
 

 

 
Finanšu komitejas 

ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 

Mārupē 

  

2023.gada 8.martā                        Nr.3 

 

Komitejas sēde sasaukta plkst.13:30, atklāta plkst.13.35 

 

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, Ilze Bērziņa, Aivars Osītis, Andris 

Puide, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins, Jānis Kazaks, Ivars Punculis, Nikolajs Antipenko, Jānis 

Lībietis. 

 

Komitejas sēdē nepiedalās deputāti:  

Normunds Orleāns – komandējumā, 

Gatis Vācietis – attaisnojošs iemesls. 

 

Komitejas sēdē piedalās darbinieki:  

Izpilddirektora vietniece Ilze Krēmere, 

Administrācijas vadītāja Elfa Sloceniece, 

Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Laima Levanoviča,  

Finanšu un grāmatvedības nodaļas  ekonomiste Santa Rutkovska, 

Izglītības pārvaldes vadītāja Liene Šmite, 

Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļas vadītāja Anete Freimane. 

Juridiskās nodaļas vadītāja Inga Krūmiņa,  

Juriste Linda Liepiņa. 

 

Komitejas sēdi protokolē: 

Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļas 

domes sekretāre Ilona Pelša 

 

Darba kārtība: 

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

apstiprināšanu (2 varianti). 

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

apstiprināšanu. 

3.  Par Centrālās pārvaldes kompetenci un nolikuma apstiprināšanu. 

4.  Par Attīstības un plānošanas pārvaldes izveidi un nolikuma apstiprināšanu.  

5.  Par Mārupes novada Sporta skolas dibināšanu. 
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6.  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”. 

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

budžeta apstiprināšanu” apstiprināšanu. 

 

Komitejas priekšsēdētājs lūdz deputātu balsojumu par Finanšu ārkārtas komitejas darba 

kārtību. 

  

Atklāti balsojot ar 16 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, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks, Oļegs 

Sorokins), (Gatis Vācietis, Normunds Orleāns komitejas sēdē attaisnojošu iemesu dēļ nepiedalās),  

„pret”  1 (Andris Puide), „atturas” nav,  Mārupes novada pašvaldības domes Finanšu komiteja 

nolemj: 

 

1. Apstiprināt  ārkārtas komitejas darba kārtību. 

2. Vienojas atklāt ārkārtas komitejas  sēdi 

 

VARIANTS Nr.1 

 

1. 

Par  saistošo noteikumu  Nr. ___/2023  

“Mārupes novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu 

Ziņo  Inga Krūmiņa. Deputāti diskutē. 

Debatēs piedalās deputāti Andris Puide, Aivars Osītis, Jānis Kazaks, Ilze Bērziņa, Ira Dūduma, 

Līga Kadiģe, Mārtiņš Bojārs, Dace Štrdoha, Andrejs Ence, Valdis Kārkliņš, Oļegs Sorokins. 

 

Atklāti balsojot ar 4 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, Jānis 

Lībietis), (Ira Dūduma no sēdes telpas izgājusi, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), 

„pret” 12 (Andris Puide, Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa, Līga Kadiģe, Valdis 

Kārkliņš, Aivars Osītis, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Ivars Punculis, Jānis Kazaks, Oļegs 

Sorokins), „atturas” ,  Mārupes novada pašvaldības domes Finanšu komiteja nolemj: 

 

Neiesniegt 2023.gada 14.marta  domes sēdē izskatīšanai lēmumprojekta Nr.1 variantu Nr. 1 

sagatavotajā redakcijā.  

 

VARIANTS Nr.1 

 

UZ DOMES SĒDI NEVIRZĪTAIS 

LĒMUMPROJEKTS Nr.1 

Par saistošo noteikumu “Mārupes novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu 

 Mārupes novada pašvaldības dome (turpmāk – dome) konstatēja: 

1. Ar Mārupes novada pašvaldības domes 2021.gada 9.jūlija lēmumu Nr.1 (protokols Nr.5) 

apstiprināti Mārupes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr.1/2021 “Mārupes 

novada pašvaldības nolikums” (turpmāk – Saistošie noteikumi). 

2. Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

1.punktu un 24.pantu. 

3. 2023.gada 1.janvārī, spēku zaudējot likumam “Par pašvaldībām”, spēkā stājās Pašvaldību 

likums, kas citastarp paredz jaunu atšķirīgu regulējumu attiecībā uz pašvaldību saistošo 

noteikumu sagatavošanu un spēkā stāšanos. 
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4. Saskaņā ar Pašvaldību likuma Pārejas noteikumu 6.punktu, dome izvērtē uz likuma “Par 

pašvaldībām” normu pamata izdoto saistošo noteikumu atbilstību šim likumam un izdod 

jaunus saistošos noteikumus atbilstoši šajā likumā ietvertajam pilnvarojumam. Lai 

nodrošinātu tiesisko noteiktību un tiesiskā regulējuma nepārtrauktību līdz jaunu saistošo 

noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgā kā līdz 2024.gada 30.jūnijam piemērojami uz 

likuma “Par pašvaldībām” normu pamata izdotie saistošie noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā 

ar Pašvaldību likumu. 

5. Pašvaldību likuma 49.panta pirmā daļa noteic, ka Pašvaldības nolikums ir saistošie 

noteikumi, kas nosaka pašvaldības institucionālo sistēmu un darba organizāciju, tostarp: 

1)  pašvaldības administrācijas struktūru; 

2)  publisko tiesību līgumu noslēgšanas procedūru; 

3)  pašvaldības administrācijas izdoto administratīvo aktu apstrīdēšanas kārtību; 

4)  kārtību, kādā domes deputāti un pašvaldības administrācija pieņem apmeklētājus un 

izskata iesniegumus; 

5)  kārtību, kādā pašvaldības amatpersonas rīkojas ar pašvaldības mantu un finanšu 

resursiem; 

6)  kārtību, kādā pašvaldība sadarbojas ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām 

(biedrībām un nodibinājumiem) un nodrošina sabiedrības iesaisti pašvaldības darbā; 

7)  kārtību, kādā organizējama publiskā apspriešana; 

8)  kārtību, kādā iedzīvotāji var piedalīties domes un tās komiteju sēdēs; 

9)  citus likumā noteiktos jautājumus. 

6. Pašvaldību likumā paredzētā pilnvarojuma tvērums daļā ir atšķirīgs, salīdzinot ar likumu 

“Par pašvaldībām”. Lai nodrošinātu Saistošo noteikumu atbilstību Pašvaldību likuma 

prasībām, un optimizētu pašvaldības administrācijas darbību ir izstrādāti jauni saistošie 

noteikumi (turpmāk – Projekts), kuros atšķirībā no Saistošajiem noteikumiem: 

1)  ir precizēta pašvaldības administrācijas struktūra, paredzot, ka” 

a) Domes priekšsēdētājam ir viens vietnieks; 

b) pašvaldības izpilddirektoram ir divi vietnieki, kuru kompetence ir noteikta 

Projektā; 

c)  atbilstoši Pašvaldību likuma 20.panta otrās daļas 1.punktam ir mainīts Centrālās 

administrācijas nosaukums uz “Centrālā pārvalde”; 

d) atbilstoši Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma 3.panta otrai daļai Mārupes 

novada Dzimtsarakstu nodaļa ir integrēta Centrālās pārvaldes sastāvā; 

e) Babītes un Salas pagasta pārvalde tiek integrēta Centrālās pārvaldes struktūrā, 

vienlaikus nosakot, ka Centrālās pārvaldes pienākums ir nodrošināt pašvaldības 

sniegto pakalpojumu pieejamību Mārupes pilsētā, Salas, Mārupes un Babītes 

pagastos; 

f) Centrālās administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļa tiek izveidota kā 

pašvaldības iestāde – Attīstības un plānošanas pārvalde; 

g) noteikts, ka Mārupes sporta novada sporta skola savu darbu uzsāk pēc tās 

reģistrācijas Izglītības iestāžu reģistrā; 

h) noteikts, ka Tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta aģentūra savu darbu uzsāk pēc 

tās nodibināšanas. 

2) ir noteikta publisko tiesību līgumu (sadarbības līgums, administratīvais līgums, 

deleģēšanas līgums un līdzdarbības līgums) noslēgšanas procedūra; 

3)  lai novērstu, ka pašvaldības dome rīkojas kā iestāde administratīvā procesa ietvaros, 

izdodot administratīvos aktus un risinot tehniskos jautājumus, tiek izveidota 

kompetenta institūcija – Administratīvo aktu strīdu izskatīšanas komisija, kuras 

lēmumus var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīva procesa likumā 

noteiktajos termiņos un kārtībā. Līdz minētās komisijas izveidei un nolikuma 

apstiprināšanai pašvaldības iestāžu un izpilddirektora izdotos administratīvos aktus 

varēs apstrīdēt domē; 
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4)  ir noteikta kārtība, kādā pašvaldība sadarbojas ar pilsoniskās sabiedrības 

organizācijām (biedrībām un nodibinājumiem) un nodrošina sabiedrības iesaisti 

pašvaldības darbā; 

5) precizēta kārtība, kādā organizējama publiskā apspriešana un kārtība, kādā iedzīvotāji 

var piedalīties domes un komiteju sēdēs; 

6)  ir noteikts, ka domes un komiteju darba organizāciju nosaka pašvaldības darba 

reglaments; 

7)  veikti tehniski precizējumi atbilstoši juridiskajai tehnikai. 

7. Projekts un tam pievienotais paskaidrojuma raksts saskaņā ar Pašvaldību likuma 46.panta 

trešo daļu ir publicēts pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē www.marupe.lv sabiedrības 

viedokļa noskaidrošanai. 

 

Mārupes novada pašvaldības dome, pamatojoties uz Pašvaldību likuma 10.panta pirmās 

daļas 1.punktu un 49.pantu un  Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma 3.panta otru daļu, atklāti 

balsojot ar ____ balsīm  „par”_____, „pret”____,   „atturas”____, Mārupes novada pašvaldības 

dome nolemj: 

 

1.  Apstiprināt iesniegto Mārupes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr. __/2023 

“Mārupes novada pašvaldības nolikums” projektu saskaņā ar šā lēmuma pielikumu. 

2.   Saistošie noteikumi stājas spēkā 2023.gada 1.aprīlī. 

3.   Noteikt, ka ar dienu, kad spēkā stājas saistošie noteikumi, domes priekšsēdētāja otrais 

vietnieks Valdis Kārkliņš pilda domes priekšsēdētāja vietnieka pienākumus. 

4.  Noteikt, ka Mārupes novada sporta skola savu darbu uzsāk pēc tās reģistrācijas Valsts 

izglītības informācijas sistēmas Izglītības iestāžu reģistrā. 

5.  Uzdot pašvaldības izpilddirektoram sagatavot un iesniegt izskatīšanai domē lēmuma 

projektu par Mārupes novada Tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta aģentūras nodibināšanu, 

un noteikt, ka Mārupes novada Tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta aģentūra savu darbu 

uzsāk un dotācija tās funkciju īstenošanai tiek piešķirta pēc tās nodibināšanas. 

6.  Uzdot Mārupes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu 

pārvaldības nodaļai nosūtīt saistošos noteikumus publicēšanai oficiālajā izdevumā “Latvijas 

vēstnesis”. 

7.  Uzdot Mārupes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Sabiedrības integrācijas un 

mārketinga nodaļai publicēt saistošos noteikumus pašvaldības mājaslapā. 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs      Andrejs Ence 

 

Sagatavoja Centrālās administrācijas 

Juridiskās nodaļas  vadītāja I.Krūmiņa 

 

 

VARIANTS  Nr.2 

1. 

Par  saistošo noteikumu  Nr. ___/2023  

“Mārupes novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu 

Ziņo  Inga Krūmiņa. Deputāti diskutē. 

Debatēs piedalās deputāti Andris Puide, Aivars Osītis, Jānis Kazaks, Ilze Bērziņa, Ira Dūduma, 

Līga Kadiģe, Mārtiņš Bojārs, Dace Štrdoha, Andrejs Ence, Valdis Kārkliņš, Oļegs Sorokins. 

 

Atklāti balsojot ar “par”  balsīm  NAV, „pret” 16 (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze 

Bērziņa, Mārtiņš Bojārs, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars 

Osītis, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks, Oļegs 

http://www.marupe.lv/
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Sorokins, Andris Puide), (Ira Dūduma no sēdes telpas uz brīdi izgājusi, balsojumā nepiedalā), 

„atturas” nav,  Mārupes novada pašvaldības domes Finanšu komiteja nolemj: 

 

Neiesniegt 2023.gada 14.marta domes sēdē izskatīšanai lēmumprojekta Nr.1 variantu Nr. 2 

sagatavotajā redakcijā.  

 

 

VARIANTS  Nr.2 

UZ DOMES SĒDI NEVIRZĪTAIS  

LĒMUMPROJEKTS Nr.1 

Par saistošo noteikumu “Mārupes novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu 

Mārupes novada pašvaldības dome (turpmāk – dome) konstatēja: 

1.  Ar Mārupes novada pašvaldības domes 2021.gada 9.jūlija lēmumu Nr.1 (protokols Nr.5) 

apstiprināti Mārupes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr.1/2021 “Mārupes 

novada pašvaldības nolikums” (turpmāk – Saistošie noteikumi). 

2.  Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

1.punktu un 24.pantu. 

3.  2023.gada 1.janvārī, spēku zaudējot likumam “Par pašvaldībām”, spēkā stājās Pašvaldību 

likums, kas citastarp paredz jaunu atšķirīgu regulējumu attiecībā uz pašvaldību saistošo 

noteikumu sagatavošanu un spēkā stāšanos. 

4.  Saskaņā ar Pašvaldību likuma Pārejas noteikumu 6.punktu, dome izvērtē uz likuma “Par 

pašvaldībām” normu pamata izdoto saistošo noteikumu atbilstību šim likumam un izdod 

jaunus saistošos noteikumus atbilstoši šajā likumā ietvertajam pilnvarojumam. Lai 

nodrošinātu tiesisko noteiktību un tiesiskā regulējuma nepārtrauktību līdz jaunu saistošo 

noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgā kā līdz 2024.gada 30.jūnijam piemērojami uz 

likuma “Par pašvaldībām” normu pamata izdotie saistošie noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā 

ar Pašvaldību likumu. 

5.  Pašvaldību likuma 49.panta pirmā daļa noteic, ka Pašvaldības nolikums ir saistošie 

noteikumi, kas nosaka pašvaldības institucionālo sistēmu un darba organizāciju, tostarp: 

1)  pašvaldības administrācijas struktūru; 

2)  publisko tiesību līgumu noslēgšanas procedūru; 

3)  pašvaldības administrācijas izdoto administratīvo aktu apstrīdēšanas kārtību; 

4)  kārtību, kādā domes deputāti un pašvaldības administrācija pieņem apmeklētājus un 

izskata iesniegumus; 

5)  kārtību, kādā pašvaldības amatpersonas rīkojas ar pašvaldības mantu un finanšu 

resursiem; 

6)  kārtību, kādā pašvaldība sadarbojas ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām 

(biedrībām un nodibinājumiem) un nodrošina sabiedrības iesaisti pašvaldības darbā; 

7)  kārtību, kādā organizējama publiskā apspriešana; 

8)  kārtību, kādā iedzīvotāji var piedalīties domes un tās komiteju sēdēs; 

9)  citus likumā noteiktos jautājumus. 

6. Pašvaldību likumā paredzētā pilnvarojuma tvērums daļā ir atšķirīgs, salīdzinot ar likumu “Par 

pašvaldībām”. Lai nodrošinātu Saistošo noteikumu atbilstību Pašvaldību likuma prasībām, un 

optimizētu pašvaldības administrācijas darbību ir izstrādāti jauni saistošie noteikumi (turpmāk – 

Projekts), kuros atšķirībā no Saistošajiem noteikumiem: 

1)  ir precizēta pašvaldības administrācijas struktūra, paredzot, ka” 

a) Domes priekšsēdētājam ir viens vietnieks; 

b)  atbilstoši Pašvaldību likuma 20.panta otrās daļas 1.punktam ir mainīts Centrālās 

administrācijas nosaukums uz “Centrālā pārvalde”; 

c) atbilstoši Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma 3.panta otrai daļai Mārupes novada 

Dzimtsarakstu nodaļa ir integrēta Centrālās pārvaldes sastāvā; 
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d) Babītes un Salas pagasta pārvalde tiek integrēta Centrālās pārvaldes struktūrā, 

vienlaikus nosakot, ka Centrālās pārvaldes pienākums ir nodrošināt pašvaldības 

sniegto pakalpojumu pieejamību Mārupes pilsētā, Salas, Mārupes un Babītes pagastos; 

e) Centrālās administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļa tiek izveidota kā pašvaldības 

iestāde – Attīstības un plānošanas pārvalde; 

f) Izglītības pārvaldes kompetence tiek paplašināta, attiecīgi mainot tās nosaukumu uz 

“Izglītības, kultūras un sporta pārvalde”; 

g) noteikts, ka Mārupes sporta novada sporta skola savu darbu uzsāk pēc tās reģistrācijas 

Izglītības iestāžu reģistrā; 

h) noteikts, ka Tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta aģentūra savu darbu uzsāk pēc tās 

nodibināšanas. 

2) ir noteikta publisko tiesību līgumu (sadarbības līgums, administratīvais līgums, deleģēšanas 

līgums un līdzdarbības līgums) noslēgšanas procedūra; 

3)  lai novērstu, ka pašvaldības dome rīkojas kā iestāde administratīvā procesa ietvaros, izdodot 

administratīvos aktus un risinot tehniskos jautājumus, tiek izveidota kompetenta institūcija 

– Administratīvo aktu strīdu izskatīšanas komisija, kuras lēmumus var pārsūdzēt 

Administratīvajā rajona tiesā Administratīva procesa likumā noteiktajos termiņos un kārtībā. 

Līdz minētās komisijas izveidei un nolikuma apstiprināšanai pašvaldības iestāžu un 

izpilddirektora izdotos administratīvos aktus varēs apstrīdēt Domē; 

4)  ir noteikta kārtība, kādā pašvaldība sadarbojas ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām 

(biedrībām un nodibinājumiem) un nodrošina sabiedrības iesaisti pašvaldības darbā; 

5) precizēta kārtība, kādā organizējama publiskā apspriešana un kārtība, kādā iedzīvotāji var 

piedalīties Domes un komiteju sēdēs; 

6)  ir noteikts, ka Domes un komiteju darba organizāciju nosaka pašvaldības darba reglaments; 

7)  veikti tehniski precizējumi atbilstoši juridiskajai tehnikai. 

7. Projekts un tam pievienotais paskaidrojuma raksts saskaņā ar Pašvaldību likuma 46.panta trešo 

daļu ir publicēts pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē www.marupe.lv sabiedrības viedokļa 

noskaidrošanai. 

 

Mārupes novada pašvaldības dome, pamatojoties uz Pašvaldību likuma 10.panta pirmās 

daļas 1.punktu un 49.pantu un  Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma 3.panta otru daļu, atklāti 

balsojot ar ____ balsīm  „par”_____, „pret”____,   „atturas”____, Mārupes novada pašvaldības 

dome nolemj: 

 

1.  Apstiprināt iesniegto Mārupes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr. __/2023 

“Mārupes novada pašvaldības nolikums” projektu saskaņā ar šā lēmuma pielikumu. 

2.   Saistošie noteikumi stājas spēkā 2023.gada 1.aprīlī. 

3.   Noteikt, ka ar dienu, kad spēkā stājas saistošie noteikumi, domes priekšsēdētāja otrais 

vietnieks Valdis Kārkliņš pilda domes priekšsēdētāja vietnieka pienākumus. 

4.  Noteikt, ka Mārupes novada sporta skola savu darbu uzsāk pēc tās reģistrācijas Valsts 

izglītības informācijas sistēmas Izglītības iestāžu reģistrā. 

5.  Uzdot pašvaldības izpilddirektoram sagatavot un iesniegt izskatīšanai domē lēmuma 

projektu par Mārupes novada Tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta aģentūras nodibināšanu, 

un noteikt, ka Mārupes novada Tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta aģentūra savu darbu 

uzsāk un dotācija tās funkciju īstenošanai tiek piešķirta pēc tās nodibināšanas. 

6.  Uzdot Mārupes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu 

pārvaldības nodaļai nosūtīt saistošos noteikumus publicēšanai oficiālajā izdevumā “Latvijas 

vēstnesis”. 

7.  Uzdot Mārupes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Sabiedrības integrācijas un 

mārketinga nodaļai publicēt saistošos noteikumus pašvaldības mājaslapā. 

 

 

http://www.marupe.lv/
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Pašvaldības domes priekšsēdētājs      Andrejs Ence 

 

 

Sagatavoja Centrālās administrācijas 

Juridiskās nodaļas  vadītāja I.Krūmiņa 

 

 

VARIANTS  Nr.3 

1. 

Par  saistošo noteikumu  Nr. ___/2023  

“Mārupes novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu 

Ziņo  Inga Krūmiņa. 

Tiek diskutēts par iespējamo variantu, kur tiek izveidota Izglītības, kultūras un sporta pārvalde ar 

izpilddirektora vietnieku Izglītības, kultūras un sporta jautājumos, kā arī izveidota amata vieta 

izpilddirektora vietnieks Attīstības un vides jautājumos. 

 

Atklāti balsojot ar 11 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa, Līga 

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

Kazaks, Oļegs Sorokins), (Ira Dūduma, Andris Puide no sēdes telpas uz brīdi izgājuši, balsojumā  

nepiedalās),  „pret” 4 (Mārtiņš Bojārs, Jānis Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Jānis Lībietis),  „atturas” 

nav,  Mārupes novada pašvaldības domes Finanšu komiteja nolemj: 

 

Iesniegt 2023.gada 14.marta domes sēdē izskatīšanai lēmumprojekta Nr.1 variantu Nr.3, 

Juridiskai nodaļai sagatavojot jaunu Mārupes novada pašvaldības nolikuma redakciju, iekļaušanai 

14.03.2023. domes sēdes materiālos. 

 

LĒMUMPROJEKTS Nr.1 

Par saistošo noteikumu “Mārupes novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu 

Ziņo Inga Krūmiņa 

 

Mārupes novada pašvaldības dome (turpmāk – dome) konstatēja: 

1.  Ar Mārupes novada pašvaldības domes 2021.gada 9.jūlija lēmumu Nr.1 (protokols Nr.5) 

apstiprināti Mārupes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr.1/2021 “Mārupes 

novada pašvaldības nolikums” (turpmāk – Saistošie noteikumi). 

2.  Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

1.punktu un 24.pantu. 

3.  2023.gada 1.janvārī, spēku zaudējot likumam “Par pašvaldībām”, spēkā stājās Pašvaldību 

likums, kas citastarp paredz jaunu atšķirīgu regulējumu attiecībā uz pašvaldību saistošo 

noteikumu sagatavošanu un spēkā stāšanos. 

4.  Saskaņā ar Pašvaldību likuma Pārejas noteikumu 6.punktu, dome izvērtē uz likuma “Par 

pašvaldībām” normu pamata izdoto saistošo noteikumu atbilstību šim likumam un izdod 

jaunus saistošos noteikumus atbilstoši šajā likumā ietvertajam pilnvarojumam. Lai 

nodrošinātu tiesisko noteiktību un tiesiskā regulējuma nepārtrauktību līdz jaunu saistošo 

noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgā kā līdz 2024.gada 30.jūnijam piemērojami uz 

likuma “Par pašvaldībām” normu pamata izdotie saistošie noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā 

ar Pašvaldību likumu. 

5.  Pašvaldību likuma 49.panta pirmā daļa noteic, ka Pašvaldības nolikums ir saistošie 

noteikumi, kas nosaka pašvaldības institucionālo sistēmu un darba organizāciju, tostarp: 

1)  pašvaldības administrācijas struktūru; 

2)  publisko tiesību līgumu noslēgšanas procedūru; 

3)  pašvaldības administrācijas izdoto administratīvo aktu apstrīdēšanas kārtību; 
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4)  kārtību, kādā domes deputāti un pašvaldības administrācija pieņem apmeklētājus un 

izskata iesniegumus; 

5)  kārtību, kādā pašvaldības amatpersonas rīkojas ar pašvaldības mantu un finanšu 

resursiem; 

6)  kārtību, kādā pašvaldība sadarbojas ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām 

(biedrībām un nodibinājumiem) un nodrošina sabiedrības iesaisti pašvaldības darbā; 

7)  kārtību, kādā organizējama publiskā apspriešana; 

8)  kārtību, kādā iedzīvotāji var piedalīties domes un tās komiteju sēdēs; 

9)  citus likumā noteiktos jautājumus. 

6. Pašvaldību likumā paredzētā pilnvarojuma tvērums daļā ir atšķirīgs, salīdzinot ar likumu 

“Par pašvaldībām”. Lai nodrošinātu Saistošo noteikumu atbilstību Pašvaldību likuma 

prasībām, un optimizētu pašvaldības administrācijas darbību ir izstrādāti jauni saistošie 

noteikumi (turpmāk – Projekts), kuros atšķirībā no Saistošajiem noteikumiem: 

1)  ir precizēta pašvaldības administrācijas struktūra, paredzot, ka” 

a) Domes priekšsēdētājam ir viens vietnieks; 

b) pašvaldības izpilddirektoram ir divi vietnieki, kuru kompetence ir noteikta 

Projektā; 

c)  atbilstoši Pašvaldību likuma 20.panta otrās daļas 1.punktam ir mainīts Centrālās 

administrācijas nosaukums uz “Centrālā pārvalde”; 

d) atbilstoši Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma 3.panta otrai daļai Mārupes 

novada Dzimtsarakstu nodaļa ir integrēta Centrālās pārvaldes sastāvā; 

e) Babītes un Salas pagasta pārvalde tiek integrēta Centrālās pārvaldes struktūrā, 

vienlaikus nosakot, ka Centrālās pārvaldes pienākums ir nodrošināt pašvaldības 

sniegto pakalpojumu pieejamību Mārupes pilsētā, Salas, Mārupes un Babītes 

pagastos; 

f) Centrālās administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļa tiek izveidota kā 

pašvaldības iestāde – Attīstības un plānošanas pārvalde; 

g) tie paplašināta Izglītības pārvaldes kompetence pārveidojot to par Izglītības, 

kultūras un sporta pārvaldi; 

h) noteikts, ka Mārupes sporta novada sporta skola savu darbu uzsāk pēc tās 

reģistrācijas Izglītības iestāžu reģistrā; 

i) noteikts, ka Tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta aģentūra savu darbu uzsāk pēc 

tās nodibināšanas. 

2) ir noteikta publisko tiesību līgumu (sadarbības līgums, administratīvais līgums, 

deleģēšanas līgums un līdzdarbības līgums) noslēgšanas procedūra; 

3)  lai novērstu, ka pašvaldības dome rīkojas kā iestāde administratīvā procesa ietvaros, 

izdodot administratīvos aktus un risinot tehniskos jautājumus, tiek izveidota 

kompetenta institūcija – Administratīvo aktu strīdu izskatīšanas komisija, kuras 

lēmumus var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīva procesa likumā 

noteiktajos termiņos un kārtībā. Līdz minētās komisijas izveidei un nolikuma 

apstiprināšanai pašvaldības iestāžu un izpilddirektora izdotos administratīvos aktus 

varēs apstrīdēt domē; 

4)  ir noteikta kārtība, kādā pašvaldība sadarbojas ar pilsoniskās sabiedrības 

organizācijām (biedrībām un nodibinājumiem) un nodrošina sabiedrības iesaisti 

pašvaldības darbā; 

5) precizēta kārtība, kādā organizējama publiskā apspriešana un kārtība, kādā iedzīvotāji 

var piedalīties domes un komiteju sēdēs; 

6)  ir noteikts, ka domes un komiteju darba organizāciju nosaka pašvaldības darba 

reglaments; 

7)  veikti tehniski precizējumi atbilstoši juridiskajai tehnikai. 

7. Projekts un tam pievienotais paskaidrojuma raksts saskaņā ar Pašvaldību likuma 46.panta 

trešo daļu 2023.gada 13.februārī tika publicēts pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē 
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www.marupe.lv sabiedrības viedokļa noskaidrošanai. Līdz 2023.gada 27.februārim 

priekšlikumi netika saņemti. 

Mārupes novada pašvaldības dome, pamatojoties uz Pašvaldību likuma 10.panta pirmās 

daļas 1.punktu un 49.pantu un  Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma 3.panta otru daļu, atklāti 

balsojot ar ___ 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, Andris Puide), „pret”  ___, „atturas” ___,  Mārupes novada 

pašvaldības domes Finanšu komiteja nolemj: 

 

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

novada pašvaldības nolikums” saskaņā ar šā lēmuma pielikumu. 

2.   Saistošie noteikumi stājas spēkā 2023.gada 1.aprīlī. 

3.   Noteikt, ka ar dienu, kad spēkā stājas saistošie noteikumi, domes priekšsēdētāja otrais 

vietnieks Valdis Kārkliņš pilda domes priekšsēdētāja vietnieka pienākumus. 

4.  Noteikt, ka Mārupes novada sporta skola savu darbu uzsāk pēc tās reģistrācijas Valsts 

izglītības informācijas sistēmas Izglītības iestāžu reģistrā. 

5.  Uzdot pašvaldības izpilddirektoram sagatavot un iesniegt izskatīšanai domē lēmuma 

projektu par Mārupes novada Tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta aģentūras nodibināšanu, 

un noteikt, ka Mārupes novada Tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta aģentūra savu darbu 

uzsāk un dotācija tās funkciju īstenošanai tiek piešķirta pēc tās nodibināšanas. 

6.  Uzdot Mārupes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu 

pārvaldības nodaļai triju darbdienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas nosūtīt tos 

kopā ar paskaidrojuma rakstu publicēšanai oficiālajā izdevumā “Latvijas vēstnesis” un Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 

7.  Uzdot Mārupes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Sabiedrības integrācijas un 

mārketinga nodaļai publicēt saistošos noteikumus pašvaldības mājaslapā. 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs                  Andrejs Ence 

 

 

Sagatavoja Centrālās administrācijas 

Juridiskās nodaļas  vadītāja I.Krūmiņa 

 

Lēmumprojektā norādītie normatīvie akti  ir spēkā  

un attiecināmi uz lēmumprojektā minēto gadījumu  

Centrālās administrācijas Juridiskās nodaļas 

vadītāja I.Krūmiņa 

 

 

2. 

Par saistošo noteikumu Nr. ___/2023 

“Mārupes novada pašvaldības darba reglaments” apstiprināšanu 

Ziņo  Inga Krūmiņa 

 

Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa, 

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe, Jānis Lagzdkalns, Guntis Ruskis, Uģis 

Šteinbergs, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Oļegs Sorokins), (Andris Puide, Valdis Kārkliņš, Aivars 

Osītis balsojumā nepiedalās) „pret”  nav,  „atturas” 1 (Jānis Kazaks),  Mārupes novada 

pašvaldības domes Finanšu komiteja nolemj: 

 

http://www.marupe.lv/
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Iesniegt 2023.gada 14.marta domes sēdē izskatīšanai lēmumprojektu Nr.2 sagatavotajā 

redakcijā.  

Mārupes novada pašvaldības darba reglamentu pievienot  2023.gada 14.marta domes sēdes 

materiāliem. 

 

LĒMUMPROJEKTS Nr.2 

Par saistošo noteikumu Nr. ___/2023 

“Mārupes novada pašvaldības darba reglaments” apstiprināšanu 

Mārupes novada pašvaldības dome (turpmāk – dome) konstatēja: 

1. Pašvaldību likuma 26.panta otrā daļa noteic, ka domes darba organizāciju nosaka 

pašvaldības darba reglaments.  

2. Pašvaldību likuma 50.panta otrā daļa noteic, ka Pašvaldības darba reglamentā nosaka: 

1)  domes un tās izveidoto institūciju, izņemot iestādes, darba organizatorisko un 

tehnisko apkalpošanu; 

2)  domes sēdes norises kārtību; 

3)  iekšējo normatīvo aktu izdošanas kārtību; 

4)  kārtību, kādā domes priekšsēdētāja nomaiņas gadījumā organizē lietvedības un 

dokumentu nodošanu jaunajam domes priekšsēdētājam; 

5)  privāto tiesību līgumu noslēgšanas procedūru; 

6)  citus šajā likumā noteiktos jautājumus. 

3. Izpildot Pašvaldības likuma prasības ir izstrādāts Mārupes novada pašvaldības darba 

reglaments. 

 

Mārupes novada pašvaldības dome, pamatojoties uz Pašvaldību likuma 26.panta otro daļu 

un 50.panta otro daļu, atklāti balsojot ar ____ balsīm  „par”_____, „pret”____,   „atturas”____, 

Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.  Apstiprināt iesniegto Mārupes novada pašvaldības darba reglamentu saskaņā ar šā lēmuma 

pielikumu. 

2.   Mārupes novada pašvaldības darba reglaments stājas spēkā vienlaicīgi ar Mārupes novada 

pašvaldības domes 2023.gada 14.marta saistošajiem noteikumiem Nr. __/2023 “Mārupes 

novada pašvaldības nolikums”. 

3.  Uzdot Mārupes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Sabiedrības integrācijas un 

mārketinga nodaļai publicēt Mārupes novada pašvaldības darba reglamentu pašvaldības 

mājaslapā. 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs      Andrejs Ence 

 

Sagatavoja Centrālās administrācijas 

Juridiskās nodaļas  vadītāja I.Krūmiņa 

 

3. 

Par Centrālās pārvaldes kompetenci un nolikuma apstiprināšanu 

Ziņo  Elfa Sloceniece 

 

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

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

Osītis, Jānis Lagzdkalns, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Oļegs 

Sorokins), (Andris Puide balsojumā nepiedalās) „pret”  nav,  „atturas” nav,   Mārupes novada 

pašvaldības domes Finanšu komiteja nolemj: 
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Iesniegt 2023.gada 14.marta domes sēdē izskatīšanai lēmumprojektu Nr.3 sagatavotajā 

redakcijā.  

Mārupes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes nolikumu pievienot  2023.gada 14.marta 

domes sēdes materiāliem. 

 

LĒMUMPROJEKTS Nr.3 

Par Centrālās pārvaldes kompetenci un nolikuma apstiprināšanu 

 Mārupes novada pašvaldības dome (turpmāk – dome), uzklausīja pašvaldības 

Administrācijas vadītājas Elfas Slocenieces ziņojumu, un konstatēja: 

 

1. Dome 2023.gada 14.martā apstiprināja saistošos noteikumus Nr.__/2023 “Mārupes novada 

pašvaldības nolikums” (turpmāk – Saistošie noteikumi), kas saistīti ar pašvaldības institūciju 

struktūras izmaiņām; 

2. Pašvaldību likuma 20.panta pirmajā un otrajā daļā ir noteikts, ka pašvaldības administrāciju 

veido pašvaldības iestādes un amatpersonas un, ka pašvaldības iestāde, kas nodrošina domes 

un komiteju organizatorisko un tehnisko apkalpošanu un pilda citas pašvaldības nolikumā 

noteiktās funkcijas ir Centrālā pārvalde. 

3. Ar domes 2022.gada 30.marta lēmumu Nr. 24 “Par tiesību deleģēšanu Centrālās 

administrācijas vadītājam” ir noteikts, ka lēmumus (administratīvos aktus)  par nosaukumu 

vai adreses piešķiršanu, maiņu un likvidēšanu ēkām, apbūvei paredzētajām zemes vienībām 

un telpu grupām, pieņem Centrālās administrācijas vadītājs. Saistošie noteikumi paredz, ka 

līdzšinējā Centrālās administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļa tiek izveidota kā  jauna 

pašvaldības iestāde, kuras viena no funkcijām ir nodrošināt īpašumu adresāciju pašvaldības 

administratīvajā teritorijā saskaņā ar teritorijas plānošanas dokumentiem, tādēļ nepieciešama 

atzīt 2022.gada 30.marta Lēmumu Nr. 24 par spēku zaudējušu. 

Mārupes novada pašvaldības dome, pamatojoties uz Pašvaldību likuma 10 .panta pirmās 

daļas 8.punktu, 20.panta otro daļu un 50.panta pirmo daļu,  Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma 

3.panta otru daļu, atklāti balsojot ar ____ balsīm  „par”_____, „pret”____,   „atturas”____, 

Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.  Reorganizēt, iekļaujot Centrālās pārvaldes struktūrā, šādas pašvaldības iestādes: 

1) Mārupes novada Dzimtsarakstu nodaļu; 

2) Babītes un Salas pagastu pārvaldi. 

2. Mārupes novada Dzimtsarakstu nodaļa un Babītes un Salas pagastu pārvalde kā pašvaldības 

iestādes savu darbību izbeidz 2023.gada 31.martā. 

3. Apstiprināt Centrālās pārvaldes nolikumu saskaņā ar šā lēmuma pielikumu. Centrālās 

pārvaldes nolikums stājas spēkā 2023.gada 1.aprīlī. 

4.   Uzdot Mārupes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Juridiskajās nodaļas 

vecākajam juristam Jānim Buzam iesniegt Uzņēmumu reģistrā ziņas par Mārupes novada 

Dzimtsarakstu nodaļas un Babītes un Salas pagastu pārvaldes reorganizāciju, minēto iestāžu 

izslēgšanai no Vienotā publisko personu un iestāžu saraksta. 

5.  Uzdot Mārupes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Finanšu un grāmatvedības 

nodaļas vadītājai Laimai Levanovičai nodrošināt ziņu par Mārupes novada Dzimtsarakstu 

nodaļas un Babītes un Salas pagastu pārvaldes reorganizāciju reģistrēšanu Valsts ieņēmumu 

dienestā. 

6.  Noteikt, ka Mārupes novada Dzimtsarakstu nodaļas un Babītes un Salas pagastu pārvaldes 

atbildībā esošās materiālās vērtības ar 2023.gada 1.aprīli tiek nodotas Mārupes novada 

pašvaldības Centrālai pārvaldei. 

7.  Uzdot Mārupes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Sabiedrības iesaistes un 

mārketinga nodaļai Centrālās pārvaldes nolikumu ievietot pašvaldības oficiālajā 

tīmekļvietnē. 

8.  Uzdot Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nodrošināt: 
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1)  Darba likuma prasību izpildi attiecībā uz Dzimtsarakstu nodaļas, Attīstības un 

plānošanas nodaļas un Salas un Babītes pagastu pārvaldes darbinieku darba 

tiesiskajām attiecībām; 

2)  Mārupes novada Dzimtsarakstu nodaļas un Babītes un Salas pagastu pārvaldes 

dokumentu pārvaldības nepārtrauktību. 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs        Andrejs Ence 

 

 

Sagatavoja Centrālās administrācijas 

Juridiskās nodaļas  vadītāja I.Krūmiņa 

 

4. 

Par Attīstības un plānošanas pārvaldes izveidi un nolikuma apstiprināšanu 

Ziņo  Ilze Krēmere 

 

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

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

Osītis, Jānis Lagzdkalns, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Oļegs 

Sorokins), (Andris Puide balsojumā nepiedalās) „pret”  nav,  „atturas” nav,   Mārupes novada 

pašvaldības domes Finanšu komiteja nolemj: 

 

Iesniegt 2023.gada 14.marta domes sēdē izskatīšanai lēmumprojektu Nr.4 sagatavotajā 

redakcijā.  

Mārupes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas pārvaldes nolikumu pievienot  

2023.gada 14.marta domes sēdes materiāliem. 

 

LĒMUMPROJEKTS Nr.4 

Par Attīstības un plānošanas pārvaldes izveidi un nolikuma apstiprināšanu 

 Mārupes novada pašvaldības dome (turpmāk – dome), uzklausot izpilddirektora    vietnieces 

Ilzes Krēmeres ziņojumu, konstatēja: 

 

1. Dome 2023.gada 14.martā apstirpināja saistošos noteikumus Nr.__/2023 “Mārupes novada 

pašvaldības nolikums” (turpmāk – Saistošie noteikumi), kas paredz izveidot jaunu 

pašvaldības iestādi – Attīstības un plānošanas pārvaldi, tādēļ nepieciešams apstiprināt tās 

nolikumu. 

2. Pašvaldību likuma 10.panta pirmās daļas 8.un 13.punkts noteic, ka tikai pašvaldības domes 

kompetencē ir izveidot un reorganizēt pašvaldības administrācijas sastāvā esošas institūcijas, 

kā arī izdot to nolikumus.  

3. Likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta ceturtās daļas 

2.punkts b)apakšpunkts paredz, ka pašvaldības izpilddirektora vietnieks drīkst  savienot 

valsts amatpersonas amatu ar citu amatu publiskas personas institūcijā. Domes 

priekšsēdētājs ierosina par Attīstības un plānošanas pārvaldes vadītāju iecelt Ilzi Krēmeri, 

vienlaicīgi atļaujot viņai pārvaldes vadītājas amatu savienot ar pašvaldības izpilddirektora 

vietnieka attīstības un vides jautājumos amatu.  

Mārupes novada pašvaldības dome, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 8. un 10.punktu un 50.panta pirmo daļu un likuma “Par interešu konflikta novēršanu 

valsts amatpersonu darbībā” 7.panta ceturtās daļas 2.punkts b)apakšpunktu, atklāti balsojot ar ____ 

balsīm  „par”_____, „pret”____,   „atturas”____, Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.  Izveidot Mārupes novada pašvaldības iestādi – Attīstības un plānošanas pārvaldi, kura savu 

darbību uzsāk 2023.gada 1.aprīlī. 
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2. Apstiprināt Attīstības un plānošanas pārvaldes nolikumu saskaņā ar šā lēmuma pielikumu. 

Attīstības un plānošanas pārvaldes nolikums stājas spēkā 2023.gada 1.aprīlī. 

3.  Mārupes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības 

nodaļai organizēt Darba likumā paredzēto darbību veikšanu darba tiesisko attiecību 

saglabāšanai, grozīšanai vai izbeigšanai. 

4.  Uzdot Mārupes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Juridiskajās nodaļas 

vecākajam juristam Jānim Buzam iesniegt Uzņēmumu reģistrā ziņas par Attīstības un 

plānošanas pārvaldes kā pašvaldības iestādes izveidošanu tās iekļaušanai Vienotajā publisko 

personu un iestāžu sarakstā. 

5.  Uzdot Mārupes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Finanšu un grāmatvedības 

nodaļas vadītājai Laimai Levanovičai nodrošināt Attīstības un plānošanas pārvaldes kā 

pašvaldības iestādes reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā. 

6.  Noteikt, ka Centrālās administrācijas atbildībā esošās materiālās vērtības, kas bija nodotas 

Attīstības un plānošanas nodaļas funkciju izpildei, ar 2023.gada 1.aprīli tiek nodotas 

Attīstības un plānošanas pārvaldei. 

7.   Noteikt, ka Attīstības un plānošanas pārvalde pārņem visas funkcijas, kuras līdz šā lēmuma 

spēkā stāšanās pildīja Centrālās administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļa. 

8.  Iecelt Ilzi Krēmeri ar 2023.gada 1.aprīli par Attīstības un plānošanas pārvaldes vadītāju un 

atļaut viņai šo amatu savienot ar pašvaldības izpilddirektora vietnieka attīstības un vides 

jautājumos amatu. 

9.  Uzdot Mārupes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Sabiedrības iesaistes un 

mārketinga nodaļai Attīstības un plānošanas pārvaldes nolikumu ievietot pašvaldības 

mājaslapā. 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs        Andrejs Ence 

 

 

Sagatavoja Centrālās administrācijas 

Juridiskās nodaļas  vadītāja I.Krūmiņa 

 

5. 

Par Mārupes novada Sporta skolas dibināšanu 

Ziņo  Linda Liepiņa 

Deputāti diskutē, debatēs piedalās deputāti Uģis Šteinbergs, Guntis Ruskis, Valdis Kārkliņš, 

Andrejs Ence, Oļegs Sorokins, Dace Štrodaha, Līga Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar 12 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa, 

Mārtiņš Bojārs, Dace Štrodaha, Jānis Kazaks,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Guntis Ruskis, Uģis 

Šteinbergs, Ivars Punculis, Oļegs Sorokins), (Andris Puide balsojumā nepiedalās), (Jānis Lībietis, 

Aivars Osītis no sēdes telpas izgājuši, balsojumā nepiedalās),  „pret”  1 (Jānis Lagzdkalns),  

„atturas” 1 (Ira Dūduma),   Mārupes novada pašvaldības domes Finanšu komiteja nolemj: 

 

Iesniegt 2023.gada 14.marta domes sēdē izskatīšanai lēmumprojektu Nr.5 sagatavotajā 

redakcijā.  

Mārupes novada Sporta skolas nolikumu pievienot  2023.gada 14.marta domes sēdes 

materiāliem. 

 

LĒMUMPROJEKTS Nr.5 

Par Mārupes novada Sporta skolas dibināšanu 

Mārupes novada pašvaldības dome, pamatojoties uz Izglītības likuma 22.panta pirmo 

daļu, 23.panta otro daļu, kas noteic, ka pašvaldību izglītības iestādes dibina, reorganizē un likvidē 

pašvaldības, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju vai attiecīgās nozares ministriju un 
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Izglītības un zinātnes ministriju, kā arī Pašvaldību likuma 10.panta pirmās daļas 8.punktu, kas 

noteic domes kompetenci izveidot un reorganizēt pašvaldības administrāciju, tostarp izveidot, 

reorganizēt un likvidēt tās sastāvā esošās institūcijas, kā arī izdot pašvaldības institūciju nolikums, 

atklāti balsojot ar ___ balsīm “par”____, “pret” ___, “atturas” ___, Mārupes novada pašvaldības 

dome nolemj: 

 

1.  Dibināt profesionālās ievirzes izglītības iestādi “Mārupes novada Sporta skola” un 

apstiprināt tās nolikumu saskaņā ar 1.pielikumu. 

2.  Apstiprināt Mārupes novada Sporta skolas struktūru saskaņā ar 2.pielikumu. 

3.  Apstiprināt Mārupes novada Sporta skolas amatu sarakstu saskaņā ar 3.pielikumu. 

4.  Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram: 

4.1.  trīs darba dienu laikā nosūtīt Mārupes novada Sporta skolas nolikumu Izglītības un 

zinātnes ministrijai saskaņojuma saņemšanai. 

4.2.  organizēt atklātu konkursu Mārupes novada Sporta skolas direktora un direktora 

vietnieka amatiem. 

4.3.  organizēt Mārupes novada Sporta skolas direktora pienākumu izpildītāja iecelšanu, uz 

laiku līdz, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, tiks iecelts tās direktors. 

4.4.  mēneša laikā organizēt normatīvajos aktos noteikto dokumentu iesniegšanu Izglītības 

iestāžu reģistrā. 

4.5. organizēt Darba likumā paredzēto darbību veikšanu darba tiesisko attiecību 

saglabāšanai, grozīšanai vai izbeigšanai saskaņā ar amatu sarakstu, atbilstoši 

3.pielikumam. 

5.  Paredzēt Mārupes novada pašvaldības budžetā finanšu līdzekļus Mārupes novada Sporta 

skolai pēc tās reģistrēšanas Izglītības iestāžu reģistrā. 

6.  Izdevumus, kas saistīti ar Mārupes novada Sporta skolas reģistrēšanu Izglītības iestāžu 

reģistrā, segt no Mārupes novada Izglītības pārvaldes budžeta līdzekļiem. 

  

  

Pašvaldības domes priekšsēdētājs        Andrejs Ence 

 

Sagatavoja Centrālās administrācijas 

Juridiskās nodaļas juriste L.Liepiņa 

 

Lēmumprojektā norādītie normatīvie akti ir spēkā    

un attiecināmi uz lēmumprojektā minēto gadījumu. 

Centrālās administrācijas Juridiskās nodaļas 

vadītāja I.Krūmiņa 

 

 

6. 

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 14 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa, 

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

Ruskis, Uģis Šteinbergs, Ivars Punculis, Jānis Lagzdkalns, Oļegs Sorokins), (Andris Puide 

balsojumā nepiedalās), (Jānis Lībietis, Aivars Osītis no sēdes telpas izgājuši, balsojumā 

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

nolemj: 
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Iesniegt 2023.gada 14.marta domes sēdē izskatīšanai lēmumprojektu Nr.6 sagatavotajā 

redakcijā.  

 

LĒMUMPROJEKTS Nr.6 

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”  

Ņemot vērā iestāžu vadītāju sniegto informāciju un pamatojoties uz Pašvaldību likuma 

20.panta trešo daļu un Mārupes novada pašvaldības dibināto iestāžu darba samaksas un sociālo 

garantiju noteikumu (apstiprināts ar Mārupes novada pašvaldības domes 2023.gada 28.februāra 

lēmumu Nr.20, sēdes protokola Nr.4) 12.punktu, kas nosaka, ka “Pašvaldības dome, vienlaicīgi ar 

amata izveidošanu Iestādē, nosaka amata saimi, līmeni un mēnešalgu grupu atbilstoši spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem”, Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

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

protokola Nr.17) šādus grozījumus: 

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) saskaņā 

ar šā lēmuma 1.pielikumu; 

1.3.  izslēgt 1.2.punktu un 1.3.punktu; 

1.4.  papildināt  lēmumu ar 1.16.punktu šādā redakcijā: 

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

1.5.  papildināt lēmumu ar 16.pielikumu saskaņā ar šā lēmuma 2.pielikumu. 

 

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

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

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

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs                      Andrejs Ence 

 

Sagatavoja Centrālās administrācijas 

Personāla  un dokumentu pārvaldības nodaļas vadītāja A.Freimane 

 

Lēmumprojektā norādītie normatīvie akti ir spēkā    

un attiecināmi uz lēmumprojektā minēto gadījumu. 

Centrālās administrācijas Juridiskās nodaļas 

vadītāja I.Krūmiņa 
 

7. 

Par saistošo noteikumu  Nr.___/ 2023  

„Par Mārupes novada pašvaldības 2023. gada 

budžeta apstiprināšanu” apstiprināšanu 

Ziņo Laima Levanoviča 

 

Atklāti balsojot ar 10 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Mārtiņš Bojārs, 

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

Ivars Punculis), (Andris Puide balsojumā nepiedalās), (Jānis Lībietis, Aivars Osītis no sēdes 

telpas izgājuši, balsojumā nepiedalās),  „pret”  2 (Ilze Bērziņa, Jānis Kazaks),  „atturas” 2 (Guntis 

Ruskis, Oļegs Sorokins),   Mārupes novada pašvaldības domes Finanšu komiteja nolemj: 
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Iesniegt 2023.gada 14.marta domes sēdē izskatīšanai lēmumprojektu Nr.7 sagatavotajā 

redakcijā.  

Saistošos noteikumus par Mārupes novada pašvaldības 2023.gada budžeta apstiprināšanu 

pievienot  2023.gada 14.marta domes sēdes materiāliem. 

 

LĒMUMPROJEKTS Nr.7 

Par saistošo noteikumu  Nr.___/ 2023  

„Par Mārupes novada pašvaldības 2023. gada 

budžeta apstiprināšanu” apstiprināšanu 

Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 10.panta pirmās daļas 1.punktu, 44.panta pirmo daļu, 

47.panta pirmo daļu un 48.panta pirmo daļu, un likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.pantu un 

17.panta pirmo daļu,  kā arī  ņemot vērā   Finanšu komitejas 2023.gada 8.marta atzinumu pieņemt 

iesniegto lēmuma projektu „Par  saistošo noteikumu Nr.___/2023 „Par Mārupes novada 

pašvaldības 2023.gada budžeta apstiprināšanu” pieņemšanu”, atklāti balsojot ar ___ 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, 

Andris Puide), „pret”  ___, „atturas” ___,  Mārupes novada pašvaldības domes Finanšu 

komiteja nolemj: 

 

1. Apstiprināt Mārupes novada pašvaldības domes saistošos noteikumus Nr. __/2023  „Par 

Mārupes novada pašvaldības 2023.gada budžeta apstiprināšanu” saskaņā ar Pielikumu.  

2. Saistošie noteikumi par pašvaldības budžeta apstiprināšanu stājas spēkā nākamajā dienā pēc 

to parakstīšanas. 

3. S aistošos noteikumus triju darbdienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs                  Andrejs Ence 

 

Sagatavoja  Centrālās administrācijas  

Juridiskās nodaļas juriste B.Baltiņa 

 

Lēmumprojektā norādītie normatīvie akti  ir spēkā  

un attiecināmi uz lēmumprojektā minēto gadījumu  

Centrālās administrācijas Juridiskās nodaļas 

vadītāja I.Krūmiņa 

 

 

Komitejas sēde tiek paziņota par slēgtu plkst.16:35 

 

Komitejas sēdi vadīja:   /paraksts/                         Andrejs Ence 

 

 

Komitejas sēdi protokolēja  

Centrālās administrācijas 

domes sekretāre                  /paraksts/                                        Ilona Pelša 

 

 


