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DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 

Nr.16 

Mārupē 

 

Mārupes  novadā                     2022.gada 8.augustā 

 

Domes ārkārtas sēde sasaukta plkst.17:00, 

atklāta plkst.17:00 

 

Domes ārkārtas sēdi vada Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andrejs Ence. 

 

Domes ārkārtas sēdē piedalās deputāti: Ilze Bērziņa, Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Valdis 

Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, 

Guntis Ruskis, Andris Puide, Dace Štrodaha, Jānis Lībietis, Oļegs Sorokins, Normunds 

Orleāns, Nikolajs Antipenko 

 

Domes ārkārtas sēdē nepiedalās deputāti: 

Jānis Kazaks (atrodas ārvalstī) 

Ira Dūduma (atvaļinājumā) 

Mārtiņš Bojārs (atvaļinājumā) 

Nikolajs Antipenko 

 

Domes ārkārtas sēdē piedalās: 

Juridiskās nodaļas vadītāja Inga Krūmiņa, 

Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Laima Levanoviča. 

 

Domes ārkārtas sēdi protokolē:  

Centrālās administrācijas domes sekretāre Kristīne Štrāla. 

 

Darba kārtība: 

1. Par aizņēmuma ņemšanu pašvaldības investīciju projektam “Kungu ielu izbūve (no 

Viskalnu ielas līdz Lapiņu dambim), Tīrainē, Mārupes novadā”. 

2. Par aizņēmuma ņemšanu pašvaldības investīciju projektam “Gājēju–veloceliņa un 

apgaismojuma izbūve Gravu ielas posmā no valsts vietējā autoceļa V10 Babītes 

stacija–Vārnukrogs līdz Žubīšu ielai Spilvē, Babītes pagastā, Mārupes novadā”. 

 

 

Nr.1 

Par aizņēmuma ņemšanu pašvaldības investīciju projektam “Kungu ielu izbūve (no 

Viskalnu ielas līdz Lapiņu dambim), Tīrainē, Mārupes novadā” 

Ziņo Laima Levanoviča 

A.Ence papildina, ka šogad projektu finansē no budžeta, tagad šo naudu varēs atgūt atpakaļ. 

J.Lībietis interesējas, vai cenas nav cēlušās pa gadu? 
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L.Levanoviča dara zināmu, ka cenas ir cēlušās, ir divas vienošanās par sadārdzinājumu. Visu 

sadārdzinājumu var segt tikai  no pašvaldības budžeta. 

A.Ence papildina, ka sadārdzinājums ceļu būvniecībai ir par 10-15%. 

L.Levanoviča informē, ka pirmajos grozījumos sadārdzinājums bija par nepilniem 15%, otrajos 

grozījumos 7,6 tūkstoši. 

G.Ruskis interesējas, kad plānots darbus pabeigt? 

L.Levanoviča norāda, ka gala termiņš ir 16.septembrī. 

 

Plkst.17:04 uz domes sēdi ierodas deputāts A.Puide.  

 

A.Puide interesējas, kāds šeit ir sakars ar Covid? 

L.Levanoviča paskaidro, ka saskaņā ar Valsts budžeta likumu, šajā gadā un iepriekšējā gadā 

varēja ņemt tikai noteiktiem mērķiem. 

A.Puide interesējas, ko nozīmē tehnoloģiskais pārtraukums? Kāpēc ir ieildzis? 

A.Ence norāda, ka nestrādāja no decembra līdz martam. 

L.Levanoviča papildina, ka nebija Ministru kabineta noteikumu, tie paredzēja, ka 

priekšlikumus var iesniegt VARAM līdz 1.jūlijam un pēc 1.jūlija vērtēja atbilstību 

aizņēmumiem.  

 

Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (Andrejs Ence, Ilze Bērziņa, Līga Kadiģe, Valdis 

Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, 

Guntis Ruskis, Dace Štrodaha, Jānis Lībietis, Oļegs Sorokins, Normunds Orleāns), „pret”  nav  

„atturas” 1 (Andris Puide), Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Uzdod Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Andrejam Encem 

pašvaldības vārdā slēgt aizņēmuma līgumu ar Valsts kasi, ievērojot šādus nosacījumus:  

1. Aizņēmuma prognozētais apmērs – 209 300.65  EUR; 

2. Aizņēmuma mērķis – Kungu ielas izbūve (no Viskalnu ielas līdz Lapiņu dambim), 

Tīrainē, Mārupes novadā 

3. Aizdevējs – Valsts kase; 

4. Aizņēmuma izņemšanas laika grafiks – 2022.gadā;  

5. Paredzētais atmaksas termiņš – 15 gadi; 

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

7. Aizņēmuma atmaksāšanas garantijas – Mārupes novada pašvaldības budžets.  

 

Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lp. 

 

Nr.2 

Par aizņēmuma ņemšanu pašvaldības investīciju projektam “Gājēju–veloceliņa un 

apgaismojuma izbūve Gravu ielas posmā no valsts vietējā autoceļa V10 Babītes stacija–

Vārnukrogs līdz Žubīšu ielai Spilvē, Babītes pagastā, Mārupes novadā” 

Ziņo Laima Levanoviča 

A.Ence papildina, ka pagājušajā gadā tika piešķirta pilna aizdevuma summa, tā netika visa 

izmantota, gada beigās tā dzēsās. Tāpēc bija nepieciešami jauni Ministru kabineta noteikumi, 

jauni lēmumi, lai pagājušajā gadā neizņemto daļu izņemtu šogad un turpinātu darbus. 

L.Levanoviča norāda, ka tagad ir nākamais solis, kad mums ir jāiesniedz jauns domes lēmums, 

atbilstoši citiem Ministru kabineta noteikumiem. Tas ir jauns aizņēmums, nevis pagarinājums.  

O.Sorokins interesējas, cik reāli nauda ir palikusi? Ja ar savu naudu esam tikuši galā, kāpēc 

mums nepieciešams aizņēmums? 

L.Levanoviča paskaidro, ka tūlīt septembrī būs nepieciešams segt sadārdzinājumu gāzei, 

siltumam. 

A.Osītis interesējas, vai apjoms tika samazināts? 

L.Levanoviča apstiprina, ka apjoms tika samazināts, objekts vēl nav nodots ekspluatācijā. 
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Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (Andrejs Ence, Ilze Bērziņa, Līga Kadiģe, Valdis 

Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, 

Guntis Ruskis, Dace Štrodaha, Jānis Lībietis, Oļegs Sorokins, Normunds Orleāns), „pret”  nav  

„atturas” 1 (Andris Puide), Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Uzdod Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Andrejam Encem 

pašvaldības vārdā slēgt aizdevuma līgumu ar Valsts kasi, ievērojot šādus nosacījumus:  

1. Aizņēmuma apmērs – 107 530,57 EUR; 

2. Aizņēmuma mērķis – Gājēju–veloceliņa un apgaismojuma izbūves pabeigšana Gravu 

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

Spilvē, Babītes pagastā, Mārupes novadā; 

3. Aizdevējs – Valsts kase; 

4. Aizņēmuma izņemšanas laika grafiks – 2022. gads;  

5. Paredzētais atmaksas termiņš – 5 gadi; 

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

7. Aizņēmuma atmaksāšanas garantijas – Mārupes novada pašvaldības budžets.  
 

Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lp. 
 

 

 

Pašvaldības domes ārkārtas sēde tiek pasludināta par slēgtu plkst.17:30. 

 

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

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs  /paraksts/            Andrejs Ence 

 

 

Centrālās administrācijas                            

domes sekretāre            /paraksts/                     Kristīne Štrāla 

                                                                       

 

Domes ārkārtas sēdes protokols parakstīts 2022.gada 10.augustā. 

 

 

 


