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Sociālo, izglītības, kultūras un sporta lietu jautājumu komitejas 

ārkārtas SĒDES PROTOKOLS 

Mārupē 

  

2023.gada 23.janvārī           Nr.2 

 

Komitejas ārkārtas sēde sasaukta plkst.17:00, atklāta plkst. _____. 

 

Komitejas sēdi vada:  komitejas priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs. 

 

Komitejas sēdē piedalās deputāti: Līga Kadiģe, Ira Dūduma, Ivars Punculis, Ilze Bērziņa, 

Uģis Šteinbergs, Guntis Ruskis. 

 

Komitejas sēdē nepiedalās deputāts Oļegs Sorokins (atrodas ārvalstī), Gatis Vācietis (tiešo 

darba pienākumu dēļ). 

 

Komitejas sēdē piedalās darbinieki: 

Izglītības pārvaldes vadītāja Liene Šmite, 

Juridiskās nodaļas vadītāja Inga Krūmiņa, 

Juristes Linda Liepiņa, Laura Cine, 

Sporta speciāliste Eva Krastiņa, 

Izglītības darba speciāliste Kristīne Purmale 

Deputāti: Jānis Kazaks, Aivars Osītis. 

 

Komitejas ārkārtas sēdi protokolē 

Centrālās administrācijas domes sekretāre Kristīne Štrāla 

 

Darba kārtība: 

1. Par Mārupes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr. ___/2023 “Mārupes 

novada pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas 

kārtība” apstiprināšanu. 

2. Par Latvijas jaunatnes čempionāta pludmales volejbolā fināla  organizēšanu divos 

posmos Mārupes novada administratīvajā teritorijā. 

 

 

Nr.1 

Par Mārupes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr. ___/2023 “Mārupes 

novada pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas 

kārtība” apstiprināšanu 

Ziņo Liene Šmite 
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Atklāti balsojot ar 4 balsīm „par (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Ira Dūduma, Ilze 

Bērziņa,), „pret” nav, „atturas” 1 (Uģis Šteinbergs) Sociālo, izglītības, kultūras un sporta 

lietu jautājumu komiteja nolemj: 

 

Iesniegt 2023.gada 25.janvāra domes sēdē izskatīšanai lēmumprojektu Nr.1, 

speciālistiem precizējot saistošo noteikumu projektu:  

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.__/2023 “Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas 

izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība”, saskaņā ar pielikumu. 

2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr.___/2023 "Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas 

izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība" un to paskaidrojuma rakstu triju 

darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai, izvērtēšanai un atzinuma sniegšanai. 

3. Pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pozitīva atzinuma saņemšanas 

publicēt saistošos noteikumus oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". 

 

Lēmumprojekts komitejas sēdes protokola pielikumā. 

 

 

Nr.2 

Par Latvijas jaunatnes čempionāta pludmales volejbolā fināla  organizēšanu divos 

posmos Mārupes novada administratīvajā teritorijā 

Ziņo Eva Krastiņa 

 

Atklāti balsojot ar 5 balsīm „par (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Ira Dūduma, Ilze 

Bērziņa, Uģis Šteinbergs), „pret” nav, „atturas” nav, Sociālo, izglītības, kultūras un sporta 

lietu jautājumu komiteja nolemj: 

 

Iesniegt 2023.gada 25.janvāra domes sēdē izskatīšanai lēmumprojektu Nr.2 precizētā 

redakcijā:  

 

1. Atzīt, ka Latvijas jaunatnes čempionāta pludmales volejbolā fināla  organizēšana divos 

posmos ir nepieciešama Mārupes novada iedzīvotājiem. 

2. Paredzēt Latvijas jaunatnes čempionāta pludmales volejbolā fināla  organizēšanai divos 

posmos līdzfinansējumu atbalsta veidā no Mārupes novada pašvaldības budžeta līdz 

10 000 euro (desmit tūkstoši euro) apmērā. 

3. Apstiprināt nolikumu „Par tiesībām saņemt pašvaldības līdzfinansējumu Latvijas 

jaunatnes čempionāta pludmales volejbolā fināla  organizēšani divos posmos Mārupes 

novada administratīvajā teritorijā ”, saskaņā ar 1.pielikumu. 

4. Centrālās administrācjas Sabiedrības iesaistes un mārketinga nodaļai publicēt nolikumu 

“Par tiesībām saņemt pašvaldības līdzfinansējumu Latvijas jaunatnes čempionāta 

pludmales volejbolā fināla  organizēšanai divos posmos Mārupes novada adminitratīvajā 

teritorijā” kopā ar informatīvu paziņojumu tīmekļa vietnē www.marupe.lv. 

5. Noteikt pieteikumu iesniegšanas termiņu no 2023.gada 1.februāra līdz 2023.gada 

28.februārim. 

6. Izveidot pieteikumu vērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētājs: Mārtiņš Bojārs  

Komisijas locekļi: Silvija Bartuševiča, Laima Levanoviča  

Komisijas sekretāre: Eva Krastiņa  

7. Apstiprināt pieteikumu vērtēšanas komisijas nolikumu saskaņā ar 2.pielikumu.  

 

Lēmumprojekts komitejas sēdes protokola pielikumā. 

 

http://www.marupe.lv/


3 

 

Komitejas sēde tiek paziņota par slēgtu plkst.18:30. 

 

Komitejas sēdi vadīja:  /paraksts/                                          Mārtiņš Bojārs         

  

 

Komitejas sēdi protokolēja  

Centrālās administrācijas 

domes sekretāre  /paraksts/        Kristīne Štrāla 

 
 


