
 
 

DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES   PROTOKOLS 

Nr.4 

 

Mārupes  novadā                             2021.gada 5.jūlijā 

 

Domes ārkārtas sēde notiek tiešsaistē, izmantojot ZOOM platformu 

 

Sēde sasaukta un atklāta plkst.16:00 

 

Sēdi vada – Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andrejs Ence 

 

Piedalās deputāti: Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa, Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Jānis 

Kazaks, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Guntis Ruskis, 

Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis 

 

Nepiedalās deputāti: Ira Dūduma, Andris Puide, Jānis Lībietis 

 

Piedalās pieaicinātie darbinieki un amatpersonas: 

Mārupes novada pašvaldības izpilddirektors Kristaps Ločs 

Babītes novada pašvaldības izpilddirektore Elfa Sloceniece 

Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Laima Levanoviča 

Juridiskās nodaļas vadītāja Gaļina Sušiņina 

 

Domes ārkārtas sēdi protokolē:   

Administrācijas kancelejas pārzine Kristīne Štrāla 

 

Darba kārtība: 

1. Par aizņēmumu investīciju projektam “Gājēju – veloceliņa un apgaismojuma izbūve 

Gravu ielas posmā no valsts vietējā autoceļa V10 Babītes stacija – Vārnukrogs līdz 

Žubīšu ielai, Spilvē, Babītes pagastā, Babītes novadā” Covid-19 izraisītās krīzes seku 

mazināšanai un novēršanai. 

2. Par aizņēmumu investīciju projektam “Babītes ielas posma pārbūve un gājēju ietves 

izbūve Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā” Covid-19 izraisītās krīzes seku 

mazināšanai un novēršani. 

3. Par aizņēmumu investīciju projektam “Gājēju ietves un apgaismojuma izbūve Kleistu 

ielas posmā no Stropu ielas līdz Alstu ielai, Spilvē, Babītes pagastā, Babītes novadā” 

Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai . 

 

 



1. 

Par aizņēmumu investīciju projektam “Gājēju – veloceliņa un apgaismojuma izbūve 

Gravu ielas posmā no valsts vietējā autoceļa V10 Babītes stacija – Vārnukrogs līdz 

Žubīšu ielai, Spilvē, Babītes pagastā, Babītes novadā” Covid-19 izraisītās krīzes seku 

mazināšanai un novēršanai 

L.Levanoviča ziņo, ka aizņēmums ņemts ar mērķi Covid-19 izraisīto krīzes seku mazināšanai 

un novēršanai. Šis jautājums jau tika skatīts apvienotajā Mārupes un Babītes Finanšu komisijā, 

tika pieņemti lēmumi, ir Ministru Kabineta akcepts, palicis pēdējais posms - iesniegt 

Galvojuma padomē. Aizņēmuma prognozētais apmērs ir 208 256 EUR, paredzētais atmaksas 

termiņš ir pieci gadi, atmaksa plānota no 2023.gada janvāra. 

N.Orleāns A.Osītim: tas tiešām ir ļoti nepieciešams un vajadzīgs Babītei?  

A.Osītis: pie šī projekta esam strādājuši kopš pagājušā gada. Tas ir vajadzīgs. Par konkrēto 

projektu -  realizācija netika veikta pagājušajā gadā, jo netika saņemts saskaņojums no 

iedzīvotājiem. Šobrīd visi ir saskaņojuši, izņemot vienu īpašumu. Lai projektu realizētu, ir 

nepieciešams šis aizņēmums. 

O.Sorokins: kas notiek, ja viens nav piekritis? 

A.Osītis: tajā posmā gājēju/veloceliņš netiks izbūvēts, tur būs pārtraukums un turpināsies pie 

nākošā īpašuma. 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa, Mārtiņš Bojārs, 

Andrejs Ence, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Normunds 

Orleāns, Aivars Osītis, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis 

Vācietis),  „pret” nav,  „atturas” nav,  Mārupes novada pašvaldības dome  nolemj: 

 

1. Uzdod Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājam A.Encem domes vārdā 

ņemt aizņēmumu un slēgt aizdevuma līgumu ar Valsts kasi, ievērojot šādus 

nosacījumus:  

2. Aizņēmuma prognozētais apmērs – 208 256  EUR; 

3. Aizņēmuma mērķis – Gājēju – veloceliņa un apgaismojuma izbūve Gravu ielas 

posmā no valsts vietējā autoceļa V10 Babītes stacija – Vārnukrogs līdz Žubīšu ielai, 

Spilvē, Babītes pagastā, Babītes novadā  

4. Aizdevējs – Valsts kase; 

5. Aizņēmuma izņemšanas laika grafiks –  2021.gadā;  

6. Paredzētais atmaksas termiņš – pieci gadi; 

7. Plānotais atliktais pamatsummas maksājums – atmaksa no 2023.gada janvāra; 

8. Aizņēmuma atmaksāšanas garantijas – Mārupes novada pašvaldība garantē ar 

savu budžetu.  

9. Lēmums sēdes protokola Nr.4 pielikumā uz 2 (divām) lapām. (pielikums Nr.1). 

 

 
2. 

Par aizņēmumu investīciju projektam 

“Babītes ielas posma pārbūve un gājēju ietves izbūve Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā” 

Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai 

L.Levanoviča ziņo, ka aizņēmums ir ar mērķi mazināt un novērst Covid-19 krīzes sekas. Ir 

saņemts Ministru Kabineta rīkojums par atbalstu šī projekta atbilstību aizņēmuma mērķim. Ir 

nepieciešams pārapstiprināt Babītes novada domes sēdes lēmumu iesniegšanai Galvojumu 

padomei. Aizņēmuma prognozētais apmērs ir 277 552 EUR, paredzēts piecu gadu atmaksas 

termiņš, pamatsummas atliktais maksājums ir no 2023.gada janvāra. 

O.Sorokins: kā ir ar jauno transporta projektu, tur viss iekļaujas? 

E.Sloceniece: tas viss ir saskaņā ar Attīstības plānu, problēmām šeit nevajadzētu būt. 



D.Štrodaha: vai finansējums 100 procenti ir aizņēmums, vai ir arī pašvaldības daļa?  

E.Sloceniece: 85 procenti ir aizņēmums un 15 procenti ir pašvaldības finansējums, plus 

būvuzraudzības un autoruzraudzības summa. 

J.Lagzdkalns: vai varētu uzrādīt vizualizāciju, lai saprastu, kur tas atrodas? 

E.Sloceniece: uzrādīt tagad nevaru. Tas ir posms pus kilometra garumā no Liepu alejas līdz 

Rožu ielai Babītē. Lai varētu realizēt projektu, pirms tam bija jāpārceļ kabeļi, tāpēc projekts 

ievilkās. 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar   15 balsīm „par” (Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa, Mārtiņš Bojārs, 

Andrejs Ence, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Normunds 

Orleāns, Aivars Osītis, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis 

Vācietis),  „pret” nav,  „atturas” nav,  Mārupes novada pašvaldības dome  nolemj: 

 

1. Uzdod Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājam A.Encem domes vārdā 

ņemt aizņēmumu un slēgt aizdevuma līgumu ar Valsts kasi, ievērojot šādus 

nosacījumus:  

2. Aizņēmuma prognozētais apmērs – 277 552 EUR; 

3. Aizņēmuma mērķis – Babītes ielas posma pārbūve un gājēju ietves izbūve Babītē, 

Babītes pagastā, Babītes novadā   

4. Aizdevējs – Valsts kase; 

5. Aizņēmuma izņemšanas laika grafiks – 2021.gadā;  

6. Paredzētais atmaksas termiņš – pieci gadi; 

7. Plānotais atliktais pamatsummas maksājums – atmaksa no 2023.gada janvāra; 

8. Aizņēmuma atmaksāšanas garantijas – Mārupes novada pašvaldība garantē ar 

savu budžetu.  

9. Lēmums sēdes protokola Nr.4 pielikumā uz 2 (divām) lapām. (pielikums Nr.2). 

 

 
3. 

Par aizņēmumu investīciju projektam 

“Gājēju ietves un apgaismojuma izbūve Kleistu ielas posmā no Stropu ielas līdz Alstu ielai, 

Spilvē, Babītes pagastā, Babītes novadā” Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai 

un novēršanai 

L.Levanoviča ziņo, ka aizņēmums paredzēts tieši tāpat kā iepriekšējie, ir saņemts 

apstiprinājums no Ministru Kabineta par atbilstību noteikumiem. Aizņēmuma prognozētais 

apmērs ir 142 387,00 EUR. Pašvaldības līdzfinansējums ir 25 000,00 EUR. Autoruzraudzību 

un būvuzraudzību pilnībā sedzam no pašvaldības budžeta. Šis finansējums budžetā ir 

paredzēts. Aizņēmums ir uz pieciem gadiem, atmaksa sākas no 2023.gada janvāra. 

O.Sorokins: kādi ir procenti šādiem aizņēmumiem pašvaldībai? 

L.Levanoviča: procents ir 0,52 un zemāk. Faktiski tā ir tikai apkalpošanas maksa. 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar   15 balsīm „par” (Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa, Mārtiņš Bojārs, 

Andrejs Ence, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Normunds 

Orleāns, Aivars Osītis, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis 

Vācietis),  „pret” nav,  „atturas” nav,  Mārupes novada pašvaldības dome  nolemj: 

 

Uzdod Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājam A.Encem domes vārdā ņemt 

aizņēmumu un slēgt aizdevuma līgumu ar Valsts kasi, ievērojot šādus nosacījumus:  

1. Aizņēmuma prognozētais apmērs – 142 387,00 EUR; 

2. Aizņēmuma mērķis – Gājēju ietves un apgaismojuma izbūve Kleistu ielas posmā 

no Stropu ielas līdz Alstu ielai, Spilvē, Babītes pagastā, Babītes novadā    



3. Aizdevējs – Valsts kase; 

4. Aizņēmuma izņemšanas laika grafiks –  2021.gadā;  

5. Paredzētais atmaksas termiņš – pieci gadi; 

6. Plānotais atliktais pamatsummas maksājums – atmaksa no 2023.gada janvāra; 

7. Aizņēmuma atmaksāšanas garantijas – Mārupes novada pašvaldība garantē ar 

savu budžetu.  

8. Lēmums sēdes protokola Nr.4 pielikumā uz 2 (divām) lapām. (pielikums Nr.3). 

 

 

Pašvaldības domes ārkārtas sēde tiek pasludināta par slēgtu plkst16:15. 

 

Pielikumā apstiprināti 3 (trīs) pašvaldības domes ārkārtas sēdes lēmumi. 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs:              Andrejs Ence 

 

 

Administrācijas kancelejas pārzine                                                                          Kristīne Štrāla 

 

 

Domes sēdes protokols parakstīts 2021.gada 6.jūlijā. 

 

 

 

 

   

 

 

 


