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Sociālo, izglītības, kultūras un sporta lietu jautājumu komitejas 

SĒDES PROTOKOLS 

Mārupē 

  

2023.gada 18.janvārī           Nr.1 

 

Komitejas sēde sasaukta plkst.9:00, atklāta plkst.9:00. 

 

Komitejas sēdi vada:  komitejas priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs. 

 

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

Šteinbergs, Gatis Vācietis, Guntis Ruskis. 

 

Komitejas sēdē nepiedalās deputāts Oļegs Sorokins. 

 

Komitejas sēdē piedalās darbinieki: 

Izpilddirektora vietniece Ilze Krēmere, 

Izglītības pārvaldes vadītāja Liene Šmite, 

Juridiskās nodaļas vadītāja Inga Krūmiņa, 

Juriste Linda Liepiņa, 

Izglītības pārvaldes izglītības darba speciāliste Elita Lecko, 

Pašvaldības Īpašumu pārvaldes nekustamo īpašumu pārvaldniece Iveta Ruģele, 

Deputāti: Dace Štrodaha, Aivars Osītis, Jānis Lagzdkalns 

 

Komitejas ārkārtas sēdi protokolē 

Centrālās administrācijas domes sekretāre Kristīne Štrāla 

 

Darba kārtība: 

1. Par sabiedriski nozīmīgiem pasākumiem Mārupes novadā un Mārupes novada 

pašvaldības organizētajiem publiskajiem pasākumiem 2023.gadā. 

2. Par saistošo noteikumu “Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Mārupes novadā” 

apstiprināšanu. 

3. Par finansiāla atbalsta piešķiršanu sportistam (2 gab.). 

4. Par personas atzīšanu par tiesīgu saņemt palīdzību sociālā dzīvokļa jautājumu 

risināšanā. 

5. Par Mārupes novada pašvaldības domes noteikumu „Kārtība, kādā Mārupes novada 

pašvaldība sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no 

piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu, pamata un vispārējās vidējās 

izglītības iestāžu pedagogu  darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātajām iemaksām” apstiprināšanu. 
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6. Par Mārupes novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas pakalpojuma 

sniegšanas cenrāža apstiprināšanu citām pašvaldībām.  

7. Par Mārupes Sporta centra un Babītes Sporta kompleksa reorganizāciju par 

pašvaldības interešu izglītības iestādēm. 

  

Komitejas priekšsēdētājs lūdz deputātu balsojumu par Sociālo, izglītības, kultūras un 

sporta lietu jautājumu komitejas darba kārtību. 

 

Atklāti balsojot ar 8 balsīm „par (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Ira Dūduma, Ivars 

Punculis, Ilze Bērziņa, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Guntis Ruskis), „pret” nav, „atturas” nav, 

Sociālo, izglītības, kultūras un sporta lietu jautājumu komiteja nolemj: 

 

1. Apstiprināt  komitejas sēdes darba kārtību. 

2. Vienojas atklāt komitejas  sēdi. 

 

 

Nr.1 

Par sabiedriski nozīmīgiem pasākumiem Mārupes novadā un Mārupes novada 

pašvaldības organizētajiem publiskajiem pasākumiem 2023.gadā 

Ziņo Linda Liepiņa 

 

Atklāti balsojot ar 8 balsīm „par (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Ira Dūduma, Ivars 

Punculis, Ilze Bērziņa, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Guntis Ruskis), „pret” nav, „atturas” nav, 

Sociālo, izglītības, kultūras un sporta lietu jautājumu komiteja nolemj: 

 

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

redakcijā.  

 

1. Atzīt par sabiedriski nozīmīgiem pasākumiem Mārupes novadā 2023.gadā:  

1.1. Starptautiskas nozīmes BMX sacensības “Grand Prix Marupe” (no 2023.gada 

26.augusta līdz 27.augustam) un paredzēt no Mārupes novada pašvaldības budžeta 

2023.gadam līdzfinansējumu atbalsta veidā tā organizēšanai  līdz 19 000 euro 

(deviņpadsmit tūkstošiem euro)apmērā. 

1.2. 2023.gada Latvijas Jaunatnes čempionāta fināls pludmales volejbolā, divos 

posmos (no 2023.gada 25.marta līdz 26.martam un no 26.augusta līdz 29.augustam) 

un paredzēt no Mārupes novada pašvaldības budžeta 2023.gadam līdzfinansējumu 

atbalsta veidā tā organizēšanai  līdz  10 000 euro (desmit tūkstošiem euro) apmērā. 

1.3. Bērnu un jauniešu motokrosa sacensības “Mārupes kausa izcīņa Mini – 

motokrosā”, piecos posmos ( no 2023.gada 1.jūnija līdz 30.septembrim) un paredzēt 

no Mārupes novada pašvaldības budžeta 2023.gadam līdzfinansējumu atbalsta veidā 

tā organizēšanai  līdz 11 000 euro (vienpadsmit tūkstošiem euro) apmērā. 

 

2. Iekļaut Mārupes novada pašvaldības 2023.gadā plānoto publisko pasākumu programmā 

šādus pasākumus: 

2.1.  Spēkavīru čempionāta šovs 2023 Mārupes Kultūras nama 2023.gada pasākumu 

plānā, paredzot līdzfinansējumu atbalsta veidā tā organizēšanai  līdz 3000 euro (trīs 

tūkstoši euro) apmērā. 

2.2.  Senioru sporta spēles Mārupes Sporta centra 2023.gada pasākumu plānā, paredzot 

līdzfinansējumu atbalsta veidā tā organizēšanai  līdz 2000 euro (divi tūkstoši euro) 

apmērā; 

2.3. Mārupes kauss hokejā Mārupes Sporta centra 2023.gada pasākumu plānā, paredzot 

līdzfinansējumu atbalsta veidā tā organizēšanai  līdz 5000 euro (pieci tūkstoši euro) 

apmērā; ja biedrība “Mārupes Hokeja Savienība”, pašvaldības domes noteiktajā 
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termiņā izpildījusi no 2021.gada 25.februāra  līdzdarbības līguma “Par valsts 

pārvaldes uzdevuma veikšanu”, Nr.1/4-6/1-2021, izrietošās saistības; 

2.4. “Aqua sports” ūdensslēpošanas svētki bērniem 2023 Babītes Sporta kompleksa 

2023.gada pasākumu plānā, paredzot līdzfinansējumu atbalsta veidā tā organizēšanai  

līdz 1500. euro (viens tūkstotis pieci simti euro) apmērā.  

2.5.  Uzdot Mārupes Sporta centra vadītājai Silvijai Bartuševičai un  Babītes Sporta 

kompleksa vadītājam Guntaram Reikam 2023.gada sporta pasākumu plānā iekļaut 

“SPORTA SVĒTKI MĀRUPĒ 2023” paredzot attiecīgu finansējumu, ar  dažādām 

sportiskām  aktivitātēm, t.sk. saistītas ar minifutbola, golfa, strītbola 3x3 u.c. 

Pasākumu norisēs sadarboties ar sporta organizācijām, biedrībām, nodibinājumiem, 

uzņēmējiem.  

 

3. Atteikt pašvaldības līdzfinansējumu atsevišķa pasākuma organizēšanā vienlaikus aicinot 

piedalīties Mārupes Sporta centra un  Babītes Sporta kompleksa organizētajos pasākumos 

“SPORTA SVĒTKI MĀRUPĒ 2023” : 

3.1. Vislatvijas golfa diena Mārupes pilsētā un Mārupes novadā – iesniedzējs Biedrība 

Golfa klubs “ VIESTURI”. 

3.2. Mārupes Minifutbola kauss pieaugušiem vīriešiem vecuma grupā no 15 līdz 55 gadu 

vecumam – iesniedzējs  BIEDRĪBA “PRIORITĀTE”. 

3.3. Strītbola turnīrs “Mārupes Rags 3X3 – iesniedzējs Biedrības ”RAGS BB”, 

3.4. “Sporta svētki Mārupē 2023” – iesniedzējs Biedrība “Mārupes uzņēmēji” un biedrība 

“Jaunmārupe skrien” . 

3.5. Mārupes velosvētki/Latvijas kausa finālposms šosejas riteņbraukšanā - Biedrība 

“Latvijas Riteņbraukšanas federācija”. 

 

Lēmumprojekts komitejas sēdes protokola pielikumā. 
 

 

Nr.2 

Par saistošo noteikumu “Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Mārupes novadā” 

apstiprināšanu 

 Ziņo Linda Liepiņa 

 

Atklāti balsojot ar 7 balsīm „par (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Ira Dūduma, Ivars 

Punculis, Ilze Bērziņa, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis), „pret” 1 (Guntis Ruskis), „atturas” nav, 

Sociālo, izglītības, kultūras un sporta lietu jautājumu komiteja nolemj: 

 

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

redakcijā.  

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.__/2023 “Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai  

Mārupes novadā ” saskaņā ar  pielikumu. 

2. Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai saistošos noteikumus Nr. __/2023 “Par 

pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Mārupes novadā” nosūtīt publicēšanai oficiālajā 

izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. 

3. Sasitošie noteikumi Nr.__/2023 “Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Mārupes 

novadā” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas. 

 

Lēmumprojekts komitejas sēdes protokola pielikumā. 

 

 

 



4 
 

Nr.3.1 

Par finansiāla atbalsta piešķiršanu sportistam 

Ziņo Linda Liepiņa 

 

Atklāti balsojot ar 8 balsīm „par (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Ira Dūduma, Ivars 

Punculis, Ilze Bērziņa, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Guntis Ruskis), „pret” nav, „atturas” nav, 

Sociālo, izglītības, kultūras un sporta lietu jautājumu komiteja nolemj: 

 

Iesniegt 2023.gada 25.janvāra domes sēdē izskatīšanai lēmumprojektu Nr.3.1 sagatavotajā 

redakcijā: 

 

1. Piešķirt E.L., personas kods [..], finansiālu atbalstu 720 euro (septiņi simti divdesmit euro) 

apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar viņa dalību Eiropas vice meistaru spēlēs - 

EMG23, Tamperē, Somijā, no 2023.gada 26.jūnija līdz 1.jūlijam, paredzot, ka pieteikumā 

norādītās izmaksas, kas saistītas ar naktsmītnes izdevumu segšanu no pašvaldības piešķirtā 

atbalsta ir sedzamas ne vairāk kā 50% apmērā. 

2. Centrālās administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai viena mēneša laikā pēc 

attaisnojošu dokumentu, kas apliecina sportista faktiskus izdevumus saistībā ar atbalstīto 

pasākumu, iesniegšanas Mārupes novada pašvaldībā, pārskaitīt E.L., personas kods [..], 

finansiālo atbalstu, uz A/S “Swedbank” kontu Nr.[..], normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 

un apmērā, ieturot iedzīvotāju ienākumu nodokli. 

 

Lēmumprojekts komitejas sēdes protokola pielikumā. 
 

Nr.3.2 

Par finansiāla atbalsta piešķiršanu sportistam 

Ziņo Linda Liepiņa 

 

Atklāti balsojot ar 8 balsīm „par (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Ira Dūduma, Ivars 

Punculis, Ilze Bērziņa, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Guntis Ruskis), „pret” nav, „atturas” nav, 

Sociālo, izglītības, kultūras un sporta lietu jautājumu komiteja nolemj: 

 

Iesniegt 2023.gada 25.janvāra domes sēdē izskatīšanai lēmumprojektu Nr.3.2 sagatavotajā 

redakcijā: 

 

1. Piešķirt Ģ.C., personas kods [..], finansiālu atbalstu 348 euro (trīs simti četrdesmit astoņi 

euro) apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar viņa dalību  individuālajā riteņbraukšanas 

treniņnometnē, Larnakā, Kiprā, no 2023.gada 19.februāra līdz 1.martam, paredzot, ka 

pieteikumā norādītās izmaksas, kas saistītas ar naktsmītnes izdevumu segšanu no 

pašvaldības piešķirtā atbalsta ir sedzamas ne vairāk kā 50% apmērā. 

2. Centrālās administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai viena mēneša laikā pēc 

attaisnojošu dokumentu, kas apliecina sportista faktiskus izdevumus saistībā ar atbalstīto 

pasākumu, iesniegšanas Mārupes novada pašvaldībā, pārskaitīt Ģ.C., personas kods [..], 

finansiālo atbalstu, uz A/S “Swedbank” kontu Nr.[..], normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 

un apmērā, ieturot iedzīvotāju ienākumu nodokli. 

 

Lēmumprojekts komitejas sēdes protokola pielikumā. 

 

 

Nr.4 

Par personas atzīšanu par tiesīgu saņemt palīdzību sociālā dzīvokļa jautājumu risināšanā 

Ziņo Iveta Ruģele 
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Atklāti balsojot ar 8 balsīm „par (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Ira Dūduma, Ivars 

Punculis, Ilze Bērziņa, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Guntis Ruskis), „pret” nav, „atturas” nav, 

Sociālo, izglītības, kultūras un sporta lietu jautājumu komiteja nolemj: 

 

Iesniegt 2023.gada 25.janvāra domes sēdē izskatīšanai lēmumprojektu Nr.4 sagatavotajā 

redakcijā:  

 

1. Atzīt R.G., personas kods [..], par tiesīgu saņemt palīdzību sociālā dzīvokļa jautājumu 

risināšanā. 

2. Pašvaldības īpašumu pārvaldei reģistrēt R.G., personas kods [..], sociālā dzīvokļa  

palīdzības reģistrā ar atbilstošu kārtas numuru augošā secībā. 

3. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta pirmo daļu un 189.panta pirmo daļu 

šo lēmumu viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt, iesniedzot 

pieteikumu Administratīvajā rajona tiesā. 

4. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. 

5. Saskaņā ar Paziņošanas likuma 8.panta trešo daļu šis lēmums uzskatāms par paziņotu 

septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā. 

 

Lēmumprojekts komitejas sēdes protokola pielikumā. 

 

 

Nr.5 

Par Mārupes novada pašvaldības domes noteikumu „Kārtība, kādā Mārupes novada 

pašvaldība sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no 

piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu, pamata un vispārējās vidējās 

izglītības iestāžu pedagogu  darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātajām iemaksām” apstiprināšanu 

Ziņo Liene Šmite 

 

Atklāti balsojot ar 8 balsīm „par (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Ira Dūduma, Ivars 

Punculis, Ilze Bērziņa, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Guntis Ruskis), „pret” nav, „atturas” nav, 

Sociālo, izglītības, kultūras un sporta lietu jautājumu komiteja nolemj: 

 

Iesniegt 2023.gada 25.janvāra domes sēdē izskatīšanai lēmumprojektu Nr.5 sagatavotajā 

redakcijā:  

 

1. Apstiprināt Mārupes novada pašvaldības noteikumus „Kārtība, kādā Mārupes novada 

pašvaldība sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no 

piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu, pamata un vispārējās vidējās 

izglītības iestāžu pedagogu  darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 

iemaksām” saskaņā ar pielikumu.  

2. Apstiprināt Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības, vispārējās 

pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības un interešu izglītības programmu 

izvērtēšanas un mērķdotācijas izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības, vispārējās 

pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pedagogu darba samaksai sadales 

komisiju šādā sastāvā:  

 

Komisijas priekšsēdētāja: Līga Kadiģe 

Komisijas locekļi: Elita Lecko 

                              Laima Levanoviča 

                              Liene Šmite. 
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Lēmumprojekts komitejas sēdes protokola pielikumā. 

 

 

Nr.6 

Par Mārupes novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas pakalpojuma 

sniegšanas cenrāža apstiprināšanu citām pašvaldībām 

Ziņo Liene Šmite 

 

Atklāti balsojot ar 8 balsīm „par (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Ira Dūduma, Ivars 

Punculis, Ilze Bērziņa, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Guntis Ruskis), „pret” nav, „atturas” nav, 

Sociālo, izglītības, kultūras un sporta lietu jautājumu komiteja nolemj: 

 

Iesniegt 2023.gada 25.janvāra domes sēdē izskatīšanai lēmumprojektu Nr.6 sagatavotajā 

redakcijā:  

 

Apstiprināt Mārupes novada Pedagoģiski medicīniskās komisijas pakalpojuma sniegšanas 

cenrādi citām pašvaldībām saskaņā ar pielikumu.  

 

Lēmumprojekts komitejas sēdes protokola pielikumā. 

 

 

Nr.7 

Par Mārupes Sporta centra un Babītes Sporta kompleksa reorganizāciju par pašvaldības 

interešu izglītības iestādēm 

Ziņo Linda Liepiņa 

 

Atklāti balsojot ar 8 balsīm „par (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Ira Dūduma, Ivars 

Punculis, Ilze Bērziņa, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Guntis Ruskis), „pret” nav, „atturas” nav, 

Sociālo, izglītības, kultūras un sporta lietu jautājumu komiteja nolemj: 

 

Iesniegt 2023.gada 25.janvāra domes sēdē izskatīšanai lēmumprojektu Nr.7 precizētā 

redakcijā: 

 

Uzdot Pašvaldības izpilddirektoram organizēt pašvaldības iestāžu “Mārupes Sporta centrs” 

un “Babītes Sporta komplekss” reorganizāciju, lai nodrošinātu interešu izglītības 

programmu īstenošanu. 

  

Lēmumprojekts komitejas sēdes protokola pielikumā. 

 

 

 

Komitejas sēde tiek paziņota par slēgtu plkst.10:15. 

 

Komitejas sēdi vadīja:               /paraksts/                                  Mārtiņš Bojārs         

  

 

Komitejas sēdi protokolēja  

Centrālās administrācijas 

domes sekretāre                                            /paraksts/          Kristīne Štrāla 

 

 


