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DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 

Nr.3 

Mārupē 

 

Mārupes  novadā               2023.gada 14.februārī 

 

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: Mārtiņš Bojārs, Ilze Bērziņa, Līga Kadiģe, Valdis 

Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars 

Punculis, Oļegs Sorokins, Andris Puide. 

 

Domes ārkārtas sēdē nepiedalās deputāti: 

Ira Dūduma – tiešie darba pienākumi; 

Jānis Kazaks – komandējums ārzemēs; 

Normunds Orleāns - tiešie darba pienākumi; 

Jānis Lībietis slimības dēļ; 

Guntis Ruskis, Nikolajs Antipenko -   nav informācija. 

 

Domes ārkārtas sēdē piedalās: 

Izpilddirektora vietniece Ilze Krēmere, 

Juridiskās nodaļas vadītāja Inga Krūmiņa, 

Projektu vadītāja Zane Zvejniece, 

Sabiedrisko attiecību speciāliste Uva Bērziņa. 

 

Domes ārkārtas sēdi protokolē:  

Centrālās administrācijas domes sekretāre Ilona Pelša. 

 

Pamatojums  -  

Biedrība “Pierīgas partnerība” no 2023.gada 16.janvāra līdz 2023.gada 16.februārim ir 

izsludinājusi atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 15. kārtu Lauku attīstības 

programmas 2014.-2020. gadam 19.2. pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības 

virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības 

stratēģijas ieviešanai (turpmāk tekstā – Konkurss). 

Mārupes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļa 

ir izvērtējusi iespējas sagatavot un iesniegt 4 (četrus) projektu iesniegumus: 
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1. “Disku golfa laukumu izveidošana Mārupes novadā”; 

2. “Nožogota suņu treniņu, pastaigu laukuma izveidošana Viršu ielā 20, Tīrainē” 

3. “Nožogota suņu treniņu, pastaigu laukuma izveidošana Babītes pagastā pie Piņķu 

ūdenskrātuves”; 

4. “Piņķu jauniešu telpu labiekārtošana un aprīkojuma iegāde” (turpmāk tekstā – 

Projekti). 

 

Projektu idejas 2023.gada 1.februārī tika prezentētas Mārupes novada pašvaldības 

Stratēģiskās attīstības plānošanas vadības darba grupas sanāksmē un saņēma konceptuālu 

atbalstu tālākai virzībai.  

Ministru kabineta noteikumi Nr. 590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas 

kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas 

vietējās attīstības stratēģiju”” nosaka: ja atbalsta pretendents ir vietējā pašvaldība, tā iesniedz 

vietējās pašvaldības lēmumu par piedalīšanos projektā un projekta īstenošanai nepieciešamā 

finansējuma apmēru (turpmāk tekstā – Lēmums).  

Lai sagatavotu Lēmumus par nepieciešamā finansējuma apmēru, tika veikta tirgus 

izpēte, kuras rezultātā noskaidrotas katra Projekta īstenošanai paredzamās izmaksas.  

Mārupes novada pašvaldības ārkārtas domes sēde ir nepieciešama, lai kopā ar Projektu 

iesniegumiem, t.i., ne vēlāk kā 2023.gada 16.februārī iesniegtu Lēmumus.  

 
Sagatavoja Mārupes novada pašvaldības 

izpilddirektora vietniece Ilze Krēmere 

 

Ņemot vērā deputāta Aivara Osīša 13.02.2023. iesniegumu (reģ. Nr.  

1/2.1-3/741), kurā minēts, ka laiks, kas tika atvēlēts deputātiem, lai izanalizētu  2023.gada 

18.janvāra domes ārkārtas sēdē iesniegto lēmumprojektu  “Par atklāta konkursa nolikuma 

Mārupes novada pašvaldības izpilddirektora amata pretendentu atlasei  un komisijas 

apstiprināšanu”, nav bijis pietiekams, tādējādi, lai pieņemtu izsvērtu lēmumu, kas nebalansētu 

uz labas pārvaldības principu ievērošanas robežas izpilddirektora amata kandidātu atlases 

procesā, deputāts aicina nodrošināt objektīvu turpmāko atlases procesa norisi, paplašinot atlases 

komisijas sastāvu, kā arī pieaicinot neatkarīgu /-us personāla atlases speciālistu/-us, iesniedzot 

grozījumus 2023.gada 18.janvāra domes ārkārtas sēdes lēmumam Nr. 1 (sēdes protokols Nr.1). 

 

 

Darba kārtība: 

1.  Par projekta “Disku golfa laukumu izveidošana Mārupes novadā” iesnieguma 

iesniegšanu un finansējuma nodrošināšanu. 

2.  Par projekta "Nožogota suņu treniņu, pastaigu laukuma izveidošana Viršu ielā 20, 

Tīrainē" iesnieguma iesniegšanu un finansējuma nodrošināšanu. 

3.  Par projekta "Nožogota suņu treniņu, pastaigu laukuma izveidošana Babītes pagastā 

pie Piņķu ūdenskrātuves" iesnieguma iesniegšanu un finansējuma nodrošināšanu. 

4.  Par projekta "Piņķu jauniešu telpu labiekārtošana un aprīkojuma iegāde" 

iesnieguma iesniegšanu un finansējuma nodrošināšanu. 

5.  Par grozījumiem Mārupes novada pašvaldības domes 2023.gada 18.janvāra ārkārtas 

sēdes  lēmumā Nr.1 (protokols Nr.1) “Par atklāta konkursa nolikuma Mārupes 

novada pašvaldības izpilddirektora amata pretendentu atlasei un komisijas 

apstiprināšanu”. 
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Nr.1 

Par projekta “Disku golfa laukumu izveidošana Mārupes novadā” iesnieguma 

iesniegšanu un finansējuma nodrošināšanu 

Ziņo Zane Zvejniece 

 

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

Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, 

Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Oļegs Sorokins, Andris Puide), „pret” nav, „atturas” nav, 

Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Piedalīties atklātā projektu konkursā Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 

19.2.pasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības 

stratēģiju" ietvaros, sagatavojot un iesniedzot projekta “Disku golfa laukumu izveidošana 

Mārupes novadā” iesniegumu, un īstenot projektu, ja tiks piešķirts publiskais finansējums. 

2. Projekta īstenošanas laikā (provizoriski no 01.06.2023. - 31.05.2024.) nodrošināt 

priekšfinansējumu publiskajam finansējumam 13 095,00EUR (trīspadsmit tūkstoši 

deviņdesmit pieci euro, 00 centi) un pašvaldības līdzfinansējumu 1 456,00EUR (viens 

tūkstotis četri simti piecdesmit seši euro, 00 centi). 

3. Par atbildīgo projekta īstenotāju noteikt Pašvaldības īpašumu pārvaldi. 

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

un plānošanas nodaļu.  
 

Nr.2 

Par projekta "Nožogota suņu treniņu, pastaigu laukuma izveidošana Viršu ielā 20, 

Tīrainē" iesnieguma iesniegšanu un finansējuma nodrošināšanu 

Ziņo Zane Zvejniece 

 

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

Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, 

Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Oļegs Sorokins, Andris Puide), „pret” nav, „atturas” nav, 

Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Piedalīties atklātā projektu konkursā Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 

19.2.pasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības 

stratēģiju" ietvaros, sagatavojot un iesniedzot projekta "Nožogota suņu treniņu, pastaigu 

laukuma izveidošana Viršu ielā 20, Tīrainē" iesniegumu, un īstenot projektu, ja tiks 

piešķirts publiskais finansējums. 

2. Projekta īstenošanas laikā (provizoriski no 01.06.2023. – 31.05.2025.) nodrošināt 

priekšfinansējumu publiskajam finansējumam 18 000,00 EUR (astoņpadsmit tūkstoši 

euro, 00 centi) un pašvaldības līdzfinansējumu 3 000,00 EUR (trīs tūkstoši euro, 00 

centi). 

3. Par atbildīgo projekta īstenotāju noteikt Pašvaldības īpašumu pārvaldi. 

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

un plānošanas nodaļu.  
 

Nr.3 

Par projekta "Nožogota suņu treniņu, pastaigu laukuma izveidošana Babītes pagastā pie 

Piņķu ūdenskrātuves" iesnieguma iesniegšanu un finansējuma nodrošināšanu 

Ziņo Zane Zvejniece 
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Pēc domes priekšsēdētāja ierosinājuma, deputāti vienojas, ka projekta pieteikumā tiks precizēts 

kadastra numurs suņu treniņu, pastaigu laukuma izveides vietai Babītes pagastā pie Piņķu 

ūdenskrātuves. 

 

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

Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, 

Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Oļegs Sorokins, Andris Puide), „pret” nav, „atturas” nav, 

Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Piedalīties atklātā projektu konkursā Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 

19.2.pasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības 

stratēģiju" ietvaros, sagatavojot un iesniedzot projekta "Nožogota suņu treniņu, pastaigu 

laukuma izveidošana Babītes pagastā pie Piņķu ūdenskrātuves" iesniegumu, un īstenot 

projektu, ja tiks piešķirts publiskais finansējums. 

2. Projekta īstenošanas laikā (provizoriski no 01.06.2023. - 31.05.2025.) nodrošināt 

priekšfinansējumu publiskajam finansējumam 18 000,00 EUR (astoņpadsmit tūkstoši 

euro, 00 centi) un pašvaldības līdzfinansējumu 4 000,00 EUR (četri tūkstoši euro, 00 

centi). 

3. Par atbildīgo projekta īstenotāju noteikt Pašvaldības īpašumu pārvaldi. 

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

un plānošanas nodaļu.  
 

Nr.4 

Par projekta "Piņķu jauniešu telpu labiekārtošana un aprīkojuma iegāde"  

iesnieguma iesniegšanu un finansējuma nodrošināšanu 

Ziņo Zane Zvejniece 

 

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

Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, 

Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Oļegs Sorokins, Andris Puide), „pret” nav, „atturas” nav, 

Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.  Piedalīties atklātā projektu konkursā Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 

19.2.pasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības 

stratēģiju" ietvaros, sagatavojot un iesniedzot projekta "Piņķu jauniešu telpu 

labiekārtošana un aprīkojuma iegāde" iesniegumu un īstenot projektu, ja tiks piešķirts 

publiskais finansējums. 

2.  Projekta īstenošanas laikā (provizoriski no 01.06.2023. – 31.05.2024.) nodrošināt 

priekšfinansējumu publiskajam finansējumam 6 300,00 EUR (seši tūkstoši trīs simti euro, 

00 centi)  un pašvaldības līdzfinansējumu 700,00 EUR (septiņi simti euro, 00 centi). 

3.  Par atbildīgo projekta īstenotāju noteikt Izglītības pārvaldi. 

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

un plānošanas nodaļu.  
 

Nr.5 

Par grozījumiem Mārupes novada pašvaldības domes 2023.gada 18.janvāra ārkārtas 

sēdes  lēmumā Nr.1 (protokols Nr.1) “Par atklāta konkursa nolikuma Mārupes novada 

pašvaldības izpilddirektora amata pretendentu atlasei un komisijas apstiprināšanu” 

Ziņo Andrejs Ence. 
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Atklāti balsojot ar   12   balsīm „par”  (Andrejs Ence, Ilze Bērziņa, Līga Kadiģe, Valdis 

Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars 

Punculis, Oļegs Sorokins, Andris Puide), „pret” nav, „atturas” 1 (Mārtiņš Bojārs), Mārupes 

novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Izdarīt Mārupes novada pašvaldības domes 2023.gada 18.janvāra ārkārtas sēdes lēmumā 

Nr.1 “Par atklāta konkursa nolikuma Mārupes novada pašvaldības izpilddirektora amata 

pretendentu atlasei un komisijas apstiprināšanu” šādus grozījumus: 

 

1.  Aizstāt apstiprinātajā Atklātā konkursa nolikumā Mārupes novada pašvaldības 

izpilddirektora amata pretendentu atlasei 4.punktā skaitli “6” ar skaitli “8”.  

2.  Izteikt lēmuma 2.punktu šādā redakcijā 

“2.  Apstiprināt Mārupes novada pašvaldības izpilddirektora pretendentu atlases 

komisiju šādā sastāvā: 

Komisijas vadītājs – Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andrejs 

Ence. 

Komisijas locekļi: 

Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja otrais vietnieks Valdis Kārkliņš; 

Mārupes novada pašvaldības domes deputāts Aivars Osītis; 

Mārupes novada pašvaldības domes deputāts Normunds Orleāns; 

Mārupes novada pašvaldības domes deputāts Andris Puide; 

Mārupes novada pašvaldības domes deputāts Ivars Punculis; 

Mārupes novada pašvaldības izpilddirektora vietniece Ilze Krēmere; 

Centrālās administrācijas Personāla dokumentu pārvaldības nodaļas vadītāja Anete 

Freimane. 

Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļa nodrošina 

komisijas organizatorisko un tehnisko apkalpošanu.  

3.  Papildināt lēmumu ar 3. un 4.punktu šādā redakcijā: 

“3.  Noteikt, ka pretendentu vērtēšanas procesā tiek piesaistīts neatkarīgs personāla 

atlases konsultants.” 

4.  Uzdot pašvaldības izpilddirektora vietniecei slēgt līgumu ar pašvaldības izvēlēto 

personāla atlases konsultantu.” 

 

Pašvaldības domes ārkārtas sēde tiek pasludināta par slēgtu plkst. 16.50. 

 

Pielikumā apstiprināti 5 (pieci) pašvaldības domes ārkārtas sēdes lēmumi 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs  /paraksts/   Andrejs Ence 

 

 

Centrālās administrācijas  

domes sekretāre      /paraksts/     Ilona Pelša 

 

 

Domes ārkārtas sēdes protokols parakstīts 2023.gada 16.februārī. 

 

 

 

 

 


