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DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 

Nr.15 

Tiešsaistē 

 

Mārupes  novadā                  2021.gada 9.decembrī 

 

Domes ārkārtas sēde sasaukta plkst.16:00, atklāta plkst.16:00. 

 

Domes ārkārtas sēdi vada Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andrejs Ence 

 

Domes ārkārtas sēdē piedalās deputāti: Ilze Bērziņa, Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga 

Kadiģe, Jānis Kazaks, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Jānis Lībietis, Aivars Osītis, Uģis 

Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Andris Puide, Oļegs Sorokins 

 

Domes ārkārtas sēdē nepiedalās deputāti: Guntis Ruskis, Nikolajs Antipenko, Normunds 

Orleāns 

 

Domes ārkārtas sēdē piedalās: 

izpilddirektors Kristaps Ločs, 

Centrālās administrācijas vadītāja Elfa Sloceniece, 

Juridiskās nodaļas vadītāja Gaļina Sušiņina, 

SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi” valdes locekle Dace Šveide, 

Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja Zane Zvejniece. 

 

Domes ārkārtas sēdi protokolē:  

Centrālās administrācijas domes sekretāre Kristīne Štrāla 

 

Darba kārtība: 

1. Par pašvaldības atbalstu SIA  „Mārupes komunālie pakalpojumi” dalībai ERAF 

projekta “Biroja ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Viršu ielā 6, 

Tīrainē” ietvaros. 

2. Par finanšu līdzekļu nodrošināšanu projektam “Energoefektivitātes uzlabošanas 

pasākumu īstenošana Babītes vidusskolā un sporta kompleksā”. 

 

 

Nr.1 

Par pašvaldības atbalstu SIA  „Mārupes komunālie pakalpojumi” 

dalībai ERAF projekta “Biroja ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi 

Viršu ielā 6, Tīrainē” ietvaros 

Ziņo Dace Šveide 

D.Šveide dara zināmu, ka Mārupes komunālie pakalpojumi lēmuši izmantot iespēju pieteikties 

uz ERAF līdzfinansējuma piešķiršanu energoefektivitātes pakalpojumu realizācijai - renovēt un 
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paaugstināt energoefektivitāti savai biroja ēkai Viršu ielā 6, Tīrainē. Paredzēts veikt virkni 

energoefektivitātes pasākumu – ārsienu siltināšana, saules bateriju, siltumsūkņa uzstādīšana, 

gaisa apmaiņas ieviešana.  Lai nodrošinātu atbilstošas darba telpas saviem darbiniekiem, jo 

patreiz biroja telpas neatbilst nekādiem standartiem, esam plānojuši izbūvēt otro stāvu. Tās 

mums būtu neattiecināmās izmaksas, bet izmantojot iespēju, tas mums būtu trigeris, lai 

izmantotu iespēju un sakoptu vēl vienu vietu Mārupē, kas būtu vizuāli baudāma un efektīvi 

izmantojama. Kopējās izmaksas ir 1 230 824,00 no kura ir attiecināmās izmaksas un 

neattiecināmās izmaksas. Lai segtu finansējumu, mums ir nepieciešams domes galvojums. Paši 

ņemsim kredītu, finansējumu domei neprasam. Galvojums nepieciešams 739 832,26. Lūdzu 

atbalstīt. 

O.Sorokins interesējas, cik liela būs ēka? 

D.Šveide informē, ka ēka būs virs 500 m2. 

O.Sorokins interesējas, cik tiks piecelts klāt?  

D.Šveide dara zināmu, ka piecelts klāt tiks 2.stāvs apmēram 250 m2. 

O.Sorokins vēlas noskaidrot, vai pie tādām izmaksām nav izdevīgāk jaunu māju uzcelt?  

D.Šveide paskaidro, ka šis jautājums arī tika vērtēts, patreiz ir ēka Tīrainē, tā ir lietojama. 

Izmaksas ar visu nojaukšanu būtu tas pats, vieta būtu jāiegūst jebkurā variantā, citas vietas 

mums nav. Paredzēts sakopt arī visu apkārtni, jo ir problēma ar autostāvvietām gan klientiem, 

gan darbiniekiem.  

 

Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (Andrejs Ence, Ilze Bērziņa, Mārtiņš Bojārs, Ira 

Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Jānis Lībietis, Aivars 

Osītis, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis), (Ivars Punculis kā ieinteresētā persona, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 37.panta 11.punktu, balsojumā par sagatavoto lēmumu 

nepiedalās),  „pret”  nav,  „atturas”  2 (Oļegs Sorokins, Andris Puide),  Mārupes novada 

pašvaldības dome  nolemj: 

 

1. Atbalstīt SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi” dalību Darbības programmas 

“Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības 

integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un 

atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” un 13.1.3. specifiskā atbalsta 

mērķa “Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā” 13.1.3.1. pasākuma 

“Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas 

uzlabošanai” (turpmāk – SAM) piektās atlases kārtas “Energoefektivitātes 

paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai” projektu 

iesniegumu atlases piektajā kārtā un piekrist jautājuma skatīšanai par Mārupes novada 

pašvaldības domes galvojumu 739 832.26 EUR (septiņi simti trīsdesmit deviņi tūkstoši 

astoņi simts trīsdesmit divi eiro, 26 centi) apmērā, kas paredzēts SIA “Mārupes 

komunālie pakalpojumi”  ERAF projekta “Biroja ēkas energoefektivitātes 

paaugstināšanas pasākumi Viršu ielā 6, Tīrainē” ietvaros paredzētā līdzfinansējuma  

segšanai,  nākamajā pašvaldības domes sēdē pēc tam, kad SIA “Mārupes komunālie 

pakalpojumi”:  

1.1. pabeidz visas projekta īstenošanai nepieciešamās iepirkuma procedūras; 

1.2. iesniedz informāciju kredītspējas un finanšu risku izvērtēšanai un apliecina, ka pēc 

projekta realizācijas spēs atmaksāt aizdevumu plānotā apmērā un termiņā. 

1.3. apliecina, ka izvēloties aizdevēju, tā ir detalizēti izvērtējusi visas aizņemšanās 

iespējas un izvēlējusies ekonomiski visizdevīgāko aizņēmuma piedāvājumu.  

2. Iekļaut MKP projekta īstenošanu Mārupes novada 2022.gada budžeta investīciju plānā 

un  attīstības programmā. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 4 (četrām)lapām. 
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Nr.2 

Par finanšu līdzekļu nodrošināšanu projektam “Energoefektivitātes uzlabošanas 

pasākumu īstenošana Babītes vidusskolā un sporta kompleksā” 

Ziņo Zane Zvejniece 

Z.Zvejniece dara zināmu, ka ir gatavi iesniegt projekta pieteikumu energoefektivitātes 

uzlabošanas pasākumu īstenošanai Babītes vidusskolā un sporta kompleksā. Projekta ietvaros 

tiktu veikti šādi energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi: 

1. apgaismojuma sistēmas atjaunošana. Provizoriskas izmaksas šajā pozīcijā sastāda 

63 500,00. Ja saņemtu ERAF finansējumu, tad tie būtu 85% un pašvaldībai būtu 

jālīdzfinansē tikai 15%. Atmaksāšanas periods 15% būtu nepilni divi gadi; 

2. saules paneļu un kolektoru uzstādīšana. Tā tiktu aizstāta daļa no neatjaunojamās 

enerģijas apjoma ar atjaunojamiem energoresursiem. Šajā pozīcijā provizoriskas 

izmaksas varētu būt 77 000,00 euro. Ja saņem finansējumu šī konkursa ietvaros, tad 85% 

finansētu ERAF un pašvaldības līdzfinansējums būtu 15%. Atmaksāšanās periods būtu 

nedaudz vairāk kā trīs gadi. 

Projekta kopējās izmaksas sastādītu 140 500,00 euro. No kurām 85% finansētu ERAF, 

pašvaldības līdzfinansējums 15% - 21 075,00 euro. 

O.Sorokins interesējas, kāds ir plānotais saules paneļu daudzums? 

Z.Zvejniece dara zināmu, ka sadarbojas ar speciālistiem, viņi rēķinās un gatavos tāmes un 

tehniskās specifikācijas. 

 

Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (Andrejs Ence, Ilze Bērziņa, Mārtiņš Bojārs, Ira 

Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Jānis Lībietis, Aivars 

Osītis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Oļegs Sorokins), „pret”  nav,  „atturas”  

nav,   Mārupes novada pašvaldības dome  nolemj: 

 

1. Atbalstīt Mārupes novada pašvaldības dalību Darbības programmas “Izaugsme un 

nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām 

attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo 

energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” un 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa 

“Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā” 13.1.3.1. pasākuma 

“Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas 

uzlabošanai” (turpmāk – SAM) piektās atlases kārtas “Energoefektivitātes 

paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai” projektu 

iesniegumu atlases piektajā kārtā un iesniegt projektu “Energoefektivitātes uzlabošanas 

pasākumu īstenošana Babītes vidusskolā un sporta kompleksā”.   

2. Projekta īstenošanai no pašvaldības budžeta nodrošināt priekšfinansējumu EUR 

11 942,50 (vienpadsmit tūkstoši deviņi simti četrdesmit divi euro, 50 centi) apmērā un 

līdzfinansējumu EUR 21 075,00 (divdesmit viens tūkstotis septiņdesmit pieci euro, 00 

centi) apmērā. 

3. Par atbildīgo projekta īstenotāju noteikt Pašvaldības īpašuma pārvaldi. 

4. Par atbildīgo projekta vadīšanā un uzraudzībā noteikt Centrālās administrācijas Attīstības 

un plānošanas nodaļu. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lapām. 

 

Pašvaldības domes ārkārtas sēde tiek pasludināta par slēgtu plkst16:30. 

 

Pielikumā apstiprināti 2 (divi) pašvaldības domes ārkārtas sēdes lēmumi. 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs:        Andrejs Ence 



4 
 

 

 

Centrālās administrācijas 

domes sekretāre:         Kristīne Štrāla 

                                                                       

 

Ārkārtas domes sēdes protokols parakstīts 2021.gada 15.decembrī. 

 


