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Finanšu komitejas 

SĒDES PROTOKOLS 

Mārupē 

  

2023.gada 22.februārī                        Nr.2 

 

Komitejas sēde sasaukta plkst.9:00, atklāta plkst.9.30 

 

Komitejas sēdi vada: domes priekšsēdētājs Andrejs Ence. 

 

Komitejas sēdē piedalās deputāti: Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Jānis Lagzdkalns, Uģis 

Šteinbergs, Ira Dūduma, Dace Štrodaha, Valdis Kārkliņš, Gatis Vācietis, Ilze Bērziņa, Aivars 

Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins, Jānis Kazaks, Ivars Punculis, Nikolajs 

Antipenko, Jānis Lībietis. 

 

Komitejas sēdē nepiedalās deputāts  

Normunds Orleāns  - nav informācijas. 

 

Komitejas sēdē piedalās darbinieki:  

Izpilddirektora vietniece Ilze Krēmere, 

Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Laima Levanoviča,  

Juridiskās nodaļas vadītāja Inga Krūmiņa,  

Juristi: Baiba Baltiņa, Linda Liepiņa, Dāvids Valters, Laura Cine, Jānis Buza, 

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja p.i. Dace Žīgure, 

Izglītības pārvaldes vadītāja Liene Šmite, 

Īpašumu pārvaldes vadītāja Evita Rozīte-Bikše, 

Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļas vadītāja Anete Freimane, 

Sabiedrības iesaistes un mārketinga nodaļas vadītāja Elīna Brigmane, 

Būvvaldes vadītāja Aida Skalberga, 

AS Mārupes komunālie pakalpojumi valdes locekle Dace Šveide. 

 

Uz komitejas sēdi ieradušies 

Arnis Priediņs un Pēteris Senkāns  par darba kārtības punktu -  

“Par sabiebrības ar ierobežotu atbildību “Piche” iesniegumu” 

 

Komitejas sēdi protokolē: 

Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļas 

domes sekretāre Ilona Pelša 
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Darba kārtība: 

1.  Par Mārupes novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāva 

izmaiņām un grozījumiem nolikumā.  

2.  Par Mārupes novada pašvaldības 2022.gada 28.decembra lēmuma Nr.7 “Par 

pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Neriņas iela 15, Jaunmārupe, Mārupes 

novads, atsavināšanu un cenas apstiprināšanu” atcelšanu.  

3.  Par nekustamā īpašuma Skultes iela 29, Skulte, Mārupes pagasts, Mārupes novads, 

pašvaldībai piederošo zemes domājamo daļu atsavināšanu. 

4.  Par  nekustamā īpašuma Skultes iela 29A, Skulte, Mārupes pagasts, Mārupes novads, 

pašvaldībai piederošo zemes domājamo daļu atsavināšanu. 

5.  Par nekustamā īpašuma Mazcenu aleja 5c, Jaunmārupe, Mārupes pagasts, Mārupes 

novads, pašvaldībai piederošo zemes domājamo daļu atsavināšanu.  

6.  Par grozījumiem 2021.gada 29.septembra Mārupes novada pašvaldības domes 

lēmumā Nr.34 (sēdes protokols Nr.11) “Par valsts vietējā autoceļa V24 “Pievedceļš 

Mārupes zvēru fermai” bezatlīdzības pārņemšanu Mārupes novada pašvaldības 

īpašumā”.  

7.  Par zemes vienības daļas pieņemšanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā autobusa 

pieturas “Pilotu skola” ierīkošanai Skultē, Mārupes pagastā, Mārupes novada. 

8. Par medību tiesību nodošanu un līguma slēgšanu ar biedrību “Mednieku klubs 

“Tīreļi””.  

9.  Par Mārupes novada pašvaldības 2021.gada 9.decembra ārkārtas sēdes Nr.15 

lēmuma Nr.1 “Par pašvaldības atbalstu SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi” 

dalībai ERAF projekta “Biroja ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi 

Viršu ielā 6, Tīrainē” ietvaros” atcelšanu.  

10.  Par galvojuma sniegšanu SIA “BABĪTES SILTUMS” aizņēmumam Beberu ciema un 

Priežciema dzeramā ūdens apgādes sistēmu savienojuma izbūvei, Babītes pagastā, 

Mārupes novadā.  
11.  Par saistošo noteikumu Nr. ___/2023 “Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai 

Mārupes novadā” apstiprināšanu.  

12.  Par Mārupes novada Būvvaldes 2022.gada 12.decembra lēmuma Nr._____ „Par 

izmaiņu projekta Dzīvojamās mājas jaunbūve Bebru iela 5, Mārupes novads, 

noraidīšanu” apstrīdēšanas iesniegumu.  

13.  Par Mārupes novada Būvvaldes 2022.gada 7.decembra lēmuma Nr._____„Labot 

ģenplānu” apstrīdēšanas iesniegumu. 

14.  Mārupes novada Būvvaldes 2022.gada 9.novembra izpildrīkojuma par piespiedu 

naudas uzlikšanu Nr.___ apstrīdēšanas __Zemturu iela 16, Mārupe. 

15.  Par Mārupes novada Būvvaldes 2022.gada 9.novembra izpildrīkojuma par piespiedu 

naudas uzlikšanu Nr.___ apstrīdēšanas iesniegumu_Zemturu iela 18, Mārupe. 

16. Par sabiebrības ar ierobežotu atbildību “Piche” iesniegumu . 

17. Par saistošo noteikumu Nr.__/2023 “Mārupes novada pašvaldības nolikums” 

apstiprināšanu. UZ DOMES SĒDI  NEVIRZĪTAIS LĒMUMPROJEKTS. 

18. Par saistošo noteikumu  Nr.__/2023 “Mārupes novada pašvaldības darba reglaments” 

apstiprināšanu. UZ DOMES SĒDI  NEVIRZĪTAIS LĒMUMPROJEKTS. 

19.  Par Centrālās pārvaldes kompetenci un nolikuma pieņemšanu.  

UZ DOMES SĒDI  NEVIRZĪTAIS LĒMUMPROJEKTS. 

20.  Par Attīstības un plānošanas pārvaldes izveidi un nolikuma pieņemšanu.  

UZ DOMES SĒDI  NEVIRZĪTAIS LĒMUMPROJEKTS. 

21.  Par Pašvaldības īpašuma pārvaldes nolikuma apstiprināšanu. 

22. Par grozījumiem Mārupes novada pašvaldības domes 2022.gada 24.augusta (sēdes 

protokols Nr.17)  lēmumā Nr.39 "Par Mārupes novada pašvaldības iestāžu amata 

vietu sarakstu apstiprināšanu.  
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23. Par grozījumiem Mārupes novada pašvaldības domes 2022.gada 24.augusta lēmumā 

Nr.40 (sēdes protokols Nr.17) “Par Mārupes novada pašvaldības izglītības iestāžu 

amata vietu sarakstu apstiprināšanu”. 

24.  Par Mārupes novada pašvaldības iestāžu darba samaksas un sociālo garantiju 

noteikumu apstiprināšanu. 

25. Par grozījumiem Nolikumā par Mārupes novada pašvaldības  domes priekšsēdētāja, 

priekšsēdētāja vietnieka, deputāta un  citu vēlētu amatpersonu atlīdzības sistēmu 

26. Par Mārupes novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka amata pretendentu atlases 

atklāta konkursa nolikuma  un komisijas apstiprināšanu.  

IZSLĒGTS NO DARBA KĀRTĪBAS. 

27. Par Mārupes novada Attīstības programmas 2022.-2028.gadam aktualizētā 

investīciju plāna 2023.-2025.gadam grozījumu apstiprināšanu. 

28.  Par Mārupes novada Sporta skolas dibināšanu. IZSLĒGTS NO DARBA KĀRTĪBAS. 

 

Tiek diskutēts par darba kārtības punktu Nr.28 – 

Atklāti balsojot ar 17 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa, 

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, 

Aivars Osītis, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Jānis 

Kazaks, Oļegs Sorokins), (Normunds Orleāns komitejas sēdē nepiedalās), (Andris Puide 

komitejas sēdi kavē, balsojumā  par darba kārtību nepiedalās), „pret” nav, „atturas” nav,  

Mārupes novada pašvaldības domes Finanšu komiteja nolemj: 

Punktus Nr. 17, 18, 19, 20, 26, 32 no darba kārtības izslēgt, ar piebildi, ka tie tiks skatīti 

marta komitejas sēdē. 

29.  Par Mārupes novada domes 2020.gada 4.augusta lēmuma Nr.22 “Par privātpersonu 

līdzmaksājumu par Mārupes novada Sporta centra sniegtajiem pakalpojumiem” 

atcelšanu.  

30.  Par Mārupes novada pašvaldības domes 2022.gada 30.marta lēmuma Nr.43 “Par 

privātpersonu līdzmaksājumu par Babītes Sporta kompleksa sniegtajiem 

pakalpojumiem” atcelšanu.  

31.  Par pilsētas ģerboņa izstrādes kārtību un darba grupas izveidošanu. 

32.  Par saistošo noteikumu Nr. __/2023 „Par Mārupes novada pašvaldības 2023. gada 

 budžeta apstiprināšanu” apstiprināšanu. IZSLĒGTS NO DARBA KĀRTĪBAS. 

Tiek lemts par darba kārtības punktu Nr. 33 un Nr. 34 iekļaušanu darba kārtībā -  

Atklāti balsojot ar 17 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa, 

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, 

Aivars Osītis, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Jānis 

Kazaks, Oļegs Sorokins), (Normunds Orleāns komitejas sēdē nepiedalās), (Andris Puide 

komitejas sēdi kavē, balsojumā  par darba kārtību nepiedalās), „pret” nav, „atturas” nav,  

Mārupes novada pašvaldības domes Finanšu komiteja nolemj: 

Iekļaut darba kārtībā punktus -  

33.  Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma 

naudas  un soda naudas dzēšanu. 

34.  Par pašvaldības izpilddirektora pilnvarojumu par pašvaldības budžetā ieskaitāmo 

nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas  un soda naudas dzēšanu. 

 

Komitejas priekšsēdētājs lūdz deputātu balsojumu par Finanšu komitejas darba kārtību 

kopumā. 

Atklāti balsojot ar 17 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa, 

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, 

Aivars Osītis, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Jānis 

Kazaks, Oļegs Sorokins), (Normunds Orleāns komitejas sēdē nepiedalās), (Andris Puide 
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komitejas sēdi kavē, balsojumā  par darba kārtību nepiedalās), „pret” nav, „atturas” nav,  

Mārupes novada pašvaldības domes Finanšu komiteja nolemj: 

 

1. Apstiprināt  komitejas darba kārtību. 

2. Vienojas atklāt komitejas  sēdi 

 

1. 

Par Mārupes novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāva 

izmaiņām un grozījumiem nolikumā 

Ziņo Baiba Baltiņa 

 

Atklāti balsojot ar 17 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa, 

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, 

Aivars Osītis, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Jānis 

Kazaks, Oļegs Sorokins), (Andris Puide komitejas sēdi kavē, balsojumā  par sagatavoto 

lēmumprojektu nepiedalās), „pret” nav, „atturas” nav,  Mārupes novada pašvaldības domes 

Finanšu komiteja nolemj: 

 

Iesniegt 2023.gada 28.februāra domes sēdē izskatīšanai lēmumprojektu Nr.1 sagatavotajā 

redakcijā.  

1. No Mārupes novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāva atbrīvot 

komisijas locekli Kalvi Avotiņu. 

2. Apstiprināt par Mārupes novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijā Valsts 

vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes direktora vietnieci Aivitu Zavadsku. 

3. Izteikt Nolikuma 7.1 apakšpunktu šādā redakcijā: 

“7.1. Aivita Zavadska – Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes 

direktora vietniece.” 

4. Izteikt Nolikuma 7.10 apapkšpunktu šādā redakcijā: 

“7.10. Ināra Ļebedeka – Mārupes sociālā dienesta vadītāja.” 

5. Mārupes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu 

pārvaldības nodaļai par pieņemto lēmumu paziņot atbrīvotajam un ieceltajam komisijas 

loceklim. 

6. Lēmums stājās spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 

Lēmumprojekts komitejas sēdes protokola pielikumā. 

 

Plkst. 9.45 ierodas deputāts Andris Puide, 

turpmākajos balsojumos piedalās. 

 

Nr.2 

Par Mārupes novada pašvaldības 2022.gada 28.decembra lēmuma Nr.7  

“Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Neriņas iela 15, Jaunmārupe, Mārupes 

novads, atsavināšanu un cenas apstiprināšanu” atcelšanu 

Ziņo Baiba Baltiņa 

 

Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa, 

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, 

Aivars Osītis, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Jānis 

Kazaks, Oļegs Sorokins, Andris Puide), „pret” nav, „atturas” nav,  Mārupes novada pašvaldības 

domes Finanšu komiteja nolemj: 
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Iesniegt izskatīšanai domes 2023.gada 28.februāra sēdē lēmumprojektu Nr.2 sagatavotajā 

redakcijā.  

1. Atcelt Mārupes novada pašvaldības 2022.gada 28.decembra lēmuma Nr.7 “Par pašvaldībai 

piederoša nekustamā īpašuma Neriņas iela 15, Jaunmārupe, Mārupes novads, atsavināšanu 

un cenas apstiprināšanu”. 

2. Noteikt, ka Iesniedzējas sedz izdevumus, kas radušies ar nekustamā īpašuma Neriņas iela 

15, Jaunmārupe, Mārupes novads, novērtēšanu. 

 

Lēmumprojekts komitejas sēdes protokola pielikumā. 

 

Nr.3 

Par nekustamā īpašuma Skultes iela 29, Skulte, Mārupes pagasts, Mārupes novads, 

pašvaldībai piederošo zemes domājamo daļu atsavināšanu 

Ziņo Baiba Baltiņa 

 

Atklāti balsojot ar 17 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa, 

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, 

Aivars Osītis, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Jānis 

Kazaks, Oļegs Sorokins), (Andris Puide komitejas sēdi kavē, balsojumā  par sagatavoto 

lēmumprojektu nepiedalās), „pret” nav, „atturas” nav,  Mārupes novada pašvaldības domes 

Finanšu komiteja nolemj: 

 

Iesniegt izskatīšanai domes 2023.gada 28.februāra sēdē lēmumprojektu Nr.3 sagatavotajā 

redakcijā, līdz domes sēdei precizējot lemjošās daļas 2. punktu, izsakot to sekojošā redakcijā –  

“2.Uzdot Pašvaldības īpašuma pārvaldei par atsavināšanas noteikto cenu informēt 

Nekustamā īpašuma  garāžas (garāžas Nr.122 – Nr.159) (kadastra apzīmējums 8076 001 0025 

001) īpašniekus un Pašvaldības īpašuma pārvaldes vadītājai Evitai Rozītei- Bikšei slēgt ar tiem 

pirkuma līgumus.” 

 

Lemjošā daļa: 

1. Nodot nekustamā īpašuma Skultes iela 29, Skulte, Mārupes pagasts, Mārupes novads, 

Pašvaldībai piederošās domājamās daļas no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 8076 

001 0025, atsavināšanai garāžu ēkas (garāžas Nr.122 – Nr.159) (kadastra apzīmējums 

8076 001 0025 001) īpašniekiem. 

2. Uzdot Pašvaldības īpašuma pārvaldei par atsavināšanas noteikto cenu informēt 

Nekustamā īpašuma  garāžas (garāžas Nr.122 – Nr.159) (kadastra apzīmējums 8076 001 

0025 001) īpašniekus un Pašvaldības īpašuma pārvaldes vadītājai Evitai Rozītei- Bikšei 

slēgt ar tiem pirkuma līgumus. 

3. Noteikt, ka pirkuma līgumi par atsavināšanai noteikto cenu noslēdzami viena gada laikā, 

no šī lēmuma pieņemšanas dienas. 

 

Lēmumprojekts komitejas sēdes protokola pielikumā. 

 

Nr.4 

Par nekustamā īpašuma Skultes iela 29A, Skulte, Mārupes pagasts, Mārupes novads, 

pašvaldībai piederošo zemes domājamo daļu atsavināšanu 

Ziņo Baiba Baltiņa 

 

Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa, 

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, 

Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis 
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Lībietis, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins), „pret” nav, „atturas” nav,  Mārupes novada pašvaldības 

domes Finanšu komiteja nolemj: 

 

Iesniegt izskatīšanai domes 2023.gada 28.februāra sēdē lēmumprojektu Nr.4 sagatavotajā 

redakcijā, līdz domes sēdei precizējot lemjošās daļas 2. punktu, izsakot to sekojošā redakcijā –  

“2. Uzdot Pašvaldības īpašuma pārvaldei par atsavināšanas noteikto cenu informēt 

Nekustamā īpašuma  garāžas (garāžas Nr.44 – Nr.121) (kadastra apzīmējums 8076 

001 0048 001) īpašniekus un Pašvaldības īpašuma pārvaldes vadītājai Evitai Rozītei- 

Bikšei slēgt ar tiem pirkuma līgumus.” 

 

Lemjošā daļa: 

1.  Nodot nekustamā īpašuma Skultes iela 29A, Skulte, Mārupes pagasts, Mārupes novads, 

Pašvaldībai piederošās domājamās daļas no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 8076 

001 0048, atsavināšanai garāžu ēkas (garāžas Nr.44 – Nr.121) (kadastra apzīmējums 8076 

001 0048 001) īpašniekiem. 

2.  Uzdot Pašvaldības īpašuma pārvaldei par atsavināšanas noteikto cenu informēt 

Nekustamā īpašuma  garāžas (garāžas Nr.44 – Nr.121) (kadastra apzīmējums 8076 001 

0048 001) īpašniekus un Pašvaldības īpašuma pārvaldes vadītājai Evitai Rozītei- Bikšei 

slēgt ar tiem pirkuma līgumus. 

3.  Noteikt, ka pirkuma līgumi par atsavināšanai noteikto cenu noslēdzami viena gada laikā, 

no šī lēmuma pieņemšanas dienas. 

 

Lēmumprojekts komitejas sēdes protokola pielikumā. 

 

Nr.5 

Par nekustamā īpašuma Mazcenu aleja 5c, Jaunmārupe, Mārupes pagasts, Mārupes 

novads, pašvaldībai piederošo zemes domājamo daļu atsavināšanu 

Ziņo Baiba Baltiņa 

 

Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa, 

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, 

Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis 

Lībietis, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins), „pret” nav, „atturas” nav,  Mārupes novada pašvaldības 

domes Finanšu komiteja nolemj: 

 

Iesniegt 2023.gada 28.februāra domes sēdē izskatīšanai lēmumprojektu Nr.5 sagatavotajā 

redakcijā, līdz domes sēdei precizējot lemjošās daļas 2. punktu, izsakot to sekojošā redakcijā –  

“2. Uzdot Pašvaldības īpašuma pārvaldei par atsavināšanas noteikto cenu informēt 

Nekustamā īpašuma  garāžu kompleksa  (kadastra apzīmējums 8076 011 0799 001) 

īpašniekus un Pašvaldības īpašuma pārvaldes vadītājai Evitai Rozītei- Bikšei slēgt ar 

tiem pirkuma līgumus.” 

 

Lemjošā daļa: 

1.  Nodot nekustamā īpašuma Mazcenu aleja 5c, Jaunmārupe, Mārupes pagasts, Mārupes 

novads, Pašvaldībai piederošās domājamās daļas no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 

8076 011 0799, atsavināšanai garāžu kompleksa  (kadastra apzīmējums 8076 011 0799 

001) īpašniekiem. 

2.  Uzdot Pašvaldības īpašuma pārvaldei par atsavināšanas noteikto cenu informēt 

Nekustamā īpašuma  garāžu kompleksa  (kadastra apzīmējums 8076 011 0799 001) 

īpašniekus un Pašvaldības īpašuma pārvaldes vadītājai Evitai Rozītei- Bikšei slēgt ar tiem 

pirkuma līgumus. 
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3.  Noteikt, ka pirkuma līgumi par atsavināšanai noteikto cenu noslēdzami viena gada laikā, 

no šī lēmuma pieņemšanas dienas. 

 

Lēmumprojekts komitejas sēdes protokola pielikumā. 

 

Nr.6 

Par grozījumiem 2021.gada 29.septembra Mārupes novada pašvaldības domes lēmumā 

Nr.34 (sēdes protokols Nr.11) “Par valsts vietējā autoceļa V24 “Pievedceļš Mārupes zvēru 

fermai” bezatlīdzības pārņemšanu Mārupes novada pašvaldības īpašumā” 

Ziņo Baiba Baltiņa 

 

Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa, 

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, 

Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis 

Lībietis, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins), „pret” nav, „atturas” nav,  Mārupes novada pašvaldības 

domes Finanšu komiteja nolemj: 

 

Iesniegt 2023.gada 28.februāra domes sēdē izskatīšanai lēmumprojektu Nr.6 sagatavotajā 

redakcijā. 

 

1. Izteikt Mārupes novada pašvaldības lēmuma 2021.gada 29.septembra lēmuma Nr.34 sēdes 

protokols Nr.11) “Par valsts vietējā autoceļa V24 “Pievedceļš Mārupes zvēru fermai” 

bezatlīdzības pārņemšanu Mārupes novada pašvaldības īpašumā” 1.punktu, šādā redakcijā: 

“1.  Pārņemt bez atlīdzības valstij piederošo nekustamo īpašumu valsts vietējo autoceļu V24 

“Pievedceļš Mārupes zvēru fermai, km 0,000-0,580 Mārupes pagastā, Mārupes novadā” 

(nekustamā īpašuma kadastra Nr. 80760120143) – zemes vienību (zemes vienības kadastra 

apzīmējums 80760120143) 1,02 ha platībā un uz tās izbūvēto komplekso inženierbūvi “V24 

Pievedceļš Mārupes zvēru fermai” (būves kadastra apzīmējums 80760120143001)”. 

2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram nodrošināt kontroli par lēmuma 

izpildi. 

3. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai pieņemto lēmumu 

nosūtīt VSIA “Latvijas Valsts ceļi”.” 

 

Lēmumprojekts komitejas sēdes protokola pielikumā. 

 

Nr.7 

Par zemes vienības daļas pieņemšanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā autobusa 

pieturas “Pilotu skola” ierīkošanai Skultē, Mārupes pagastā, Mārupes novada 

Ziņo Laura Cine 

Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa, 

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, 

Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis 

Lībietis, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins), „pret” nav, „atturas” nav,  Mārupes novada pašvaldības 

domes Finanšu komiteja nolemj: 

 

Iesniegt 2023.gada 28.februāra domes sēdē izskatīšanai lēmumprojektu Nr.7 sagatavotajā 

redakcijā.  

1. Mārupes novada pašvaldībai slēgt līgumu ar Valsts akciju sabiedrību 

“STARPTAUTISKĀ LIDOSTA “RĪGA””, reģistrācijas Nr. 40003028055, par zemes 

vienības Skultē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, kadastra apzīmējums 8076 002 

0086, daļas 1500 m2 platībā, pieņemšanu bezatlīdzības lietošanā autoceļa V14 
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sabiedrisko autobusa pieturvietas “Pilotu skola” Skultē, Mārupes pagastā, Mārupes 

novadā, ierīkošanai (skat. pielikums), nosakot, ka: 

1.1. autobusa pieturvietas ierīkošanai noteikti 80 m2 apmērā; 

1.2. autobusa pieturvietas funkcionāli nepieciešamās piegulošās teritorijas platība 

noteikta 1420 m2 apmērā; 

1.3. pašvaldībai ir pienākums par saviem līdzekļiem, paša spēkiem veikt nodotās 

zemes vienības daļas, uz tās izvietotās autobusa pieturas, tajā esošo iekārtu un 

konstrukciju remonta darbus, apsaimniekošanu un uzturēšanu pilnīgā kārtībā 

atbilstoši attiecīgo normatīvo aktu un institūciju prasībām; 

1.4. līguma darbības termiņš ir līdz 2036.gada 30.janvārim; 

1.5. pašvaldība apmaksā zemes vienības daļas nekustamā īpašuma nodokli, saskaņā ar 

Lidostas izrakstītajiem rēķiniem. 

2.  Lēmumu noformētu ar drošu elektronisko parakstu nosūtīt Valsts akciju sabiedrībai 

“STARPTAUTISKĀ LIDOSTA “RĪGA”” uz e-pasta adresi: office@riga-airport.com. 

3.  Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektora vietniecei I.Krēmerei. 

4. Administratīvais akts, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo daļu, 

stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.   

5. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 79. panta pirmajai daļai, Administratīvais akts 

apstrīdams viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas 

Rīgas tiesu namā, Baldones ielā 1A, Rīgā, LV – 1007. 

 

Lēmumprojekts komitejas sēdes protokola pielikumā. 

Pielikums 

Mārupes novada pašvaldības domes  

28.02.2023. lēmumam Nr.____ 

(sēdes protokols Nr. __) 

 

Autobusa pieturvietas izvietojuma grafiskā shēma 

 

 

 

 

 

mailto:office@riga-airport.com
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Nr.8 

Par medību tiesību nodošanu un līguma slēgšanu ar biedrību “Mednieku klubs “Tīreļi”” 

Ziņo Jānis Buza 

Atklāti balsojot ar 17 balsīm „par” (Andrejs Ence, Ilze Bērziņa, Mārtiņš Bojārs, Ira 

Dūduma, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Andris 

Puide, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Jānis 

Kazaks, Oļegs Sorokins), (Nikolajs Antipenko balsojumā nepiedalās), „pret” nav, „atturas” nav,  

Mārupes novada pašvaldības domes Finanšu komiteja nolemj: 

 

Iesniegt 2023.gada 28.februāra domes sēdē izskatīšanai lēmumprojektu Nr.8 sagatavotajā 

redakcijā.  

1.  Nodot biedrībai “Mednieku klubs “Tīreļi””, Reģ.Nr.40008067699, medību tiesības 

Mārupes novada pašvaldībai piederošajos nekustamajos īpašumos:  

1.1.  “Āriņi”, Babītes pagasts, Mārupes novads, kadastra numurs 8048 013 0059 (Rīgas 

rajona tiesas Babītes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000447541), kas 

sastāv no zemes vienības 1.5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8048 013 0059; 

1.2.  “Evelīnas”, Salas pagasts, Mārupes novads, kadastra numurs 8088 010 0089 (Rīgas 

rajona tiesas Salas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000549473), kas sastāv 

no zemes vienības 1.99 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 80880100089; 

1.3.  nekustamais īpašums ar kadastra numuru 8088 010 0046, (Babītes novada 

pašvaldības domes 24.01.2018. lēmumu “Par zemes vienību piekritību pašvaldībai”, 

protokols Nr.1, 21.§.), kas sastāv no zemes vienības 5.14 ha platībā.  

1.4.  "Sūkņu stacija "Babīte"", Babītes pagasts, Mārupes novads, kadastra numurs 8048 

002 0081 (Rīgas rajona tiesas Babītes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.100000105263), kas sastāv no zemes vienības 0.4986 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu numurs 8048 002 0081; 

1.5.  "Sūkņu stacija " Trenči "", Babītes pagasts, Mārupes novads, kadastra numurs 8048 

005 0002 (Rīgas rajona tiesas Babītes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 

100000108074), kas sastāv no zemes vienības 0.1178 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 8048 005 0002; 

1.6.  inženierbūve – Dzilnupes poldera aizsargdambja daļa ar kadastra numuru 8048 508 

0093 un kadastra apzīmējumu 8048 008 0040 007 (Rīgas rajona tiesas Babītes pagasta 

zemesgrāmatas nodalījums Nr. 100000167208), kas atrodas uz privātpersonai 

piederoša nekustamā īpašuma “Dzilnupes”, Babītes pagasts, Mārupes novads, kas 

sastāv no zemes vienības 0.4 ha platībā.  

2.  Uzdot Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Andrejam Encem slēgt līgumu 

ar biedrību “Mednieku klubs “Tīreļi””, Reģ.Nr.40008067699, par medību tiesību nodošanu 

uz noteiktu laiku – 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar pielikumu.  

 

Lēmumprojekts komitejas sēdes protokola pielikumā. 

 

Nr.9 

Par Mārupes novada pašvaldības 2021.gada 9.decembra ārkārtas sēdes Nr.15 lēmuma 

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

projekta “Biroja ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas  

pasākumi Viršu ielā 6, Tīrainē” ietvaros” atcelšanu 

Ziņo Laima Levanoviča 

 

Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa, 

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, 

Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins), 
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(Ivars Punculis, Andris Puide, Aivars Osītis balsojumā nepiedalās), „pret” nav, „atturas” nav,  

Mārupes novada pašvaldības domes Finanšu komiteja nolemj: 

 

Iesniegt 2023.gada 28.februāra domes sēdē izskatīšanai lēmumprojektu Nr.9 sagatavotajā 

redakcijā.  

 

1. Neatbalstīt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Mārupes komunālie pakalpojumi” dalību 

Darbības programmā “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa 

“Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes 

paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības 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”. 

2. Ar šā lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Mārupes novada pašvaldības domes 2021.gada 

9.decembra lēmums Nr.1 (domes ārkārtas sēdes protokola Nr.15 pielikums) par pašvaldības 

atbalstu SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi” dalībai ERAF projekta “Biroja ēkas 

energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Viršu ielā 6, Tīrainē” ietvaros. 

3. Uzdot Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai par pieņemto 

lēmumu informēt Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Mārupes komunālie pakalpojumi”. 

 

Lēmumprojekts komitejas sēdes protokola pielikumā. 

 

Nr.10 

Par galvojuma sniegšanu SIA “BABĪTES SILTUMS” aizņēmumam Beberu ciema un 

Priežciema dzeramā ūdens apgādes sistēmu savienojuma izbūvei, Babītes pagastā, 

Mārupes novadā 

Ziņo Laima Levanoviča 

 

Atklāti balsojot ar 17 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa, 

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, 

Aivars Osītis, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Jānis 

Kazaks, Oļegs Sorokins), „pret” nav, „atturas” 1 (Andris Puide),  Mārupes novada pašvaldības 

domes Finanšu komiteja nolemj:  

 

Iesniegt 2023.gada 28.februāra domes sēdē izskatīšanai lēmumprojektu Nr.10 sagatavotajā 

redakcijā.  

 

Uzdod Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājam iesniegt galvojuma 

pieteikumu Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei, saskaņā ar 

normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā nodrošina informācijas apriti izmantojot Valsts kases 

nodrošinātos e-pakalpojumus, un pēc Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un 

pārraudzības padomes pozitīva lēmuma saņemšanas slēgt galvojuma līgumu ar Valsts kasi, 

ievērojot šādus nosacījumus:  

 

1. SIA “BABĪTES SILTUMS”, reģistrācijas Nr. 40003145751, ir 100% Mārupes novada 

pašvaldības kapitālsabiedrība; 

2. Galvotā aizņēmuma aizdevējs – Valsts kase; 

3. Galvotā aizņēmuma mērķis – Beberu ciema un Priežciema dzeramā ūdens apgādes sistēmu 

savienojuma izbūve, Babītes pagastā, Mārupes novadā; 

4. Galvotā aizņēmuma apmērs un procentu likme – 40796,00 EUR (četrdesmit tūkstoši 

septiņi simti deviņdesmit seši euro, 00 centi), fiksētā likme 4.682%; 

5. Galvotā aizņēmuma atmaksas termiņš – 20 gadi; 

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ViewProcurement/90213
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ViewProcurement/90213
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6. Galvotā aizņēmuma pamatsummas atliktais termiņš – 12 mēneši; 

7. Galvotā aizņēmuma atmaksāšanas garantijas – Mārupes novada pašvaldība garantē ar 

savu budžetu.  

 

Lēmumprojekts komitejas sēdes protokola pielikumā. 

 

Nr.11 

Par saistošo noteikumu Nr. ___/2023 

“Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Mārupes novadā” apstiprināšanu 

Ziņo Linda Liepiņa 

 

Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa, 

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, 

Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Oļegs Sorokins), 

(Andris Puide no sēdes telpas uz brīdi izgājis, balsojumā  par sagatavoto lēmumprojektu 

nepiedalās), „pret” nav, „atturas” 2 (Aivars Osītis, Jānis Kazaks),  Mārupes novada pašvaldības 

domes Finanšu komiteja nolemj: 

 

Iesniegt 2023.gada 28.februāra domes sēdē izskatīšanai lēmumprojektu Nr.11 sagatavotajā 

redakcijā.  

 

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

veicināšanai  Mārupes novadā ” saskaņā ar  pielikumu. 

2.  Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai saistošos 

noteikumus Nr. __/2023  “Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Mārupes novadā” 

nosūtīt publicēšanai oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. 

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

novadā” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas. 

 

Lēmumprojekts komitejas sēdes protokola pielikumā. 

 

PROJEKTS 

 

Mārupes novada pašvaldības domes 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. ___/2023 

Mārupē 
 

 

Apstiprināti ar Mārupes novada pašvaldības domes 

2023. gada  __.februāra lēmumu Nr__ 

(sēdes protokols Nr.___)  

 

Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Mārupes novadā 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Mārupes novada pašvaldības dome (turpmāk – 

Dome) piešķir Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) finansiālu atbalstu sporta 

organizāciju darbības nodrošināšanai, sportistu dalībai sporta sacensībās un treniņnometnēs, un 

atbalstu amatieru komandām un fizisko personu apvienībām veselīga dzīvesveida veicināšanai, 

sportistu, sporta komandu un sporta organizāciju godināšanu par sasniegumiem sportā. 
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2. Saistošo noteikumu mērķis ir veicināt Mārupes novada iedzīvotāju iesaistīšanos sportiskās 

aktivitātēs, veselīgu dzīvesveidu, sportistu rezultātu izaugsmi, popularizēt sporta veidus, kā arī 

sekmēt sporta organizāciju veidošanos un darbību Mārupes novadā. 

 

3. Saistošajos noteikumos lietotie termini: 

3.1. Pretendents - juridiska vai fiziska persona, kura saskaņā ar saistošajiem noteikumiem 

ir iesniegusi pieteikumu atbalsta saņemšanai. 

3.2. Sportists – individuālais sportists vai komandas atsevišķs dalībnieks, kurš sasniedzis 

septiņu gadu vecumu, un nodarbojas ar sportu ar mērķi gūt panākumus individuāli vai 

komandas sastāvā. 

3.3. Amatieru komanda –  fizisko personu organizēta grupa, kurai ir nosaukums un kura 

uz regulāras sadarbības pamata pēc vienotiem principiem piedalās treniņprocesos un 

amatieru sacensībās vienā sporta veidā ar mērķi gūt tajā panākumus;  

3.4. Fizisko personu apvienība – fizisko personu grupa, kas nodarbojas ar fiziskām 

aktivitātēm. 

3.5. Olimpiskais sporta veids – sporta veids, kas ir iekļauts Vasaras vai  Ziemas 

Olimpisko spēļu programmā saskaņā ar biedrības „Latvijas Olimpiskā komiteja” 

sniegto informāciju uz pieteikuma iesniegšanas dienu, tai skaitā arī paraolimpiskie 

sporta veidi.  

3.6. Vietējās nozīmes sporta sacensības – pasākums labāko sportistu vai komandu 

noteikšanai, kurš atbilstoši sacensību norises noteikumiem un nolikumam noris:  

3.6.1. vienas pašvaldības administratīvajā teritorijā vai  

3.6.2. kurā piedalās sportisti no vairāku pašvaldību administratīvajām teritorijām, un 

ne mazāk kā 50% sportistu pārstāv vienas pašvaldības administratīvo teritoriju, 

vai 

3.6.3. kurā piedalās sportisti no vairāku pašvaldību administratīvajām teritorijām, un 

komandu vai individuālo sportistu skaits attiecīgajās sacensībās ir mazāks par 6 

attiecīgajā vecuma grupā, svaru kategorijā u. c. saskaņā ar protokolu, vai  

3.6.4. kurš neatbilst valsts nozīmes sporta sacensību pazīmēm saskaņā ar 3.7.punktu. 

3.7. Valsts nozīmes sporta sacensības – pasākums labāko sportistu vai komandu noteikšanai, 

kurš atbilstoši sporta federācijas apstiprinātiem sacensību norises noteikumiem un sacensību 

organizētāju apstiprinātam nolikumam: 

3.7.1. ir apzīmēts kā Latvijas čempionāts, Latvijas kauss, Latvijas atklātais čempionāts, vai 

3.7.2. kurā piedalās sportisti no vairāku pašvaldību administratīvajām teritorijām, un 

komandu vai individuālo sportistu skaits ir ne mazāks  kā 6 attiecīgā vecuma grupā, 

svaru kategorijā u. c. saskaņā ar protokolu, pie tam ne vairāk kā 50% sportistu 

(komandu) pārstāv vienas pašvaldības administratīvo teritoriju. 

3.8. Starptautiskās nozīmes sacensības - pasākums labāko sportistu vai komandu noteikšanai, 

kurš noris atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sporta federācijas apstiprinātiem sacensību 

norises noteikumiem un sacensību organizētāju apstiprinātam nolikumam, un ir apzīmēts kā 

Baltijas Čempionāts – BČ, Pasaules čempionāts – PČ, Eiropas Čempionāts  - EČ,  Pasaules 

Kauss – PK, Eiropas kauss – EK. 

3.9. Pašvaldības sporta objekti – Pašvaldības īpašumā esošās sporta zāles ar palīgtelpām un 

sporta laukumi ar pieguļošo teritoriju, kur ir nepieciešamais aprīkojums un kur ir iespējams 

nodarboties ar sportu. 

3.10. Pastāvīgs sporta organizācijas apmeklētājs - fiziska persona, kura regulāri apmeklē 

sporta organizācijas nodarbības vienā sporta veidā saskaņā ar nodarbību grafiku ne mazāk kā 

vienu gadu, ieskaitot šajā laika periodā arī attaisnotus kavējumus.  

 

4. Pašvaldības finansiāla atbalsta kopējo summu Dome nosaka kārtējā gada budžetā.  

Pretendenta pieteikuma iesniegšana negarantē finansiāla atbalsta piešķiršanu. 
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II. Pašvaldības atbalsta veidi 

5. Pašvaldība sniedz šādu atbalstu: 

5.1. Finansiāls atbalsts: 

5.1.1. dalībai sporta sacensībās un treniņnometnēs; 

5.1.2. sporta organizāciju darbības nodrošināšanai. 

5.2. Atbalsts veselīga dzīvesveida veicināšanai, piešķirot tiesības izmantot Pašvaldības 

sporta objektus par samazinātu nomas maksu amatieru komandām un fizisko personu 

apvienībām.  

5.3. Sportistu, sporta komandu un sporta organizāciju godināšanai. 

 

III. Finansiāls atbalsts dalībai sporta sacensībās un treniņnometnēs 

6. Pretendēt uz finansiāla atbalsta saņemšanu var Latvijas Sporta federāciju padomes reģistrā 

iekļautas un attiecīgajā sporta veidā vai darbības jomā atzītas Latvijas nacionālās sporta veidu 

federācijas un to juridiskie biedri (turpmāk – Sporta organizācija), ko pārstāv sportists, ja: 

6.1. viņa dzīvesvieta deklarēta Mārupes novada administratīvajā teritorijā ne mazāk kā vienu 

gadu pirms pieteikuma iesniegšanas; 

6.2. viņš ir sasniedzis septiņu gadu vecumu; 

  

7. Finansiālu atbalstu nepiešķir Pašvaldības dibinātu sporta iestāžu izglītojamajiem, kā arī 

Pašvaldības izveidotu sporta interešu un neformālās izglītības grupu dalībniekiem. 

 

8. Sporta organizācija var pretendēt uz finansiāla atbalsta saņemšanu, ja sporta sacensības ir 

iekļautas attiecīgā sporta veida Latvijas sporta federāciju (turpmāk – Federācija) vai 

starptautisko federāciju sacensību kalendārā. 

 

9. Sporta organizācija var saņemt finansiālu atbalstu katram saistošo noteikumu prasībām 

atbilstošam  sportistam vienu reizi kalendāra gadā. 

 

10. Sporta organizācija pieprasa finansiālu atbalstu, iesniedzot Pašvaldības Centrālajā pārvaldē 

pirms plānotajām sacensībām vai treniņnometnes pieteikumu saskaņā ar 1.pielikumu un 

pievienojot sacensību protokolu kopijas un dokumentus, kas apliecina pretendenta atbilstību 

13.punkta prasībām. Finansiālu atbalstu nepiešķir par iepriekš notikušām sacensībām vai 

treniņnometni. 

 

11. Pieteikumu izskata Pašvaldības Centrālā pārvalde un nosaka piešķiramā finansiālā atbalsta 

apmēru katram pretendentam, kurš atbilst saistošo noteikumu nosacījumiem, individuāli 

saskaņā ar 5.pielikumu, izvērtējot sekojošus kritērijus:  

11.1.  nodarbošanos ar olimpisko vai neolimpisko sporta veidu; 

11.2. sasniegumus (1.-3.vieta) pēdējos 12 (divpadsmit) mēnešos pirms pieteikuma 

iesniegšanas; 

11.3. sasniegumu (1.-3.vieta) vēsturi trīs gadu periodā pirms pēdējiem 12 (divpadsmit) 

mēnešiem pirms pieteikuma iesniegšanas; 

11.4. sasniegumu līmeni Saistošo noteikumu 11.2. un 11.3. apakšpunktos norādītajos laika 

periodos katrā atsevišķi; 

11.5. Federācijas apliecinājumu, ja sportists iekļauts valsts izlases sastāvā, vai sportista 

sagatavotības līmenis atbilst kvalifikācijas prasību izpildei starptautiskās atlases 

sacensībās un dalībai sagatavošanās nometnēs, un viņš varētu tikt iekļauts 

valstsvienībā. 

 

12. Finansiālu atbalstu piešķir, pamatojoties uz pretendenta iesniegtu izdevumu aprēķinu, 

nepārsniedzot maksimāli pieļaujamo atbalsta apmēru, kas noteikts 5.pielikumā, ņemot vērā, ka: 



14 
 

12.1. netiek attiecinātas un no Pašvaldības budžeta netiek atbalstītas izmaksas, kas saistītas 

ar pretendenta ēdināšanu; 

12.2.  netiek attiecinātas un no Pašvaldības budžeta netiek atbalstītas izmaksas, kas saistītas 

ar jebkāda sporta inventāra vai aprīkojuma iegādi, maiņu, remontu u. tml.; 

12.3. daļēji tiek attiecinātas izmaksas, kas saistītas ar pretendenta naktsmītni sakarā ar 

pretendenta izbraukumu uz sacensībām vai treniņnometnēm, sedzot ne vairāk kā 

50% no aprēķinātām izmaksām; 

12.4. pilnībā tiek attiecinātas un no Pašvaldības budžeta atbalstītas izmaksas, kuras tieši ir 

saistītas ar pretendenta dalību sacensībās vai treniņnometnēs, tai skaitā, dalības 

maksa, apdrošināšana, ceļa izdevumi, licences izdevumi. 

 

13. Finansiālu atbalstu piešķir, izvērtējot šādus dokumentus:  

13.1.  pretendenta pieteikumu saskaņā ar 1.pielikumu; 

13.2.  izmaksu aprēķinu; 

13.3. pieteikumā norādīto sasniegumu apliecinošos dokumentus (diplomi, izraksti no 

protokola, sporta kluba, biedrības vai sporta skolas, federācijas vēstule un tml.) vai 

precīza norāde, kur šī informācija ir publiski pieejama tīmekļa vietnē;  

13.4. Federācijas apliecinājumu, rekomendāciju sportistam piedalīties attiecīga līmeņa 

sacensībās vai apliecinājumu par to, ka sportists iekļauts valsts izlases sastāvā vai 

sportista sagatavotības līmenis atbilst kvalifikācijas prasību izpildei starptautiskas 

atlases sacensībās un dalībai sagatavošanas treniņnometnē, un sportists varētu tikt 

iekļauts valstsvienībā. 

 

14. Ja pretendents nav iesniedzis visus nepieciešamos dokumentus saskaņā ar 13.punktu, 

iesniegtajos dokumentos nav atrodama visa lēmuma pieņemšanai nepieciešamā informācija 

saskaņā ar 12.un 13.punktu, vai ja pretendents neatbilst Saistošo noteikumu nosacījumiem, 

Pašvaldības Centrālā pārvalde par to informē pretendentu Iesniegumu likumā noteiktā kārtībā.  

 

15. Pašvaldības Centrālā pārvalde sagatavo atzinumu un iesniedz Domes Sociālo, izglītības, 

kultūras un sporta jautājumu komitejai. Lēmumu par finansiāla atbalsta piešķiršanu pieņem 

Dome. 

 

16. Finansiālu atbalstu izmaksā viena mēneša laikā pēc maksājumu attaisnojošu dokumentu 

iesniegšanas Pašvaldības Centrālajā pārvaldē. Finansiālo atbalstu izmaksā Sporta organizācijai 

saskaņā ar maksājuma dokumentiem, kas apliecina faktiskos izdevumus saistībā ar atbalstīto 

pasākumu. Ja faktiskie izdevumi ir mazāki nekā Domes lēmumā norādītie, finansiālu atbalstu 

izmaksā saskaņā ar iesniegtajiem maksājumu attaisnojošiem dokumentiem. 

 

17. Ja piešķirtā finansiāla atbalsta izmaksa nav tikusi pieprasīta līdz tekošā kalendārā gada 

beigām, Dome lemj par iepriekšējā gadā neizlietotu finansiālo atbalstu anulēšanu. Atkārtoti 

pieprasīt atcelto pašvaldības finansiālo atbalstu nav iespējams. 

 

IV. Finansiāls atbalsts sporta organizāciju darbības nodrošināšanai 

18. Pretendēt uz finansiālu atbalstu savas darbības nodrošināšanai var Sporta organizācijas, 

biedrības un klubi (turpmāk – Organizācija), kas veicina sporta attīstību Mārupes novadā, ja 

Organizācija: 

18.1. reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā un tās juridiskā adrese reģistrēta 

Mārupes novada administratīvajā teritorijā; 

18.2. kuras pamatdarbības vieta Mārupes novada administratīvajā teritorijā ir ne mazāk kā 

vienu gadu; 

18.3. nodrošina sporta aktivitātes Mārupes novada administratīvajā teritorijā ne mazāk kā 

desmit Organizācijas pastāvīgajiem apmeklētājiem, kuri vismaz vienu gadu deklarēti 
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Mārupes novada administratīvajā teritorijā. Pastāvīgs apmeklētājs saistošo noteikumu 

izpratnē ir persona, kas ne mazāk kā vienu gadu nepārtraukti apmeklē Organizācijas 

nodarbības saskaņā ar nodarbību grafiku; 

18.4. veicina Mārupes novada iedzīvotāju aktīvu brīvā laika pavadīšanu; 

18.5. veicina sporta attīstību Mārupes novadā; 

18.6. īsteno vismaz vienu licencētu profesionālās ievirzes vai interešu izglītības sporta 

programmu; 

18.7. ir pārstāvētā sporta veida federācijas biedrs;  

18.8. izpildījusi visas saistības pret Pašvaldību. 

 

19. Atbilstoši pašvaldības kārtējā gada budžeta iespējām, Organizācijas var saņemt finansiālu 

atbalstu savas darbības nodrošināšanai, nepārsniedzot 28,- EUR (divdesmit astoņi euro) mēnesī, 

uz vienu Mārupes novada administratīvajā teritorijā vismaz vienu gadu deklarēto personu, kurai 

Organizācija vismaz vienu gadu nodrošina sporta aktivitātes. 

 

20. Finansiālu atbalstu drīkst izlietot: 

20.1. treniņu telpu vai vietas un inventāra nomai; 

20.2. sporta sacensību inventāra iegādei; 

20.3. dalības maksai sacensībās; 

20.4. sportistu un komandu licencēm; 

20.5. vienotu formas tērpu izgatavošanai ar pašvaldības simboliku; 

20.6. sacensību organizēšanai; 

20.7. transporta izmaksām nokļūšanai līdz sacensību vietai un atpakaļ; 

20.8. treneru atalgojumam. 

 

21. Lai saņemtu finansiālu atbalstu Organizācijas darbības nodrošināšanai, Organizācijas 

pilnvarotais pārstāvis ne biežāk kā divas reizes gadā (par periodu no 1.janvāra līdz 31.maijam 

un no 1.jūnija līdz 31.decembrim) iesniedz Pašvaldības Centrālajā pārvaldē pieteikumu saskaņā 

ar 2.pielikumu, pievienojot: 

21.1. Organizācijā faktiski darbojošos dalībnieku sarakstu, pievienojot dalībnieku likumisko 

pārstāvju apliecinājumus par dalību Organizācijā un piekrišanu Pašvaldības 

institūcijām izmantot personas datus atbalsta pieprasīšanas mērķim (3. pielikums); 

21.2. sporta darbinieku un speciālistu sarakstu un viņu izglītību apliecinošu dokumentu 

kopijas;   

21.3. informāciju par Organizācijas rīkotajām sporta sacensībām novadā; 

21.4. informāciju par Organizācijas dalībnieku treniņprocesu norises vietu vai sporta bāzi.   

 

22. Pieteikumu izskata Pašvaldības Centrālā pārvalde un sagatavo atzinumu Domes Sociālo, 

izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejai. 

 

23. Ja pretendents nav iesniedzis visus nepieciešamos dokumentus saskaņā ar 21.punktu, 

iesniegtajos dokumentos nav atrodama visa Domes lēmuma pieņemšanai nepieciešamā 

informācija, vai ja pretendents neatbilst Saistošo noteikumu nosacījumiem, Pašvaldības 

Centrālā pārvalde par to informē pretendentu Iesniegumu likumā noteiktā kārtībā.  

 

24. Lēmumu par finansiāla atbalsta piešķiršanu Organizācijām pieņem Dome. 

  

25. Pašvaldības Centrālās pārvaldes Finanšu un grāmatvedības nodaļa pārskaita Organizācijai 

piešķirto finansiālo atbalstu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas, uz 

pieteikumā norādīto kredītiestādes kontu. 
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26. Finansiālu atbalstu nepiešķir Pašvaldības dibinātām izglītības iestādēm, kā arī par 

Organizācijas dalībniekiem, kuri apmeklē Pašvaldības Domes dibinātas izglītības iestādes 

interešu izglītības vai profesionālās ievirzes sporta programmu attiecīgajā sporta veidā. 

 

27. Par katru piešķirto finansiālo atbalstu Organizācijas darbības nodrošināšanai, Organizācija 

sešu mēnešu laikā pēc finansiāla atbalsta piešķiršanas, bet ne vēlāk kā pirms atkārtota finansiāla 

atbalsta pieprasīšanas, iesniedz Pašvaldības Centrālajā pārvaldē atskaiti (6.pielikums) un 

izdevumu attaisnojošus dokumentus. 

 

28. Ja Organizācija nav iesniegusi atskaiti un izdevumu attaisnojošus dokumentus par 

iepriekšējā periodā piešķirtu un izmaksātu finansiālu atbalstu, pieteikums par atkārtota 

finansiāla atbalsta piešķiršanu netiek izskatīts. 

 

V. Atbalsts veselīga dzīvesveida veicināšanai 

29. Atbalsta veselīga dzīvesveida veicināšanai mērķis ir veicināt Mārupes novada iedzīvotāju 

iesaistīšanos sportiskās aktivitātēs, attīstīt un izkopt to fiziskās un garīgās spējas, nodrošinot 

atbilstoši aprīkotu Pašvaldības sporta objektu pieejamību. 

 

30. Atbalsts veselīga dzīvesveida veicināšanai ir tiesību piešķiršana izmantot Pašvaldības sporta 

objektus par samazinātu nomas maksu 90% apmērā. 

 

31. Atbalstu veselīga dzīvesveida veicināšanai saņem:  

31.1. amatieru komandas; 

31.2. fizisko personu apvienības.  

 

32. Prasības pretendentam, kurš vēlas saņemt atbalstu veselīga dzīvesveida veicināšanai: 

32.1. komandā ir apvienojušies dalībnieki, no kuriem ne mazāk kā puse ir deklarēti, strādā 

vai mācās Mārupes novadā, un ja komanda pārstāv Mārupes novadu vietējās, valsts 

mēroga sacensībās un Latvijas Republiku starptautiskas nozīmes sacensībās; 

32.2. fizisko personu apvienībā ir apvienojušās vismaz 16 (sešpadsmit) fiziskas personas, no 

kurām ne mazāk kā puse ir deklarēti, strādā vai mācās Mārupes novadā.  

 

33. Tiesības izmantot Pašvaldības sporta objektus par samazinātu nomas maksu piešķir līdz 

divām reizēm nedēļā, ne vairāk kā divas stundas vienā nodarbībā tikai šādiem mērķiem: 

33.1. treniņu procesam; 

33.2. mājas spēļu organizēšanai; 

33.3. vietēja mēroga sacensību organizēšanai nekomerciālos nolūkos.  

 

34. Lai saņemtu atbalstu veselīga dzīvesveida veicināšanai, pretendents Pašvaldības Centrālajā 

pārvaldē iesniedz pieteikumu saskaņā ar 4.pielikumu, kurā iekļauj:  

34.1. Pašvaldības objekta apmeklējumam pieteikto personu sarakstu, norādot vārdu, 

uzvārdu, personas kodu; 

34.2. katras sarakstā iekļautās personas apliecinājumu  par  dalību amatieru komandā vai 

fizisko personu apvienībā un piekrišanu Pašvaldības institūcijām izmantot personas 

datus atbalsta pieprasīšanas izvērtējumam; 

34.3. tās Pašvaldības iestādes vadītāja rakstisku apliecinājumu (saskaņojumu), kuras 

pārziņā esošu sporta objektu pretendents vēlas iegūt nomā, par attiecīgā sporta 

objekta pieejamību pretendenta norādītajā laikā.  

 

35. Pieteikumu izskata Pašvaldības Centrālā pārvalde un sagatavo atzinumu Domes Sociālo, 

izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejai. 
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36. Lēmumu par atbalsta veselīga dzīvesveida veicināšanai piešķiršanu pieņem Dome. 

 

37. Domes pieņemtais lēmums tiek paziņots pretendentam un tai Pašvaldības iestādei, kuras 

pārziņā atrodas pretendentam nomas lietošanā piešķirtais sporta objekts.  

 

38. Pašvaldības iestādes vadītājs, kuras pārziņā atrodas pretendentam nomas lietošanā 

piešķirtais sporta objekts, slēdz nomas līgumu ar pretendentu saskaņā ar Domes pieņemto 

lēmumu. 

 

VI. Sportistu, sporta komandu un Organizāciju godināšana 

39. Pasākumu organizē vienu reizi kalendāra gadā. 

 

40. Pašvaldības organizētajā svinīgajā sarīkojumā "Mārupes novada sporta laureāts" (turpmāk 

– pasākums) tiek pasniegtas piemiņas balvas sportistiem, sporta komandām un Organizācijām 

par panākumiem sportā, kā arī izteikta atzinība personām, kas atbalstīja vai veicināja sporta 

attīstību Mārupes novadā. 

 

41. Balvas saņēmējus nosaka Pašvaldības konkursa "Mārupes novada sporta laureāts" nolikumā 

noteiktajā kārtībā. Nolikumu apstiprina Pašvaldības izpilddirektors. 

 

VII. Finansiāla atbalsta izlietojuma kontroles kārtība 

42. Pašvaldības Centrālā pārvalde izvērtē Organizācijas iesniegto atskaiti (6.pielikums) un tai 

pievienotos dokumentus, un finansiāla atbalsta izlietojuma atbilstību tā piešķiršanas mērķim. 

 

43. Pašvaldības Centrālajai pārvaldei ir tiesības pieprasīt papildu informāciju vai 

paskaidrojumus par piešķirtā finansiālā atbalsta izlietojumu. 

 

44.  Ja tiek konstatēts, ka finansiālais atbalsts nav izlietots atbilstoši tā piešķiršanas mērķim, nav 

izlietots vispār vai izlietots daļēji, vai saistošo noteikumu noteiktajā kārtībā nav iesniegta 

atskaite un izdevumu attaisnojumu dokumenti, Pašvaldības Centrālā pārvalde informē 

Organizāciju par pienākumu iesniegt atskaiti vai atmaksāt Pašvaldībai neizlietotu finansiālo 

atbalstu vai tā daļu.   

 

45. Ja Organizācija 44.punktā noteiktajos gadījumos neatmaksā saņemto finansiālo atbalstu, 

Pašvaldības izpilddirektors uzsāk piespiedu izpildi saskaņā ar Administratīvā procesa likumu. 

 

VIII. Noslēguma jautājumi 

46. Domes lēmumus var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.   

 

47. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā 

“Latvijas Vēstnesis”. 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs               Andrejs Ence 
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1. pielikums  

Mārupes novada pašvaldības domes 2023.gada __.februāra 

 saistošajiem noteikumiem Nr. __/2023 

"Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Mārupes novadā" 

 

Mārupes novada pašvaldībai 

  

 

Pieteikums finansiāla atbalsta saņemšanai sportista dalībai sacensībās un  

treniņnometnēs 

 

1. Informācija par Organizāciju (pretendentu) 

Nosaukums   

Juridiskā adrese   

reģ. Nr. Uzņēmumu reģistrā   

Kontaktpersona (vārds, uzvārds)   

Tālruņa numurs   

e-pasta adrese   

Korespondences adrese   

2. Informācija par sportistu 

Vārds, uzvārds   

Deklarētās dzīvesvietas adrese   

Personas kods   

vecums   

Komandas nosaukums, ja ir 

komandas atsevišķs dalībnieks 
  

3. Informācija par sacensībām vai treniņnometni 

Nosaukums   

Norises vieta    

Norises laiks   

Interneta vietnes norāde ar 

informāciju par sacensībām 
  

Organizācijas nosaukums, kas 

rīko sacensības 
  

    

4. Izdevumu tāme 

Izdevumu pozīcijas 
Kopējie izdevumi 

(EUR) 

Pieprasītais atbalsta 

apmērs (EUR) 

Ceļa izdevumi (biļetes, norādot kādam 

transporta līdzeklim) 
    

Dalības maksa sacensībās       

Naktsmītnes izdevumi     

Apdrošināšana      

Licences iegādes izdevumi     

KOPĀ:     
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5. Sportista sasniegumi (1.-3.vieta) 12 mēnešos pirms pieteikuma iesniegšanas 

Sacensību nosaukums Norises vieta datums Iegūtā vieta 

    

    

    

    

  

6. Sportista sasniegumi (1.-3.vieta) laika periodā līdz 3 gadiem pirms pēdējiem 12 

mēnešiem pirms pieteikuma iesniegšanas 

Sacensību nosaukums Norises vieta datums Iegūtā vieta 

    

    

    

    

  
 

7. Organizācijas rekvizīti 

Saņēmējs   

Bankas nosaukums   

Bankas konta numurs   

SWIFT kods   

 

Finansiāla atbalsta piešķiršanas nolūkam Mārupes novada pašvaldība veiks Jūsu norādītās 

personas datu apstrādi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr.2016/679 par 

fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti. Ar 

Mārupes novada pašvaldības datu privātuma politiku var iepazīties pašvaldības tīmekļvietnē 

www.marupe.lv   

 

Apliecinu, ka visa sniegtā informācija ir patiesa, un apņemos ievērot visas Saistošo noteikumu 

prasības. 

 

 

 

          

Amats   Paraksts   Vārds, Uzvārds 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.marupe.lv/
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2. pielikums  

Mārupes novada pašvaldības domes 2023.gada __.februāra 

 saistošajiem noteikumiem Nr. __/2023 

"Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Mārupes novadā" 

 

Mārupes novada pašvaldībai 

 

Pieteikums finansiālam atbalstam sporta organizācijas darbības nodrošināšanai 

 

1. Informācija par sporta organizāciju (pretendentu) 

Nosaukums   

Juridiskā adrese   

reģ. Nr. Uzņēmumu reģistrā   

Kontaktpersonas vārds, 

uzvārds 
  

Tālruņa numurs   

e-pasta adrese   

Korespondences adrese   

Interneta vietnes adrese     

Sporta veids   

Organizācijas apraksts, 

darbības veids 
  

    

2. Bankas rekvizīti 

Saņēmējs   

Bankas nosaukums   

Bankas konta numurs   

SWIFT kods   

 

Iepriekš piešķirtais finansiālais atbalsts sporta organizācijas darbības nodrošināšanai   

Datums 
Apmērs 

(EUR) 
Mērķis 

Atskaite par 

izlietošanu iesniegta 

(datums) 

        

 

Informācija par organizētajām sacensībām 

Sacensību nosaukums   

Norises vieta   

Norises datums   

Dalībnieku skaits   

Īss sacensību apraksts   

 

Informācija par sporta organizācijas treniņprocesu norises vietām un sporta bāzēm 

Treniņprocesa norises 

vietas, Sporta bāzes 

adrese 
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Atsauce uz 

īpašumtiesībām vai 

lietošanas tiesībām 

(ja attiecināms) 

  

Sporta bāzes apraksts   

 

Sporta organizācijā darbojošos dalībnieku saraksts   

Nr.p.

k. 
Vārds Uzvārds 

Pers.kod

s 

Deklarētā 

dzīvesvietas adrese 
Tālr. 

E-pasta 

adrese 

Datums, no 

kura darbojas 

organizācijā 

                

                

                

                

                

                

                

 

Sporta organizācijā darbojošos sporta darbinieku un speciālistu saraksts 

Nr.p.k. Vārds Uzvārds Pers.kods Tālr. un e-pasts 

Sporta speciālista 

Izglītību 

apliecinoša 

dokumenta Nr. 

            

            

            

 

Pielikumā pievienotie dokumenti:  

1. sporta organizācijas dalībnieku likumisko pārstāvju apliecinājumus par dalību sporta 

organizācijā un piekrišanu Pašvaldībai izmantot personas datus atbalsta pieprasīšanas mērķi; 

2.  sporta darbinieku un speciālistu izglītību apliecinošu dokumentu kopijas. 

 

Finansiāla atbalsta piešķiršanas nolūkam Mārupes novada pašvaldība veiks Jūsu norādīto 

personas datu apstrādi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr.2016/679 par 

fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti. Ar 

Mārupes novada pašvaldības datu privātuma politiku var iepazīties pašvaldības tīmekļvietnē 

www.marupe.lv   

 

Apliecinu, ka visa sniegtā informācija ir patiesa, un apņemos ievērot visas Saistošo noteikumu 

prasības. 

  

          

Amats   Paraksts   Vārds, Uzvārds 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.marupe.lv/
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3. pielikums  

Mārupes novada pašvaldības domes 2023.gada __.februāra 

 saistošajiem noteikumiem Nr. __/2023 

"Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Mārupes novadā" 

 

 

 

APLIECINĀJUMS 

par dalību sporta organizācijā un piekrišanu Pašvaldības institūcijām izmantot personas 

datus atbalsta pieprasīšanas mērķim 

 (aizpilda katrs dalībnieks individuāli) 

 

Sporta organizācijas nosaukums: _____________________________________ 

1. INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU 

Vārds, uzvārds   

Deklarētā dzīvesvietas adrese   

Personas kods   

Sporta organizācijas dalībnieka 

likumiskā pārstāvja Vārds, 

Uzvārds 

  

Tel.nr.   

E-pasta adrese   

 

Finansiāla atbalsta piešķiršanas nolūkam Mārupes novada pašvaldība veiks Jūsu norādīto 

personas datu apstrādi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr.2016/679 par 

fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti. Ar 

Mārupes novada pašvaldības datu privātuma politiku var iepazīties pašvaldības tīmekļvietnē 

www.marupe.lv   

 

Apliecinu, ka visa sniegtā informācija ir patiesa, un apņemos ievērot visas Saistošo noteikumu 

prasības. 

 

Datums___________________ 

 

Vārds, uzvārds________________________    Paraksts____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.marupe.lv/
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4. pielikums  

Mārupes novada pašvaldības domes 2023.gada __.februāra 

 saistošajiem noteikumiem Nr. __/2023 

"Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Mārupes novadā" 

 

Mārupes novada pašvaldībai 

  

Pieteikums pašvaldības atbalsta saņemšanai veselīga dzīvesveida veicināšanai 

 

1. Informācija par pretendentu 

Amatieru komandas nosaukums 

vai ziņas par fizisko personu 

apvienību 

  

Amatieru komandas/fizisko 

personu apvienības pārstāvja: 
  

 Vārds, uzvārds   

 Tālruņa numurs   

e-pasta adrese   

Korespondences adrese   

 

Vēlamais sporta objekts,  tā izmantošanas laiks un iestādes, kuras pārziņā atrodas 

sporta objekts, vadītāja saskaņojums 

 Sporta objekta nosaukums   

 Sporta objekta izmantošanas 

termiņš un laiks (nepārsniedzot 

2 reizes nedēļā, ne vairāk kā 2 

stundas vienā treniņā) 

  

Iestādes, kuras pārziņa atrodas 

sporta objekts, vadītāja 

saskaņojums (norādot termiņu 

un laiku) 

 

 

 

Amatieru komandas/fizisko personu apvienības sastāvs un tajā iekļauto personu 

apliecinājumi 

Nr.p.k. Vārds Uzvārds 
Personas 

kods 

Deklarētā 

dzīvesvietas adrese 

Paraksts (ja sarakstā 

iekļauta nepilngadīga 

persona, paraksta viņas 

likumiskais pārstāvis) 

 1.            

 2.            

 3.            

 4.            

 5.            

 6.            

 7.            
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Apliecinu, ka visa sniegtā informācija ir patiesa, un apņemos ievērot visas Saistošo noteikumu 

prasības. 

 

 Datums___________________ 

 

Vārds, uzvārds________________________    Paraksts____________________ 

 

 
Pašvaldības atbalsta piešķiršanas nolūkam Mārupes novada pašvaldība veiks Jūsu norādīto personu 

datu apstrādi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr.2016/679 par fizisku personu 

aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti. Ar Mārupes novada 

pašvaldības datu privātuma politiku var iepazīties pašvaldības tīmekļvietnē www.marupe.lv   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.marupe.lv/
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5. pielikums  

Mārupes novada pašvaldības domes 2023.gada __.februāra 

 saistošajiem noteikumiem Nr. __/2023 

"Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Mārupes novadā" 

 

 

PAŠVALDĪBAS FINANSĒJUMA APMĒRS SPORTISTIEM DALĪBAI SACENSĪBĀS 

UN TRENIŅNOMETNĒS 

 

Kopējo atbalsta apmēru sportistam nosaka šādā kārtībā:  

1. Saistošo noteikumu prasībām atbilstoša sportistam noteiktā bāzes atbalsta apmērs ir 150 

euro;   

2. Atbilstoši sportista sasniegumu līmenim sacensībās pēdējos 12 mēnešos, piemēro 

koeficientu;   

3. Atbilstoši kritērijiem piemēro piemaksas, tās summējot;  

4. Finansiālā atbalsta piešķiršanā tiek ievērota samērība, sportistam piešķirot līdz 720 euro 

viena kalendārā gada laikā; 

5. Kopējo finansiālā atbalsta apmēru nosaka piemērojot formulu:  

 Atbalsta apmērs = B x K + P, kur    

B – bāzes atbalsta apmērs (150 euro);  

K – koeficients  

P – piemaksas  

  

Koeficienti (tiek piemērots viens, atbalsta saņēmējam labvēlīgākais koeficients):  

Kritēriji  Koeficients, K  

Iegūta godalgota vieta (1.-3. vieta) vietējas nozīmes sacensībās pēdējos 12 

mēnešos  

2  

  

Iegūta godalgota vieta (1.-3. vieta) valsts nozīmes sacensībās pēdējos 12 

mēnešos  

2  

Iegūta godalgota vieta (1.-3. vieta) starptautiskas nozīmes sacensībās 

pēdējos 12 mēnešos  

 

 3 

  

  

Piemaksas:  

Kritēriji  Piemaksa, P  

Pārstāvēts olimpiskais sporta veids  100 euro  

Sasniegumi valsts nozīmes sacensībās (1. – 3.vieta) laika periodā līdz 3 

gadiem pirms pēdējiem  12 mēnešiem  
100 euro  

Sasniegumi starptautiskas nozīmes sacensībās (1. – 3. vieta) laika periodā 

līdz 3 gadiem pirms pēdējiem  12 mēnešiem  
200 euro  
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6. pielikums  

Mārupes novada pašvaldības domes 2023.gada __.februāra 

 saistošajiem noteikumiem Nr. __/2023 

"Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Mārupes novadā" 

 

Mārupes novada pašvaldībai 

FINANŠU ATSKAITE 

par Mārupes novada pašvaldības piešķirtā finansiālā atbalsta sporta organizācijas 

darbības nodrošināšanai izlietojumu 

 

 

Atskaites iesniedzējs: 

  

Finansējuma izlietojuma apraksts/pamatojums: 

  

  

  

  

  

Līdzekļu apmērs EUR___________ par kuriem iesniegta atskaite. 

Finansiāla atbalsta izlietojums: 

Nr. 

Attaisnojuma dokumenti 
Maksājuma 

saņēmējs 

Summa 

EUR 

Par ko 

maksāts 

EEK 

(čeki) datums 
nosaukums un 

numurs 

1.             

2.             

3.             

PAVISAM KOPĀ: ___________ EUR 

    

(summa vārdiem)   

 

Pielikumā pievienoti izdevumu attaisnojuma dokumenti: 

1. 

2. 

3. 

 

Apstiprinu, ka Mārupes novada pašvaldības piešķirtais finansiālais atbalsts tika izlietots tikai tā 

piešķiršanas mērķiem, atbilstoši pieteikumam un šai atskaitei. 

 

Iesniedzēj

s: 

          

  (vārds, uzvārds)   (paraksts)   (datums) 

 

Pārbaudīja: 

_________________/amats/   _________________/vārds, uzvārds  ______________/paraksts/ 
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Saistošo noteikumu Nr.___/2023  

“Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Mārupes novadā” paskaidrojuma raksts 

 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļa 
Norādāmā informācija  

1. Mērķis un 

nepieciešamības 

pamatojums  

Saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir veicināt Mārupes novada 

iedzīvotāju iesaistīšanos sportiskās aktivitātēs, veselīgu dzīvesveidu, 

sportistu rezultātu izaugsmi, popularizēt sporta veidus, kā arī sekmēt 

sporta organizāciju veidošanos un darbību Mārupes novadā. 

 

Pašvaldību likuma 4.panta pirmās daļas 7.punkts noteic pašvaldības 

autonomo funkciju veicināt sporta attīstību, tostarp uzturēt un attīstīt 

pašvaldības sporta bāzes, atbalstīt sportistu un sporta klubu, arī 

profesionālo sporta klubu, darbību un sniegt atbalstu sporta pasākumu 

organizēšanā, bet tā paša likuma 5.panta pirmā daļa paredz, ka 

pašvaldība savas administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var 

brīvprātīgi īstenot iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav citu 

institūciju kompetencē un šādu darbību neierobežo citi likumi. 

 

Sporta likuma 7. panta pirmās daļas 3., 5. un 6. punkts nosaka, ka 

pašvaldības, veicinot veselīgu dzīvesveidu un sporta attīstību savā 

administratīvajā teritorijā, ir tiesīgas sekmēt sporta organizāciju, tajā 

skaitā sporta klubu, veidošanos un darbību; finansēt sporta 

sacensības; finansēt licencētas sporta izglītības programmas un sporta 

pasākumus, ko īsteno to administratīvajā teritorijā esošie sporta klubi. 

 

Pašvaldības pilnvarojums izstrādāt saistošos noteikumus izriet no 

Pašvaldību likuma 44.panta otrās daļas, kas noteic, ka dome var izdot 

saistošos noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju 

un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot likumos vai Ministru 

kabineta noteikumos paredzēto funkciju izpildes kārtību. 

 

Saskaņā ar Pašvaldību likuma 4.panta otro daļu, pašvaldība 

autonomās funkcijas pilda atbilstoši ārējiem normatīvajiem aktiem un 

noslēgtajiem publisko tiesību līgumiem, līdz ar ko iespējamā 

alternatīva tiesiskā regulējuma izstrādei ir publisko tiesību līgumu 

slēgšana ar privātpersonām. Pirms šo Saistošo noteikumu izstrādes, 

Pašvaldība nodrošināja atbalsta sniegšanu sportam un veselīga 

dzīvesveida veicināšanai, pamatojoties uz saistošajiem noteikumiem 

un publisko tiesību līgumiem. Ņemot vērā pieaugošo nepieciešamību 

noteikt vispārīgu, vienotu kārtību iepriekš minētajam mērķim, 

nepieciešams izdot Mārupes novada pašvaldības saistošos 

noteikumus “Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Mārupes 

novadā”. 

  

2. Fiskālā ietekme 

uz pašvaldības 

budžetu  

Pašvaldības finansiāla atbalsta kopējo summu Dome nosaka kārtējā 

gada budžetā. Pretendenta pieteikuma iesniegšana negarantē 

finansiāla atbalsta piešķiršanu. 
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Palielināta ietekme uz budžetu nav plānota, jo Pašvaldība jau sniedz 

atbalstu sportam un veselīga dzīvesveida veicināšanai atbilstoši 

budžetā apstiprinātiem līdzekļiem. 

Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot 

jaunas Pašvaldības institūcijas, darba vietas vai paplašināt esošo 

institūciju kompetenci. 

3. Sociālā ietekme, 

ietekme uz vidi, 

iedzīvotāju 

veselību, 

uzņēmējdarbības 

vidi pašvaldības 

teritorijā, kā arī 

plānotā 

regulējuma 

ietekme uz 

konkurenci  

Sabiedrības mērķgrupas, uz kurām attiecināms Saistošo noteikumu 

tiesiskais regulējums, ir fiziskas personas, kuras nodarbojas ar sportu 

un fiziskām aktivitātēm veicinot veselīgu dzīvesveidu, un Saistošo 

noteikumu nosacījumiem atbilstošas juridiskas personas, kuras 

nodrošina sporta aktivitātes Mārupes novada administratīvajā 

teritorijā deklarētām fiziskām personām. 

 

Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums labvēlīgi ietekmēs 

mērķgrupas, jo to ieviešanai vienlaikus tiek plānota labvēlīga ietekme 

gan uz iedzīvotāju veselīga dzīvesveida, gan sporta attīstības 

veicināšanu. 

 

Noteikumu tiesiskais regulējums neradīs mērķgrupām jaunas 

tiesības, bet nodrošinās vienlīdzīgas iespējas saņemt Pašvaldības 

finansiālo atbalstu sporta aktivitāšu realizācijai, un veicinās veselīgu 

dzīvesveidu un paaugstinās novada iedzīvotāju dzīves kvalitāti. 

  

Ietekme uz vidi –  nav paredzēta. 

 

Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā - ar 

Saistošajiem noteikumiem tiks veicinātas uzņēmējdarbības 

aktivitātes, jaunu sporta klubu veidošanās un esošo sporta klubu 

attīstība un izaugsme, kā arī paaugstināta to konkurētspēja.  

4. Ietekme uz 

administratīvajā

m procedūrām 

un to izmaksām  

Saistošo noteikumu izpildi nodrošina:  

Pašvaldības Centrālā pārvalde izskata privātpersonu iesniegtos 

pieteikumus un sniedz atzinumu, pašvaldības domes Sociālo, 

izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejai. Lēmumu pieņem 

Dome.   

Domes lēmumus var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.   

Galvenie procedūras posmi un privātpersonām veicamās darbības 

noteiktas Saistošajos noteikumos. 

Administratīvo procedūru izmaksas nav paredzētas.  

5. Ietekme uz 

pašvaldības 

funkcijām un 

cilvēkresursiem  

Saistošie noteikumi izstrādāti Pašvaldību likuma 4.panta pirmās 

daļas 7.punktā noteiktajai Pašvaldības funkcijai veicināt sporta 

attīstību, tostarp uzturēt un attīstīt pašvaldības sporta bāzes, atbalstīt 

sportistu un sporta klubu, arī profesionālo sporta klubu, darbību un 

sniegt atbalstu sporta pasākumu organizēšanai. 

Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot 

jaunas Pašvaldības institūcijas, darba vietas vai paplašināt esošo 

institūciju kompetenci. 

6. Informācija par 

izpildes 

nodrošināšanu  

Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Pašvaldības Centrālā pārvalde. 

Nav paredzēta jaunu institūciju izveide, esošo likvidācija, 

reorganizācija, vai jaunu darba vietu izveide.  
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7. Prasību un 

izmaksu 

samērīgums pret 

ieguvumiem, ko 

sniedz mērķa 

sasniegšana  

Saistošie noteikumi ir piemēroti iecerētā mērķa sasniegšanas 

nodrošināšanai un paredz tikai to, kas ir vajadzīgs minētā mērķa 

sasniegšanai. 

Pašvaldības izraudzītie līdzekļi ir leģitīmi un rīcība ir atbilstoša 

augstākstāvošiem normatīviem aktiem.  

8. Izstrādes gaitā 

veiktās 

konsultācijas ar 

privātpersonām 

un institūcijām  

Saistošo noteikumu projektu izstrādājusi Pašvaldības izveidota 

speciālistu un domes deputātu darba grupa. 

Saistošo noteikumu projekta izstrādes gaitā veiktas konsultācijas ar 

privātpersonām un institūcijām: 

1. Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas Akadēmiskā doktora 

augstākās izglītības studiju programmas “Sporta zinātne” direktori 

S.Luiku; 

2. Mārupes novada sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvo padomi; 

3. Saistošo noteikumu projekts no 2023.gada 2.janvāra līdz 

16.janvārim publicēts Pašvaldības mājas lapā sabiedrības viedokļa 

noskaidrošanai. 

Saņemti šādi privātpersonu viedokļi: 

1. Divas privātpersonas izteikušas priekšlikumu samazināt sportista, 

kuram ir tiesības uz pašvaldības finansiālu atbalstu, noteikto vecumu 

no 12 (divpadsmit) gadiem uz 7 (septiņiem gadiem).  

Priekšlikums izvērtēts 2023.gada 18.janvāra Sociālo, izglītības, 

kultūras un sporta  jautājumu komitejā un nolemts grozīt Saistošo 

noteikumu projekta 3.2.punktu un 6.2.punktu, nosakot, ka sportistam 

ir tiesības saņemt  pašvaldības finansiālu atbalstu no 7 gadu vecuma. 

2. Pašvaldības atbalsta saņemšanai veselīga dzīvesveida 

veicināšanai, izteikts priekšlikums, piešķirt pašvaldības sporta 

objekta iznomāšanas laikā tiesības grozīt pašvaldības objekta 

apmeklējumam pieteikto personu sarakstu.  

Priekšlikums izvērtēts 2023.gada 18.janvāra Sociālo, izglītības, 

kultūras un sporta  jautājumu komitejā un priekšlikums noraidīts, 

ņemot vērā, ka tiesības izmantot pašvaldības sporta objektu par 

samazinātu nomas maksu tiek piešķirtas uz konkrētu sezonu, 

ievērojot Saistošo noteikumu 30.punktā noteiktos priekšnosacījumus 

un ietekmi uz administratīvajām procedūrām. 

3. Pašvaldības atbalsta saņemšanai veselīga dzīvesveida 

veicināšanai, izteikts priekšlikums vienkāršot administratīvās 

procedūras ātrākai pašvaldības domes lēmuma pieņemšanai, 

nenosakot lēmumā pašvaldības objekta izmantošanas laiku. 

Priekšlikums izvērtēts 2023.gada 18.janvāra Sociālo, izglītības, 

kultūras un sporta  jautājumu komitejā un noraidīts, jo saskaņā ar 

normatīvajiem aktiem sporta objekta pieejamība primāri 

nodrošināma vispārējās un interešu izglītības programmu 

audzēkņiem. Ja tiek konstatēta pašvaldības sporta objekta 

izmantošanas iespējamība pēc tam, kad nodrošināta telpu pieejamība 

vispārējās uz interešu izglītības programmas audzēkņiem, telpas tiek 

piedāvātas izmantošanai trešajām personām. Pašvaldības dome nevar 

pieņemt lēmumu par sporta objekta telpu nodošanu nomā, nenosakot 

to izmantošanas laiku, nepārliecinoties vai lēmums būs izpildāms. 

4. Izteikts priekšlikums svītrot Saistošo noteikumu 6.3.punktu, jo, ja 

sportists pārstāv sporta organizāciju, kas nav Mārupes novada 
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sporta organizācija, nosacījums par Mārupes novada pārstāvēšanu 

sacensībās nav izpildāms.  

Priekšlikums izvērtēts 2023.gada 18.janvāra Sociālo, izglītības, 

kultūras un sporta  jautājumu komitejā un nolemts svītrot Saistošo 

noteikumu projekta 6.3.punktu. 

5. Izteikts priekšlikums precizēt Saistošo noteikumu projekta IV. 

nodaļu “Finansiāls atbalsts sporta organizāciju darbības 

nodrošināšanai”, precizējot, vai ir finansiāls atbalsts ir attiecināms 

arī uz pašvaldības dibinātu iestāžu izglītojamiem.  

Priekšlikums izvērtēts 2023.gada 18.janvāra Sociālo, izglītības, 

kultūras un sporta  jautājumu komitejā, un pieņemts lēmums precizēt 

Saistošo noteikumu projekta 26.punktu.  

  

Pašvaldības domes priekšsēdētājs               Andrejs Ence 

 

Nr.12 

Par Mārupes novada Būvvaldes 2022.gada 12.decembra lēmuma Nr.____ „Par 

izmaiņu projekta Dzīvojamās mājas jaunbūve Bebru iela 5, Mārupes novads, 

noraidīšanu” apstrīdēšanas iesniegumu 

Ziņo Laura Cine. 

 

Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa, Ira 

Dūduma, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Guntis 

Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks, Oļegs 

Sorokins), (Mārtiņš Bojārs balsojumā nepiedalās), „pret” nav, „atturas” 1 (Andris Puide),  

Mārupes novada pašvaldības domes Finanšu komiteja nolemj: 

 

Iesniegt 2023.gada 28.februāra domes sēdē izskatīšanai lēmumprojektu Nr.12 sagatavotajā 

redakcijā.  

Atstāt negrozītu Mārupes novada Būvvaldes 2022.gada 12.decembra lēmumu Nr. ___ 

„Par izmaiņu projekta Dzīvojamās mājas jaunbūve Bebru iela 5, Mārupes novada noraidīšanu”. 

 
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. 

Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. 

Saskaņā ar Paziņošanas likuma 9.panta otru daļu šis lēmums uzskatāms par paziņotu otrajā darba dienā 

pēc tā nosūtīšanas. 

 

Lēmumprojekts komitejas sēdes protokola pielikumā. 

 

Nr.13 

Par Mārupes novada Būvvaldes 2022.gada 7.decembra lēmuma  

Nr. ___„Labot ģenplānu” apstrīdēšanas iesniegumu 

Ziņo Laura Cine 

 

Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa, 

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, 

Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Oļegs Sorokins, 

Andris Puide), „pret” nav, „atturas” 2 (Jānis Kazaks, Valdis Kārkliņš),  Mārupes novada 

pašvaldības domes Finanšu komiteja nolemj: 
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Iesniegt 2023.gada 28.februāra domes sēdē izskatīšanai lēmumprojektu Nr.13 sagatavotajā 

redakcijā.  

1. Atcelt Mārupes novada Būvvaldes 2022.gada 7.decembra lēmumu Nr. ___ „Labot 

ģenplānu”; 

2. Uzdot Mārupes novada Būvvaldei viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas 

pieņemt jaunu lēmumu ar tiesību normām atbilstošu pamatojumu. 

 

Lēmumprojekts komitejas sēdes protokola pielikumā. 

 

Nr.14 

Par Mārupes novada Būvvaldes 2022.gada 9.novembra izpildrīkojuma par 

piespiedu naudas uzlikšanu Nr. ___apstrīdēšanas iesniegumu 

Ziņo Laura Cine 

 

Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa, Ira 

Dūduma, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Guntis 

Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks, Oļegs 

Sorokins), (Mārtiņš Bojārs balsojumā nepiedalās), „pret” nav, „atturas” 1 (Andris Puide),  

Mārupes novada pašvaldības domes Finanšu komiteja nolemj: 

 

Iesniegt 2023.gada 28.februāra domes sēdē izskatīšanai lēmumprojektu Nr.14 

sagatavotajā redakcijā.  

1.  Atcelt Mārupes novada Būvvaldes 2022.gada 2.novembra izpildrīkojumu Nr. ___par 

piespiedu naudas uzlikšanu. 

2.  Lēmums nav pārsūdzams. 

 

Lēmumprojekts komitejas sēdes protokola pielikumā. 

 

Nr.15 

Par Mārupes novada Būvvaldes 2022.gada 9.novembra izpildrīkojuma par 

piespiedu naudas uzlikšanu Nr. ___apstrīdēšanas iesniegumu 

Ziņo Laura Cine 

 

Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa, Ira 

Dūduma, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Guntis Ruskis, Uģis 

Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins), (Mārtiņš 

Bojārs balsojumā nepiedalās), „pret” nav, „atturas” 2 (Andris Puide, Aivars Osītis),  Mārupes 

novada pašvaldības domes Finanšu komiteja nolemj: 

 

Iesniegt 2023.gada 28.februāra domes sēdē izskatīšanai lēmumprojektu Nr.15 

sagatavotajā redakcijā.  

1. Atcelt Mārupes novada Būvvaldes 2022.gada 29.novembra izpildrīkojumu Nr. ___par 

piespiedu naudas uzlikšanu. 

2. Lēmums nav pārsūdzams. 

 

Lēmumprojekts komitejas sēdes protokola pielikumā. 

 

Nr.16 

Par sabiebrības ar ierobežotu atbildību “Piche” iesniegumu  

Ziņo Inga Krūmiņa 

Debatēs piedalās deputāti Andris Puide, Oļegs Sorokins, Aivars Osītis, Jānis Lībietis, Valdis 

Kārkliņš, Guntis Ruskis, Dace Štrodaha, Ilze Bērziņa. 
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Uz jautājuma izskatīšanu ieradušās ieinteresētās  personas  Pēteris Senkāns un Arnis Priediņš, 

piedalās debatēs. 

Savu skaidrojumu sniedz Attīstības nodaļas vadītāja p.i. Dace Žīgure. 

 

Atklāti balsojot ar 12 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Mārtiņš Bojārs, 

Ira Dūduma, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Uģis Šteinbergs, 

Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis), „pret” 4 (Ilze Bērziņa, Guntis Ruskis, Jānis Kazaks, 

Aivars Osītis), „atturas” 2 (Oļegs Sorokins, Andris Puide),  Mārupes novada pašvaldības domes 

Finanšu komiteja nolemj: 

 

Iesniegt 2023.gada 28.februāra domes sēdē izskatīšanai lēmumprojektu Nr.16 

sagatavotajā redakcijā.  

1.  Noraidīt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Piche”, vienotais reģistrācijas numurs 

40003743883, pieteikumu par nemantiskā kaitējuma EUR 100, – (viens simts) apmērā 

atlīdzināšanu.  

2.  Uzdot Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai šo lēmumu 

nosūtīt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Piche”, vienotais reģistrācijas numurs 

40003743883. 

3.  Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta pirmo un otro daļu un 

79.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas 

Administratīvajā rajona tiesā. 

Lēmumprojekts komitejas sēdes protokola pielikumā. 

 

Tiek izsludināts komitejas sēdes pārtraukums  

no plkst.11.00 līdz plkst. 11.10. 

 

Nr.17 

Par saistošo noteikumu Nr. ___/2023 

 “Mārupes novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu 

Ziņo Inga Krūmiņa 

 

Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa, 

Mārtiņš Bojārs, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Aivars Osītis, Guntis Ruskis, Uģis 

Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins, Andris 

Puide), „pret” nav, „atturas” 2 (Ira Dūduma, Jānis Lagzdkalns),  Mārupes novada pašvaldības 

domes Finanšu komiteja nolemj: 

 

Neiesniegt 2023.gada 28.februāra domes sēdē izskatīšanai lēmumprojektu Nr.17 

sagatavotajā redakcijā, atliekot jautājuma izvērtēšanu līdz nākamā mēneša komitejas sēdei. 

 

Nr.18 

Par saistošo noteikumu Nr. ___/2023 

“Mārupes novada pašvaldības darba reglaments” apstiprināšanu 

Ziņo Inga Krūmiņa 

 

Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa, 

Mārtiņš Bojārs, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Aivars Osītis, Guntis Ruskis, Uģis 

Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins, Andris 

Puide), „pret” nav, „atturas” 1 (Ira Dūduma, Jānis Lagzdkalns),  Mārupes novada pašvaldības 

domes Finanšu komiteja nolemj: 
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Neiesniegt 2023.gada 28.februāra domes sēdē izskatīšanai lēmumprojektu Nr.18 

sagatavotajā redakcijā, atliekot jautājuma izvērtēšanu līdz nākamā mēneša komitejas sēdei. 

 

Nr.19 

Par Centrālās pārvaldes kompetenci un nolikuma apstiprināšanu 

Ziņo Elfa Sloceniece 

 

Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa, 

Mārtiņš Bojārs, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Aivars Osītis, Guntis Ruskis, Uģis 

Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins, Andris 

Puide), „pret” nav, „atturas” 2 (Ira Dūduma, Jānis Lagzdkalns),  Mārupes novada pašvaldības 

domes Finanšu komiteja nolemj: 

 

Neiesniegt 2023.gada 28.februāra domes sēdē izskatīšanai lēmumprojektu Nr.19 

sagatavotajā redakcijā, atliekot jautājuma izvērtēšanu līdz nākamā mēneša komitejas sēdei. 

 

Nr.20 

Par Attīstības un plānošanas pārvaldes izveidi un nolikuma pieņemšanu   

Ziņo Ilze Krēmere 

 

Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa, 

Mārtiņš Bojārs, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Aivars Osītis, Guntis Ruskis, Uģis 

Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins, Andris 

Puide), „pret” nav, „atturas” 2 (Ira Dūduma, Jānis Lagzdkalns),  Mārupes novada pašvaldības 

domes Finanšu komiteja nolemj: 

 

Neiesniegt 2023.gada 28.februāra domes sēdē izskatīšanai lēmumprojektu Nr.20 

sagatavotajā redakcijā, atliekot jautājuma izvērtēšanu līdz nākamā mēneša komitejas sēdei. 

 

Andrejs Ence sēdes telpu atstāj, sakarā ar nepieciešamību piedalīties sanāksmē Rīgā, 

lūdzot turpināt komitejas sēdi vadīt otrajam vietniekam Valdim Kārkliņam) 

 

Nr.21 

Par Pašvaldības īpašuma pārvaldes nolikumu apstiprināšanu 

Ziņo E.Rozīte - Bikše 

 

Atklāti balsojot ar 17 balsīm „par” (Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa, Mārtiņš Bojārs, Ira 

Dūduma, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Guntis 

Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks, Oļegs 

Sorokins, Andris Puide), „pret” nav, „atturas” nav,  Mārupes novada pašvaldības domes 

Finanšu komiteja nolemj: 

 

Iesniegt 2023.gada 28.februāra domes sēdē izskatīšanai lēmumprojektu Nr.21 

sagatavotajā redakcijā.  

 

1.     Apstiprināt Pašvaldības īpašumu pārvaldes nolikumu saskaņā ar šī lēmuma pielikumu. 

2.     Uzdot Mārupes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Sabiedrības iesaistes un 

mārketinga nodaļai Pašvaldības īpašumu pārvaldes nolikumu ievietot pašvaldības 

mājaslapā. 

 

 Lēmumprojekts un nolikuma projekts komitejas sēdes protokola pielikumā. 
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Nr.22 

Par grozījumiem Mārupes novada pašvaldības 2022.gada 24.augusta  

(sēdes protokols Nr.17), lēmumā Nr.39 par Mārupes novada pašvaldības 

iestāžu amata vietu sarakstu apstiprināšanu 

Ziņo Anete Freimane 

 

Atklāti balsojot ar 17 balsīm „par” (Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa, Mārtiņš Bojārs, Ira 

Dūduma, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Guntis 

Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks, Oļegs 

Sorokins, Andris Puide), „pret” nav, „atturas” nav,  Mārupes novada pašvaldības domes 

Finanšu komiteja nolemj: 

 

Iesniegt 2023.gada 28.februāra domes sēdē izskatīšanai lēmumprojektu Nr.22 

sagatavotajā redakcijā, līdz domes sēdei precizējot lēmumprojekta lemjošo daļu, izslēdzot 

punktus 

1.1.  izteikt 1.1.punktu šādā redakcijā: 

“1.1. Centrālā pārvalde (1.pielikums);” 

1.2.  izteikt 1.pielikumu jaunā redakcijā (Centrālās pārvaldes amatu saraksts);  

1.3.  izslēgt 1.2.punktu un 1.3.punktu; 

1.6.   papildināt  lēmumu ar 1.16.punktu šādā redakcijā: 

“1.16. Attīstības un plānošanas pārvalde (16.pielikums).” 

1.7.  papildināt lēmumu ar 16.pielikumu. 

 

Lemjošā daļa: 

1.  Izdarīt Mārupes novada pašvaldības domes 2022.gada 24.augusta lēmumā Nr.39 (sēdes 

protokols Nr.17) šādus grozījumus: 

 

1.1.  izteikt 6.pielikumu jaunā redakcijā (Pašvaldības īpašumu pārvaldes amatu 

saraksts); 

1.2.  izteikt  13.pielikuma (Mārupes pašvaldības policija) 8.punktu šādā redakcijā:  

8 Administratīvais 

inspektors 

2 28.3.Privātpersonu 

kontrole 

III 8. 3341 07 

2.  Lēmums stājas spēkā 2023.gada 1.martā. 

3.  Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai konsolidēt 2022.gada 24.augusta (sēdes 

protokols Nr.17), lēmumu Nr.39 un tā pielikumus. 

 

Lēmumprojekts komitejas sēdes protokola pielikumā. 

 

Nr.23 

Par grozījumiem Mārupes novada pašvaldības domes 2022.gada 24.augusta lēmumā 

Nr.40 (sēdes protokols Nr.17) 

“Par Mārupes novada pašvaldības izglītības iestāžu amata vietu sarakstu apstiprināšanu” 

Ziņo Anete Freimane 

 

Atklāti balsojot ar 17 balsīm „par” (Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa, Mārtiņš Bojārs, Ira 

Dūduma, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Guntis 

Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks, Oļegs 

Sorokins, Andris Puide), „pret” nav, „atturas” nav,  Mārupes novada pašvaldības domes 

Finanšu komiteja nolemj: 
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Iesniegt 2023.gada 28.februāra domes sēdē izskatīšanai lēmumprojektu Nr.23 sagatavotajā 

redakcijā.  

1. Izdarīt Mārupes novada pašvaldības domes 2022.gada 24.augusta lēmumā Nr.40 

(sēdes protokols Nr.17) šādus grozījumus: 

1.1. izteikt 2.pielikuma (Mārupes pamatskola) 11.punktu un 19.punktu šādā 

redakcijā: 

Nr. 

p.k. 
Amats 

Vienādo 

amata 

vietu 

skaits 

Amata saime/apakšsaime 
Amata 

līmenis 

Amata 

mēnešalgu 

grupa 

Profesijas 

kods 

11 
Skolotājs 

logopēds* 
4    2352 01 

19 Skolotāja palīgs 18 
33.Pedagoģiskās darbības 

atbalsts 
I 4. 5312 01 

 

1.2. izteikt 9.pielikuma (Mārupes mūzikas un mākslas skola) 8.punktu un 9.punktu 

šādā redakcijā: 

Nr. 

p.k

. 

Amats 

Vienādo 

amata 

vietu 

skaits 

Amata saime/apakšsaime 
Amata 

līmenis 

Amata 

mēnešalgu 

grupa 

Profesijas 

kods 

8 Ēkas dežurants 3 4.Apsardz un uzraudzība  IA 3. 9629 05 

9 Apkopējs 6 
16.Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
II 2. 9112 01 

 

1.3. papildināt 9.pielikumu ar 11.punktu šādā redakcijā: 

11 

Direktora 

vietnieks 

saimnieciskajā 

jomā 

1 3.Apsaimniekošana IV 9. 1112 37 

   

1.4. grozīt 13.pielikuma (Babītes pirmsskolas izglītības iestāde) 8.punktu, šādā 

redakcijā: 
8 Saimniecības pārzinis 0,8 3.Apsaimniekošana II 7. 5151 11 

   

1.5.svītrot 14.pielikuma (Pirmsskolas izglītības iestāde “Saimīte”) 10.punktu.  

 

1.6.papildināt 14.pielikumu ar 17.punktu, šādā redakcijā:  
10 Saimniecības pārzinis 1 3.Apsaimniekošana II 7. 5151 11 

  

2. Lēmuma stājas spēkā 2023.gada 1.martā. 

3. Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai konsolidēt 2022.gada 24.augusta 

lēmumu Nr.40 (sēdes protokols Nr.17). 

 

Lēmumprojekts komitejas sēdes protokola pielikumā. 

 

Nr.24 

Par Mārupes novada pašvaldības darba samaksas  

un sociālo garantiju noteikumu apstiprināšanu 

Ziņo Anete Freimane 

 

Atklāti balsojot ar 17 balsīm „par” (Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa, Mārtiņš Bojārs, Ira 

Dūduma, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Guntis 

Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks, Oļegs 
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Sorokins, Andris Puide), „pret” nav, „atturas” nav,  Mārupes novada pašvaldības domes 

Finanšu komiteja nolemj: 

 

Iesniegt 2023.gada 28.februāra domes sēdē izskatīšanai lēmumprojektu Nr.24 

sagatavotajā redakcijā.  

1. Apstiprināt Mārupes novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju noteikumus 

saskaņā ar pielikumu.  

2.  Ar šo noteikumu spēkā stāšanos brīdi spēku zaudē Mārupes novada pašvaldības institūciju 

darba samaksas un sociālo garantiju nolikums, kas apstiprināts Mārupes novada 

pašvaldības domes 2021.gada 29.septembra lēm. Nr.75 (sēdes protokols Nr.13).  

3.  Lēmums stājas spēkā 2023.gada 1.martā. 

 

Lēmumprojekts komitejas sēdes protokola pielikumā. 

 

Nr.25 

Par grozījumiem Nolikumā par Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja, 

priekšsēdētāja vietnieka, deputāta un citu vēlētu amatpersonu atlīdzības sistēmu  

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa, Mārtiņš Bojārs, Ira 

Dūduma, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Guntis Ruskis, Gatis 

Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks, Andris Puide), (Valdis Kārkliņš balsojumā 

nepiedalās), „pret” nav, „atturas” 2 (Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs),  Mārupes novada 

pašvaldības domes Finanšu komiteja nolemj: 

 

Iesniegt 2023.gada 28.februāra domes sēdē izskatīšanai lēmumprojektu Nr.25 sagatavotajā 

redakcijā.  

1.  Izteikt Nolikuma par Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja 

vietnieka, deputāta un citu vēlētu amatpersonu atlīdzības sistēmu 7.2.punktu šādā 

redakcijā: 

“7.2.  Domes priekšsēdētāja vietniekam – 3,4” 

2.  Lēmums stājas spēkā ar 2023.gada 1.martu. 

 

Lēmumprojekts komitejas sēdes protokola pielikumā. 

 

Nr.26 

Par Mārupes novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka amata pretendentu atlases 

atklāta konkursa nolikuma  un komisijas apstiprināšanu  

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

Pirms darba kārtības apstiprināšanas tika lemts Darba kārtības punktu Nr. 26 –  

Atklāti balsojot ar 17 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa, 

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, 

Aivars Osītis, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Jānis 

Kazaks, Oļegs Sorokins), (Normunds Orleāns komitejas sēdē nepiedalās), (Andris Puide 

komitejas sēdi kavēja, balsojumā  par darba kārtību nepiedalīās), „pret” nav, „atturas” nav,  

Mārupes novada pašvaldības domes Finanšu komiteja nolemj: 

 

Neiesniegt 2023.gada 28.februāra domes sēdē minēto lēmumprojektu sagatavotajā 

redakcijā.  

 

 



37 
 

Nr.27 

Par Mārupes novada Attīstības programmas 2022.-2028.gadam aktualizētā investīciju 

plāna 2023.-2025.gadam grozījumu apstiprināšanu 

Ziņo Ilze Krēmere 

 

Atklāti balsojot ar 17 balsīm „par” (Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa, Mārtiņš Bojārs, Ira 

Dūduma, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Guntis 

Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks, Oļegs 

Sorokins, Andris Puide), „pret” nav, „atturas” nav,  Mārupes novada pašvaldības domes 

Finanšu komiteja nolemj: 

 

Iesniegt 2023.gada 28.februāra domes sēdē izskatīšanai lēmumprojektu Nr.27 sagatavotajā 

redakcijā.  

1. Apstiprināt Mārupes novada Attīstības programmas 2022. – 2028.gadam aktualizētā 

investīciju plāna 2023. - 2025.gadam grozījumus saskaņā ar pielikumu. 

2. Publicēt Mārupes novada Attīstības programmas 2022. – 2028.gadam aktualizētā 

investīciju plāna 2023. – 2025.gadam grozījumus pašvaldības tīmekļa vietnē 

www.marupe.lv. 

 

Lēmumprojekts komitejas sēdes protokola pielikumā. 

 

Nr.28 

Par Mārupes novada Sporta skolas dibināšanu  

Ziņo Linda Liepiņa/Ilze Krēmere 

 

Pirms darba kārtības apstiprināšanas tika lemts Darba kārtības punktu Nr. 28 –  

Atklāti balsojot ar 17 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa, 

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, 

Aivars Osītis, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Jānis 

Kazaks, Oļegs Sorokins), (Normunds Orleāns komitejas sēdē nepiedalās), (Andris Puide 

komitejas sēdi kavē, balsojumā  par darba kārtību nepiedalās), „pret” nav, „atturas” nav,  

Mārupes novada pašvaldības domes Finanšu komiteja nolemj: 

 

Neiesniegt 2023.gada 28.februāra domes sēdē izskatīšanai minēto lēmumprojektu 

sagatavotajā redakcijā, atliekot jautājuma izvērtēšanu uz marta komitejas sēdi. 

 

Nr.29 

Par Mārupes novada domes 2020.gada 4.augusta lēmuma Nr.22 “Par privātpersonu 

līdzmaksājumu par Mārupes novada Sporta  

centra sniegtajiem pakalpojumiem” atcelšanu 

Ziņo Linda Liepiņa 

 

Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa, Mārtiņš Bojārs, Ira 

Dūduma, Dace Štrodaha,  Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Guntis Ruskis, Uģis 

Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins, Andris 

Puide), (Līga Kadiģe no sēdes telpas uz brīdi izgājusi, balsojumā par sagatavoto lēmumprojektu 

nepiedalās), „pret” nav, „atturas” nav,  Mārupes novada pašvaldības domes Finanšu komiteja 

nolemj: 

 

Iesniegt 2023.gada 28.februāra domes sēdē izskatīšanai lēmumprojektu Nr.29 sagatavotajā 

redakcijā.  

http://www.marupe.lv/
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1.  Atcelt Mārupes novada domes 2020.gada 4.augusta lēmumu Nr.22 “Par privātpersonu 

līdzmaksājumu par Mārupes novada Sporta centra sniegtajiem pakalpojumiem” ar 

2023.gada 1.aprīli. 

2.  Mārupes Sporta centram sagatavot un noslēgt vienošanos ar audzēkņiem/audzēkņu 

likumiskajiem pārstāvjiem par grozījumiem līgumos “Par līdzmaksājumu par Mārupes 

Sporta centra sniegtajiem pakalpojumiem” saskaņā ar lēmuma 1.punktu. 

 

Lēmumprojekts komitejas sēdes protokola pielikumā. 

 

Nr.30 

Par Mārupes novada pašvaldības domes  

2022.gada 30.marta lēmuma Nr.43 “Par privātpersonu līdzmaksājumu par Babītes Sporta 

kompleksa sniegtajiem pakalpojumiem” atcelšanu 

Ziņo Linda Liepiņa 

 

Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa, Mārtiņš Bojārs, Ira 

Dūduma, Dace Štrodaha,  Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Guntis Ruskis, Uģis 

Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins, Andris 

Puide), (Līga Kadiģe no sēdes telpas uz brīdi izgājusi, balsojumā par sagatavoto lēmumprojektu 

nepiedalās), „pret” nav, „atturas” nav,  Mārupes novada pašvaldības domes Finanšu komiteja 

nolemj: 

 

Iesniegt 2023.gada 28.februāra domes sēdē izskatīšanai lēmumprojektu Nr.30 sagatavotajā 

redakcijā. 

1.  Atcelt Mārupes novada pašvaldības domes 2022.gada 30.marta lēmumu Nr.43 “Par 

privātpersonu līdzmaksājumu par Babītes Sporta kompleksa sniegtajiem 

pakalpojumiem” ar 2023.gada 1.aprīli. 

2.  Babītes Sporta kompleksam sagatavot un noslēgt vienošanos ar audzēkņiem/audzēkņu 

likumiskajiem pārstāvjiem par grozījumiem līgumos “Par līdzmaksājumu par Babītes 

Sporta kompleksa sniegtajiem pakalpojumiem” saskaņā ar  lēmuma 1.punktu. 

 

Lēmumprojekts komitejas sēdes protokola pielikumā. 

 

Nr.31 

Par pilsētas ģerboņa izstrādes kārtību un darba grupas izveidošanu 

Ziņo Elīna Brigmane 

Jānis Kazaks ierosina  darba grupas sastāvu papildināt ar deputatu Andri Puidi. 

 

Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa, Mārtiņš Bojārs, Ira 

Dūduma, Dace Štrodaha,  Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Guntis Ruskis, Uģis 

Šteinbergs, Gatis Vācietis, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins), (Līga Kadiģe no sēdes 

telpas uz brīdi izgājusi, balsojumā par sagatavoto lēmumprojektu nepiedalās), „pret” 2 (Ivars 

Punculis, Andris Puide), „atturas” nav,  Mārupes novada pašvaldības domes Finanšu komiteja 

nolemj: 

 

Iesniegt 2023.gada 28.februāra domes sēdē izskatīšanai lēmumprojektu Nr.31 sagatavotajā 

redakcijā, darba grupas sastāvu papildinot ar Mārupes novada pašvaldības domes deputātu Andri 

Puidi 

 

Lemjošā daļa: 

1. Apstiprināt šādu ģerboņa izstrādes kārtību: 
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1.1.  līguma slēgšana ar heraldikas mākslinieku; 

1.2.  vismaz 2 ģerboņa skiču izstrāde; 

1.3.  skiču apspriešanu Apkaimju konsultatīvajā padomē; 

1.4.  vismaz vienas skices virzīšanu apstiprināšanai Valsts heraldikas komisijā ar domes 

lēmumu. 

2. Izveidot ģerboņa izstrādes darba grupu šādā sastāvā: 

2.1.  Mārupes novada pašvaldības domes deputāte Ilze Bērziņa; 

2.2.  Mārupes Kultūras nama vadītāja (Mārupes novada pašvaldības domes deputāte) Ira 

Dūduma; 

2.3. Mārupes novada pašvaldības domes deputāts Andris Puide; 

2.3.  Mārupes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Sabiedrības iesaistes un 

mārketinga nodaļas vadītāja Elīna Brigmane; 

2.4.  Mārupes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Sabiedrības iesaistes un 

mārketinga nodaļas Vizuālās identitātes speciālists Sandis Zolts; 

2.5.  Mārupes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Sabiedrības iesaistes un 

mārketinga nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Ilze Žunde; 

2.6.   Centrālās administrācijas Sabiedrības iesaistes un mārketinga nodaļas Mārketinga 

un komunikācijas speciāliste Inuta Šaroka. 

3.  Ģerboņa izstrādes procesā nodrošināt Apkaimju konsultatīvās padomes iesaisti, lai 

nodrošinātu iedzīvotāju līdzdalību.  

 

Lēmumprojekts komitejas sēdes protokola pielikumā. 

 

Nr.32 

Par saistošo noteikumu Nr. __/2023  

„Par Mārupes novada pašvaldības 2023. gada 

budžeta apstiprināšanu” apstiprināšanu 

Ziņo Laima Levanoviča 

 

Pirms darba kārtības apstiprināšanas tika lemts Darba kārtības punktu Nr. 32 –  

Atklāti balsojot ar 17 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa, 

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, 

Aivars Osītis, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Jānis 

Kazaks, Oļegs Sorokins), (Normunds Orleāns komitejas sēdē nepiedalās), (Andris Puide 

komitejas sēdi kavē, balsojumā  par darba kārtību nepiedalās), „pret” nav, „atturas” nav,  

Mārupes novada pašvaldības domes Finanšu komiteja nolemj: 

 

IZSLĒGT NO DARBA KĀRTĪBAS 

 
Nr.33 

Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma 

naudas  un soda naudas dzēšanu  

Ziņo Inga Krūmiņa 

 

Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa, Mārtiņš Bojārs, Ira 

Dūduma, Līga Kadiģe,  Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Guntis Ruskis, Uģis 

Šteinbergs, Ivars Punculis, Andris Puide, Gatis Vācietis, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks, Oļegs 

Sorokins), (Dace Štrodaha no sēdes telpas uz brīdi izgājusi, balsojumā par sagatavoto 

lēmumprojektu nepiedalās), „pret”  nav, „atturas” nav,  Mārupes novada pašvaldības domes 

Finanšu komiteja nolemj: 
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Iesniegt 2023.gada 28.februāra domes sēdē izskatīšanai lēmumprojektu Nr.33 sagatavotajā 

redakcijā. 

1. Dzēst SIA ____, reģistrācijas Nr.____, nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu EUR 

42,00 (četrdesmit divi euro 00 centi) un ar to saistīto nokavējuma naudu EUR 12,.84 

(divpadsmit euro 84 centi).  

2. Dzēst Sabiedrības ar ierobežotu atbildību ______, reģistrācijas Nr._____, nekustamā 

īpašuma nodokļa pamatparādu EUR 48,21 (četrdesmit astoņi euro 21 cents) un ar to saistīto 

nokavējuma naudu EUR 15,09 (piecpadsmit euro 09 centi). 

3. Gadījumā, ja dzēšot šā lēmuma 1. un 2.punktā minēto nekustamā īpašuma nodokļa parādu, 

nodokļa parāda apmērs uz dzēšanas brīdi ir pieaudzis, dzēst nodokļa parādu pilnā apmērā, 

tai skaitā pieaugušo nokavējuma naudas apmēru. 

4. Publicēt Pašvaldības mājas lapā internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu.  

5. Lēmumu nodot izpildei Centrālās administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļas 

vecākajai nekustamā īpašuma nodokļa administratorei I.Lasumai – Lasmanei.  

 

Lēmumprojekts komitejas sēdes protokola pielikumā. 

 

Nr.34 

Par pašvaldības izpilddirektora pilnvarojumu par pašvaldības budžetā ieskaitāmo 

nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas  un soda naudas dzēšanu  

Ziņo Inga Krūmiņa 

 

Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa, Ira Dūduma, Līga 

Kadiģe,  Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Ivars 

Punculis, Andris Puide, Gatis Vācietis, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins, Dace 

Štrodaha), (Mārtiņš Bojārs balsojumā nepiedalās), „pret”  nav, „atturas” nav,  Mārupes novada 

pašvaldības domes Finanšu komiteja nolemj: 

 

Iesniegt 2023.gada 28.februāra domes sēdē izskatīšanai lēmumprojektu Nr.34 sagatavotajā 

redakcijā. 

1. Pilnvarot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoru pieņemt lēmumu par nekustamā 

īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu, gadījumos kad 

izpildās visi šādi nosacījumi: 

1.1. nekustamā īpašuma nodokļa parāds nepārsniedz EUR 100,00 (viens simts euro 00 

centi); 

1.2. nekustamā īpašuma nodokļa parāds tiek dzēsts juridiskām personām, kuras ir 

izslēgtas no Uzņēmumu reģistra reģistriem; 

1.3. nekustamais īpašums piekrīt valstij vai pašvaldībai. 

2. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai par pieņemto 

lēmumu informēt valsts akciju sabiedrību “Valsts nekustamie īpašumi”. 

 

Lēmumprojekts komitejas sēdes protokola pielikumā. 

 

Komitejas sēde tiek paziņota par slēgtu plkst.13:00 

 

Komitejas sēdi vadīja:   /paraksts/                         Andrejs Ence 

 

 

Komitejas sēdi protokolēja  

Centrālās administrācijas 

domes sekretāre                   /paraksts/                                        Ilona Pelša 

 


