
 

 

 
 

 

SĒDES PROTOKOLS 

Mārupē 

 

2017. gada  18. janvārī  Nr. 1 

 

Domes sēde  tiek  

sasaukta plkst. 15.00 

 

Domes sēdi vada -  

Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs.  

 

Domes sēdē piedalās deputāti: Līga Kadiģe,  Aleksandrs Mihailovs, Pēteris Pikše, Ira Dūduma, Jānis 

Lagzdkalns, Jānis Rušenieks, Gatis Vācietis, Raivis Zeltīts, Andrejs Kirillovs, Andris Puide, Renārs 

Freibergs. 

 

Domes sēdē nepiedalās deputāti:  

Maija Bauda – slimo, 

Normunds Orleāns  - darba  jautājumos, 

Edgars Jansons – ziņu nav. 

 

Domes sēdē piedalās sekojoši darbinieki: 

Juridiskās nodaļas vadītāja  Gaļina Sušiņina, 

Izpilddirektors Ivars Punculis, 

Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Laima Levanoviča, 

Attīstības nodaļas vadītāja Ilze Krēmere, 

Sabiedrisko attiecību speciāliste Uva Bērziņa. 

 

Mārtiņš Makarenko 

 

Domes sēdi protokolē:   

Administrācijas kancelejas pārzine Ilona Eglīte. 

 

Darba kārtība 

Attīstības komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

1. Par zemesgabala iegūšanu īpašumā (4 gab.). 

2. Par lietošanas mērķa noteikšanu (3 gab.). 

3. Par SIA „_____” apstrīdēšanas iesnieguma izskatīšanu. 

4. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Stīpnieku ceļš ____, 

Mārupes novads (kadastra Nr. ____). 

5. Par projekta  „Lidmašīnu skatu laukuma būvniecība” atteikumu. 

6. Par nekustamā īpašuma „Gercīši-1” detālplānojuma realizāciju pa daļām.   

7. Par medību tiesību nodošanu un līguma slēgšanu ar biedrību „Mednieku klubs „Mārupes 

bebrs”” nekustamajos īpašumos „Dignitas” un „Sulas”, Mārupes novadā. 



 

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

8. Par Mārupes novada Jauniešu domes nolikuma apstiprināšanu. 

9. Par J.D. apstrīdēšanas iesnieguma izskatīšanu. 

10. Par saistošo noteikumu Nr. 42/2016 „Par kultūras un kultūrizglītības projektu, un radošo 

darbību atbalstu Mārupes novadā” pārskatīšanu. 

11. Par privāto vispārējās izglītības iestāžu līdzfinansēšanu. 

12. Par 1. klašu atvēršanu 2017./2018. mācību gadā Mārupes novada pašvaldības vispārējās 

izglītības iestādēs. 

13. Par grozījumiem Mārupes novada domes 2014. gada 30. aprīļa saistošajos noteikumos  

Nr. 12/2014 „Par atbalsta sniegšanu juridiskām un fiziskām personām sporta un veselīga 

dzīvesveida veicināšanai Mārupes novadā”. 

14. Par konkursa „Par tiesībām slēgt līdzdarbības līgumu un saņemt finansējumu valsts 

pārvaldes uzdevuma veikšanai” rezultātiem. 

15. Par grozījumiem  Mārupes novada domes 2016. gada 31. augusta saistošajos noteikumos  

Nr. 27/2016 „Par atbalsta piešķiršanas un izmaksāšanas kārtību par bērnu, kurš saņem 

pakalpojumu pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai privātajā pirmsskolas 

izglītības iestādē”.  

16. Par saistošo noteikumu Nr. ____/2017 „Mārupes novada pašvaldības sniegto sociālo 

pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” apstiprināšanu. 

 

Vides un komunālo jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

17. Par grozījumiem Mārupes novada domes 2011. gada 12. aprīļa saistošajos noteikumos  

Nr. 9/2011 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Mārupes novadā”. 

18. Par grozījumiem sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksā. 

19. Par kārtību, kādā Mārupes novada pašvaldība izsniedz tehniskos noteikumus 

privātpersonas ierosinātas būvniecības ieceres īstenošanai pašvaldībai piederošo ielu un ceļu 

sarkano līniju,  un citu inženierkomunikāciju objektu aizsargjoslu robežās. 

 

 Finanšu komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

20. Par grozījumiem  Mārupes novada pašvaldības īpašumu pārvaldes nolikumā. 

21. Par grozījumiem Mārupes novada domes 2016. gada 21. decembra lēmumā Nr. 11 (sēdes 

protokols Nr. 18) „Par līdzfinansējuma sniegšanu Mālpils internātpamatskolas uzturēšanai”. 

22. Par dalību atklātā projektu iesniegumu konkursā Lauku attīstības programmas 2014. - 

2020. gadam 19.2. pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības 

stratēģiju" ietvaros, iesniedzot projekta „Skultes dabas un atpūtas parka izveide” pieteikumu. 

23. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

24. Par Apbalvojumu izvērtēšanas komisijas izveidošanu un Apbalvojumu izvērtēšanas 

komisijas nolikuma apstiprināšanu. 

25. Par saistošo noteikumu „Par Mārupes novada pašvaldības 2017. gada budžeta 

apstiprināšanu” pieņemšanu. 

 

Domes priekšsēdētāja iesniegtie lēmumprojekti: 

26. Par projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē 4. kārta” tehniski 

ekonomiskā pamatojuma un Pieslēgumu nodrošinājuma plāna apstiprināšanu. 

27. Par finansiālu atbalstu sportistam.   

28. Par amata vietu Mārupes novada Sociālajā dienestā. 

29. Par līguma termiņa pagarināšanu. 

30. Par pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšanu norēķiniem ar privātām 

izglītības iestādēm. 

31. Par pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšanu savstarpējiem 

norēķiniem ar citām pašvaldībām. 

32. Par pašvaldības gada pārskata konsolidāciju ar pašvaldības iestādi „Pierīgas izglītības, 

kultūras un sporta pārvaldi”. 

 



Sēdes vadītājs  lūdz deputātu balsojumu par darba kārtību. 

 

Atklāti balsojot ar  10   balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, A. Mihailovs, I. Dūduma, J. 

Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, R.Zeltīts, A. Kirillovs), (A. Puide, R. Freibergs domes sēdi kavē, 

balsojumā  par darba kārtību nepiedalās),  (M. Bauda, N. Orleāns, E. Jansons domes sēdē nepiedalās), 

„pret”    nav,  „atturas”  nav, Mārupes novada dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt domes sēdes  darba kārtību kopumā. 

2. Vienojas atklāt domes sēdi. 

 

Attīstības komitejas iesniegtie lēmumprojekti 

 

1.1 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  8    balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, A. Mihailovs, I. Dūduma, J. 

Lagzdkalns, G.Vācietis, A. Kirillovs),  (A. Puide , R. Freibergs domes sēdi kavē, balsojumā par  

sagatavoto lēmumu  nepiedalās), „pret”    1 (J. Rušenieks)  „atturas”  1 (R. Zeltīts),  Mārupes novada 

dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 1.1 saskaņā ar pielikumu: 

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

 

Plkst. 15.05. ierodas deputāts A. Puide, 

turpmākajā balsojumā piedalās 

1.2 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā  

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  8    balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, A. Mihailovs, I. Dūduma, J. 

Lagzdkalns, G.Vācietis, A. Kirillovs),  (R. Freibergs domes sēdi kavē, balsojumā par  sagatavoto lēmumu  

nepiedalās), „pret”    1 (J. Rušenieks)  „atturas”  2 (R. Zeltīts, A. Puide),  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  8    balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, A. Mihailovs, I. Dūduma, J. 

Lagzdkalns, G.Vācietis, A. Kirillovs),  (R. Freibergs domes sēdi kavē, balsojumā par  sagatavoto lēmumu  

nepiedalās), „pret”    1 (J. Rušenieks)  „atturas”  2 (R. Zeltīts, A. Puide),  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  8    balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, A. Mihailovs, I. Dūduma, J. 

Lagzdkalns, G.Vācietis, A. Kirillovs),  (R. Freibergs domes sēdi kavē, balsojumā par  sagatavoto lēmumu  

nepiedalās), „pret”    1 (J. Rušenieks)  „atturas”  2 (R. Zeltīts, A. Puide),  Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 1.4 saskaņā ar pielikumu: 

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

 

2.1 

Par lietošanas mērķa noteikšanu  

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  11  balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, A. Mihailovs, R. Zeltīts, A. 

Puide, I. Dūduma, J. Lagzdkalns, G.Vācietis, J. Rušenieks,  A. Kirillovs), (R. Freibergs 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 „Ceļavēji”, kadastra Nr. ____, ____ha platībā, zemes 

lietošanas mērķi uz noliktavu apbūvi (kods 1002). 

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). 

 

2.2 

Par lietošanas mērķa noteikšanu  

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  11  balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, A. Mihailovs, R. Zeltīts, A. 

Puide, I. Dūduma, J. Lagzdkalns, G.Vācietis, J. Rušenieks,  A. Kirillovs), (R. Freibergs 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. Mainīt nekustamajam īpašumam „Irši”, kadastra Nr. ____, zemes lietošanas mērķi: 

1.1. ____ha platībā, dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme (kods 0501); 

1.2. ____ ha platībā, rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (kods 1001). 

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). 

 

2.3 

Par lietošanas mērķa noteikšanu  

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  11  balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, A. Mihailovs, R. Zeltīts, A. 

Puide, I. Dūduma, J. Lagzdkalns, G.Vācietis, J. Rušenieks,  A. Kirillovs), (R. Freibergs 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. Mainīt nekustamajam īpašumam „Upeslīči”, kadastra Nr. ____, ____ ha platībā, zemes 

lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo māju apbūvi (kods 0601) 



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). 

 

3. 

Par SIA „____” apstrīdēšanas iesnieguma izskatīšanu  

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  11  balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, A. Mihailovs, R. Zeltīts, A. 

Puide, I. Dūduma, J. Lagzdkalns, G.Vācietis, J. Rušenieks,  A. Kirillovs), (R. Freibergs domes sēdi kavē, 

balsojumā par  sagatavoto lēmumu  nepiedalās),   „pret”    nav,   „atturas”  nav,   Mārupes novada dome 

nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 3  saskaņā ar pielikumu: 

1. Atstāt Mārupes novada būvvaldes 2016. gada 21. novembra lēmuma Nr. 2 (sēdes 

protokols Nr. 46) 1. un 2. punktu spēkā negrozītus. 

2. Atcelt  Mārupes novada būvvaldes 2016. gada 21. novembra lēmuma Nr. 2 (sēdes 

protokols Nr. 46) 3. punktu. 

3. Uzlikt par pienākumu SIA „____”, reģ.Nr. ____, viena mēneša laikā no tiesas nolēmuma 

lietā Nr. ____spēkā stāšanās dienas ierosināt jaunu būvniecību atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem 

aktiem, iesniedzot jaunu būvniecības ieceres iesniegumu un speciālajos būvnoteikumos paredzētos 

dokumentus, kā arī būvspeciālista sagatavotu slēdzienu par dabā esošās būves būvapjomu un iespēju 

turpināt būvdarbus atbilstoši jaunajai būvniecības iecerei, kā arī esošās būves būvapjoma fotofiksāciju. 

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

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

 

4. 

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Stīpnieku ceļš ____, Mārupes 

novads (kadastra Nr. ____) 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše 

  

Atklāti balsojot ar  nav  balsīm „par”,  (R. Freibergs domes sēdi kavē, balsojumā par  sagatavoto 

lēmumu  nepiedalās),   „pret”    1 (J.Rušenieks),   „atturas”  10  (M. Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, A. 

Mihailovs, R. Zeltīts, A. Puide, I. Dūduma, J. Lagzdkalns, G.Vācietis, A. Kirillovs), 

 

Sakarā ar nepietiekamu balsu skaitu, atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 34. panta trešajai daļai,  

Mārupes novada dome nolemj: 

 

Nepieņemt lēmumu Nr. 4, atgriežot to atkārtotai izvērtēšanai februāra mēneša attīstības 

komitejas sēdē. 

5. 

Par projekta  „Lidmašīnu skatu laukuma būvniecība” atteikumu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  11  balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, A. Mihailovs, R. Zeltīts, A. 

Puide, I. Dūduma, J. Lagzdkalns, G.Vācietis, J. Rušenieks,  A. Kirillovs), (R. Freibergs domes sēdi kavē, 

balsojumā par  sagatavoto lēmumu  nepiedalās),   „pret”    nav,   „atturas”  nav,   Mārupes novada dome 

nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 5 saskaņā ar pielikumu: 

1. Neveikt projekta „Lidmašīnu skatu laukuma būvniecība” īstenošanu Lauku attīstības 

programmas 2014.-2020. gadam 19.2. pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas 

vietējās attīstības stratēģiju" ietvaros. 



2. Attīstības nodaļai sagatavot un iesniegt Lauku atbalsta dienestā atteikumu par projekta 

„Lidmašīnu skatu laukuma būvniecība” īstenošanu. 

 

6. 

Par nekustamā īpašuma „Gercīši-1” detālplānojuma realizāciju pa daļām   

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  9  balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, A. Mihailovs, R. Zeltīts, I. 

Dūduma, J. Lagzdkalns, G.Vācietis, A. Kirillovs), (R. Freibergs domes sēdi kavē, balsojumā par  

sagatavoto lēmumu  nepiedalās),   „pret”    1 (J. Rušenieks),   „atturas”  1 (A. Puide),   Mārupes novada 

dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 6 saskaņā ar pielikumu: 

1. Atļaut ar Mārupes pagasta padomes 2007. gada 19. decembra saistošajiem noteikumiem 

Nr. 48 „Mārupes pagasta saimniecības „Gercīši-1” detālplānojums” (sēdes protokols Nr. 20, p. 9.4), 

apstiprināto detālplānojumu realizēt pa daļām, saskaņā ar precizēto detālplānojuma realizācijas kārtību 

(administratīvā līguma projekts lēmuma pielikumā). 

2. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt ar detālplānojuma īstenotāju, 

nekustamā īpašuma „Gercīši-1”, Mārupes novads (kad. Nr. ____), īpašnieku V.K. (personas kods ____), 

administratīvo līgumu par detālplānojuma realizāciju pa daļām, saskaņā ar 1.pielikumu.  

3. Uzdot Mārupes novada teritorijas plānotājai pieņemto lēmumu nosūtīt nekustamā 

īpašuma „Gercīši-1”, Mārupes novads (kad. Nr. ____) īpašniekam.  

4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par pieņemto 

lēmumu informēt Valsts zemes dienestu. 

7. 

Par medību tiesību nodošanu un līguma slēgšanu ar biedrību  

„Mednieku klubs „Mārupes bebrs”” nekustamajos īpašumos  

„Dignitas” un „Sulas”, Mārupes novadā 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  11  balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, A. Mihailovs, R. Zeltīts, A. 

Puide, I. Dūduma, J. Lagzdkalns, G.Vācietis, J. Rušenieks,  A. Kirillovs), (R. Freibergs domes sēdi kavē, 

balsojumā par  sagatavoto lēmumu  nepiedalās),   „pret”    nav,   „atturas”  nav,   Mārupes novada dome 

nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 7 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piekrist slēgt līgumu ar biedrību „Mednieku klubs „Mārupes bebrs””, reģ.Nr. ____, par medību 

tiesību nodošanu pašvaldības piederošajos nekustamajos īpašumos „Dignitas” un „Sulas”, Mārupes 

novadā. 

 2. Uzdot Mārupes novada domes priekšsēdētājam Mārtiņam Bojāram slēgt līgumu ar biedrību 

„Mednieku klubs „Mārupes bebrs””, reģ. Nr. ____, par medību tiesību nodošanu uz noteiktu laiku –  

5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar pielikumu.  

 

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

 

8. 

Par Mārupes novada Jauniešu domes nolikuma apstiprināšanu 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar  11  balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, A. Mihailovs, R. Zeltīts, A. 

Puide, I. Dūduma, J. Lagzdkalns, G.Vācietis, J. Rušenieks,  A. Kirillovs), (R. Freibergs domes sēdi kavē, 

balsojumā par  sagatavoto lēmumu  nepiedalās),   „pret”    nav,   „atturas”  nav,   Mārupes novada dome 

nolemj: 

 



Pieņemt lēmumu Nr. 8 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt Mārupes novada Jauniešu domes nolikumu saskaņā ar pielikumu. 

2. Atzīt par spēku zaudējušu Mārupes novada Jauniešu domes nolikumu, kas apstiprināts 

2013. gada 30. oktobra sēdē Nr. 8,  lēmums Nr. 19. 

 

9. 

Par J.D. apstrīdēšanas iesnieguma izskatīšanu  

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

 Atklāti balsojot ar  11  balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, A. Mihailovs, R. Zeltīts, A. 

Puide, I. Dūduma, J. Lagzdkalns, G.Vācietis, J. Rušenieks,  A. Kirillovs), (R. Freibergs domes sēdi kavē, 

balsojumā par  sagatavoto lēmumu  nepiedalās),   „pret”    nav,   „atturas”  nav,   Mārupes novada dome 

nolemj: 

 
Pieņemt lēmumu Nr. 9 saskaņā ar pielikumu: 

1.Atstāt Mārupes novada domes izpilddirektora p.i. Kristapa Loča 2016. gada 14. novembra 

lēmumu Nr. 2-5/2971 spēkā negrozītu. 

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

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

 

10. 

Par saistošo noteikumu Nr.  42/2016 „Par kultūras un kultūrizglītības projektu, un radošo darbību 

atbalstu Mārupes novadā” pārskatīšanu 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar  11  balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, A. Mihailovs, R. Zeltīts, A. 

Puide, I. Dūduma, J. Lagzdkalns, G.Vācietis, J. Rušenieks,  A. Kirillovs), (R. Freibergs domes sēdi kavē, 

balsojumā par  sagatavoto lēmumu  nepiedalās),   „pret”    nav,   „atturas”  nav,   Mārupes novada dome 

nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 10 saskaņā ar pielikumu: 

1. Publicēt 2016. gada 30. novembra saistošos noteikumus Nr. 42/2016 „Par kultūras un 

kultūrizglītības projektu, un radošo darbību atbalstu Mārupes novadā” vietējā laikrakstā „Mārupes vēstis” 

domes apstiprinātajā redakcijā bez precizējumiem.  

2. Par pieņemto lēmumu informēt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. 

 

11. 

Par privāto vispārējās izglītības iestāžu līdzfinansēšanu 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar  11  balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, A. Mihailovs, R. Zeltīts, A. 

Puide, I. Dūduma, J. Lagzdkalns, G.Vācietis, J. Rušenieks,  A. Kirillovs), (R. Freibergs domes sēdi kavē, 

balsojumā par  sagatavoto lēmumu  nepiedalās),   „pret”    nav,   „atturas”  nav,   Mārupes novada dome 

nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 11 saskaņā ar pielikumu: 

1. Noteikt, ka no 2017. gada 1. februāra līdz 2018. gada 31. janvārim privātajām pamata un 

vidējās izglītības iestādēm ir piešķirams pašvaldības līdzfinansējums EUR 75,00 apmērā mēnesī  par 

vienu audzēkni, kura deklarētā dzīvesvieta ir Mārupes novada administratīvajā teritorijā. 

2. Piešķirtais līdzfinansējums ir izlietojams tikai pedagogu darba samaksas finansēšanai. 

3. Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt līgumus ar privātajām pamata un vidējās 

izglītības iestādēm saskaņā ar šo lēmumu. 

 

 



12. 

Par 1. klašu atvēršanu 2017./2018. mācību gadā  

Mārupes novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar  11  balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, A. Mihailovs, R. Zeltīts, A. 

Puide, I. Dūduma, J. Lagzdkalns, G.Vācietis, J. Rušenieks,  A. Kirillovs), (R. Freibergs domes sēdi kavē, 

balsojumā par  sagatavoto lēmumu  nepiedalās),   „pret”    nav,   „atturas”  nav,   Mārupes novada dome 

nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 12 saskaņā ar pielikumu: 

1.Noteikt, ka 2017./2018. mācību gadā 1. klašu skaits: 

1.1. Mārupes vidusskolā ir 4 (četras); 

1.2. Jaunmārupes pamatskolā ir 3 (trīs); 

1.3. Mārupes pamatskolā ir 3 (trīs); 

1.4. Skultes sākumskolā ir 2 (divas).   

 

Plkst. 15.30 uz domes sēdi ierodas deputāts R. Freibergs, 

turpmākajā balsojumā piedalās. 

 

13. 

Par grozījumiem Mārupes novada domes 2014. gada 30. aprīļa saistošajos noteikumos  

Nr. 12/2014 „Par atbalsta sniegšanu juridiskām un fiziskām personām sporta un veselīga 

dzīvesveida veicināšanai Mārupes novadā” 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar  12  balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, A. Mihailovs, R. Zeltīts, A. 

Puide, I. Dūduma, J. Lagzdkalns, G.Vācietis, J. Rušenieks,  A. Kirillovs, R. Freibergs),   „pret”    nav,   

„atturas”  nav,   Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 13 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt iesniegto saistošo noteikumu projektu Nr. 1/2017 „Grozījumi Mārupes novada 

domes 2014. gada 30. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 12/2014„Par atbalsta sniegšanu juridiskām un 

fiziskām personām sporta un veselīga dzīvesveida veicināšanai 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”. 

 

14. 

Par konkursa „Par tiesībām slēgt līdzdarbības līgumu un saņemt finansējumu valsts pārvaldes 

uzdevuma veikšanai” rezultātiem  

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar  12  balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, A. Mihailovs, R. Zeltīts, A. 

Puide, I. Dūduma, J. Lagzdkalns, G.Vācietis, J. Rušenieks,  A. Kirillovs, R. Freibergs),   „pret”    nav,   

„atturas”  nav,   Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 14 saskaņā ar pielikumu: 



1. Piešķirt biedrībai  „Mārupes Hokeja savienība”, reģ. Nr. ____,  tiesības slēgt līdzdarbības 

līgumu, pilnvarojot veikt likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6. punktā paredzēto 

pašvaldības autonomo funkciju  - iedzīvotāju veselīga dzīvesveida un sporta veicināšana daļā par interešu 

izglītības programmas „Ledus hokejs” īstenošanu Mārupes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 

laika periodā no līguma noslēgšanas brīža  līdz 2020. gada 31. decembrim. 

2. Uzdot Mārupes novada domes priekšsēdētājam slēgt līdzdarbības līgumu ar biedrību  „Mārupes 

Hokeja savienība”, reģ. Nr. ____, saskaņā ar pielikumu.  

3. Paredzēt pašvaldības līdzfinansējumu līdzdarbības līguma izpildes nodrošināšanai līdz 

20 000,00 euro gadā, kopsummā līguma darbības periodā līdz 80 000,00 euro. 

 

15. 

Par grozījumiem  Mārupes novada domes 2016. gada 31. augusta saistošajos noteikumos  

Nr. 27/2016 „Par atbalsta piešķiršanas un izmaksāšanas kārtību par bērnu, kurš saņem 

pakalpojumu pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai privātajā pirmsskolas 

izglītības iestādē”  

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar  12  balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, A. Mihailovs, R. Zeltīts, A. 

Puide, I. Dūduma, J. Lagzdkalns, G.Vācietis, J. Rušenieks,  A. Kirillovs, R. Freibergs),   „pret”    nav,   

„atturas”  nav,   Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 15 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt saistošo noteikumu projektu Nr.  2/2017 „Grozījumi Mārupes novada domes 2016. 

gada 31. augusta saistošajos noteikumos  27/2016 „Par atbalsta piešķiršanas un izmaksāšanas kārtību par 

bērnu, kurš saņem pakalpojumu pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai privātajā 

pirmsskolas izglītības iestādē” 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. 

 

16. 

Par saistošo noteikumu Nr.  3/2017 „Mārupes novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu 

saņemšanas un samaksas kārtība” apstiprināšanu 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

 Atklāti balsojot ar  12  balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, A. Mihailovs, R. Zeltīts, A. 

Puide, I. Dūduma, J. Lagzdkalns, G.Vācietis, J. Rušenieks,  A. Kirillovs, R. Freibergs),   „pret”    nav,   

„atturas”  nav,   Mārupes novada dome nolemj: 

 
Pieņemt lēmumu Nr. 16 saskaņā ar pielikumu: 

1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 3/2017 „Mārupes novada pašvaldības sniegto sociālo 

pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” 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 pašvaldībā netiks saņemts 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.  

 

 



Vides un komunālo jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

 

17. 

Par grozījumiem Mārupes novada domes 2011. gada 12. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 9/2011 

„Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Mārupes novadā” 

Ziņo komitejas vadītājs J. Rušenieks. 

 

Atklāti balsojot ar  12  balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, A. Mihailovs, R. Zeltīts, A. 

Puide, I. Dūduma, J. Lagzdkalns, G.Vācietis, J. Rušenieks,  A. Kirillovs, R. Freibergs),   „pret”    nav,   

„atturas”  nav,   Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 17 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 45/2016 „Grozījumi Mārupes novada domes  

2011. gada 12. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 9/2011 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 

Mārupes novadā”” precizētajā galīgajā redakcijā saskaņā ar Pielikumu. 

2. Saistošos noteikumus nosūtīt zināšanai Vides aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrijai. 

3. Saistošos noteikumus publicēt vietējā laikrakstā „Mārupes Vēstis”. 

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas „Mārupes Vēstis”. 

 

18. 

Par grozījumiem sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksā 

Ziņo komitejas vadītājs J. Rušenieks. 

 

Atklāti balsojot ar  12  balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, A. Mihailovs, R. Zeltīts, A. 

Puide, I. Dūduma, J. Lagzdkalns, G.Vācietis, J. Rušenieks,  A. Kirillovs, R. Freibergs),   „pret”    nav,   

„atturas”  nav,   Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 18 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu Mārupes novadā līdz 2017. gada  

1. jūlijam EUR/1m3 6,58 bez PVN apmērā, un no 2017. gada 1. jūlija – EUR/1m3 – 6,23 bez PVN.  

2. Ar šo lēmumu apstiprinātā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa tiek piemērota visiem 

atkritumu radītajiem neatkarīgi no tā, vai ir noslēgti attiecīgi līgumu grozījumi, atbilstoši Mārupes novada 

domes 2011. gada 12. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 16/2012 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 

maksas noteikšanas kārtību Mārupes novadā” noteiktajai kārtībai.  

3. Maksas grozījumi stājas spēkā un ir piemērojami otrā mēneša pirmajā datumā pēc šī lēmuma 

publicēšanas vietējā laikrakstā „Mārupes Vēstis”.  

4. Ar brīdi, kad tiek piemērota ar šo lēmumu apstiprinātā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 

maksa, spēku zaudē sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa, kas tika apstiprināta ar Mārupes novada 

domes 2012. gada 25. aprīļa lēmumu Nr. 20 (protokols Nr. 7).  

5. Šo lēmumu publicēt vietējā laikrakstā  „Mārupes Vēstis”.  

 

19. 

Par kārtību, kādā Mārupes novada pašvaldība izsniedz tehniskos noteikumus privātpersonas 

ierosinātas būvniecības ieceres īstenošanai  

pašvaldībai piederošo ielu un ceļu sarkano līniju,  un citu inženierkomunikāciju  

objektu aizsargjoslu robežās 

Ziņo komitejas vadītājs J. Rušenieks. 

 

Atklāti balsojot ar  12  balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, A. Mihailovs, R. Zeltīts, A. 

Puide, I. Dūduma, J. Lagzdkalns, G.Vācietis, J. Rušenieks,  A. Kirillovs, R. Freibergs),   „pret”    nav,   

„atturas”  nav,   Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 19 saskaņā ar pielikumu: 



1. Apstiprināt instrukciju  „Kārtība, kādā Mārupes novada pašvaldība izsniedz tehniskos 

noteikumus privātpersonas ierosinātas būvniecības ieceres īstenošanai pašvaldībai piederošo ielu un ceļu 

sarkano līniju,  un citu inženierkomunikāciju objektu aizsargjoslu robežās” saskaņā ar pielikumu. 

2. Sabiedrisko attiecību speciālistiem nodrošināt instrukcijas publicēšanu pašvaldības 

tīmekļa vietnē www.marupe.lv.  

 

Finanšu komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

 

20. 

Par grozījumiem  Mārupes novada pašvaldības īpašumu pārvaldes nolikumā  

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  12  balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, A. Mihailovs, R. Zeltīts, A. 

Puide, I. Dūduma, J. Lagzdkalns, G.Vācietis, J. Rušenieks,  A. Kirillovs, R. Freibergs),   „pret”    nav,   

„atturas”  nav,   Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 20 saskaņā ar pielikumu: 

1. Izdarīt Mārupes novada pašvaldības īpašumu pārvaldes nolikumā sekojošu grozījumu: 

Papildināt 10.7 punktu ar 10.7.3 apakšpunktu šādā redakcijā:  

„10.7.3. saskaņot ikvienu privātpersonas ierosinātu būvniecības ieceri, izdodot  tehniskos 

noteikumus un sniedzot atzinumu par to izpildi, ja privātpersonas ierosinātu būvdarbu veikšana ir 

paredzēta pašvaldībai piederošo ielu un ceļu sarkano līniju robežās,  uz pašvaldībai piederošo  ielu un 

ceļu brauktuvēm, gājēju un velosipēdu celiņiem, kuriem nav noteiktas sarkanās līnijas, jebkurā  Mārupes 

novada teritorijas daļā, kurā atrodas pašvaldībai piederošās inženierkomunikācijas.” 

2. Uzdot Juridiskajai nodaļai izstrādāt Mārupes novada pašvaldības īpašumu pārvaldes nolikuma 

konsolidēto redakciju. 

3. Uzdot Sabiedrisko attiecību speciālistiem publicēt pašvaldības tīmekļa vietnē Mārupes novada 

pašvaldības īpašumu pārvaldes nolikuma konsolidēto redakciju.  

 

21. 

Par grozījumiem Mārupes novada domes 2016. gada 21. decembra lēmumā Nr. 11 (sēdes 

protokols Nr. 18) „Par līdzfinansējuma sniegšanu Mālpils internātpamatskolas uzturēšanai”  

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M. Bojārs. 

 

 Atklāti balsojot ar  12  balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, A. Mihailovs, R. Zeltīts, A. 

Puide, I. Dūduma, J. Lagzdkalns, G.Vācietis, J. Rušenieks,  A. Kirillovs, R. Freibergs),   „pret”    nav,   

„atturas”  nav,   Mārupes novada dome nolemj: 

 
Pieņemt lēmumu Nr. 21 saskaņā ar pielikumu: 

1. Grozīt Mārupes novada domes 2016. gada 21. decembra lēmuma Nr.11 (sēdes protokols 

Nr. 18) 1. punktu un izteikt šādā redakcijā:  

„piešķirt Mālpils internātpamatskolai līdzfinansējumu par katru Mārupes novada pašvaldībā 

deklarēto izglītojamo personu 2016./2017. mācību gadā sekojošā kārtībā:  

1.1. no 2016. gada 1. septembra līdz 2016. gada 31. decembrim - 41,04 euro (četrdesmit 

viens euro, 04 centi) apmērā par katru audzēkni; 

1.2. no 2017.  gada 1. janvāra līdz 2017. gada 31. maijam 39,38 euro (trīsdesmit deviņi euro, 

38 centi) apmērā par katru audzēkni, kas apgūst izglītību 1.-8. klasē; 

1.3. no 2017. gada 1. janvāra līdz  2017. gada 9. jūnijam 39,38 euro (trīsdesmit deviņi euro, 

38 centi) apmērā par katru audzēkni, kas apgūst izglītību 9. klasē; 

1.4. no 2017. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 16. jūnijam 39,38 euro (trīsdesmit deviņi euro, 

38 centi) apmērā par katru audzēkni, kas apgūst izglītību 2. un 3. kursā”. 

2. Grozīt Mārupes novada domes 2016. gada 21. decembra lēmuma Nr.11 (sēdes protokols 

Nr. 18) 2. punktu un izteikt to šādā redakcijā:  

http://www.marupe.lv/


„uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram Ivaram Punculim slēgt līgumu ar Mālpils 

novada domi par līdzfinansējuma piešķiršanu atbilstoši lēmumā noteiktai kārtībai”. 

3. Uzdot Finanšu un grāmatvedības nodaļai veikt norēķinus ar Mālpils internātpamatskolu 

līgumā pielīgtajā kārtībā un apmērā. 

 

22. 

Par dalību atklātā projektu iesniegumu konkursā Lauku attīstības programmas 2014. - 2020. 

gadam 19.2. pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības 

stratēģiju" ietvaros, iesniedzot projekta „Skultes dabas un atpūtas parka izveide” pieteikumu 

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  12  balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, A. Mihailovs, R. Zeltīts, A. 

Puide, I. Dūduma, J. Lagzdkalns, G.Vācietis, J. Rušenieks,  A. Kirillovs, R. Freibergs),   „pret”    nav,   

„atturas”  nav,   Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 22 saskaņā ar pielikumu: 

 1.Piedalīties atklātā projektu konkursā Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam 19.2. 

pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" ietvaros, 

sagatavojot un iesniedzot projekta pieteikumu „Skultes dabas un atpūtas parka izveide”, tā ietvaros 

paredzot labiekārtot meža teritoriju Skultē, Skultes ielā 31. 

 2.Projekta īstenošanas laikā no 01.04.2018. – 01.09.2018. nodrošināt priekšfinansējumu  50 000 

EUR apmērā, no kuriem pašvaldības līdzfinansējums 5 000 EUR apmērā un pieprasītais publiskais 

finansējums 45 000 EUR apmērā. 

 

23. 

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu  

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M. Bojārs. 

 

 Atklāti balsojot ar  12  balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, A. Mihailovs, R. Zeltīts, A. 

Puide, I. Dūduma, J. Lagzdkalns, G.Vācietis, J. Rušenieks,  A. Kirillovs, R. Freibergs),   „pret”    nav,   

„atturas”  nav,   Mārupes novada dome nolemj: 

 
Pieņemt lēmumu Nr. 23 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt SIA „Mārupes Ambulance", reģ. Nr. ____, par nekustamā īpašuma -tiesības nomāt 

pašvaldības īpašumā esošās telpas Amatas ielā 14, Mārupē, ar kopējo platību 151,20 kv.m. (telpas Nr.1-

17), kadastra Nr. ____, nomas tiesību uzvarētāju un nomas tiesību ieguvēju par nosolīto nomas summu 

310 euro (trīs simti desmit euro un 00 centi) apmērā mēnesī bez PVN. 

 2. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt nomas līgumu ar SIA „Mārupes 

Ambulance", reģ. Nr. ____,  par telpu Amatas ielā 14, Mārupē, ar kopējo platību 151,20 kv.m. (telpas 

Nr.1-17), kadastra Nr. ____, nomu uz 12 gadiem. 

 

24. 

Par Apbalvojumu izvērtēšanas komisijas izveidošanu un Apbalvojumu izvērtēšanas komisijas 

nolikuma apstiprināšanu  

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  12  balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, A. Mihailovs, R. Zeltīts, A. 

Puide, I. Dūduma, J. Lagzdkalns, G.Vācietis, J. Rušenieks,  A. Kirillovs, R. Freibergs),   „pret”    nav,   

„atturas”  nav,   Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 24 saskaņā ar pielikumu: 

1. Izveidot Apbalvojumu izvērtēšanas komisiju šādā sastāvā:  

Komisijas priekšsēdētājs:  Līga Kadiģe.  

Komisijas locekļi:   Kristaps Ločs; 



Jānis Rušenieks; 

Gatis Vācietis. 

2. Apstiprināt Apbalvojumu izvērtēšanas komisijas nolikumu saskaņā ar pielikumu. 

 
25. 

Par saistošo noteikumu „Par Mārupes novada pašvaldības 2017. gada 

budžeta apstiprināšanu” pieņemšanu 

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M. Bojārs/Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja L.Levanoviča. 

 

Atklāti balsojot ar  12  balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, A. Mihailovs, R. Zeltīts, A. 

Puide, I. Dūduma, J. Lagzdkalns, G.Vācietis, J. Rušenieks,  A. Kirillovs, R. Freibergs),   „pret”    nav,   

„atturas”  nav,   Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 25 saskaņā ar pielikumu: 

1. Pieņemt Mārupes novada domes saistošos noteikumus Nr. 4/2017  „Par Mārupes novada 

pašvaldības 2017. gada budžeta apstiprināšanu” saskaņā ar Pielikumu.  

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

to parakstīšanas. 

3. Saistošos noteikumus triju dienu laikā rakstveidā vai elektroniskā veidā nosūtīt Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 

 

Domes priekšsēdētāja iesniegtie lēmumprojekti: 

 

26. 

Par projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē 4. kārta” tehniski ekonomiskā 

pamatojuma un Pieslēgumu nodrošinājuma plāna apstiprināšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  11  balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, A. Mihailovs, R. Zeltīts, I. 

Dūduma, J. Lagzdkalns, G.Vācietis, J. Rušenieks,  A. Kirillovs, R. Freibergs), „pret”    nav,   „atturas”  1 

(A.Puide),   Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 26 saskaņā ar pielikumu: 

1.Apstiprināt  projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē 4. kārta” tehniski 

ekonomisko pamatojumu, tai skaitā tā 14. nodaļā 37. tabulā atspoguļoto Pieslēgumu nodrošinājuma plānu 

sekojošā redakcijā: 

 37. tabula Notekūdeņu pieslēgumu nodrošinājuma plāns 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Iedzīvotāji 

aglomerācijā 13 850 14 555 15 357 16 050 16 740 17 430 18 120 18 810 19 500 19 965 20 430 20 895 21 360 21 820 

Pakalpojums 

pieejams 8449 11 338 11 965 12 980 14 290 15 600 17 120 18 300 19 220 19 690 20144 20 600 21061 21 515 

Pakalpojumu 

izmanto 7063 7983 9083 9968 10825 12025 13531 15485 16390 17450 18632 19682 20672 21282 

Pieaugums 

iepriekš radīto 

projektu 

rezultātā un 

demogrāfija 650 920 1100 820 705 510 680 790 905 1060 1182 1050 990 610 

Pieaugums IV 

kārtas projekta 

rezultātā 0 0 0 65 152 690 826 1164 0 0 0 0 0 0 



Pakalpojums 

pieejams % 61,0 77,9 77,9 80,9 85,4 89,5 94,5 97,3 98,6 98,6 98,6 98,6 98,6 98,6 

Pakalpojumu 

izmanto % 51,0 54,8 59,1 62,1 64,7 69,0 74,7 82,3 84,1 87,4 91,2 94,2 96,8 97,5 

 

 

27. 

Par finansiālu atbalstu sportistam A.P.   

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  12  balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, A. Mihailovs, R. Zeltīts, A. 

Puide, I. Dūduma, J. Lagzdkalns, G.Vācietis, J. Rušenieks,  A. Kirillovs, R. Freibergs),   „pret”    nav,   

„atturas”  nav,   Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 27 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt A.P., personas kods ____, finansiālu atbalstu  140,00 euro (viens simts četrdesmit euro) 

apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar dalību motokrosa sacensībās 2017. gadā, t.i., LaMSF licences 

un obligātās apdrošināšanas iegādi, sacensību dalības maksu un ceļa izdevumiem.  

2. Attiecināt ar šo lēmumu piešķirto atbalstu uz 2016. gadā A.P., personas kods ____, pienākošos 

atbalsta maksimālo apmēru. 

3. Izdevumus segt no sportam paredzētā budžeta. 

4. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt trīspusējo administratīvo līgumu ar A.P., 

personas kods ____, un biedrību „ASI” par finansiālā atbalsta piešķiršanu A.P. 

5. Pēc līguma noslēgšanas un attiecīga rēķina saņemšanas pārskaitīt atbalstu Biedrībai  „ASI”,  

reģistrācijas Nr. ____, uz Biedrības norādīto bankas kontu. 

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

tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

28. 

Par amata vietu Mārupes novada Sociālajā  dienestā  

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  12  balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, A. Mihailovs, R. Zeltīts, A. 

Puide, I. Dūduma, J. Lagzdkalns, G.Vācietis, J. Rušenieks,  A. Kirillovs, R. Freibergs),   „pret”    nav,   

„atturas”  nav,   Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 28 saskaņā ar pielikumu: 

Noteikt ar 2017. gada 1. februāri Mārupes novada Sociālā dienestā esošajai amata vietai 

„ergoterapeits” (klasifikatora kods 2264 04), 5.1. saime III līmenis, 10. mēnešalgu grupa, normālais 

nedēļas darba laiku - 40 stundas. 

 

29. 

Par līguma termiņa pagarināšanu  

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs/Juridiskās nodaļas vadītāja G. Sušiņina. 

  

Atklāti balsojot ar  12  balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, A. Mihailovs, R. Zeltīts, A. 

Puide, I. Dūduma, J. Lagzdkalns, G.Vācietis, J. Rušenieks,  A. Kirillovs, R. Freibergs),   „pret”    nav,   

„atturas”  nav,   Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 29 saskaņā ar pielikumu: 

1. Pagarināt 2010.  gada 17. maija patapinājuma (nomas) līguma Nr. 10-2/31-2010 darbības 

termiņu līdz 2030. gada 31.decembrim. 



2. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt ar biedrību  „Mārupes BMX klubs”, 

reģ. Nr. ____, vienošanās par grozījumiem spēkā esošajā nomas līgumā, saskaņā ar lēmuma 1. punktu. 

3. Visus izdevumus, kas saistīti ar patapinājuma (nomas) līgumu grozījumu reģistrēšanu 

Mārupes novada zemesgrāmatu nodalījumā Nr. ____, sedz biedrība „Mārupes BMX klubs”, reģ. Nr. 

____.  

 

30. 

Par pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšanu norēķiniem  

ar privātām izglītības iestādēm 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs/domes priekšsēdētāja vietniece L. Kadiģe  

 

Atklāti balsojot ar  12  balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, A. Mihailovs, R. Zeltīts, A. 

Puide, I. Dūduma, J. Lagzdkalns, G.Vācietis, J. Rušenieks,  A. Kirillovs, R. Freibergs),   „pret”    nav,   

„atturas”  nav,   Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 30 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt izdevumu tāmi no 2017. gada 1. janvāra līdz  2017. gada 31. decembrim  

(pielikumā) norēķiniem ar privātām pirmsskolas iestādēm pirmsskolas izglītības programmas 

īstenošanai, nosakot, ka: 
1.1. vidējās izmaksas vienam audzēknim pašvaldības izglītības iestādēs pirmsskolas izglītības 

programmas īstenošanai bērniem no pusotra gada līdz četru gadu vecumam ir 203,72 EUR, kopā ar 

papildus piešķirto finansējumu ir 228,00 EUR; 

1.2. vidējās izmaksas vienam audzēknim pašvaldības izglītības iestādēs, īstenojot bērnu 

obligāto sagatavošanu pamatizglītības ieguvei, ir 149,49 EUR, kopā ar papildus piešķirto finansējumu ir 

170,00 EUR. 

 

31. 

Par pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšanu savstarpējiem  

norēķiniem ar citām pašvaldībām 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs/domes priekšsēdētāja vietniece L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar  12  balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, A. Mihailovs, R. Zeltīts, A. 

Puide, I. Dūduma, J. Lagzdkalns, G.Vācietis, J. Rušenieks,  A. Kirillovs, R. Freibergs),   „pret”    nav,   

„atturas”  nav,   Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 31 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt izdevumu tāmes 2017. gadā: 

1.1 Mārupes vidusskolas izmaksas uz vienu skolēnu mēnesī ir 54,51EUR, saskaņā ar pielikumu. 

1.2. Mārupes pamatskolas izmaksas uz vienu skolēnu mēnesī ir 75,16 EUR un pirmsskolas 

izmaksas uz vienu audzēkni ir 180,64 EUR, saskaņā ar pielikumu. 

1.3. Skultes sākumskolas izmaksas uz vienu skolēnu mēnesī ir 254,60 EUR un pirmsskolas 

izmaksas uz vienu audzēkni mēnesī ir 288,35 EUR, saskaņā ar pielikumu. 

1.4. Jaunmārupes pamatskolas izmaksas uz vienu skolēnu ir 151,81 EUR un pirmsskolas 

izmaksas uz vienu audzēkni mēnesī ir 157,81 EUR, saskaņā ar pielikumu. 

1.5. Apstiprināt PII „Lienīte” izdevumu tāmi, nosakot, ka izmaksas uz vienu audzēkni mēnesī ir 

198,16 EUR saskaņā ar pielikumu. 

1.6. Apstiprināt PII „Zeltrīti” izdevumu tāmi, nosakot, ka izmaksas uz vienu audzēkni mēnesī ir 

186,37 EUR saskaņā ar pielikumu. 

1.7. Apstiprināt PII „Mārzemīte” izdevumu tāmi, nosakot, ka izmaksas uz vienu audzēkni 

mēnesī ir 225,80 EUR saskaņā ar pielikumu. 

 

 

 

 



32. 

Par pašvaldības gada pārskata konsolidāciju ar pašvaldības iestādi  

„Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldi” 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs/domes priekšsēdētāja vietniece L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar  12  balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, A. Mihailovs, R. Zeltīts, A. 

Puide, I. Dūduma, J. Lagzdkalns, G.Vācietis, J. Rušenieks,  A. Kirillovs, R. Freibergs),   „pret”    nav,   

„atturas”  nav,   Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 32 saskaņā ar pielikumu: 

Konsolidēt pašvaldības iestādes „Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldi” pārskatu 

Mārupes pašvaldības pārskatu sistēmā no 2017. gada.  

 

 

Domes priekšsēdētājs      /paraksts/    Mārtiņš Bojārs   

 

  

Novada pašvaldības administrācijas  

kancelejas pārzine    /paraksts/       Ilona Eglīte 

 

 

Domes sēdes protokols  parakstīts  

2017. gada  20. janvārī 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


