darbības modeli.  

N.Millere interesējas, vai būs arī atšķirīgas lietas un konceptu sadarbībai Jūs gatavojat vai apkopojat 

tikai informāciju ?  

K.Ločs dara zināmu, ka tiek apkopota informācija, jāsaprot, kā tas strādās un kādi būs potenciālie 

virzieni. 

D.Cvetkova interesējas, kā mēs dzīvosim ar saistošajiem noteikumiem, piemēram, pabalstu apmēri 

mums atšķiras diezgan krasi? Man negribētos pieļaut tādu situāciju, ka pusgadu nodzīvojam pa vecam 

un attiecīgi mums ir vieni pabalsti un no 1.jūlija otru pusgadu mums katram ir savi. 

M.Bojārs informē, ka likumdevējs ir noteicis, ka esošie saistošie noteikumi paliek spēkā līdz brīdim, kad 

ir jauns sasaukums, kurš izveido jaunus saistošos noteikumus. 

K.Ločš dara zināmu, ka tas ir līdz 2021.gada 31.decembrim, kad jaunajam sasaukumam jāizveido jauni 

saistošie noteikumi. 

D.Cvetkova norāda, ka tas nozīmē, ja tagad situācija diezgan krasi atšķiras, tad tādi arī būs? 

M.Bojārs apstiprina D.Cvetkovas teikto. 

K.Ločs dara zināmu, ka, ja to ātrāk izdarīs, tad ātrāk stāsies spēkā. 

M.Bojārs informē par darba grupu, to, ko skatīsim un vērtēsim, mēs iesniegsim jaunajam sasaukumam, 

ko viņi pieņems zināšanai. Tie ir iestrādes dokumenti jaunajam sasaukumam. 

D.Cvetkova vērš uzmanību, ka 1.jūlijā stāsies spēkā divas atšķirīgas pieejas viena novada 

iedzīvotājiem. 

M.Bojārs norāda, ka viss turpina darboties līdz jaunais sasaukums izveido jaunus noteikumus. 

D.Cvetkova interesējas, kas notiek, ja cilvēks pēc 1.jūlija deklarējas jau jaunajā apvienotajā 

novadā?Pēc kuriem noteikumiem tad? 

M.Bojārs dara zināmu, ka pēc tiem, kuri noteiktajā brīdī ir spēkā esoši. Apdzīvotas vietas paliek tādas, 

kādas ir. Nedaudz sarežģītāk ir ar darbiniekiem. Vēl jūlijā būs divas Būvvaldes un divi Sociālie dienesta 

vadītāji. Jūlijā vēl visi strādā tā kā ir gan Mārupē, gan Babītē. Jaunais sasaukums nāks un risinās šos 

jautājumus. Kolektīvā atlaišana nebūs. 

D.Štrodaha interesējas vai saistošie noteikumi paliek tie paši, kamēr pieņem jaunus? 

M.Bojārs norāda, ka paliek tie paši, kamēr pieņem jaunus. 

Debates par šo jautājumu tiek slēgtas.  

 

Mārupes novada domes priekšsēdētājs informē, ka nākošā deputātu kopsapulce notiks 2020.gada 

12.novembrī, plkst.14:00, Babītē. 

 

 



3. 

Par Mārupes novada domes Attīstības nodaļas vadītājas ziņojumu par jaunizveidojamās 

pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādi 

Ziņo Attīstības nodaļas vadītāja I.Krēmere 

Šobrīd darbs pie attīstības plānošanas kopējiem dokumentiem vēl nav uzsākts. Saskaņā ar 

Administratīvi teritoriālo likumu, mums ir jāizstrādā kopīgi plānošanas dokumenti un pēc jaunā 

sasaukuma varēsim ieviest un plānot projektus un investīcijas tikai saskaņā ar jaunajiem plānošanas 

dokumentiem. Šobrīd izstrādes stadijā ir Ministru kabineta noteikumi par jaunizveidojamo teritorijas 

plānošanas līdzfinansējumu no valsts budžeta, maksimālais pieejamais līdzfinansējums ir 36 200 euro 

katram jaunizveidojamam novadam. Šis līdzfinansējums tiktu dots jaunas stratēģijas un jaunas kopīgas 

attīstības programmas izstrādei. To, kas būtu nepieciešams mums pie šo dokumentu izstrādes, lems 

darba grupa, tā apstiprināta ar 30.septembra Mārupes novada domes lēmumu. Darba grupu sasauks 

nekavējoties, kad tiks apstiprināti MK noteikumi par līdzfinansējuma piešķiršanu, jo ir kopīgi jālemj, 

kas ir tās nepieciešamības, kas mums kopīgi ir vajadzīgas. Ja lems par nepieciešamo finansējumu, tad 

saskaņā ar MK noteikumiem, kuri vēl nav spēkā, gatavos projekta pieteikumu šai valsts finansējuma 

piešķiršanai. Tiklīdz būs kādas indikācijas, ka MK būs lēmis par šo noteikumu stāšanos spēkā,  tā darba 

grupa tiks sasaukta.  

Debates par šo jautājumu netiek atklātas. 

 

 

Plkst.15:00 Kopsapulce tiek paziņota par slēgtu.  

 

 

 

Pielikumā apstiprināts 1 (viens) kopsapulces lēmums. 

 

 

Mārupes novada domes priekšsēdētājs:               Mārtiņš Bojārs 

 

 

Pašvaldības administrācijas 

Kancelejas pārzine:                             Kristīne Štrāla 

 

 

Kopsapulces protokols parakstīts 2020.gada 9.oktobrī. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020.gada 7.oktobra 

Mārupes novada un Babītes novada  

pašvaldību domju deputātu  

KOPSAPULCES PROTOKOLA  Nr.1  

PIELIKUMS Nr.1  

 

 

LĒMUMS Nr.1 

Mārupes novadā 

Par apvienotā Mārupes  novada Vēlēšanu komisijas locekļu skaita noteikšanu, 

vēlēšanas komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņa izsludināšanu un atlīdzības 

apmēra noteikšanu par vēlēšanu komisijas un  iecirkņa komisijas locekļa amata 

pienākumu pildīšanu 

Noklausījusies Mārupes novada Domes priekšsēdētāja Mārtiņa Bojāra ziņojumu,  Mārupes 

novada un Babītes novada pašvaldību domju deputātu kopsapulce konstatē, ka:  

1. 2020.gada 23.jūnijā spēkā ir stājies Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums, 

kura pielikuma 27.punktā ir noteikts, ka Mārupes novads no 2021.gada 1.jūlija sastāvēs no 

3 pagastiem – Mārupes, Babītes un Salas, tādējādi apvienojot līdz tam divas pastāvīgas 

pašvaldības  - Mārupes  un Babītes novadu pašvaldību (turpmāk - apvienotais Mārupes 

novads).   

2. Saskaņā ar aktuālajiem Iedzīvotāju reģistra datiem šobrīd Mārupes novadā ir 23 930 

iedzīvotāji, Babītes novadā – 12151 iedzīvotājs.  

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 4.punktu, lai 

2021. gada pašvaldību vēlēšanas nodrošinātu tajos novados, kurus skar administratīvo teritoriju 

apvienošana, līdz 2020. gada 1. decembrim pašvaldību domes sasauc visu apvienojamo pašvaldību 

deputātu kopsapulci, kas ievēlē novada vēlēšanu komisiju. Deputātu kopsapulci ierosina sasaukt un 

vada tās pašvaldības domes priekšsēdētājs, kurā ir lielākais iedzīvotāju skaits atbilstoši aktuālajiem 

Iedzīvotāju reģistra datiem. Ievēlot novada vēlēšanu komisiju, katras pašvaldības domes deputātu balsu 

skaits ir proporcionāls konkrētās pašvaldības iedzīvotāju kopskaitam. Šajā gadījumā: 

1. Novada vēlēšanu komisiju izveido un tā darbojas saskaņā ar likumu, kas reglamentē 

pašvaldību vēlēšanu komisiju un iecirkņu komisiju darbu, ciktāl tas nav pretrunā ar šo 

likumu; 

2. Komisijas pirmo sēdi sasauc tās pašvaldības domes priekšsēdētājs, kurā ir lielākais 

iedzīvotāju skaits atbilstoši aktuālajiem Iedzīvotāju reģistra datiem, vai viņa norīkota 

persona; 

3. Novada vēlēšanu komisijas darbu no saviem budžeta līdzekļiem finansē visas pašvaldību 

domes proporcionāli attiecīgās pašvaldības teritorijas iedzīvotāju skaitam atbilstoši 

aktuālajiem Iedzīvotāju reģistra datiem; 



4. Vēlēšanu komisijas adrese ir tās pašvaldības vēlēšanu komisijas adrese, kurā ir lielākais 

iedzīvotāju skaits atbilstoši aktuālajiem Iedzīvotāju reģistra datiem. 

Savukārt tā paša likuma Pārejas noteikumu 5.punkts noteic, ka, ja deputātu kopsapulce līdz 2020. 

gada 1. decembrim novada vēlēšanu komisiju šajā likumā noteiktajā kārtībā neizveido, to saskaņā ar 

likumu "Par Centrālo vēlēšanu komisiju" ieceļ Centrālā vēlēšanu komisija. 

Saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju 

likuma 1.panta pirmo  daļu Saeimas vēlēšanu, Eiropas Parlamenta vēlēšanu, tautas nobalsošanas, kā 

arī republikas pilsētas domes un novada domes (turpmāk — dome) vēlēšanu sagatavošanai katrā 

republikas pilsētā un novadā no vēlētājiem tiek izveidota attiecīgi republikas pilsētas vēlēšanu komisija 

un novada vēlēšanu komisija (turpmāk — vēlēšanu komisija) 7—15 locekļu sastāvā. Vēlēšanu 

komisijas locekļu skaitu nosaka attiecīgā dome. Atbilstoši tā paša likuma 9.pantam vēlēšanu komisijas 

locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu nosaka attiecīgā dome. Republikas pilsētas dome attiecīgu 

paziņojumu publicē oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, bet novada dome to izliek redzamā vietā 

pie domes un pilsētas vai pagasta pārvaldes ēkām. 

Uzsākot gatavošanos 2021. gada pašvaldību vēlēšanām, Centrālā vēlēšanu komisija ar 2020.gada 

25.septembra vēstuli  atgādināja apvienojamajām pašvaldībām  par kārtību, kādā izveidojamas novadu 

vēlēšanu komisijas 2021. gada pašvaldību vēlēšanām tajos novados, kurus skar administratīvo teritorija 

apvienošana, citu starpā norādot, ka:  

1. Jaunā novada vēlēšanu komisijas kompetencē ietilpst tikai 2021. gada pašvaldību vēlēšanu 

sagatavošana apvienotajā novadā.  

2. Līdzšinējās republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisijas turpina darbu līdz 2021. gada 

1. jūlijam – jaunā novada domes pirmajai sēdes dienai, un nepieciešamības gadījumā 

organizē parakstu vākšanu, tautas nobalsošanu vai ārkārtas Saeimas vēlēšanas. 

3. Jaunā novada vēlēšanu komisiju izveido un tā darbojas saskaņā ar Republikas pilsētu un 

novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumu, ciktāl tas nav pretrunā ar 

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu. 

4. Pamatprincipi, kā ievēlējama jaunā novada vēlēšanu komisiju noteikti Administratīvo 

teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 2. līdz 6. punktā.  

5. Jautājumi, kas Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu 

komisiju likumā attiecībā uz pašvaldības vēlēšanu komisijas izveidošanu noteikti kā tādi, 

kas ietilpst pašvaldības domes kompetencē, jaunā novada vēlēšanu komisijas izveidošanas, 

ievēlēšanas un finansēšanas gadījumā ir izlemjami deputātu kopsapulcē. (Piemēram, 

kopsapulces kompetencē ir noteikt vēlēšanu locekļu skaitu novada vēlēšanu komisijā, 

noteikt vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu u.c.).  

6. Kopsapulces lemttiesīgumu nosaka, ievērojot likumā “Par pašvaldībām” ietvertos principus, 

un kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no visiem kopsapulces 

deputātiem.  

7. Ievēlot apvienotā novada vēlēšanu komisiju, katras pašvaldības domes deputātu balsu skaits 

ir proporcionāls konkrētās pašvaldības iedzīvotāju kopskaitam.  

Centrālā vēlēšanu komisija pielikumā pievienoja arī novada vēlēšanu komisijas locekļa 

kandidāta pieteikuma veidlapas paraugu. 

Bez tam, saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu 

komisiju likuma 21.panta otro daļu par laiku, kurā vēlēšanu komisijas un iecirkņa komisijas 

priekšsēdētājs, sekretārs un citi komisijas locekļi pilda savus pienākumus komisijā, viņi saņem 

atlīdzību, savukārt tā paša likuma  trešā daļa noteic, ka atlīdzības apmēru vēlēšanu komisijas un iecirkņa 

komisijas priekšsēdētājam, sekretāram un komisijas locekļiem Saeimas vēlēšanu, Eiropas Parlamenta 

vēlēšanu un tautas nobalsošanas sagatavošanā nosaka Centrālā vēlēšanu komisija pēc Ministru kabineta 

noteikumiem, bet pārējos gadījumos — attiecīgā dome. 

Ņemot vērā, ka jaunā novada vēlēšanu komisijas kompetencē ietilps tikai 2021. gada pašvaldību 

vēlēšanu sagatavošana apvienotajā novadā, un tā darbosies paralēli abu novadu līdz šim izveidotajām 

vēlēšanu komisijām, tās locekļiem ir jānosaka atsevišķa vienota atlīdzība, kura attiecīgi tiks segta to 



abu apvienojamo novadu budžeta līdzekļiem  Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 

Pārejas noteikumu 4.punktā atrunātajā kārtībā.  

Ievērojot minēto, un pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas 

noteikumu 4.punktu, Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju 

likuma 1.panta pirmo daļu, 9.pantu, 21.panta otro un trešo daļu, atklāti balsojot ar 25  balsīm 

„par”( ),  „pret”   nav, „atturas”  nav, Mārupes novada un Babītes novada pašvaldību domju deputātu 

kopsapulce nolemj:  

 

1. Noteikt apvienotā Mārupes  novada Vēlēšanu komisijas locekļu skaitu 7. 

2. Noteikt apvienotā Mārupes  novada Vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas 

termiņu līdz 6.novembrim. 

3. Apstiprināt apvienotā Mārupes  novada Vēlēšanu komisijas locekļa kandidāta pieteikuma 

veidlapas paraugu saskaņā ar pielikumu. 

4. Noteikt apvienotā Mārupes novada vēlēšanu komisijas locekļiem šādu atlīdzības apmēru: 

4.1. komisijas priekšsēdētājam – EUR 10,00/stundā; 

4.2. komisijas sekretāram – EUR 10,00/stundā; 

4.3. komisijas loceklim – EUR 10,00/stundā; 

5. Noteikt apvienotā Mārupes novada vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļiem šādu atlīdzības 

apmēru: 

5.1. komisijas priekšsēdētājam – EUR 8,00/stundā ; 

5.2. komisijas sekretāram – EUR 8,00/stundā; 

5.3. komisijas loceklim – EUR 8,00/stundā; 

6. Publicēt paziņojumu par komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu Mārupes novada 

informatīvajā izdevumā „Mārupes Vēstis” un Babītes novada informatīvajā izdevumā 

“Babītes ziņas”, tīmekļa vietnēs www.marupe.lv un www.babite.lv , kā arī izlikt 

redzamajās vietās Mārupes novada domes administrācijas ēkā, 1.stāvā, Daugavas ielā 29, 

Mārupē, un Babītes novada domes administrācijas ēkā 1.stāvā, Centra ielā 4, Piņķos. 

7. Mārupes novada un Babītes novada pašvaldību administrācijas patstāvīgi organizē 

komisijas locekļu kandidātu pieteikumu pieņemšanu šo pašvaldību noteiktajā lietvedības 

aprites kārtībā. Pēc pieteikšanas termiņa beigām visi pieņemtie pieteikumi tiek nodoti 

Mārupes novada domes administrācijai sagatavošanai izskatīšanai šim nolūkam 

sasaucamajā Mārupes novada un Babītes novada pašvaldību domju deputātu kopsapulcē.   

 

 

  

Mārupes novada domes priekšsēdētājs:               Mārtiņš Bojārs 

 

 

Sagatavoja Mārupes novada domes  

juriste G.Sušiņina 

 

Lēmumā norādītie normatīvie akti ir spēkā 

un attiecināmi un lēmumā minēto gadījumu 

juriste G.Sušiņina 

http://www.marupe.lv/


Pielikums Mārupes novada un Babītes novada  

pašvaldību domju deputātu kopsapulces  

2020.gada gada 7.oktobra lēmumam Nr.1   

(sēdes prot.Nr.1)   

 

 

Apvienotā Mārupes novada  vēlēšanu komisijas kandidāta pieteikums 

 

Vārds _______________________________    Uzvārds ______________________________________ 

 

Personas kods 

 

Tālrunis  

______________________________  E-pasts ______________________________________ 

 

Dzīvesvietas adrese ___________________________________________________________________ 

 

Darba vieta un profesija (nodarbošanās) _________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

Kandidēju par: 

 

 vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju 

 

 vēlēšanu komisijas locekli 

 

Iesniedzēji 

 

 politiska partija vai partiju apvienība 

(pieteikumam jāpievieno izraksts no centrālās pastāvīgi funkcionējošās vadības institūcijas lēmuma) 

  

 novada/pilsētas domes deputāts_______________________________________________________ 

 ____________________________________________________________(vārds, uzvārds, paraksts) 

 vēlētāju grupa (pievienojami vēlētāju paraksti, norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi) 

 

Ar šo apliecinu, ka: 

1) atbilstu Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 6. panta 

prasībām: esmu Latvijas pilsonis (-e), protu latviešu valodu, man ir vismaz vispārējā vidējā izglītība, neesmu 

Saeimas deputāts (-e) vai domes deputāts (-e) kādā no apvienojamām pašvaldībām; 

      _      

Izglītība Latviešu valodas prasme  

Augstākā Vidējā Dzimtā Teicami Labi Pamatzināšanas 

      

Datora prasme 
Ziņas par piedalīšanos vēlēšanu/tautas nobalsošanas  sagatavošanā 

agrāk (skaits)  

Word Excel Internets priekšsēdētājs sekretārs loceklis līgumdarbinieks 

       



2) piekrītu savas kandidatūras pieteikšanai un savu personas datu apstrādei, kas veicama atbilstīgi Republikas 

pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma prasībai, t.i., lēmuma pieņemšanai 

par vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja un locekļu ievēlēšanu un darba tiesisko attiecību nodibināšanai;  

3) ievēlēšanas gadījumā vēlēšanu komisijas darba pienākumus pildīšu saskaņā ar likumiem un 

Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcijām, lēmumiem un rīkojumiem. 

___________________________________________  

 ___________________________________ 

                           (vieta, datums)                    (paraksts) 

__________________________________________________________________________________________

______ 

Datu apstrādātājs: [Mārupes novada pašvaldība, reģ.Nr.900012827] 

Pieteikumu glabāšanas termiņš: 31.12.2021. 

Tiesiskais pamats: Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likums 
 



Apvienotā Mārupes novada vēlēšanu komisijas kandidāta pieteikuma pielikums 

Jāaizpilda, ja vēlēšanu komisijas kandidātu izvirza vēlētāju grupa 

Izvirzām ___________________________________________ par ___________________________________________ vēlēšanu komisijas ____________ 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Pieteikumu glabāšanas termiņš: 31.12.2021. 

Tiesiskais pamats: Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likums 

Nr. Vārds, uzvārds Personas kods Adrese Paraksts 

1. 
 
 

_   

2. 
 
 

_   

3. 
 
 

_   

4. 
 
 

_   

5. 
 
 

_   

6. 
 
 

_   

 7. 
 
 

_   

8. 
 
 

_   

9. 
 
 

_   

10. 
 
 

_   



 
 


