
 

 

 
 

SĒDES PROTOKOLS 

Mārupē 

 

2017. gada  9. augustā  Nr.  3 

 

Domes sēde  tiek  

sasaukta plkst. 15.00 

 

Domes  sēdi vada -  

Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs  

 

Domes  sēdē piedalās deputāti: Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Guntis Ruskis, Anita Vintere, Jānis 

Lībietis, Andrejs Kirillovs, Nadīna Millere, Andris Puide, Normunds Orleāns, Ira Dūduma, Pēteris 

Pikše, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Sigita Sakoviča, Raivis  Zeltīts, Jānis Lagzdkalns. 

 

Domes  sēdē nepiedalās deputāts 

Edgars Jansons  - neierašanās iemesls nav zināms. 

 

Domes  sēdē piedalās: 

Juridiskās nodaļas vadītāja Gaļina Sušiņina; 

Administrācijas vadītājs Kristaps  Ločs; 

Sabiedrisko attiecību speciāliste Uva  Bērziņa; 

Finanšu un  grāmatvedības nodaļas vadītāja Laima Levanoviča;  

Attīstības nodaļas vadītāja Ilze  Krēmere. 

 

Domes  sēdi protokolē:   

Administrācijas kancelejas pārzine Ilona Eglīte. 

 

Darba kārtība: 

Attīstības  un vides jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

1. Par zemesgabala iegūšanu īpašumā (5 gab.). 

2. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi (6 gab.). 

3. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa 

noteikšanu (3 gab). 

4. Par 2017. gada 24. maija Mārupes novada domes lēmuma Nr. 1.1 (sēdes protokols  Nr. 7) 

precizēšanu. 

5. Par grozījumiem 2010. gada 10. februāra līgumā Nr. _______ ar SIA „Getliņi Eko”. 

6. Par apstrīdēto būvatļauju. 

7. Par būvatļaujas Nr. ______ atzīšanu par spēkā neesošu.  

8. Par grozījumu Mārupes novada domes 2010. gada 18. augusta saistošajos noteikumos  

Nr. 11/2010 „Par nekustamo īpašumu uzturēšanu un sabiedrisko kārtību Mārupes novadā”. 

9. Par nekustamā īpašuma „Mazbebri”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. ______), 

detālplānojuma izstrādes uzsākšanu. 



10. Par 2017. gada 29. marta Mārupes novada domes lēmuma Nr. 11 (protokols Nr. 5) „Par 

nekustamā īpašuma Mārupītes gatve 82, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. ______) 

detālplānojuma izstrādes uzsākšanu” atcelšanu. 

11. Par 2017. gada 24. maija Mārupes novada domes lēmuma Nr. 7 (protokols  Nr. 7) „Par 

nekustamā īpašuma „Kūdras”, Mārupes novadā (kadastra Nr. ______),  detālplānojuma izstrādes 

uzsākšanu” atcelšanu. 

12. Par grozījumiem darba uzdevumā Nr. ______detālplānojuma izstrādei nekustamajam 

īpašumam Zeltiņu iela 108, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. ______). 

13. Par dalību Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Valsts administrācija” 

līdzfinansētā projektā „Zaļā iepirkuma, teritorijas plānojuma un vides infrastruktūras attīstības 

pieredzes apmaiņa Zviedrijā un Dānijā”. 

14. Par 2017. gada 14. jūnija Mārupes novada domes lēmuma Nr. 34 (sēdes protokols  Nr. 9) 

precizēšanu. 

15. Par grozījumiem Mārupes novada Mārketinga konsultatīvās padomes nolikumā. 

 

Sociālās, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

16. Par finansiālu atbalsti sportistiem (7 gab.). 

17. Par L.M. apstrīdēšanas iesnieguma izskatīšanu. 

18. Par konkursu  „Par tiesībām slēgt deleģēšanas līgumu un saņemt finansējumu valsts 

pārvaldes uzdevuma veikšanai”. 

19. Par Mārupes novada domes 2017. gada 24. maija lēmuma Nr. 7 (sēdes protokols Nr. 7) un 

2017. gada 29. marta lēmuma Nr. 21 (sēdes protokols Nr. 5) atcelšanu. 

20. Par jaunas amata vietas izveidošanu Mārupes novada jauniešu vasaras nodarbinātības   

2017. gada ietvaros. 

 

Finanšu  komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

21. Par Mārupes novada domes pārstāvju dalību Latvijas Pašvaldību savienības kongresā.  

22. Par Mārupes novada domes pārstāvību Rīgas plānošanas reģiona Attīstības padomē. 

23. Par Mārupes novada Vēlēšanu komisijas skaita noteikšanu un vēlēšanas komisijas locekļu 

kandidātu pieteikšanas termiņa izsludināšanu. 

24. Par N.M. atbrīvošanu no Mārupes novada Bāriņtiesas locekļa amata. 

25. Par Mārupes novada domes pārstāvniecību biedrībā „Pierīgas partnerība”.  

26. Par Mārupes novada domes īpašumā esošo ______ domājamo daļu no nekustamā īpašuma 

– zemes gabala Mazcenu alejā ______, Jaunmārupē, Mārupes novadā, ar  kadastra Nr. ______, 

______ha platībā, atsavināšanas atlīdzības apstiprināšanu un atsavināšanu par noteikto atlīdzību. 

 

Domes priekšsēdētāja iesniegtie lēmumprojekti: 

27. Par zemesgabala iegūšanu īpašumā. 

28. Par 2017. gada 24. maija Mārupes novada domes lēmuma Nr. 1.3  (sēdes protokols Nr. 7) 

precizēšanu. 

29. Par Mārupes novada pašvaldības audita komisijas izveidošanu. 

 
Sēdes vadītājs M.Bojārs lūdz deputātu balsojumu par domes sēdes darba kārtību.. 

 

Atklāti balsojot ar    15  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, I.Dūduma, P.Pikše, 

A.Puide, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis, R. Zeltīts, J. 

Lagzdkalns), (N. Millere domes sēdi kavē, balsojumā par darba kārtību nepiedalās), (E. Jansons 

nezināmu iemeslu dēļ  uz domes sēdi nav ieradies),  „pret”   nav,    „atturas”  nav,   Mārupes novada 

dome  nolemj: 

 

1.Apstiprināt domes sēdes  darba kārtību. 

2.Vienojas atklāt domes sēdi. 

 

 



1.1 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo komitejas vadītājs P. Pikše.  

 

Atklāti balsojot ar   12   „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, I.Dūduma, P.Pikše, 

S. Sakoviča, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis, J. Lagzdkalns),  (N. Millere domes sēdi 

kavē, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”   nav,   „atturas” 3 (A. Puide, R. Zeltīts, N. 

Orleāns),    Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.1.1 saskaņā ar pielikumu: 

Apstiprināt izziņu par „Zemesgabala iegūšanu īpašumā” saskaņā ar Pielikumu. 

 

 1.2 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo komitejas vadītājs P. Pikše.  

 

Atklāti balsojot ar   12   „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, I.Dūduma, P.Pikše, 

S. Sakoviča, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis, J. Lagzdkalns),   (N. Millere domes sēdi 

kavē, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”   nav,   „atturas”3  (A. Puide, R. Zeltīts, N. 

Orleāns),    Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.1.2 saskaņā ar pielikumu: 

Apstiprināt izziņu par „Zemesgabala iegūšanu īpašumā” saskaņā ar Pielikumu. 

 

1.3 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo komitejas vadītājs P. Pikše.  

 

Atklāti balsojot ar   12   „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, I.Dūduma, P.Pikše, 

S. Sakoviča, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis, J. Lagzdkalns), (N. Millere domes sēdi 

kavē, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”   nav,   „atturas” 3 (A. Puide, R. Zeltīts, N. 

Orleāns),    Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.1.3 saskaņā ar pielikumu: 

Apstiprināt izziņu par „Zemesgabala iegūšanu īpašumā” saskaņā ar Pielikumu. 

 

1.4 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo komitejas vadītājs P. Pikše.  

 

Atklāti balsojot ar   12   „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, I.Dūduma, P.Pikše, 

S. Sakoviča, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis, J. Lagzdkalns),  (N. Millere domes sēdi 

kavē, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”   nav,   „atturas” 3  (A. Puide, R. Zeltīts, N. 

Orleāns),    Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.1.4 saskaņā ar pielikumu: 

Apstiprināt izziņu par „Zemesgabala iegūšanu īpašumā” saskaņā ar Pielikumu. 

 

1.5 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo komitejas vadītājs P. Pikše.  

 

Atklāti balsojot ar   12   „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, I.Dūduma, P.Pikše, 

S. Sakoviča, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis, J. Lagzdkalns), (N. Millere domes sēdi 



kavē, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”   nav,   „atturas” 3 (A. Puide, R. Zeltīts, N. 

Orleāns),    Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.1.5 saskaņā ar pielikumu: 

Apstiprināt izziņu par „Zemesgabala iegūšanu īpašumā” saskaņā ar Pielikumu. 

 

2.1 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 

Ziņo komitejas vadītājs P. Pikše.  

 

Atklāti balsojot ar   15   „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, I.Dūduma, P.Pikše, 

S. Sakoviča, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis, J. Lagzdkalns, A. Puide, R. Zeltīts, N. 

Orleāns),    (N. Millere domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”   nav,   

„atturas” nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 2.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Mainīt nekustamajam īpašumam „Truši”, kadastra Nr. ______, ______ha platībā,  zemes 

lietošanas mērķi individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). 

2. Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā 

rajona tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007). 

 

2.2 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 

Ziņo komitejas vadītājs P. Pikše.  

 

Atklāti balsojot ar   15   „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, I.Dūduma, P.Pikše, 

S. Sakoviča, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis, J. Lagzdkalns, A. Puide, R. Zeltīts, N. 

Orleāns),    (N. Millere domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”   nav,   

„atturas” nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 2.2 saskaņā ar pielikumu: 

1. Noteikt nekustamajam īpašumam Birzes iela ______, Jaunmārupē, Mārupes novadā, 

______ha platībā, zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve  (kods 0601). 

2. Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā 

rajona tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007). 

 

2.3 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 

Ziņo komitejas vadītājs P. Pikše.  

 

Atklāti balsojot ar   15   „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, I.Dūduma, P.Pikše, 

S. Sakoviča, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis, J. Lagzdkalns, A. Puide, R. Zeltīts, N. 

Orleāns),    (N. Millere domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”   nav,   

„atturas” nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 2.3 saskaņā ar pielikumu: 

1. Noteikt nekustamajam īpašumam Birzes iela ______, Jaunmārupē, Mārupes novadā, 

______ha platībā, zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve  (kods 0601). 

2. Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā 

rajona tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007). 

 

2.4 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 

Ziņo komitejas vadītājs P. Pikše.  



 

Atklāti balsojot ar   15   „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, I.Dūduma, P.Pikše, 

S. Sakoviča, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis, J. Lagzdkalns, A. Puide, R. Zeltīts, N. 

Orleāns),    (N. Millere domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”   nav,   

„atturas” nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 2.4 saskaņā ar pielikumu: 

1. Noteikt nekustamajam īpašumam Birzes iela ______, Jaunmārupē, Mārupes novadā, 

______ha platībā, zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve  (kods 0601). 

2. Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā 

rajona tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007). 

 

2.5 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 

Ziņo komitejas vadītājs P. Pikše.  

 

Atklāti balsojot ar   15   „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, I.Dūduma, P.Pikše, 

S. Sakoviča, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis, J. Lagzdkalns, A. Puide, R. Zeltīts, N. 

Orleāns),    (N. Millere domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”   nav,   

„atturas” nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 2.5 saskaņā ar pielikumu: 

1. Noteikt nekustamajam īpašumam Birzes iela ______, Jaunmārupē, Mārupes novadā, 

______ha platībā, zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve  (kods 0601). 

2. Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā 

rajona tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007). 

 

2.6 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 

Ziņo komitejas vadītājs P. Pikše.  

 

Atklāti balsojot ar   15   „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, I.Dūduma, P.Pikše, 

S. Sakoviča, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis, J. Lagzdkalns, A. Puide, R. Zeltīts, N. 

Orleāns),    (N. Millere domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”   nav,   

„atturas” nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 2.6 saskaņā ar pielikumu: 

1. Noteikt nekustamajam īpašumam Birzes iela ______, Jaunmārupē, Mārupes novadā, 

______ha platībā, zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve  (kods 0601). 

2. Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā 

rajona tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007). 

 

3.1 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu  

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas vadītājs P. Pikše.  

 

Atklāti balsojot ar   15   „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, I.Dūduma, P.Pikše, 

S. Sakoviča, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis, J. Lagzdkalns, A. Puide, R. Zeltīts, N. 

Orleāns),    (N. Millere domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”   nav,   

„atturas” nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 3.1 saskaņā ar pielikumu: 



1. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Skalbes”, kadastra Nr. ______, zemes ierīcības projektu kā 

galīgo (projektēto zemesgabalu platība var mainīties pēc zemes iemērīšanas dabā). 

2. Zemesgabalam „Nr.1” ar  kadastra apzīmējumu ______, ______ha platībā,  atstāt spēkā esošo 

adresi „Skalbes”, Mārupes novads. 

3. Noteikt zemesgabalam „Nr.1” ar kadastra apzīmējumu ______, ______ha platībā, zemes 

lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

4.  Piešķirt zemesgabalam „Nr.2” ar kadastra apzīmējumu ______, ______ha platībā, adresi 

„Kamenes”, Mārupes novads. 

5. Noteikt zemesgabalam „Nr.2” ar kadastra apzīmējumu ______, ______ha platībā, zemes 

lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

6.  Piešķirt zemesgabalam „Nr.3” ar kadastra apzīmējumu _________, _________ha platībā, 

adresi „Zvaniņi”, Mārupes novads. 

5. Noteikt zemesgabalam „Nr.3” ar kadastra apzīmējumu _________, _________ha platībā, 

zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

6. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

7. Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā 

rajona tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007). 

 

3.2 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu  

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas vadītājs P. Pikše.  

 

Atklāti balsojot ar   15   „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, I.Dūduma, P.Pikše, 

S. Sakoviča, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis, J. Lagzdkalns, A. Puide, R. Zeltīts, N. 

Orleāns),    (N. Millere domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”   nav,   

„atturas” nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 3.2 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Silnieku iela _________, kadastra Nr. _________, un 

Silnieku iela _________, kadastra Nr. _________, zemes ierīcības projektu kā galīgo (projektēto 

zemesgabalu platība var mainīties pēc zemes iemērīšanas dabā). 

2. Zemesgabalam „Nr.1” ar  kadastra apzīmējumu _________, _________ha platībā un t. sk. 

ēkai,  atstāt spēkā esošo adresi Silnieku iela _________, Mārupe, Mārupes novads. 

3. Noteikt zemesgabalam „Nr.1” ar kadastra apzīmējumu _________, _________ha platībā, 

zemes lietošanas mērķus: _________ha platībā, individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601) un   

_________ha platībā, zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma 

joslā (kods 1101). 

4. Zemesgabalam „Nr.2” ar kadastra apzīmējumu _________,_________ha platībā,  atstāt spēkā 

esošo adresi Silnieku iela _________, Mārupe, Mārupes novads. 

5. Mainīt zemesgabalam „Nr.2” ar kadastra apzīmējumu _________ zemes lietošanas mērķus: 

_________ha platībā, individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601) un   _________ha platībā, zeme 

dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101). 

6. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

7. Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā 

rajona tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007). 

 

 

 

 

 

 

 



Deputāte N. Millere uz domes sēdi ierodas plkst. 14.20, 

turpmākajā balsojumā  piedalās. 

 

3.3 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu  

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas vadītājs P. Pikše.  

 

Atklāti balsojot ar   16   „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, I.Dūduma, P.Pikše, 

S. Sakoviča, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis, J. Lagzdkalns, A. Puide, R. Zeltīts, N. 

Orleāns, N. Millere), „pret”   nav,   „atturas” nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 3.3 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Priežu iela _________, kadastra Nr. _________, zemes 

ierīcības projektu kā galīgo (projektēto zemesgabalu platība var mainīties pēc zemes iemērīšanas dabā). 

2. Piešķirt zemesgabalam „Nr.2”, _________ha platībā, nosaukumu Ciņu iela, Jaunmārupe, 

Mārupes novads. 

3. Noteikt zemesgabalam „Nr.2” ar kadastra apzīmējumu _________ zemes lietošanas mērķi 

_________ha platībā – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma 

joslā (kods 1101).  

4. Zemesgabalam „Nr.1”, _________ha platībā un t. sk. ēkām, atstāt spēkā esošo adresi Priežu 

iela _________, Jaunmārupe, Mārupes novads. 

5. Zemesgabalam „Nr.1” ar kadastra apzīmējumu _________, _________ha platībā,  atstāt 

spēkā esošo zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).  

6. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

7. Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā 

rajona tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007). 

 

4. 

Par 2017. gada 24. maija Mārupes novada domes  

lēmuma Nr. 1.1 (sēdes protokols Nr. 7) precizēšanu 

Ziņo komitejas vadītājs P. Pikše.  

 

Atklāti balsojot ar   16   „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, I.Dūduma, P.Pikše, 

S. Sakoviča, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis, J. Lagzdkalns, A. Puide, R. Zeltīts, N. 

Orleāns, N. Millere), „pret”   nav,   „atturas” nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 4 saskaņā ar pielikumu: 

1. Izteikt 2017. gada 24. maija  Mārupes novada domes lēmuma Nr. 1.1 (sēdes protokols Nr. 7)  

2. punktu šādā redakcijā: „Zemesgabalam Nr. 1, _________ha platībā un t.sk. ēkām, atstāt 

spēkā esošo adresi „Imakas A”, Mārupes novads”, 

4. punktu šādā redakcijā: „Piešķirt zemesgabalam Nr.2, _________ha platībā un t.sk ēkām, 

adresi „Imakas M”, Mārupes novads”. 

3. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam piecu darba dienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas. 

4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par pieņemto lēmumu  

informēt zemes īpašnieku. 

5. Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā 

rajona tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007). 

 

5. 

Par grozījumiem 2010. gada 10. februāra līgumā Nr. 5-25/23-2010 ar SIA „Getliņi Eko”  

Ziņo komitejas vadītājs P. Pikše.  

 



Atklāti balsojot ar   16   „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, I.Dūduma, P.Pikše, 

S. Sakoviča, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis, J. Lagzdkalns, A. Puide, R. Zeltīts, N. 

Orleāns, N. Millere), „pret”   nav,   „atturas” nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 5 saskaņā ar pielikumu: 

Atļaut Mārupes novada domes priekšsēdētājam Mārtiņam Bojāram noslēgt ar SIA 

„Getliņi Eko”, reģ. Nr. _________, vienošanos par grozījumiem 2010. gada 10. februāra līgumā  

Nr. _________saskaņā ar pielikumu.  
 

6. 

Par apstrīdēto būvatļauju  

Ziņo komitejas vadītājs P. Pikše.  

 

Atklāti balsojot ar   14   „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, A.Kirillovs, I.Dūduma, P.Pikše, S. 

Sakoviča, D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis, J. Lagzdkalns, A. Puide, R. Zeltīts, N. Orleāns, N. 

Millere), (J. Lībietis, kā ieinteresētā persona, pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām” 37. panta 11. 

punktu, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”   nav,   „atturas” 1 (A. Vintere), Mārupes 

novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 6 saskaņā ar pielikumu: 

1. Atstāt spēkā negrozītu Mārupes novada Būvvaldes 2017. gada 11. maija būvatļauju  

Nr. _________, kura tika izsniegta K.B., personas kods _________, nojumes un sešu palīgēku 

būvniecībai  nekustamajā īpašumā „_________”, Mārupes novadā, ar kadastra Nr. _________.  

2. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā 

rajona tiesā (Rīgas tiesu nams, Baldones ielā 1a, Rīgā). 

 

7. 

Par būvatļaujas Nr. _________atzīšanu par spēkā neesošu  

Ziņo komitejas vadītājs P. Pikše.  

 

Atklāti balsojot ar  0 balsīm   „par”  „pret”   nav,   „atturas”  16 (M. Bojārs, L.Kadiģe, 

A.Kirillovs, J.Lībietis, I.Dūduma, P.Pikše, S. Sakoviča, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis, 

J. Lagzdkalns, A. Puide, R. Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere), Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Nepieņemt lēmumu Nr. 7 saskaņā ar pielikumu. 

 

8. 

Par grozījumu Mārupes novada domes 2010. gada 18. augusta saistošajos noteikumos  

Nr. 11/2010 „Par nekustamo īpašumu uzturēšanu un sabiedrisko kārtību Mārupes novadā” 

Ziņo komitejas vadītājs P. Pikše.  

 

Atklāti balsojot ar   16   „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, I.Dūduma, P.Pikše, 

S. Sakoviča, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis, J. Lagzdkalns, A. Puide, R. Zeltīts, N. 

Orleāns, N. Millere), „pret”   nav,   „atturas” nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 8 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt iesniegto saistošo noteikumu projektu Nr. 23/2017  „Grozījums Mārupes 

novada domes 2010. gada 18. augusta saistošajos noteikumos Nr. 11/2010 „Par nekustamo īpašumu 

uzturēšanu un sabiedrisko kārtību Mārupes novadā”, saskaņā ar Pielikumu. 

2. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un 

elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.  

3. Saistošos noteikumus publicēt vietējā laikrakstā vai bezmaksas izdevumā, ja likumā 

„Par pašvaldībām” 45. panta otrajā daļā noteiktajā termiņā pašvaldībai netiks nosūtīts Vides 



aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinums, vai  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas atzinumā netiks izteikti iebildumi par pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu. 

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas vietējā laikrakstā 

„Mārupes Vēstis”. 

 

9. 

Par nekustamā īpašuma „Mazbebri”, Mārupē,  

Mārupes novadā (kadastra Nr. _________), detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 

Ziņo komitejas vadītājs P. Pikše.  

 

Atklāti balsojot ar   16   „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, I.Dūduma, P.Pikše, 

S. Sakoviča, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis, J. Lagzdkalns, A. Puide, R. Zeltīts, N. 

Orleāns, N. Millere), „pret”   nav,   „atturas” nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 9 saskaņā ar pielikumu: 

1. Uzsākt nekustamā īpašuma „Mazbebri”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. _________), 

detālplānojuma izstrādi.  

2. Apstiprināt detālplānojuma darba uzdevumu Nr. _________un noteikt detālplānojuma 

robežas atbilstoši nekustamā īpašuma „Mazbebri”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. _________),  

robežām, aptuveni _________ha platībā. 

3. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Attīstības nodaļas Teritorijas plānotāju.  

4. Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt līgumu par detālplānojuma izstrādi un 

finansēšanu ar nekustamā īpašuma „Mazbebri”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. _________),  

īpašnieka pilnvaroto personu M.L., personas kods _________, saskaņā ar pielikumu. 

5. Uzdot Mārupes novada pašvaldības Attīstības nodaļas teritorijas plānotājai pieņemto lēmumu 

nosūtīt detālplānojuma teritorijas īpašniekam, ievietot Mārupes novada mājas lapā  www.marupe.lv un 

Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā. 

6. Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā 

rajona tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007). 

 

10. 

Par 2017. gada 29. marta Mārupes novada domes lēmuma Nr. 11 (protokols  Nr. 5)  

„Par nekustamā īpašuma Mārupītes gatve 82, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra  

Nr. _________), detālplānojuma izstrādes uzsākšanu” atcelšanu  

Ziņo komitejas vadītājs P. Pikše.  

 

Atklāti balsojot ar   16   „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, I.Dūduma, P.Pikše, 

S. Sakoviča, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis, J. Lagzdkalns, A. Puide, R. Zeltīts, N. 

Orleāns, N. Millere), „pret”   nav,   „atturas” nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 10 saskaņā ar pielikumu: 

1. Atcelt 2017. gada 29. marta Mārupes novada domes lēmumu Nr.11 (protokols  Nr. 5) „Par 

nekustamā īpašuma Mārupītes gatve 82, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. _________), 

detālplānojuma izstrādes uzsākšanu”. 

2. Atcelt ar Mārupes novada domes 2017. gada 29. marta Mārupes novada domes lēmumu Nr. 

11 (protokols  Nr. 5) apstiprināto darba uzdevumu Nr. _________.  

3. Attīstības nodaļas teritorijas plānotājam nodrošināt paziņojuma un lēmuma par 

detālplānojuma izstrādes atcelšanu publicēšanu Mārupes novada mājas lapā  www.marupe.lv un novada 

informatīvajā izdevumā „Mārupes vēstis”. 

 4. Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā 

rajona tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007). 

 

 

 

 



 

11. 

Par 2017. gada 24. maija Mārupes novada domes lēmuma Nr. 7 (protokols  Nr. 7)  

„Par nekustamā īpašuma „Kūdras”, Mārupes novadā (kadastra Nr. _________), detālplānojuma 

izstrādes uzsākšanu” atcelšanu  

Ziņo komitejas vadītājs P. Pikše.  

 

Atklāti balsojot ar   16   „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, I.Dūduma, P.Pikše, 

S. Sakoviča, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis, J. Lagzdkalns, A. Puide, R. Zeltīts, N. 

Orleāns, N. Millere), „pret”   nav,   „atturas” nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 11 saskaņā ar pielikumu: 

1. Atcelt 2017. gada 24. maija Mārupes novada domes lēmumu Nr. 7  (protokols Nr.7) „Par 

nekustamā īpašuma  „Kūdras”, Mārupes novadā (kadastra Nr. _________),  detālplānojuma izstrādes 

uzsākšanu”. 

2. Atcelt ar Mārupes novada domes 2017. gada 24. maija lēmumu Nr. 7 apstiprināto darba 

uzdevumu Nr. _________.  

3. Attīstības nodaļas teritorijas plānotājam nodrošināt paziņojuma un lēmuma par 

detālplānojuma izstrādes atcelšanu publicēšanu Mārupes novada pašvaldības interneta vietnē 

www.marupe.lv un pašvaldības informatīvajā izdevumā  „Mārupes vēstis”. 

4. Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā 

rajona tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007). 

 

12. 

Par grozījumiem darba uzdevumā Nr. 2016/15 detālplānojuma izstrādei nekustamajam 

īpašumam Zeltiņu iela 108, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. _________)  

Ziņo komitejas vadītājs P. Pikše.  

 

Atklāti balsojot ar   16   „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, I.Dūduma, P.Pikše, 

S. Sakoviča, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis, J. Lagzdkalns, A. Puide, R. Zeltīts, N. 

Orleāns, N. Millere), „pret”   nav,   „atturas” nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 12 saskaņā ar pielikumu: 

1. Veikt sekojošus grozījumus detālplānojuma  nekustamajam īpašumam Zeltiņu iela 108, 

Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. _________), izstrādes Darba uzdevumā Nr. 2016/15: 

1.1. Izteikt Darba uzdevuma 1. punkta otrajā rindkopā definēto detālplānojuma izstrādes 

mērķi sekojoši: „detalizēt Jauktas centra apbūves teritorijas atļauto izmantošanu un apbūves parametrus 

atbilstoši iecerētajai teritorijas izmantošanai, nodrošināt vienotu ceļu tīklu un inženiertehnisko 

komunikāciju tīklus detālplānojuma teritorijā un tai piegulošajās teritorijās, kā arī izstrādāt savrupmājas 

ar garāžu būvprojektu minimālajā sastāvā.” 

1.2. Izteikt Darba uzdevuma 1. punkta trešās rindkopas pirmo teikumu sekojoši: 

„Detālplānojuma izstrādes pamatojums – nekustamā īpašuma Zeltiņu iela 108, Mārupē, Mārupes 

novadā (kadastra Nr. _________), detālplānojuma izstrāde tiek veikta, lai uzsāktu savrupmājas ar 

garāžu būvniecību, un ņemot vērā plānoto garāžas būves apjomu (paredzēta vairākām, tai skaitā 

lielgabarīta tehnikas vienībām), lietderīgi paredzēt būvniecības ieceres publisko apspriešanu 

detālplānojuma izstrādes stadijā. ”. 

1.3. Izteikt Darba uzdevuma 2.7  punktu sekojošā redakcijā: „Ņemot vērā plānoto garāžas 

būves apjomu (paredzēta vairākām, tai skaitā lielgabarīta tehnikas vienībām), izstrādāt savrupmājas ar 

garāžu būvprojekta minimālajā sastāvā dokumentāciju, nodrošināt tā publisko apspriešanu; 

1.4. Svītrot Darba uzdevuma 3.2 un 3.3  punktus; 

1.5. Darba uzdevuma 5.1  punktā svītrot  „publiskās ārtelpas labiekārtojuma priekšlikums”; 

1.6. Darba uzdevuma 7. punktā, pie detālplānojuma redakcijas noformējuma prasībām 

grafiskajai daļai un elektroniskajam formātam, neparedzēt prasību zemes ierīcības plānu parakstīt ar 

elektronisko parakstu; 



2. Noteikt, ka detālplānojuma nekustamajam īpašumam Zeltiņu iela 108, Mārupē, 

Mārupes novadā (kadastra Nr. _________), izstrāde turpināma atbilstoši apstiprinātajiem grozījumiem 

Darba uzdevumā Nr. 2016/15. 

3. Detālplānojuma izstrādes vadītājam nodrošināt lēmuma un paziņojuma par pieņemto 

lēmumu par grozījumiem darba uzdevumā Nr. 2016/15 publicēšanu Mārupes novada pašvaldības 

interneta vietnē www.marupe.lv, pašvaldības informatīvajā izdevumā  „Mārupes vēstis”, Teritorijas 

attīstības plānošanas informācijas sistēmā, kā arī nosūtīt paziņojumu to nekustamo īpašumu, kas 

robežojas ar detālplānojuma teritoriju, īpašniekiem. 

4. Detālplānojuma izstrādes vadītājam informēt Darba uzdevuma Nr. 2016/15  6. punktā 

norādītās institūcijas par darba uzdevuma grozījumiem, aicinot precizēt detālplānojuma izstrādes 

nosacījumu, ja tas nepieciešams.  

 

13. 

Par dalību Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Valsts administrācija” 

līdzfinansētā projektā „Zaļā iepirkuma, teritorijas plānojuma un vides infrastruktūras attīstības 

pieredzes apmaiņa Zviedrijā un Dānijā” 

Ziņo komitejas vadītājs P. Pikše.  

 

Atklāti balsojot ar   16   „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, I.Dūduma, P.Pikše, 

S. Sakoviča, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis, J. Lagzdkalns, A. Puide, R. Zeltīts, N. 

Orleāns, N. Millere), „pret”   nav,   „atturas” nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 13 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piedalīties Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Valsts administrācija” 

līdzfinansētā projektā „Zaļā iepirkuma, teritorijas plānojuma un vides infrastruktūras attīstības pieredzes 

apmaiņa Zviedrijā un Dānijā”. 

2. Finanšu un grāmatvedības nodaļai nodrošināt projekta priekšfinansējumu un līdzfinansējumu. 

 

14. 

Par 2017. gada 14. jūnija Mārupes novada domes lēmuma Nr. 34  

(sēdes protokols  Nr. 9) precizēšanu 

Ziņo komitejas vadītājs P. Pikše.  

 

Atklāti balsojot ar   16   „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, I.Dūduma, P.Pikše, 

S. Sakoviča, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis, J. Lagzdkalns, A. Puide, R. Zeltīts, N. 

Orleāns, N. Millere), „pret”   nav,   „atturas” nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 14 saskaņā ar pielikumu: 

1.Izteikt 2017. gada 14. jūnija  Mārupes novada domes lēmuma Nr. 34 (sēdes protokols  Nr. 9)  

1. punktu šādā redakcijā: „Noteikt zemes vienības daļai ar kadastra apzīmējumu _________, 

_________ha platībā, zemes lietošanas mērķi – noliktavu apbūve (kods 1002)”; 

2. punktu šādā redakcijā: „Zemes vienības daļai ar kadastra apzīmējumu _________, 

_________ha platībā un t. sk. ēkai, atstāt spēkā esošo adresi Ziemeļu iela 4, Lidosta Rīga, Mārupes 

novads”. 

2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par pieņemto lēmumu  

informēt zemes īpašnieku. 

3. Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā 

rajona tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007). 

 

15. 

Par grozījumiem Mārupes novada Mārketinga konsultatīvās padomes nolikumā 

Ziņo komitejas vadītājs P. Pikše.  

 

http://www.marupe.lv/


Atklāti balsojot ar   16   „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, I.Dūduma, P.Pikše, 

S. Sakoviča, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis, J. Lagzdkalns, A. Puide, R. Zeltīts, N. 

Orleāns, N. Millere), „pret”   nav,   „atturas” nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 15 saskaņā ar pielikumu: 

1. Izdarīt šādus grozījumus Mārupes novada Mārketinga konsultatīvās padomes nolikumā, 

kas apstiprināts ar Mārupes novada domes 2017. gada 22. februāra lēmumu Nr. 32 (sēdes protokols Nr. 

3),  

1.1. Izteikt 8.2 apakšpunktu šādā redakcijā: 

„8.2. Attīstības un Vides jautājumu komitejas priekšsēdētājs;” 

1.2. Papildināt 13. punktu aiz vārda „priekšsēdētājs” ar vārdiem „kura pienākumus pilda  

8.1 punktā minētā amatpersona”.  

2. Uzdot Mārupes novada domes Juridiskajai nodaļai precizēt Mārupes novada 

Mārketinga konsultatīvās padomes nolikumu atbilstoši veiktajiem grozījumiem.  

 

 

Sociālās, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

 

16.1 

Par finansiālu atbalstu sportistei M.E.R. 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar   16   „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, I.Dūduma, P.Pikše, 

S. Sakoviča, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis, J. Lagzdkalns, A. Puide, R. Zeltīts, N. 

Orleāns, N. Millere), „pret”   nav,   „atturas” nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 16.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt M.E.R, personas kods _________, finansiālu atbalstu 300,00 euro apmērā, lai segtu 

izdevumus, kas saistīti ar sportistes dalību ūdens slēpošanas sacensībās 2017. gadā saskaņā ar piestādīto 

izdevumu aprēķinu un pasākumu grafiku, un sporta treniņnometnē Dunavarsany, Ungārijā, no  

2017. gada 26. - 28. jūlijam. 

2. Izdevumus segt no sportam paredzētā budžeta. 

3. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt trīspusējo administratīvo līgumu ar 

M.E.R., personas kods _________, likumisko pārstāvi (tēvu) G.R., personas kods _________, un 

biedrību „Ūdens slēpošanas klubs „Priedaine””, reģ. Nr. _________. 

4. Pēc administratīvā līguma noslēgšanas un rēķina saņemšanas finansiālo atbalstu pārskaitīt 

biedrībai „Ūdens slēpošanas klubs „Priedaine””, reģ.Nr. _________, uz rēķinā norādīto kontu. 

5. M.E.R., personas kods _________, likumiskajam pārstāvim G.R., personas kods _________, 

un biedrībai „Ūdens slēpošanas klubs „Priedaine””, reģ. Nr. _________, abiem kopā un katram atsevišķi 

nodrošināt piešķirtā finansējuma izlietošanu atbilstoši tā piešķiršanas mērķim, administratīvajā līgumā 

paredzētajā kārtībā iesniedzot domei atskaites par tā izlietošanu.  

6. Gadījumā, ja piešķirtais finansējums tiek izlietots neatbilstoši tā piešķiršanas mērķim 

(lēmuma 1. punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, M.E.R., personas kods _________, 

likumiskajam pārstāvim G.R., personas kods _________, un biedrībai „Ūdens slēpošanas klubs 

„Priedaine””, reģ. Nr. _________, abiem kopā solidāri vai katram atsevišķi atmaksāt Mārupes novada 

domei piešķirto finansējumu neizlietotajā vai piešķiršanas mērķim neatbilstoši izlietotajā daļā 

administratīvajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.  

7. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā 

rajona tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

16.2 

Par finansiālu atbalstu sportistam F.M. 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 



 

Atklāti balsojot ar   16   „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, I.Dūduma, P.Pikše, 

S. Sakoviča, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis, J. Lagzdkalns, A. Puide, R. Zeltīts, N. 

Orleāns, N. Millere), „pret”   nav,   „atturas” nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 16.2 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt F.M., personas kods ________, finansiālu atbalstu 720,00 euro (septiņi simti 

divdesmit euro) apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar sportista dalību XXIX Pasaules Vasaras 

Universiādē Taipejā, Ķīnā, no 2017. gada 19. - 30. augustam, paredzot, ka ar dzīvošanu saistītie 

izdevumi ir sedzami 50% apmērā no tāmē paredzētajām izmaksām. 

2. Izdevumus segt no sportam paredzētā budžeta. 

3. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt administratīvo līgumu ar F.M., personas 

kods ________, un Biedrību „Latvijas Augstskolu sporta savienība”, reģ. Nr. ________. 

4. Pēc administratīvā līguma parakstīšanas finansējumu pārskaitīt Biedrībai uz tās rēķinā 

norādīto kontu. 

5. F.M., personas kods ________, un biedrībai „Latvijas Augstskolu sporta savienība”, reģ. Nr. 

________, abiem kopā un katram atsevišķi nodrošināt piešķirtā finansējuma izlietošanu atbilstoši tā 

piešķiršanas mērķim, administratīvajā līgumā paredzētajā kārtībā iesniedzot domei atskaites par tā 

izlietošanu.  

6. Gadījumā, ja piešķirtais finansējums tiek izlietots neatbilstoši tā piešķiršanas mērķim 

(lēmuma 1. punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, F.M., personas kods ________, un 

biedrībai „Latvijas Augstskolu sporta savienība”, reģ. Nr. ________, abiem kopā solidāri vai  katram 

atsevišķi atmaksāt Mārupes novada domei piešķirto finansējumu neizlietotajā vai piešķiršanas mērķim 

neatbilstoši izlietotajā daļā administratīvajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.  

7. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā 

rajona tiesā (Baldones ielā 1a, Rīgā). 

 

16.3 

Par finansiālo atbalstu sportistei L.I. 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar   16   „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, I.Dūduma, P.Pikše, 

S. Sakoviča, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis, J. Lagzdkalns, A. Puide, R. Zeltīts, N. 

Orleāns, N. Millere), „pret”   nav,   „atturas” nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 16.3 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt L.I., personas kods ________, finansiālu atbalstu 720,00 (septiņi simti divdesmit 

euro) euro apmērā, lai segtu attiecināmos izdevumus, kas saistīti ar sportistes dalību treniņnometnē 

Heidenrodā, Vācijā, no 2017. gada 1. - 7. jūnijam, un starptautiskās sacensībās Achleitenā, Austrijā,  no 

2017. gada 8. - 11. jūnijam, paredzot, ka ar dzīvošanu saistītās izmaksas no pašvaldības piešķirtā 

atbalsta ir sedzamas ne vairāk kā 50% apmērā. 

2. Izdevumus segt no sportam paredzētā budžeta. 

3. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt administratīvo līgumu ar L.I., personas 

kods ________. 

4. Pēc administratīvā līguma parakstīšanas finansējumu pārskaitīt L.I., personas kods ________, 

uz norēķinu kontu a/s „Swedbank”, ________, likumā noteiktajā kārtībā un apmērā ieturot Iedzīvotāju 

ienākuma nodokli. 

5. L.I., personas kods ________, nodrošināt piešķirtā finansējuma izlietošanu atbilstoši tā 

piešķiršanas mērķim, administratīvajā līgumā paredzētajā kārtībā iesniedzot domei atskaiti par tā 

izlietošanu.  

6. Gadījumā, ja piešķirtais finansējums tiek izlietots neatbilstoši tā piešķiršanas mērķim 

(lēmuma 1. punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, L.I., personas kods ________, 

atmaksāt Mārupes novada domei piešķirto finansējumu neizlietotajā vai piešķiršanas mērķim 

neatbilstoši izlietotajā daļā administratīvajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.  



7. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā 

rajona tiesā (Baldones ielā 1a, Rīgā). 

 

16.4 

Par finansiālu atbalstu sportistam E.E.L.   

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar   15   „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, I.Dūduma, P.Pikše, 

S. Sakoviča, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Vācietis, J. Lagzdkalns, A. Puide, R. Zeltīts, N. Orleāns, N. 

Millere), (G. Ruskis, kā ieinteresētā persona, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 37. panta  

11. punktu, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”   nav,   „atturas” nav, Mārupes 

novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 16.4 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt E.E.L., personas kods ________, finansiālu atbalstu 720,00 (septiņi simti divdesmit) 

euro apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar sportista dalību BMX 2017. gada pasaules čempionātā 

Amerikas Savienotajās Valstīs, Dienvidkarolīnā, Rokhilā, no 2017. gada 25. jūlija līdz 29. jūlijam, 

paredzot, ka ar dzīvošanu saistītās izmaksas no pašvaldības piešķirtā atbalsta ir sedzamas ne vairāk kā 

50% apmērā. 

2. Izdevumus segt no sportam paredzētā budžeta. 

3. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt administratīvo līgumu ar E.E.L., 

personas kods ________, likumisko pārstāvi (tēvu) M.L., personas kods ________, un biedrību 

„Mārupes BMX klubs”, reģistrācijas Nr. ________. 

4. Pēc administratīvā līguma parakstīšanas finansējumu pārskaitīt biedrībai „Mārupes BMX 

klubs”, reģistrācijas Nr. ________, uz rēķinā norādīto kontu. 

5. E.E.L., personas kods ________,  likumiskajam pārstāvim (tēvam) M.L., personas kods 

________, un biedrībai „Mārupes BMX klubs”, reģ.Nr. ________, abiem kopā un katram atsevišķi 

nodrošināt piešķirtā finansējuma izlietošanu atbilstoši tā piešķiršanas mērķim, administratīvajā līgumā 

paredzētajā kārtībā iesniedzot domei atskaites par tā izlietošanu.  

6. Gadījumā, ja piešķirtais finansējums tiek izlietots neatbilstoši tā piešķiršanas mērķim 

(lēmuma 1. punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, E.E.L., personas kods _______, 

likumiskajam pārstāvim (tēvam) M.L., personas kods _______, un biedrībai „Mārupes BMX klubs”, 

reģ. Nr. _______,  abiem kopā solidāri vai  katram atsevišķi atmaksāt Mārupes novada dome piešķirto 

finansējumu neizlietotajā vai piešķiršanas mērķim neatbilstoši izlietotajā daļā administratīvajā līgumā 

noteiktajos termiņos un kārtībā.  

7. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā 

rajona tiesā (Baldones ielā 1a, Rīgā). 

 

16.5 

Par finansiālu atbalstu sportistei A.N. 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar   16   „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, I.Dūduma, P.Pikše, 

S. Sakoviča, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, N. Millere, A. Puide, R. Zeltīts, N. Orleāns, G. Vācietis, 

J. Lagzdkalns),  „pret”   nav,   „atturas” nav,     Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 16.5 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt A.N., personas kods ________, finansiālo atbalstu 360,00 euro (trīs simti sešdesmit 

euro) apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar dalību treniņnometnē Rīgā  no 2017. gada 1. augusta 

līdz 2017. gada 22. augustam. 

2. Izdevumus segt no sportam paredzētā budžeta. 

3. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt trīspusējo administratīvo līgumu ar 

A.N., personas kods ________, likumisko pārstāvi (tēvu) A.N., personas kods ________, un SIA 

„Beach Box”, reģ. Nr. ________. 



4. Pēc administratīvā līguma parakstīšanas finansējumu pārskaitīt SIA „Beach Box”, reģ.Nr. 

________, uz rēķinā norādīto kontu. 

5. A.N., personas kods ________, likumiskajam pārstāvim (tēvam) A.N., personas kods 

________, un SIA „Beach Box”, reģ. Nr. ________, abiem kopā un katram atsevišķi, nodrošināt 

piešķirtā finansējuma izlietošanu atbilstoši tā piešķiršanas mērķim, administratīvajā līgumā paredzētajā 

kārtībā, iesniedzot domei atskaiti par tā izlietošanu. 

6. Gadījumā, ja piešķirtais finansējums tiek izlietots neatbilstoši tā piešķiršanas mērķim 

(lēmuma 1. punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, A.N., personas kods ________, 

likumiskajam pārstāvim (tēvam) A.N., personas kods ________, un SIA „Beach Box”, reģ. Nr. 

________, abiem kopā solidāri vai  katram atsevišķi, atmaksāt Mārupes novada domei piešķirto 

finansējumu neizlietotajā vai piešķiršanas mērķim neatbilstoši izlietotajā daļā administratīvajā līgumā 

noteiktajos termiņos un kārtībā.  

7. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā 

rajona tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

16.6 

Par finansiālu atbalstu sportistam M.Z. 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar   15   „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, I.Dūduma, P.Pikše, 

S. Sakoviča, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Vācietis, J. Lagzdkalns, A. Puide, R. Zeltīts, N. Orleāns, N. 

Millere), (G. Ruskis, kā ieinteresētā persona, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 37. panta  

11. punktu, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”   nav,   „atturas” nav, Mārupes 

novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 16.6 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt M.Z., personas kods ________, finansiālu atbalstu 360,00 euro apmērā, lai segtu 

izdevumus, kas saistīti ar sportista dalību BMX sacensībās 2017. gadā Latvijā un ārpus Latvijas 

Republikas robežām, saskaņā ar piestādīto izdevumu aprēķinu un pasākumu grafiku, paredzot, ka tāmē 

norādītās izmaksas, kas saistītas ar dzīvošanas izdevumu segšanu ārpus Latvijas Republikas, no 

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

2. Izdevumus segt no sportam paredzētā budžeta. 

3. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt administratīvo līgumu ar M.Z., 

personas kods ________, likumisko pārstāvi (māti) B.Z., personas kods ________, un biedrību 

„Mārupes BMX klubs”, reģ. Nr. ________. 

4. Pēc administratīvā līguma parakstīšanas finansējumu pārskaitīt Biedrībai „Mārupes BMX 

klubs”, reģ. Nr. ________, uz tās rēķinā norādīto kontu. 

5. M.Z., personas kods ________, likumiskai pārstāvei (mātei) B.Z., personas kods ________, 

un biedrībai „Mārupes BMX klubs”, reģ. Nr. ________, abiem kopā un katram atsevišķi, nodrošināt 

piešķirtā finansējuma izlietošanu atbilstoši tā piešķiršanas mērķim, administratīvajā līgumā paredzētajā 

kārtībā iesniedzot domei atskaites par tā izlietošanu.  

6. Gadījumā, ja piešķirtais finansējums tiek izlietots neatbilstoši tā M.Z., personas kods 

________, likumiskai pārstāvei (mātei) B.Z., personas kods ________, un biedrībai „Mārupes BMX 

klubs”, reģ. Nr. ________,  abiem kopā solidāri vai  katram atsevišķi, atmaksāt Mārupes novada domei 

piešķirto finansējumu neizlietotajā vai piešķiršanas mērķim neatbilstoši izlietotajā daļā administratīvajā 

līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.  

7. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā 

rajona tiesā (Baldones ielā 1a, Rīgā). 

 

16.7 

Par finansiālu atbalstu sportistam E.Z.   

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 



Atklāti balsojot ar   15   „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, I.Dūduma, P.Pikše, 

S. Sakoviča, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Vācietis, J. Lagzdkalns, A. Puide, R. Zeltīts, N. Orleāns, N. 

Millere), (G. Ruskis, kā ieinteresētā persona, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 37. panta  

11. punktu, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”   nav,   „atturas” nav, Mārupes 

novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 16.7 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt E.Z., personas kods ________, finansiālu atbalstu 720,00 (septiņi simti divdesmit) 

euro apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar sportista dalību BMX sacensībās 2017. gadā Latvijā un 

ārpus Latvijas Republikas robežām, saskaņā ar piestādīto izdevumu aprēķinu un pasākumu grafiku, 

paredzot, ka tāmē norādītās izmaksas, kas saistītas ar dzīvošanas izdevumu segšanu ārpus Latvijas 

Republikas, no pašvaldības piešķirtā atbalsta ir sedzamas ne vairāk kā 50% apmērā. 

2. Izdevumus segt no sportam paredzētā budžeta. 

3. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt administratīvo līgumu ar E.Z., personas 

kods ________, likumisko pārstāvi (māti) B.Z., personas kods ________, un biedrību „Mārupes BMX 

klubs”, reģ. Nr. ________. 

4. Pēc administratīvā līguma parakstīšanas finansējumu pārskaitīt Biedrībai „Mārupes BMX 

klubs”, reģ. Nr. ________, uz tās rēķinā norādīto kontu. 

5. E.Z., personas kods ________, likumiskai pārstāvei (mātei) B.Z., personas kods ________, 

un biedrībai „Mārupes BMX klubs”, reģ. Nr. ________, abiem kopā un katram atsevišķi, nodrošināt 

piešķirtā finansējuma izlietošanu atbilstoši tā piešķiršanas mērķim, administratīvajā līgumā paredzētajā 

kārtībā iesniedzot domei atskaites par tā izlietošanu.  

6. Gadījumā, ja piešķirtais finansējums tiek izlietots neatbilstoši tā piešķiršanas mērķim 

(lēmuma 1. punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, E.Z., personas kods ________, 

likumiskai pārstāvei (mātei) B.Z., personas kods ________, un biedrībai „Mārupes BMX klubs”, reģ. 

Nr. ________,  abiem kopā solidāri vai  katram atsevišķi,  atmaksāt Mārupes novada domei piešķirto 

finansējumu neizlietotajā vai piešķiršanas mērķim neatbilstoši izlietotajā daļā administratīvajā līgumā 

noteiktajos termiņos un kārtībā.  

7. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā 

rajona tiesā (Baldones ielā 1a, Rīgā). 

 

17. 

Par L.M. apstrīdēšanas iesnieguma izskatīšanu  

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar   13   „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, I.Dūduma, P.Pikše, 

S. Sakoviča, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis, J. Lagzdkalns, N. Orleāns), „pret”   nav,   

„atturas” 3 (R. Zeltīts, A. Puide, N.Millere), Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 17 saskaņā ar pielikumu: 

1. Atstāt spēkā negrozītu Mārupes novada Sociālā dienesta 2017. gada 13. jūnija lēmumu 

Nr. ________. 

2. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā Baldones ielā 

1A, Rīgā, viena mēneša laikā. 

 

18. 

Par konkursu  

„Par tiesībām slēgt deleģēšanas līgumu un saņemt  

finansējumu valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai” 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar   16   „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, I.Dūduma, P.Pikše, 

S. Sakoviča, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis, J. Lagzdkalns, A. Puide, R. Zeltīts, N. 

Orleāns, N. Millere), „pret”   nav,   „atturas” nav, Mārupes novada dome  nolemj: 



 

Pieņemt lēmumu Nr. 18 saskaņā ar pielikumu: 

1. Slēgt deleģēšanas līgumu (pielikums Nr. 1), pilnvarojot veikt likuma „Par pašvaldībām” 

15. panta pirmās daļas 7. punktā paredzēto no pašvaldības autonomām funkcijām izrietošo pārvaldes 

uzdevumu  - veco ļaužu nodrošināšana ar vietām pansionātos, ar: 

1.1. Sociālās aprūpes centru „Baldone”, reģ. Nr. 50003124751; 

1.2. Pansionātu „Rauda”, reģ. Nr. 90000032113; 

1.3. Biedrību „Dzintarkrasta serviss” Sociālās aprūpes centru pansionātu „Liepa”, reģ. Nr. 

40008101039; 

1.4. Sociālās aprūpes centru „Tērvete”, reģ. Nr. 90000028404. 

2. Publicēt noslēgto Deleģēšanas līgumu Mārupes novada domes tīmekļa vietnē. 

 

19. 

Par Mārupes novada domes 2017. gada 24. maija lēmuma Nr. 7 (sēdes protokols Nr. 7) un  

2017. gada 29. marta lēmuma Nr. 21 (sēdes protokols Nr. 5) atcelšanu  

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar   16   „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, I.Dūduma, P.Pikše, 

S. Sakoviča, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis, J. Lagzdkalns, A. Puide, R. Zeltīts, N. 

Orleāns, N. Millere), „pret”   nav,   „atturas” nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 19 saskaņā ar pielikumu: 

1. Atcelt Mārupes novada domes 2017. gada 24. maija lēmumu Nr. 7 (sēdes protokols Nr. 

7) un Mārupes novada domes 2017. gada 29. marta lēmumu Nr. 21 (sēdes protokols Nr.5). 

2. Mārupes novada domes Pašvaldības īpašumu pārvaldei  izslēgt  I.A., personas kods 

________,  no palīdzības reģistra. 

3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvajā 

rajona tiesā (Rīgas tiesu nams, Baldones ielā 1a, Rīgā). 

 

20. 

Par jaunas amata vietas izveidošanu Mārupes novada jauniešu vasaras  

nodarbinātības  2017. gada ietvaros 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar   16   „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, I.Dūduma, P.Pikše, 

S. Sakoviča, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis, J. Lagzdkalns, A. Puide, R. Zeltīts, N. 

Orleāns, N. Millere), „pret”   nav,   „atturas” nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 20 saskaņā ar pielikumu: 

1. Mārupes novada pašvaldības administrācijā no 2017. gada  9. augusta līdz  

30. augustam izveidot vienu amata vietu: 

nosaukums: teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

klasifikatora kods: 9329 09 

darba laiks: nepilnais nedēļas darba laiks – 25 stundas 

stundu tarifa likme: 2.61 

1. Lēmums sēdes protokola pielikumā uz  vienas lpp. (pielikums Nr. 20). 

 

Finanšu  komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

 

21. 

Par Mārupes novada domes pārstāvju dalību Latvijas Pašvaldību savienības kongresā  

Ziņo komitejas vadītājs M. Bojārs. 

 



Atklāti balsojot ar   16   „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, I.Dūduma, P.Pikše, 

S. Sakoviča, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, N. Millere, A. Puide, R. Zeltīts, N. Orleāns, G. Vācietis, 

J. Lagzdkalns),  „pret”   nav,   „atturas” nav,     Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 21 saskaņā ar pielikumu: 

1. Uzdot Mārupes novada domes priekšsēdētājam Mārtiņam Bojāram piedalīties Latvijas 

Pašvaldību savienības 28. kongresā, biedru sapulcē un domes sēdē, kas notiks 2017. gada 18. augustā 

Alūksnes Kultūras centrā. 

2. Pilnvarot Mārupes novada domes priekšsēdētāja vietnieci Līgu Kadiģi piedalīties 

Latvijas Pašvaldību savienības 28. kongresā, biedru sapulcē un domes sēdē, kas notiks 2017. gada  

18. augustā Alūksnes Kultūras centrā. 
3. Segt no Mārupes novada pašvaldības budžeta dalības maksu 70,00 EUR apmērā (35,00 

EUR par katru) par Mārupes novada domes priekšsēdētāja Mārtiņa Bojāra un Mārupes novada domes 

priekšsēdētāja vietnieces Līgas  Kadiģes dalību Latvijas Pašvaldību savienības 28. kongresā, biedru 

sapulcē un domes sēdē, kas notiks 2017. gada 18. augustā Alūksnes Kultūras centrā.  

 

22. 

Par Mārupes novada domes pārstāvību Rīgas plānošanas reģiona Attīstības padomē 

Ziņo komitejas vadītājs M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   16   „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, I.Dūduma, P.Pikše, 

S. Sakoviča, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, N. Millere, A. Puide, R. Zeltīts, N. Orleāns, G. Vācietis, 

J. Lagzdkalns),  „pret”   nav,   „atturas” nav,     Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 22 saskaņā ar pielikumu: 

1. Atzīt Mārupes novada domes priekšsēdētāju Mārtiņu Bojāru par Rīgas plānošanas 

reģiona Attīstības padomes locekļa kandidātu. 

2. Piešķirt Mārupes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Līgai Kadiģei tiesības 

piedalīties Rīgas plānošanas reģiona Attīstības padomes sēdēs ar locekļa tiesībām un pilnvarām 

Mārupes novada domes priekšsēdētāja Mārtiņa Bojāra prombūtnes laikā. 

3. Atļaut Mārupes novada domes priekšsēdētājam Mārtiņam Bojāram papildus domes 

priekšsēdētāja amata pienākumiem un Mārupes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Līgai Kadiģei 

papildus domes priekšsēdētāja vietnieces amata pienākumiem pildīt Rīgas plānošanas reģiona Attīstības 

padomes locekļa amata pienākumus atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts 

amatpersonu darbībā” 4. panta pirmās daļas 16. punktam, 4. panta otrajai daļai, 7. panta piektās daļas 4. 

punktam, 8.1 panta pirmajai daļai.  

4. Lēmuma norakstu nosūtīt Rīgas plānošanas reģionam.  

 

23. 

Par Mārupes novada Vēlēšanu komisijas skaita noteikšanu un vēlēšanas komisijas locekļu 

kandidātu pieteikšanas termiņa izsludināšanu 

Ziņo komitejas vadītājs M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   16   „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, I.Dūduma, P.Pikše, 

S. Sakoviča, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, N. Millere, A. Puide, R. Zeltīts, N. Orleāns, G. Vācietis, 

J. Lagzdkalns),  „pret”   nav,   „atturas” nav,     Mārupes novada dome  nolemj: 

 
Pieņemt lēmumu Nr. 23 saskaņā ar pielikumu: 

1. Noteikt vēlēšanu komisijas locekļu skaitu 7. 

2. Noteikt vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu līdz 2017. gada  

15. septembrim. 

3. Ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanas dienas publicēt 

paziņojumu par komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu interneta vietnē www.marupe.lv, 



vietējā laikrakstā „Mārupes Vēstis” tā tuvākajā laidienā, un izlikt redzamā vietā Mārupes novada domes 

administrācijas ēkā, 1.stāvā, Daugavas ielā 29, Mārupē. 

 

24. 

Par Nadīnas Milleres atbrīvošanu no Mārupes novada Bāriņtiesas locekļa amata 

Ziņo komitejas vadītājs M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   16   „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, I.Dūduma, P.Pikše, 

S. Sakoviča, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, N. Millere, A. Puide, R. Zeltīts, N. Orleāns, G. Vācietis, 

J. Lagzdkalns),  „pret”   nav,   „atturas” nav,     Mārupes novada dome  nolemj: 

 
Pieņemt lēmumu Nr. 24 saskaņā ar pielikumu: 

Atbrīvot Nadīnu Milleri, personas kods ________, no Mārupes novada Bāriņtiesas 

locekļa amata. 
 

25. 

Par Mārupes novada domes pārstāvniecību biedrībā „Pierīgas partnerība”  

Ziņo komitejas vadītājs M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   16   „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, I.Dūduma, P.Pikše, 

S. Sakoviča, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, N. Millere, A. Puide, R. Zeltīts, N. Orleāns, G. Vācietis, 

J. Lagzdkalns),  „pret”   nav,   „atturas” nav,     Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 25 saskaņā ar pielikumu: 

1. Iestāties biedrībā „Pierīgas partnerība”, reģ.Nr. ________.  

2. Administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai pēc Mārupes novada domes 

iestāšanās biedrībā „Pierīgas partnerība”, reģ. Nr. ________0,  veikt biedru naudas iemaksu saskaņā ar 

biedrības piestādītajiem rēķiniem.  

3. Pilnvarot Mārupes novada domes deputātu  Gunti Ruski pārstāvēt Mārupes novada 

domi biedrībā „Pierīgas partnerība”. 

 

26. 

Par Mārupes novada domes īpašumā esošo ________domājamo daļu no nekustamā īpašuma – 

zemes gabala Mazcenu alejā ________, Jaunmārupē, Mārupes novadā, ar  kadastra Nr. ________,  

0,4445 ha platībā, atsavināšanas atlīdzības apstiprināšanu un atsavināšanu par noteikto atlīdzību 

Ziņo komitejas vadītājs M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   14   „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, I.Dūduma, P.Pikše, 

S. Sakoviča, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, N. Millere, N. Orleāns, G. Vācietis, J. Lagzdkalns),  

„pret”   nav,   „atturas” 2 (A. Puide, R. Zeltīts),     Mārupes novada dome  nolemj: 

 
Pieņemt lēmumu Nr. 26 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt atsavināšanas cenu par zemes gabalu Mazcenu alejā ________, 

Jaunmārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr. ________, 10,33 euro/m2 apmērā, kas atbilstoši visa zemes 

gabala kopējai platībai ir 44 241 euro apmērā, un noteikt katram dzīvokļu īpašniekam atsavināšanas 

cenu proporcionāli īpašumā esošā dzīvokļa platībai un ēkas domājamām daļām saskaņā ar pielikumā 

pievienoto aprēķinu – Pielikums Nr.2. 

2. Par minēto lēmumu informēt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Mazcenu alejā 

________, Jaunmārupē, Mārupes novadā, kadastra apzīmējums ________, īpašniekus. 

3. Uzdot Mārupes novada domes priekšsēdētājam Mārtiņam Bojāram parakstīt pirkuma – 

pārdošanas līgumus ar dzīvokļu īpašniekiem par zemesgabala domājamo daļu iegādi saskaņā ar lēmuma 

1. punktu atbilstoši lēmuma Pielikumā Nr. 2 uzrādītajai atsavināšanas cenai konkrētajam dzīvokļu 

īpašumam, paredzot dzīvokļu īpašniekiem iespēju pirkuma līgumu slēgt ar nomaksas tiesībām uz 

individuāli noteiktu termiņu, taču ne ilgāk kā uz 5 (pieciem) gadiem, pienākumu nomaksas gadījumā 



maksāt 6 (sešus) procentus gadā  no  nenomaksātās summas un  līgumsodu 0,1% apmērā dienā no 

kavētās maksājuma dienas. 

4. Noteikt katram dzīvokļa īpašniekam tiesības reģistrēt zemesgrāmatā iegūto īpašumu uz 

sava vārda, ja viņš vienlaicīgi zemesgrāmatā nostiprina ķīlas tiesības par labu Mārupes novada 

pašvaldībai. 

5. Noteikt, ka piekrišana vai atteikums iegādāties zemesgabala domājamo daļu dzīvokļu 

īpašniekiem ir jāizsaka domei līdz 2017. gada 31. decembrim. 

6. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt nomas līgumus saskaņā ar 

pielikumā pievienoto nomas maksas aprēķinu (Pielikums Nr. 3) ar tiem dzīvokļu īpašniekiem, kuri līdz 

lēmuma 4. punktā noteiktā termiņa beigām nebūs izteikuši vēlmi iegādāties zemesgabala domājamās 

daļas vai būs iesnieguši domei atteikumu iegādāties zemesgabala domājamās daļas.  

7. Kadastrālās vērtības izmaiņas gadījumā uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram 

noteikt nomas maksu saskaņā ar Pielikumā Nr. 3 piemēroto aprēķina formulu un slēgt nomas līgumus 

ņemot vērā līgumu slēgšanas brīdī aktuālo zemesgabala kadastrālo vērtību. 

8. Noteikt, ka lēmuma izpildi organizē un veic Mārupes novada Pašvaldības īpašumu 

pārvalde.  

 

Domes priekšsēdētāja iesniegtie lēmumprojekti: 

 

27. 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   13   „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, I.Dūduma, P.Pikše, 

S. Sakoviča, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, N. Millere, G. Vācietis, J. Lagzdkalns),  „pret”   nav,   

„atturas”  3 (A. Puide, R. Zeltīts, N. Orleāns),    Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 27 saskaņā ar pielikumu: 

Apstiprināt izziņu par „Zemesgabala iegūšanu īpašumā” saskaņā ar Pielikumu. 
 

28. 

Par 2017. gada 24. maija Mārupes novada domes lēmuma Nr. 1.3 

 (sēdes protokols  Nr. 7) precizēšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   16   „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, I.Dūduma, P.Pikše, 

S. Sakoviča, A. Vintere, A. Puide, R. Zeltīts, D. Štrodaha, G. Ruskis, N. Millere, N. Orleāns, G. Vācietis, 

J. Lagzdkalns),  „pret”   nav,   „atturas” nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 
Pieņemt lēmumu Nr. 28 saskaņā ar pielikumu: 

1. 2017. gada 24.  maija Mārupes novada domes lēmuma Nr. 1.3 (sēdes protokols Nr. 7) 

2., 4., 5. un 7. punktā vārdu „Tīraine” aizstāt ar vārdu „Mārupe”. 

2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par pieņemto lēmumu  

informēt zemes īpašnieku. 

3. Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā 

rajona tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007). 

 

29. 

Par Mārupes novada pašvaldības audita komisijas izveidošanu  

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   16   „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, I.Dūduma, P.Pikše, 

S. Sakoviča, A. Vintere, A. Puide, R. Zeltīts, D. Štrodaha, G. Ruskis, N. Millere, N. Orleāns, G. Vācietis, 

J. Lagzdkalns),  „pret”   nav,   „atturas” nav, Mārupes novada dome  nolemj: 



 
 

Pieņemt lēmumu Nr. 29 saskaņā ar pielikumu: 

1.Apstiprināt Mārupes novada pašvaldības Audita komisiju šādā sastāvā:  

1.1. Mārupes novada domes priekšsēdētājs; 

1.2. Attīstības un vides jautājumu  komitejas priekšsēdētājs; 

1.3. Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs; 

1.4. Izpilddirektors; 

1.5. Administrācijas vadītājs; 

1.6. Administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājs; 

1.7. Administrācijas Juridiskās nodaļas vadītājs; 

1.8. Jānis Lībietis.  

 

 

Domes sēde tiek pasludināta par slēgtu plkst. 17.00 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                      /paraksts/                                    Mārtiņš Bojārs  

 

  

Novada pašvaldības administrācijas  

kancelejas pārzine    /paraksts/      Ilona Eglīte 

 

Domes sēdes protokols  tiek parakstīts  

2017. gada   11. augustā 

 

 

 

 

 

 


