
 
 

SĒDES PROTOKOLS 

Mārupē 

2017. gada  24. maijā  Nr.  7 

 

Domes sēde  tiek  

sasaukta plkst. 15.20 

 

Domes sēdi vada -  

Domes priekšsēdētāja vietniece Līga Kadiģe 

 

Domes sēdē piedalās deputāti: Aleksandrs Mihailovs, Pēteris Pikše, Jānis Lagzdkalns, Jānis 

Rušenieks, Gatis Vācietis, Andris Puide, Maija Bauda, Raivis Zeltīts, Andrejs Kirillovs, Normunds 

Orleāns, Ira Dūduma. 

 

Domes sēdē nepiedalās: 

Mārtiņš Bojārs, Edgars Jansons.   

 

Domes sēdē piedalās sekojoši darbinieki: 

Juridiskās nodaļas vadītāja  Gaļina Sušiņina, 

Izpilddirektors Ivars Punculis, 

Sabiedrisko attiecību speciāliste Uva Bērziņa, 

Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Laima  Levanoviča, 

Attīstības nodaļas vadītāja Ilze Krēmere, 

Attīstības nodaļas teritorijas plānotāja Dace Žīgure, 

Administrācijas vadītājs Kristaps Ločs. 

 

Uz domes sēdi ieradušās sekojošas personas  -  

Nauris Kalniņš,  par kūdras ieguvi Mārupes novada teritorijā, 

Gunārs Cankalis, par kūdras lauku paplašināšanu Cenas tīreļa atradnēs. 

 

Domes sēdi protokolē:   

Administrācijas kancelejas pārzine Ilona Eglīte. 

 

Darba kārtība 

Attīstības komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

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

noteikšanu (4 gab.). 

2.       Par 2017. gada 22. februāra Mārupes novada domes lēmuma Nr.1.2 (sēdes protokols  

Nr. 3) precizēšanu. 

3.       Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu.  

4.       Par zemes lietošanas mērķa maiņu (3.gab). 

5. Par zemesgabala iegūšanu īpašumā (2 gab.). 

6. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un turpmāku rīcību ar zemesgabalu „Jaunbirzes”, 

kadastra Nr. _______. 

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

izstrādes uzsākšanu. 



8. Par lokālplānojuma  Mārupes un Tīraines ciemu ielu tīkla un sarkano līniju precizēšanai, 

ietverot priekšlikumus atsevišķu zemes vienību funkcionālā zonējuma grozīšanai, 2.redakcijas 

nodošanu publiskajai apspriešanai. 

9. Par nekustamā  īpašuma „Pilari”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 

_______),  detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai. 

10. Par Mārupes novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam īstenošanas uzraudzības 

pārskata par 2016.gadu apstiprināšanu. 

11. Par nekustamā īpašuma „Laukkalniņi”, Mārupes novadā, kadastra Nr. _______, _______ha 

platībā, atsavināšanu sabiedrības vajadzībām. 

12. Par iepirkuma „Rožu ielas un ceļa C6 (Vecais ceļš) pārbūve” organizēšanu un iepirkuma 

komisijas izveidošanu. 

13. Par iepirkuma „Mārupes novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde” organizēšanu un 

iepirkuma komisijas izveidošanu. 

14. Par 2017. gada 26. aprīļa Mārupes novada domes lēmuma Nr. 1.3 (sēdes protokols  Nr. 6) 

precizēšanu. 

15. Par publiskās taksometru stāvvietas izvietojumu VAS Starptautiskās lidostas „Rīga” 

teritorijā. 

 

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

16. Par jaunu amata vietu izveidošanu Mārupes novada jauniešu vasaras nodarbinātības  

2017. gada ietvaros. 

17. Par pašvaldības dzīvokļa izīrēšanu I.A.. 

18. Par saistošo noteikumu  Nr. 18/2017  „Par kārtību Mārupes novada brīvpieejas bērnu rotaļu 

un sporta laukumos” apstiprināšanu.  

19. Par finansiālā atbalsta sniegšanu jauktajam korim „Sonante”. 

20. Par naudas balvas izmaksu par sasniegumiem sportā K.Z.  

21. Par finansiālu atbalstu sportistiem (4 gab.). 

 

Vides un komunālo jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

22. Par saistošo noteikumu  Nr.  12/2017 „Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības kārtība 

izbraukuma tirdzniecībā publisko pasākumu norises vietās Mārupes novadā” precizēšanu. 

23. Par Mārupes novada pašvaldības policijas Ētikas kodeksa apstiprināšanu.  

24. Par Mārupes novada pašvaldības policijas Darba kārtības noteikumu apstiprināšanu. 

25. Par grozījumu Mārupes novada domes 2016. gada 31. augusta saistošajos noteikumos  

Nr. 28/2016 „Par kārtību, kādā tiek organizēti centralizētie ūdenssaimniecības pakalpojumi 

Mārupes novadā”. 

26. Par paredzētās darbības „Kūdras ieguves lauku paplašināšana Mārupes novada, Babītes 

novada Babītes pagasta un Olaines novada Olaines pagasta teritorijās” neakceptēšanu. 

 

Finanšu komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

27. Par Mārupes novada pašvaldības 2016. gada publisko pārskatu. 

28. Par saistošo noteikumu  Nr. 20/2017 „Grozījumi Mārupes novada domes 2017. gada  

18. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 4/2017 „Par Mārupes novada pašvaldības 2017. gada 

budžeta apstiprināšanu” apstiprināšanu. 

29. Par saistošo noteikumu  Nr. 21/2017 „Par maksimālo maksu (tarifiem) par pasažieru un 

bagāžas pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem un par pasažieru pārvadājumu ar 

vieglajiem taksometriem licencēšanas kārtību Mārupes novada administratīvajā teritorijā” 

apstiprināšanu. 

30. Par īres maksas noteikšanu pašvaldības īpašumā esošajiem dzīvokļiem. 

31. Par Mārupes novada domes sadarbību ar Olaines novada pašvaldību un Jūrmalas pilsētas 

pašvaldību, lai nodrošinātu dalību granta programmā „Ideju fonds” sadarbībā ar AS „SEB 

banka”. 

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

pārvaldes uzdevuma veikšanai” rezultātiem. 

33. Par Mārupes novada domes iestāšanos biedrībā „Latvijas Personāla vadīšanas asociācija”. 



 

Domes priekšsēdētāja vietnieces  iesniegtie lēmumprojekti: 

34. Par zemesgabala iegūšanu īpašumā. 

35. Par konkursa „Par tiesībām slēgt deleģēšanas līgumu un saņemt finansējumu valsts 

pārvaldes uzdevuma veikšanai” rezultātiem. 

36. Par zemesgabalu apvienošanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu. 

37. Par Mārupes novada domes deputāta J.A.Mūrnieka pilnvaru pirmstermiņa izbeigšanu. 

38. Par nekustamā īpašuma „Purvzīles”, kadastra Nr. _______, daļas, _______ ha platībā, 

atsavināšanas atlīdzības apstiprināšanu. 

39. Par nekustamā īpašuma Dzirnieku ielā ___, Mārupē, Mārupes novadā, daļas, _______ ha 

platībā, atsavināšanas atlīdzības apstiprināšanu. 

40.  Par finansiālu atbalstu sportistam G.V. 

41. Par jaunas amata vietas izveidošanu Mārupes Sporta centrā. 

 

Deputāts P. Pikše lūdz darba kārtības punktu Nr. 26 „Par paredzētās darbības „Kūdras 

ieguves lauku paplašināšana Mārupes novada, Babītes novada Babītes pagasta un Olaines novada 

Olaines pagasta teritorijās” neakceptēšanu” izskatīt kā pirmo. 

Deputāti piekrīt izteiktajam priekšlikumam. 

Sēdes vadītāja lūdz deputātu balsojumu par P. Pikšes ierosinājumu. 

 

Atklāti balsojot ar   12  balsīm „par” (P. Pikše, J. Lagzdkalns, M. Bauda,  A. Mihailovs, A. 

Puide, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, L. Kadiģe, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Kirillovs), (M. Bojārs 

atrodas atvaļinājumā, domes sēdē nepiedalās, E. Jansons uz domes sēdi nav ieradies, neierašanās 

iemesls nav zināms),  „pret”  nav,  „atturas”  nav,   Mārupes novada dome nolemj: 

 

Darba kārtības punktu Nr. 26 „Par paredzētās darbības „Kūdras ieguves lauku 

paplašināšana Mārupes novada, Babītes novada Babītes pagasta un Olaines novada Olaines pagasta 

teritorijās” neakceptēšanu” izskatīt kā pirmo, darba kārtības numerāciju nemainot. 

 

Sēdes vadītāja  lūdz deputātu balsojumu par darba kārtību. 

 

Atklāti balsojot ar   12  balsīm „par” (P. Pikše, J. Lagzdkalns, M. Bauda,  A. Mihailovs, A. 

Puide, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, L. Kadiģe, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Kirillovs), (M. Bojārs 

atrodas atvaļinājumā, domes sēdē nepiedalās, E. Jansons uz domes sēdi nav ieradies, neierašanās 

iemesls nav zināms),  „pret”  nav,  „atturas”  nav,   Mārupes novada dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt domes sēdes  darba kārtību. 

2. Vienojas atklāt domes sēdi. 

 

Deputāti tiek iepazīstināti ar SIA „Ismade” izstrādāto  prezentāciju par Mārupes Mūzikas un 

mākslas skolas attīstības vīziju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Attīstības komitejas iesniegtie lēmumprojekti 

 

1.1 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu  

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   12  balsīm „par” (P. Pikše, J. Lagzdkalns, M. Bauda,  A. Mihailovs, A. 

Puide, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, L. Kadiģe, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Kirillovs), „pret”  nav,  

„atturas”  nav,   Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 1.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Imakas A”, kadastra Nr. _______, zemes ierīcības 

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

2. Piešķirt zemesgabalam „Nr.1”, _______ha platībā,   adresi „Imakas M”, Jaunmārupe, 

Mārupes novads. 

3. Noteikt zemesgabalam „Nr.1” ar kadastra apzīmējumu _______zemes lietošanas mērķi  

1,7 ha platībā – lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve (kods 1003).  

4. Zemesgabalam „Nr.2” _______ ha platībā  atstāt spēkā esošo adresi „Imakas A”, 

Jaunmārupe,  Mārupes novads. 

5. Noteikt zemesgabalam „Nr.2” ar kadastra apzīmējumu _______ zemes lietošanas mērķi 1,0 

ha platībā – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (kods 1001).  

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). 

 

1.2 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu  

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   12  balsīm „par” (P. Pikše, J. Lagzdkalns, M. Bauda,  A. Mihailovs, A. 

Puide, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, L. Kadiģe, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Kirillovs), „pret”  nav,  

„atturas”  nav,   Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 1.2 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Puriņi”, kadastra Nr. _______, zemes ierīcības projektu kā 

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

2. Piešķirt zemesgabalam „Nr.2”, _______ha platībā,  adresi „Puriņi A”, Mārupes novads. 

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

_______ha platībā – valsts aizsardzības nozīmes objektu, drošības, policijas, ugunsdzēsības un 

glābšanas, robežsardzes un soda izciešanas iestāžu apbūve (kods 0906). 

4. Zemesgabalam „Nr.1” – _______ ha platībā  atstāt spēkā esošo adresi „Puriņi”, Mārupes 

novads. 

5. Zemesgabalam „Nr.1” ar kadastra apzīmējumu _______ atstāt spēkā esošo zemes lietošanas 

mērķi _______ha platībā – 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). 

 

 



 

1.3 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu  

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   12  balsīm „par” (P. Pikše, J. Lagzdkalns, M. Bauda,  A. Mihailovs, A. 

Puide, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, L. Kadiģe, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Kirillovs), „pret”  nav,  

„atturas”  nav,   Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 1.3 saskaņā ar pielikumu: 

 1. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Zeltrīti-2”, kadastra Nr. _______, zemes ierīcības projektu 

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

2. Piešķirt zemesgabalam „Nr.1”,  _______ha platībā,  adresi Lapiņu dambis 11, Tīraine, 

Mārupes novads. 

3. Noteikt zemesgabalam „Nr.1” ar kadastra apzīmējumu _______ zemes lietošanas mērķi 

_______ha platībā – Inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu apbūves zeme (kods 1201).  

4. Zemesgabalam „Nr.2”, _______ha platībā,  mainīt nosaukumu uz „Zeltrīti C”, Tīraine,  

Mārupes novads. 

5. Piešķirt zemesgabalam „Nr.3”,  _______ha platībā,  nosaukumu Lapiņu dambis, Tīraine, 

Mārupes novads. 

6. Noteikt zemesgabalam „Nr.3” ar kadastra apzīmējumu _______zemes lietošanas mērķi 

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

joslā (kods 1101).  

7. Piešķirt zemesgabalam „Nr.4”, _______ha platībā,  nosaukumu Silaputniņu iela, Tīraine, 

Mārupes novads. 

6. Noteikt zemesgabalam „Nr.4” ar kadastra apzīmējumu _______zemes lietošanas mērķi 

_______ ha platībā – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma 

joslā (kods 1101).  

7. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

1.4 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu  

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   12  balsīm „par” (P. Pikše, J. Lagzdkalns, M. Bauda,  A. Mihailovs, A. 

Puide, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, L. Kadiģe, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Kirillovs), „pret”  nav,  

„atturas”  nav,   Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 1.4 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Kantora iela 109, kadastra Nr. _______, zemes ierīcības 

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

2. Piešķirt zemesgabalam „Nr.1”, _______ha platībā,  adresi Kantora iela 109A, Mārupe, 

Mārupes novads. 

3. Noteikt zemesgabalam „Nr.1” ar kadastra apzīmējumu _______ zemes lietošanas mērķi 

_______ha platībā –individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).  

3. Zemesgabalam „Nr.2”, _______ha platībā, un t.sk. ēkām atstāt spēkā esošo adresi Kantora 

iela 109, Mārupe, Mārupes novads. 

4. Noteikt zemesgabalam „Nr.2” ar kadastra apzīmējumu _______zemes lietošanas mērķi 

_______ha platībā – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).  



5. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

2. 

Par 2017. gada 22. februāra Mārupes novada domes 

 lēmuma Nr. 1.2 (sēdes protokols  Nr. 3) precizēšanu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   12  balsīm „par” (P. Pikše, J. Lagzdkalns, M. Bauda,  A. Mihailovs, A. 

Puide, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, L. Kadiģe, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Kirillovs), „pret”  nav,  

„atturas”  nav,   Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 2 saskaņā ar pielikumu: 

1.Izteikt 2017. gada 22. februāra  Mārupes novada domes lēmuma Nr. 1.2 (sēdes protokols  

Nr.3)  

4. punktu šādā redakcijā: „Piešķirt zemesgabalam „Nr.2”, _______ha platībā,  adresi 

„Elejas”, Mārupe, Mārupes novads”. 

6.punktu šādā redakcijā: Zemesgabalam „Nr.3”,  _______ha platībā, un tai skaitā ēkām, 

piešķirt   adresi Robežnieku iela 16, Mārupe, Mārupes novads, un atstāt spēkā esošo nosaukumu 

„Saulstari”. 

 

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 adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu  

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   12  balsīm „par” (P. Pikše, J. Lagzdkalns, M. Bauda,  A. Mihailovs, A. 

Puide, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, L. Kadiģe, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Kirillovs), „pret”  nav,  

„atturas”  nav,   Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 3 saskaņā ar pielikumu: 

1. No nekustamā īpašuma „Grūdupi” atdalītajam  zemesgabalam „Nr.26”, _______ha platībā,  

un t.sk ēkām atstāj spēkā esošo adresi Liliju iela 55, Mārupe, Mārupes novads, savukārt atlikušajam 

zemesgabalam nosaukumu „Grūdupi”, Mārupe, Mārupes novads. 

2. Noteikt zemes gabalam „Nr.26”,  _______ha platībā, zemes lietošanas mērķi – individuālo 

dzīvojamo māju apbūve  (kods 0601). 

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

4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt ne kustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

4.1 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu  

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 



Atklāti balsojot ar   12  balsīm „par” (P. Pikše, J. Lagzdkalns, M. Bauda,  A. Mihailovs, A. 

Puide, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, L. Kadiģe, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Kirillovs), „pret”  nav,  

„atturas”  nav,   Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 4.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Mainīt nekustamajam īpašumam Ventas iela 25, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr. 

_______, zemes lietošanas mērķi 

1.1. neapgūta daudzdzīvokļu māju apbūves zeme (kods 0700)  – _______ha platībā; 

1.2. zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā 

(kods 1101) – _______ha platībā. 

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). 

 

4.2 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu  

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   12  balsīm „par” (P. Pikše, J. Lagzdkalns, M. Bauda,  A. Mihailovs, A. 

Puide, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, L. Kadiģe, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Kirillovs), „pret”  nav,  

„atturas”  nav,   Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 4.2 saskaņā ar pielikumu: 

1. Mainīt nekustamajam īpašumam Ventas iela 27, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr. 

_______, zemes lietošanas mērķi 

1.1. neapgūta daudzdzīvokļu māju apbūves zeme (kods 0700)  – _______ha platībā; 

1.2. zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā 

(kods 1101) – _______ha platībā. 

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). 

 

4.3 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu  

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   12  balsīm „par” (P. Pikše, J. Lagzdkalns, M. Bauda,  A. Mihailovs, A. 

Puide, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, L. Kadiģe, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Kirillovs), „pret”  nav,  

„atturas”  nav,   Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 4.3 saskaņā ar pielikumu: 

1. Mainīt nekustamajam īpašumam Kurmales iela 78, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr. 

_______, zemes lietošanas mērķi 

1.1. neapgūta ražošanas objektu apbūves zeme (kods 1000)  – _______ha platībā; 

1.2. zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā 

(kods 1101) – _______ha platībā. 

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). 

 

5.1 



Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   8  balsīm „par” (P. Pikše, J. Lagzdkalns, M. Bauda,  A. Mihailovs, 

G.Vācietis, L. Kadiģe, I. Dūduma, A. Kirillovs), „pret”  1 (J. Rušenieks),  „atturas”  3 (A. Puide, R. 

Zeltīts, N. Orleāns),   Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 5.1 saskaņā ar pielikumu: 

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

 

5.2 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   8  balsīm „par” (P. Pikše, J. Lagzdkalns, M. Bauda,  A. Mihailovs, 

G.Vācietis, L. Kadiģe, I. Dūduma, A. Kirillovs), „pret”  1 (J. Rušenieks),  „atturas”  3 (A. Puide, R. 

Zeltīts, N. Orleāns),   Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 5.2 saskaņā ar pielikumu: 

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

 

6. 

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un turpmāku rīcību ar zemesgabalu  

„Jaunbirzes”, kadastra Nr. _______ 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   12  balsīm „par” (P. Pikše, J. Lagzdkalns, M. Bauda,  A. Mihailovs, A. 

Puide, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, L. Kadiģe, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Kirillovs), „pret”  nav,  

„atturas”  nav,   Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 6 saskaņā ar pielikumu: 

1. Izbeigt A.A., personas kods _______, zemes lietošanas tiesības uz  

1/5 domājamām daļām no nekustamā īpašuma „Jaunbirzes”, Jaunmārupe, Mārupes novads, kadastra 

Nr. _______. 

2. Izbeigt F.L.(bij. F), personas kods _______, zemes lietošanas tiesības uz 1/5 domājamām 

daļām no nekustamā īpašuma „Jaunbirzes”, Jaunmārupe, Mārupes novads, kadastra Nr. _______. 

3. Izbeigt R.K., personas kods _______, zemes lietošanas tiesības uz 1/5 domājamām daļām no 

nekustamā īpašuma „Jaunbirzes”, Jaunmārupe, Mārupes novads, kadastra Nr. _______. 

4. Izbeigt A.M., personas kods _______, zemes lietošanas tiesības uz 1/5 domājamām daļām no 

nekustamā īpašuma „Jaunbirzes”, Jaunmārupe, Mārupes novads, kadastra Nr. _______. 

5. Izbeigt J.B., personas kods _______, zemes lietošanas tiesības uz 1/5 domājamām daļām no 

nekustamā īpašuma „Jaunbirzes”, Jaunmārupe, Mārupes novads, kadastra Nr. _______. 

6. Lēmuma 1.; 2.; 3.; 4.; 5. punktā minētās zemes vienības daļas neierakstīt uz pašvaldības vārda 

līdz brīdim, kamēr netiks saņemta Ministra kabineta noteikumu Nr. 190 „Kārtība, kādā pieņem 

lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai 

neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 3. punktā minētā informācija.  

7. Mārupes novada domes izpilddirektoram informēt Lēmuma 1. - 5. norādītās personas par 

iespēju slēgt zemes nomas līgumus. Zemes nomas līguma noslēgšanas gadījumā nomas maksu noteikt 

0,5% no zemes kadastrālās vērtības proporcionāli nomā nododamo domājamo daļu skaitam, paredzēt 

pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, ja Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātā 

zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda, ja iznomātais zemes gabals tiek iekļauts 

zemes konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirts īpašumā kā līdzvērtīgā zeme. 

8. Par pieņemto lēmumu informēt Valsts zemes dienestu. 

9. Par lēmuma 6. punkta izpildi atbild Mārupes novada administrācijas Attīstības nodaļa.  



10. Par lēmuma 7. punkta izpildi atbild Pašvaldības īpašumu pārvalde. 

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

informēt zemes īpašnieku vai iespējamos mantiniekus. 

 

7. 

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

detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   12  balsīm „par” (P. Pikše, J. Lagzdkalns, M. Bauda,  A. Mihailovs, A. 

Puide, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, L. Kadiģe, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Kirillovs), „pret”  nav,  

„atturas”  nav,   Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 7 saskaņā ar pielikumu: 

1. Uzsākt nekustamā īpašuma „Kūdras”, Mārupes novadā (kadastra Nr. _______),  

detālplānojuma izstrādi.  

2. Apstiprināt detālplānojuma darba uzdevumu Nr. _______. 

3. Noteikt detālplānojuma robežas atbilstoši nekustamā īpašuma „Kūdras”, Mārupes 

novadā (kadastra Nr. _______),  robežām, aptuveni _______ha platībā.  

4. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Attīstības nodaļas Teritorijas 

plānotāju.  

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

finansēšanu ar nekustamā īpašuma „Kūdras”, Mārupes novadā (kadastra Nr. _______) īpašnieku I.B., 

personas kods _______, saskaņā ar pielikumu. 

6. Uzdot Mārupes novada pašvaldības Attīstības nodaļas teritorijas plānotājai pieņemto 

lēmumu nosūtīt detālplānojuma teritorijas īpašniekam, detālplānojuma ierosinātājam, ievietot Mārupes 

novada mājas lapā  www.marupe.lv un Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā. 

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

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

 

8. 

Par lokālplānojuma Mārupes un Tīraines ciemu ielu tīkla un sarkano līniju precizēšanai, 

ietverot priekšlikumus atsevišķu zemes vienību funkcionālā zonējuma  

grozīšanai, 2. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai  

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   12  balsīm „par” (P. Pikše, J. Lagzdkalns, M. Bauda,  A. Mihailovs, A. 

Puide, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, L. Kadiģe, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Kirillovs), „pret”  nav,  

„atturas”  nav,   Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 8 saskaņā ar pielikumu: 

1. Nodot iesniegto Lokālplānojuma Mārupes un Tīraines ciemu ielu tīkla un sarkano 

līniju precizēšanai, ietverot priekšlikumus atsevišķu zemes vienību funkcionālā zonējuma grozīšanai, 

pilnveidoto redakciju  publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. 

2. Noteikt publiskās apspriešanas termiņu trīs nedēļas. 

3. Ievietot paziņojumu par pieņemto lēmumu un publisko apspriešanu pašvaldības 

tīmekļa vietnē www.marupe.lv, Mārupes novada domes informatīvajā izdevumā „Mārupes vēstis” un 

publicēt informāciju Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā. 

 

9. 

Par nekustamā  īpašuma „Pilari”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. _______),  

detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai  

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

http://www.marupe.lv/


Atklāti balsojot ar   12  balsīm „par” (P. Pikše, J. Lagzdkalns, M. Bauda,  A. Mihailovs, A. 

Puide, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, L. Kadiģe, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Kirillovs), „pret”  nav,  

„atturas”  nav,   Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 9 saskaņā ar pielikumu: 

1. Nodot iesniegto nekustamā īpašuma „Pilari”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 

_______),  detālplānojuma projektu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. 

2. Noteikt publiskās apspriešanas termiņu četras nedēļas. 

 

10. 

Par Mārupes novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam īstenošanas uzraudzības 

pārskata par 2016. gadu apstiprināšanu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   12  balsīm „par” (P. Pikše, J. Lagzdkalns, M. Bauda,  A. Mihailovs, A. 

Puide, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, L. Kadiģe, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Kirillovs), „pret”  nav,  

„atturas”  nav,   Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 10 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt Mārupes novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam īstenošanas 

uzraudzības pārskatu par 2016. gadu.  

2. Publicēt pārskatu „Mārupes novada attīstības programmas 2013.–2019. gadam 

īstenošanas uzraudzības pārskats par 2016.gadu” pašvaldības tīmekļa vietnē www.marupe.lv. 

3. Publicēt paziņojumu „Par Mārupes novada attīstības programmas 2013. – 2019. 

gadam īstenošanas uzraudzības pārskata par 2016. gadu apstiprināšanu” pašvaldības tīmekļa vietnē  

www.marupe.lv un informatīvajā izdevumā „Mārupes Vēstis”. 

 

11. 

Par nekustamā īpašuma „Laukkalniņi”, Mārupes novadā, kadastra Nr. _______, _______ha 

platībā, atsavināšanu sabiedrības vajadzībām 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   11  balsīm „par” (P. Pikše, M. Bauda,  A. Mihailovs, A. Puide, R.Zeltīts, 

J.Rušenieks, G.Vācietis, L. Kadiģe, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Kirillovs), (J. Lagzdkalns no sēdes 

telpas uz brīdi izgājis, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās),  „pret”  nav,  „atturas”  nav,   

Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 11 saskaņā ar pielikumu: 

1. Konceptuāli atzīt, ka nekustamais īpašums „Laukkalniņi”, Mārupes novadā, ar 

kadastra Nr. _______, _______ha platībā, ir nepieciešams pašvaldības funkciju pildīšanai saskaņā ar 

likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6. punktu,  un tas ir atsavināms. 

2. Uzdot Pašvaldības vajadzībām potenciāli nepieciešamu nekustamo īpašumu 

vērtēšanas komisijai veikt darbības atsavināmā nekustamā īpašuma vērtības noteikšanai atbilstoši 

Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likumā un uz tā pamata 

izdotajos Ministru kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā. 

3. Par pieņemto lēmumu informēt nekustamā īpašuma „Laukkalniņi”, Mārupes novadā, 

ar kadastra Nr. _______, īpašnieces pārstāvi Z.Z. 

 

12. 

Par iepirkuma „Rožu ielas un ceļa C6 (Vecais ceļš) pārbūve” 

organizēšanu un iepirkuma komisijas izveidošanu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

http://www.marupe.lv/
http://www.marupe.lv/


Atklāti balsojot ar   11  balsīm „par” (P. Pikše, M. Bauda,  A. Mihailovs, A. Puide, R.Zeltīts, 

J.Rušenieks, G.Vācietis, L. Kadiģe, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Kirillovs), (J. Lagzdkalns no sēdes 

telpas uz brīdi izgājis, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās),  „pret”  nav,  „atturas”  nav,   

Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 12 saskaņā ar pielikumu: 

Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram Ivaram Punculim organizēt iepirkumu „Rožu 

ielas un ceļa C6 (Vecais ceļš) pārbūve”. 

Komisijas priekšsēdētājs: Ivars Punculis. 

Komisijas locekļi:  Ilze Krēmere, 

 Artis Dreimanis, 

 Staņislavs Petrovskis, 

 Žanete Salzirne. 

Komisijas sekretāre: Inga Galoburda. 

 

13. 

Par iepirkuma „Mārupes novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde”  

organizēšanu un iepirkuma komisijas izveidošanu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   11  balsīm „par” (P. Pikše, M. Bauda,  A. Mihailovs, A. Puide, R.Zeltīts, 

J.Rušenieks, G.Vācietis, L. Kadiģe, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Kirillovs), (J. Lagzdkalns no sēdes 

telpas uz brīdi izgājis, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās),  „pret”  nav,  „atturas”  nav,   

Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 13 saskaņā ar pielikumu: 

Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram Ivaram Punculim organizēt iepirkumu 

„Mārupes novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde”. 

 

Komisijas priekšsēdētājs: 
Ivars Punculis. 

 

Komisijas locekļi:  
Ilze Krēmere, 

 Dace Žīgure, 

 Lauma Erdmane, 

 Staņislavs Petrovskis. 

Komisijas sekretāre: Iveta Strūģe. 

 
 

14.  

Par 2017. gada 26. aprīļa Mārupes novada domes lēmuma 

Nr. 1.3 (sēdes protokols  Nr. 6) precizēšanu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   12  balsīm „par” (P. Pikše, J. Lagzdkalns, M. Bauda,  A. Mihailovs, A. 

Puide, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, L. Kadiģe, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Kirillovs), „pret”  nav,  

„atturas”  nav,   Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 13 saskaņā ar pielikumu: 

1. Izteikt 2017. gada 26. aprīļa Mārupes novada domes lēmuma Nr. 1.3 (sēdes protokols 

Nr.6) 2. punktu šādā redakcijā:  

„Piešķirt zemesgabalam „Nr.2”, _______ha platībā, nosaukumu Ūdru iela, Mārupes novads, 

un iekļaut nekustamā īpašuma I-73 Ūdru iela, kadastra Nr. _______, sastāvā, pirms tam noslēdzot 

dāvinājuma līgumu”. 



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 publiskās taksometru stāvvietas izvietojumu VAS Starptautiskās lidostas „Rīga” teritorijā  

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   11  balsīm „par” (P. Pikše, J. Lagzdkalns, M. Bauda,  A. Mihailovs, A. 

Puide, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, L. Kadiģe, I. Dūduma, N. Orleāns), „pret”  nav,  „atturas”  1 

(A. Kirillovs),   Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 15 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt vieglo taksometru stāvvietas izvietojumu Starptautiskās lidostas „Rīga” 

teritorijā, Mārupes novadā,  saskaņā ar taksometru stāvvietas novietojuma shēmu (Pielikums Nr.1). 

2. Par pieņemto lēmumu informēt Starptautiskās lidostas „Rīga” valdi. 

3. Lēmumu publicēt pašvaldības tīmekļa vietnē www.marupe.lv.  

 

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

 

16. 

Par jaunu amata vietu izveidošanu Mārupes novada jauniešu vasaras  

nodarbinātības  2017. gada ietvaros 

Ziņo komitejas vadītāja  L. Kadiģe.  

 

Atklāti balsojot ar   12  balsīm „par” (P. Pikše, J. Lagzdkalns, M. Bauda,  A. Mihailovs, A. 

Puide, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, L. Kadiģe, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Kirillovs), „pret”  nav,  

„atturas”  nav,   Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 16 saskaņā ar pielikumu: 

1. Jaunmārupes pamatskolā 

1.1. No 2017.gada 1.jūnija līdz 29.jūnijam izveidot 2 (divas) amata vietas: 

nosaukums:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

klasifikatora kods: 9329 09 

darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundu tarifa likme: 2.61 

1.2. No 2017.gada 3.jūlija līdz 28.jūlijam izveidot 2 (divas) amata vietas: 

nosaukums:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

klasifikatora kods: 9329 09 

darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundu tarifa likme: 2.61 

1.3. No 2017.gada 1.augusta līdz 28.augustam izveidot 2 (divas) amata vietas: 

nosaukums:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

klasifikatora kods: 2.61 

darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundu tarifa likme: 2.61 

 

2. Mārupes pamatskolā 
2.1. No 2017.gada 1.jūnija līdz 29.jūnijam izveidot 3 (trīs) amata vietas: 

nosaukums:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

klasifikatora kods: 9329 09 

darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

http://www.marupe.lv/


stundu tarifa likme: 2.61 

2.2. No 2017.gada 3.jūlija līdz 28.jūlijam izveidot 3 (trīs) amata vietas: 

nosaukums:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

klasifikatora kods: 9329 09 

darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundu tarifa likme: 2.61 

2.3. No 2017.gada 1.augusta līdz 28.augustam izveidot 3 (trīs) amata vietas: 

nosaukums:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

klasifikatora kods: 9329 09 

darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundu tarifa likme: 2.61 

 

2.4. No 2017.gada 1.jūnija līdz 29.jūnijam izveidot 2 (divas) amata vietas: 

nosaukums:pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja palīgs 

klasifikatora kods: 5312 01 

darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 25 stundas 

stundu tarifa likme: 2.61 

2.5. No 2017.gada 1.augusta līdz 28.augustam izveidot 2 (divas) amata vietas: 

nosaukums:pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja palīgs 

klasifikatora kods: 5312 01 

darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundu tarifa likme: 2.61 

 

3. Mārupes vidusskolā 
3.1. No 2017.gada 1.jūnija līdz 29.jūnijam izveidot 3 (trīs) amata vietas: 

nosaukums:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

klasifikatora kods: 9329 09 

darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundu tarifa likme: 2.61 

3.2. No 2017.gada 3.jūlija līdz 28.jūlijam izveidot 3 (trīs) amata vietas: 

nosaukums:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

klasifikatora kods: 9329 09 

darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundu tarifa likme: 2.61 

3.3. No 2017.gada 1.augusta līdz 28.augustam izveidot 3 (trīs)  amata vietas: 

nosaukums:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

klasifikatora kods: 9329 09 

darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundu tarifa likme: 2.61 

 

4. Mārupes novada Skultes sākumskolā 
4.1. No 2017.gada 1.jūnija līdz 29.jūnijam izveidot 2 (divas) amata vietas: 

nosaukums:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

klasifikatora kods: 9329 09 

darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundu tarifa likme: 2.61 

4.2. No 2017.gada 3.jūlija līdz 28.jūlijam izveidot 1 (vienu) amata vietau: 

nosaukums:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

klasifikatora kods: 9329 09 

darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundu tarifa likme: 2.61 

4.3. No 2017.gada 1.jūnija līdz 29.jūnijam izveidot 2 (divas) amata vietas: 

nosaukums:pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja palīgs 

klasifikatora kods: 5312 01 

darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 25 stundas 



stundu tarifa likme: 2.61 

4.4. No 2017.gada 1.augusta līdz 28.augustam izveidot 1 (vienu) amata vietu: 

nosaukums:pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja palīgs 

klasifikatora kods: 5312 01 

darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundu tarifa likme: 2.61 

 

5. Pirmsskolas izglītības iestādē „Lienīte” 

5.1. No 2017.gada 1.jūnija līdz 29.jūnijam izveidot 8 (astoņas) amata vietas: 

nosaukums:pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja palīgs 

klasifikatora kods: 5312 01 

darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 25 stundas 

stundu tarifa likme: 2.61 

5.2. No 2016.gada 1.augusta līdz 26.augustam izveidot 8 (astoņas) amata vietas: 

nosaukums:pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja palīgs 

klasifikatora kods: 5312 01 

darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundu tarifa likme: 2.61 

5.3. No 2017.gada 1.jūnija līdz 29.jūnijam izveidot 2 (divas) amata vietas: 

nosaukums:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

klasifikatora kods: 9329 09 

darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundu tarifa likme: 2.61 

5.4. No 2017.gada 3.jūlija līdz 28.jūlijam izveidot 3 (trīs) amata vietas: 

nosaukums:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

klasifikatora kods: 9329 09 

darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundu tarifa likme: 2.61 

 

6. Pirmsskolas izglītības iestādē „Zeltrīti”  

6.1. No 2017.gada 1.jūnija līdz 29.jūnijam izveidot 8 (astoņas) amata vietas: 

nosaukums:pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja palīgs 

klasifikatora kods: 5312 01 

darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 25 stundas 

stundu tarifa likme: 2.61 

6.2. No 2017.gada 3.jūlija līdz 28.jūlijam izveidot 8 (astoņas) amata vietas: 

nosaukums:pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja palīgs 

klasifikatora kods: 5312 01 

darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 25 stundas 

stundu tarifa likme: 2.61 

6.3. No 2017.gada 1.augusta līdz 28.augustam izveidot 1 (vienu) amata vietu: 

nosaukums:pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja palīgs 

klasifikatora kods: 5312 01 

darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundu tarifa likme: 2.61 

 

7. Pirmsskolas izglītības iestādē „Mārzemīte”  

7.1. No 2017.gada 1.jūnija līdz 29.jūnijam izveidot 5 (piecas) amata vietas: 

nosaukums:pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja palīgs 

klasifikatora kods: 5312 01 

darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 25 stundas 

stundu tarifa likme: 2.61 

7.2. No 2017.gada 3.jūlija līdz 28.jūlijam izveidot 8 (astoņas) amata vietas: 

nosaukums:pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja palīgs 

klasifikatora kods: 5312 01 



darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 25 stundas 

stundu tarifa likme: 2.61 

7.3. No 2017.gada 1.augusta līdz 28.augustam izveidot 2 (divas) amata vietas: 

nosaukums:pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja palīgs 

klasifikatora kods: 5312 01 

darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundu tarifa likme: 2.61 

7.4. No 2017.gada 1.jūnija līdz 29.jūnijam izveidot 2 (divas) amata vietas: 

nosaukums:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

klasifikatora kods: 9329 09 

darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundu tarifa likme: 2.61 

7.5. No 2017.gada 3.jūlija līdz 28.jūlijam izveidot 3 (trīs) amata vietas: 

nosaukums:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

klasifikatora kods: 9329 09 

darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundu tarifa likme: 2.61 

 

8. Mārupes Mūzikas un mākslas skolā 
8.1. No 2017.gada 3.jūlija līdz 28.jūlijam izveidot 2 (divas) amata vietas: 

nosaukums:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

klasifikatora kods: 9329 09 

darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundu tarifa likme: 2.61 

 

9. Mārupes Kultūras namā 
9.1. No 2017.gada 1.jūnija līdz 29.jūnijam izveidot 1 (vienu) amata vietu: 

nosaukums:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

klasifikatora kods: 9329 09 

darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundu tarifa likme: 2.61 

 

10. Mārupes Pašvaldības īpašumu pārvaldē 
10.1. No 2017.gada 3.jūlija līdz 28.jūlijam izveidot 1 (vienu) amata vietu: 

nosaukums:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

klasifikatora kods: 9329 09 

darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundu tarifa likme: 2.61 

 

11. Mārupes novada pašvaldības administrācijā 
11.1. No 2017.gada 1.jūnija līdz 29.jūnijam izveidot 2 (divas) amata vietas: 

nosaukums:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

klasifikatora kods: 9329 09 

darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundu tarifa likme: 2.61 

11.2. No 2017.gada 3.jūlija līdz 28.jūlijam izveidot 1 (vienu) amata vietu: 

nosaukums:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

klasifikatora kods: 9329 09 

darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundu tarifa likme: 2.61 

11.3. No 2017.gada 1.augusta līdz 28.augustam izveidot 1 (vienu) amata vietu: 

nosaukums:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

klasifikatora kods: 9329 09 

darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundu tarifa likme: 2.61 



 

12. Mārupes novada Sociālā dienestā 

12.1. No 2017.gada 1.jūnija līdz 29.jūnijam dienas centrā „Tīraine” izveidot  

2 (divas) amata vietas: 

nosaukums:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

klasifikatora kods: 9329 09 

darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundu tarifa likme: 2.61 

12.2. No 2017.gada 3.jūlija līdz 28.jūlijam dienas centrā „Tīraine” izveidot  

2 (divas) amata vietas: 

nosaukums:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

klasifikatora kods: 9329 09 

darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundu tarifa likme: 2.61 

12.3. No 2017.gada 1.jūnija līdz 29.jūnijam dienas centrā „Švarcenieki” izveidot  

4 (četras) amata vietas: 

nosaukums:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

klasifikatora kods: 9329 09 

darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundu tarifa likme: 2.61 

12.4. No 2017.gada 3.jūlija līdz 28.jūlijam dienas centrā „Švarcenieki” izveidot  

2  (divas) amata vietas: 

nosaukums:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

klasifikatora kods: 9329 09 

darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundu tarifa likme: 2.61 

 

 

17. 

Par pašvaldības dzīvokļa izīrēšanu I.A. 

Ziņo komitejas vadītāja  L. Kadiģe.  

 

Atklāti balsojot ar   12  balsīm „par” (P. Pikše, J. Lagzdkalns, M. Bauda,  A. Mihailovs, A. 

Puide, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, L. Kadiģe, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Kirillovs), „pret”  nav,  

„atturas”  nav,   Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 17 saskaņā ar pielikumu: 

1. Izīrēt I.A., personas kods _______, dzīvokli Viršu ielā _______, Tīrainē, ar kadastra 

Nr. _______. 

2. Noteikt īres līguma termiņu  - 3 gadi ar īrnieka tiesībām ierosināt līguma 

pagarināšanu. 

3. Uzdot  Pašvaldības īpašumu pārvaldei  nodrošināt īres līguma noslēgšanu un 

turpmāku tā izpildes uzraudzību, tai skaitā īres maksas iekasēšanu no īrnieka pilnā apjomā un 

novirzīšanu ar dzīvokļa īpašuma uzturēšanu un apsaimniekošanu saistīto izdevumu segšanai. 

 

18. 

Par saistošo noteikumu  Nr. 18/2017 

 „Par kārtību Mārupes novada brīvpieejas bērnu rotaļu un sporta laukumos” apstiprināšanu  

Ziņo komitejas vadītāja  L. Kadiģe.  

 

Atklāti balsojot ar   12  balsīm „par” (P. Pikše, J. Lagzdkalns, M. Bauda,  A. Mihailovs, A. 

Puide, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, L. Kadiģe, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Kirillovs), „pret”  nav,  

„atturas”  nav,   Mārupes novada dome nolemj: 

 



Pieņemt lēmumu Nr. 18 saskaņā ar pielikumu: 

1. Pieņemt iesniegto saistošo noteikumu projektu Nr. 18/2017 „Par kārtību Mārupes novada 

brīvpieejas bērnu rotaļu un sporta laukumos” saskaņā ar pielikumu. 

2.Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas 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”. 

 

19. 

Par finansiālā atbalsta sniegšanu jauktajam korim „Sonante” 

Ziņo komitejas vadītāja  L. Kadiģe.  

 

Atklāti balsojot ar   12  balsīm „par” (P. Pikše, J. Lagzdkalns, M. Bauda,  A. Mihailovs, A. 

Puide, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, L. Kadiģe, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Kirillovs), „pret”  nav,  

„atturas”  nav,   Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 19 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt jauktajam korim „Sonante” finansiālu atbalstu 9154,00 euro (deviņi tūkstoši viens 

simts piecdesmit četri euro) apmērā, lai segtu kora dalībnieku ceļa un dalības izdevumus 

Starptautiskajā folkloras festivālā Melnkalnē, no 2017. gada 5. jūlija līdz 14. jūlijam, saskaņā ar 

izdevumu aprēķinu tāmi. 

2. Izdevumus segt no kultūrai paredzētā budžeta. 

3. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt administratīvo līgumu ar jauktā kora 

„Sonante” māksliniecisko vadītāju I.G., personas kods _______, un biedrību „Sonante 2”, reģ. Nr. 

_______. 

4. Finansējumu pārskaitīt  biedrībai „Sonante 2”, reģistrācijas Nr. _______, pēc administratīvā 

līguma noslēgšanas un attiecīga rēķina saņemšanas. 

5. Jauktā kora „Sonante” mākslinieciskai vadītājai I.G., personas kods _______, un biedrībai 

„Sonante 2”, reģistrācijas Nr. _______, abiem kopā un katram atsevišķi nodrošināt saņemtā finansiālā 

atbalsta izlietojumu atbilstoši piešķiršanas mērķim, administratīvā līgumā paredzētajā kārtībā 

iesniedzot Mārupes novada domei atskaiti par līdzekļu izlietošanu.  

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

(lēmuma 1. punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, I.G., personas kods _______, un 

biedrībai „Sonante 2”, reģistrācijas 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). 

 

20. 

Par naudas balvas izmaksu par sasniegumiem sportā K.Z.  

Ziņo komitejas vadītāja  L. Kadiģe.  

 

Atklāti balsojot ar   12  balsīm „par” (P. Pikše, J. Lagzdkalns, M. Bauda,  A. Mihailovs, A. 

Puide, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, L. Kadiģe, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Kirillovs), „pret”  nav,  

„atturas”  nav,   Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 20 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apbalvot sportistu K.Z., personas kods _______, par izciliem sasniegumiem starptautiskā 

līmenī, pārstāvot Latvijas Republiku Pasaules 28. Ziemas Universiādē Kazahstānas pilsētā Almati 



2017. gadā no 29. janvāra līdz 8. februārim, ar naudas balvu 700,00 euro (septiņi simti euro) apmērā 

pēc nodokļu nomaksas. 

2.Uzdot Mārupes novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļai izmaksāt K.Z., personas 

kods _______, naudas balvu 700,00 euro (septiņi simti) apmērā uz kontu Nr.LV_______.  

3. Balvas izmaksu segt no 2017. gada sportam paredzētā budžeta.  

4. Izskaidrot K.Z., personas kods _______, ka balvas izmaksa par vienu un to pašu sasniegumu 

nav pieļaujama. 

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

tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

21.1 

Par finansiālu atbalstu sportistam R.P.-P. 

Ziņo komitejas vadītāja  L. Kadiģe.  

 

Atklāti balsojot ar   12  balsīm „par” (P. Pikše, J. Lagzdkalns, M. Bauda,  A. Mihailovs, A. 

Puide, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, L. Kadiģe, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Kirillovs), „pret”  nav,  

„atturas”  nav,   Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 21.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt R.P.-P., personas kods _______, finansiālo atbalstu 720,00 euro (septiņi simti 

divdesmit) apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar viņa dalību treniņnometnē Limasolā, Kiprā, no 

2017. gada 29. aprīļa līdz 13. maijam, starptautiskās sacensībās peldēšanā  Brēmenē, 2017. gada 

novembrī, paredzot, ka ar dzīvošanu saistītās izmaksas no pašvaldības atbalsta tiek segtas ne vairāk kā 

50% apmērā no tāmē uzradītajiem izdevumiem, un ceļa izdevumus nokļūšanai līdz treniņnometnei 

Balvos no 2017. gada 19. augusta līdz 29. augustam. 

2. Izdevumus segt no sportam paredzētā budžeta. 

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

R.P.-P., personas kods _______, likumisko pārstāvi (māti) A.P.-P., personas kods _______, un 

biedrību „Rīgas Ķīpsalas peldēšanas klubs”, reģ. Nr. _______. 

4. Pēc administratīvā līguma parakstīšanas finansējumu pārskaitīt biedrībai „Rīgas Ķīpsalas 

peldēšanas klubs”, reģ. Nr. _______, uz tās rēķinā norādīto kontu. 

5. R.P.-P., personas kods _______, likumiskai pārstāvei (mātei) A.P.-P., personas kods ______, 

un biedrībai „Rīgas Ķīpsalas peldēšanas klubs”, reģ. Nr. ______, abiem kopā un katram atsevišķi 

nodrošināt piešķirtā finansējuma izlietošanu atbilstoši tā piešķiršanas mērķim, administratīvajā līgumā 

paredzētajā kārtībā, iesniedzot domai 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, R.P.-P., personas kods ______, 

likumiskai pārstāvei (mātei) A.P.-P.,  personas kods ______, un biedrībai „Rīgas Ķīpsalas peldēšanas 

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). 

 

21.2 

Par finansiālu atbalstu sportistam D.R.Z.   

Ziņo komitejas vadītāja  L. Kadiģe.  

 

Atklāti balsojot ar   12  balsīm „par” (P. Pikše, J. Lagzdkalns, M. Bauda,  A. Mihailovs, A. 

Puide, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, L. Kadiģe, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Kirillovs), „pret”  nav,  

„atturas”  nav,   Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 21.2 saskaņā ar pielikumu: 



1. Piešķirt D.R.Z., personas kods ______, finansiālu atbalstu 720,00 euro (septiņi simti 

divdesmit euro) apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar sportista dalību treniņnometnē Kaprūnā, 

Austrijā, no 2017. gada 28. aprīļa līdz 6. maijam, saskaņā ar piestādīto izdevumu aprēķinu un 

paredzot, ka ar dzīvošanu saistīto izdevumu segšanai var tikt novirzīti ne vairāk kā 50% no tāmē 

paredzētajām izmaksām. 

2. Izdevumus segt no sportam paredzētā budžeta. 

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

personas kods ______. 

4. Pēc administratīvā līguma parakstīšanas finansējumu pārskaitīt D.R.Z., personas kods 

______, uz kontu Nr. LV______, a/s „Swedbank”. 

5. D.R.Z., 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, D.R.Z., personas kods ______, 

atmaksāt Mārupes novada domes 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). 

 

21.3 

Par finansiālu atbalstu sportistam J.N.Z.   

Ziņo komitejas vadītāja  L. Kadiģe.  

 

Atklāti balsojot ar   12  balsīm „par” (P. Pikše, J. Lagzdkalns, M. Bauda,  A. Mihailovs, A. 

Puide, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, L. Kadiģe, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Kirillovs), „pret”  nav,  

„atturas”  nav,   Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 21.3 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt J.N.Z., personas kods ______, finansiālu atbalstu 360,00 euro (trīs simti sešdesmit 

euro) apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar sportista dalību treniņnometnē Kaprūnā, Austrijā, no 

2017. gada 28. aprīļa līdz 6. maijam, saskaņā ar piestādīto izdevumu aprēķinu un paredzot, ka ar 

dzīvošanu saistīto izdevumu segšanai var tikt novirzīti ne vairāk kā 50% no tāmē paredzētajām 

izmaksām. 

2. Izdevumus segt no sportam paredzētā budžeta. 

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

personas kods ______, likumisko pārstāvi (māti) J.Z., personas kods ______. 

4. Pēc administratīvā līguma parakstīšanas finansējumu pārskaitīt J.Z., personas kods ______, 

uz kontu Nr. LV______, a/s „SEB banka”. 

5. J.N.Z., personas kods ______, likumiskai pārstāvei (mātei) J.Z., 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, J.N.Z., personas kods ______, 

likumiskai pārstāvei (mātei) J.Z., personas kods ______, atmaksāt Mārupes novada domes 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). 

 

21.4 

Par finansiālo atbalstu sportistam K.Š.  

Ziņo komitejas vadītāja  L. Kadiģe.  

 



Atklāti balsojot ar   12  balsīm „par” (P. Pikše, J. Lagzdkalns, M. Bauda,  A. Mihailovs, A. 

Puide, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, L. Kadiģe, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Kirillovs), „pret”  nav,  

„atturas”  nav,   Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 21.4 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt K.Š., personas kods ______, finansiālu atbalstu 360,00 euro (trīs simti sešdesmit 

euro) apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar sportista dalību treniņnometnē „Albatross Hansu 

2017”, Ķesterciemā, 2017. gadā no 30. jūlija līdz 13. augustam un taekvondo sacensībās 2017. gadā, 

paredzot, ka ar dzīvošanu saistītie izdevumi sacensību laikā ārpus Latvijas Republikas robežām, ir 

sedzami 50% apmērā no tāmē norādītajām izmaksām. 

2. Izdevumus segt no sportam paredzētā budžeta. 

3. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt administratīvo līgumu ar K.Š., 

personas kods ______, likumisko pārstāvi (māti) L.Š., personas kods ______. 

4. Pēc administratīvā līguma parakstīšanas finansējumu pārskaitīt K.Š.,  personas kods 

______, uz kontu Nr.LV______, a/s „Swedbank”. 

5. K.Š., personas kods ______, likumiskajai pārstāvei (mātei) L.Š., personas kods ______, 

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, K.Š., personas kods ______, 

likumiskajai pārstāvei (mātei) L.Š., 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). 

 

Vides un komunālo jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

 

22. 

Par saistošo noteikumu  Nr.  12/2017 „Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības kārtība 

izbraukuma tirdzniecībā publisko pasākumu norises vietās Mārupes novadā” precizēšanu  

Ziņo komitejas vadītājs J. Rušenieks. 

 

Atklāti balsojot ar   12  balsīm „par” (P. Pikše, J. Lagzdkalns, M. Bauda,  A. Mihailovs, A. 

Puide, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, L. Kadiģe, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Kirillovs), „pret”  nav,  

„atturas”  nav,   Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 22 saskaņā ar pielikumu: 

1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.12/2017 „Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības 

kārtība izbraukuma tirdzniecībā publisko pasākumu norises vietās Mārupes novadā”, galīgajā 

precizētajā redakcijā saskaņā ar pielikumu. 

2. Saistošos noteikumus elektroniskā veidā 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 vietējā laikrakstā 

„Mārupes Vēstis”. 

 

23. 

Par Mārupes novada pašvaldības policijas Ētikas kodeksa apstiprināšanu 

Ziņo komitejas vadītājs J. Rušenieks. 

 

Atklāti balsojot ar   12  balsīm „par” (P. Pikše, J. Lagzdkalns, M. Bauda,  A. Mihailovs, A. 

Puide, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, L. Kadiģe, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Kirillovs), „pret”  nav,  

„atturas”  nav,   Mārupes novada dome nolemj: 



 

Pieņemt lēmumu Nr. 23 saskaņā ar pielikumu: 

Apstiprināt Mārupes novada pašvaldības policijas Ētikas kodeksu saskaņā ar pielikumu. 

 

 

24. 

Par Mārupes novada pašvaldības policijas Darba kārtības noteikumu apstiprināšanu 

Ziņo komitejas vadītājs J. Rušenieks. 

 

Atklāti balsojot ar   12  balsīm „par” (P. Pikše, J. Lagzdkalns, M. Bauda,  A. Mihailovs, A. 

Puide, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, L. Kadiģe, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Kirillovs), „pret”  nav,  

„atturas”  nav,   Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 24 saskaņā ar pielikumu: 

Apstiprināt Mārupes novada pašvaldības policijas Darba kārtības noteikumus saskaņā ar 

pielikumu. 

 

25. 

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

Nr. 28/2016 „Par kārtību, kādā tiek organizēti centralizētie ūdenssaimniecības pakalpojumi 

Mārupes novadā” 

Ziņo komitejas vadītājs J. Rušenieks. 

 

Atklāti balsojot ar   12  balsīm „par” (P. Pikše, J. Lagzdkalns, M. Bauda,  A. Mihailovs, A. 

Puide, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, L. Kadiģe, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Kirillovs), „pret”  nav,  

„atturas”  nav,   Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 25 saskaņā ar pielikumu: 

1. Pieņemt  iesniegto saistošo noteikumu projektu Nr. 19/2017 „Grozījums Mārupes novada 

domes 2016. gada 31. augusta saistošajos noteikumos Nr. 28/2016 „Par kārtību, kādā tiek organizēti 

centralizētie ūdenssaimniecības pakalpojumi Mārupes novadā”” saskaņā ar Pielikumu. 

2.Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas 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 „Mārupes Vēstis”. 

 

26. 

Par paredzētās darbības „Kūdras ieguves lauku paplašināšana Mārupes novada, Babītes novada 

Babītes pagasta un Olaines novada Olaines pagasta teritorijās” neakceptēšanu  

Ziņo komitejas vadītājs J. Rušenieks. 

 

Atklāti balsojot ar   6  balsīm „par” (P. Pikše, A. Mihailovs, A. Puide, R.Zeltīts, J.Rušenieks, A. 

Kirillovs), „pret”  nav,  „atturas”  6 (N. Orleāns, M.Bauda, L.Kadiģe, I. Dūduma, J. Lagzdkalns, G. 

Vācietis),   Mārupes novada dome nolemj: 

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

daļai, Mārupes novada dome nolemj: 

 

1. Noraidīt  lēmumu Nr. 26 saskaņā ar pielikumu sagatavotajā redakcijā.  

2. Noraidītais lēmums sēdes protokola pielikumā uz  četrām lapām  (pielikums Nr. 26). 

 

Finanšu komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 



 

27. 

Par Mārupes novada pašvaldības 2016. gada publisko pārskatu 

Ziņo finanšu komitejas vadītāja vietniece  L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar   12  balsīm „par” (P. Pikše, J. Lagzdkalns, M. Bauda,  A. Mihailovs, A. 

Puide, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, L. Kadiģe, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Kirillovs), „pret”  nav,  

„atturas”  nav,   Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 27 saskaņā ar pielikumu: 

 1. Apstiprināt Mārupes novada pašvaldības 2016.g ada publisko pārskatu par laika periodu no 

01.01.2016. līdz 31.12.2016. saskaņā ar Pielikumu.  

 2. Apstiprināto 2016. gada publisko gada pārskatu publicēt pašvaldības tīmekļa vietnē 

www.marupe.lv 

 3. Apstiprināto 2016. gada publisko gada pārskatu iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijai publicēšanai tās mājas lapā internetā. 

 4. Mārupes novada pašvaldības administrācijai nodrošināt 2016.gada publiskā pārskata 

pieejamību sabiedrībai Mārupes novada pašvaldības administrācijas telpās.  

 

28. 

Par saistošo noteikumu  Nr.  20/2017 „Grozījumi Mārupes novada domes 2017. gada 18. janvāra 

saistošajos noteikumos Nr. 4/2017 „Par Mārupes novada pašvaldības 2017. gada budžeta 

apstiprināšanu” apstiprināšanu 

Ziņo finanšu komitejas vadītāja vietniece  L. Kadiģe./Laima 

 

Atklāti balsojot ar   12  balsīm „par” (P. Pikše, J. Lagzdkalns, M. Bauda,  A. Mihailovs, A. 

Puide, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, L. Kadiģe, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Kirillovs), „pret”  nav,  

„atturas”  nav,   Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 28 saskaņā ar pielikumu: 

1. Pieņemt Mārupes novada domes saistošos noteikumu Nr. 20/2017 „Grozījumi 

Mārupes novada domes 2017. gada 18. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 4/2017 „Par Mārupes 

novada pašvaldības 2017 gada budžeta apstiprināšanu”” saskaņā ar Pielikumu.  

2. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā 

nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrijai. 

3. Saistošie noteikumi par pašvaldības budžeta apstiprināšanu un budžeta grozījumiem 

stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas. 

 

29. 

Par saistošo noteikumu  Nr.  21/2017  „Par maksimālo maksu (tarifiem) par pasažieru un 

bagāžas pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem un par pasažieru pārvadājumu ar 

vieglajiem taksometriem licencēšanas kārtību Mārupes novada administratīvajā teritorijā” 

apstiprināšanu 

Ziņo finanšu komitejas vadītāja vietniece  L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar   12  balsīm „par” (P. Pikše, J. Lagzdkalns, M. Bauda,  A. Mihailovs, A. 

Puide, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, L. Kadiģe, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Kirillovs), „pret”  nav,  

„atturas”  nav,   Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 29 saskaņā ar pielikumu: 

1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 21/2017 „Par maksimālo maksu (tarifiem) par pasažieru 

un bagāžas pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem un par pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem 

taksometriem licencēšanas kārtību Mārupes novada administratīvajā teritorijā” saskaņā ar pielikumu. 

http://www.marupe.lv/


2. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas 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”. 

 

30. 

Par īres maksas noteikšanu pašvaldības īpašumā esošajiem dzīvokļiem 

Ziņo finanšu komitejas vadītāja vietniece  L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar   12  balsīm „par” (P. Pikše, J. Lagzdkalns, M. Bauda,  A. Mihailovs, A. 

Puide, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, L. Kadiģe, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Kirillovs), „pret”  nav,  

„atturas”  nav,   Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 30 saskaņā ar pielikumu: 

1. Ar 2017. gada 1. jūniju Mārupes novada pašvaldības dzīvokļu mēneša īres maksa par 

dzīvokļiem daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās ir nosakāma kā apsaimniekošanas maksas, atskaitot  

plānoto ilgtermiņa uzkrājumu, un peļņas 0,05 euro proporcionāli dzīvokļa iekštelpu platībai summa, to 

noapaļojot  līdz tuvākajam centam, ņemot vērā trešo zīmi aiz komata, saskaņā ar pielikumu Nr.1.  

2. Ar  2017. gada 1. jūniju personām, kurām pašvaldība sniedz palīdzību saskaņā ar 

likumu  „Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājuma risināšanā” un Mārupes novada domes  

2013. gada 11. jūnija saistošajiem noteikumiem Nr. 7/2013 „Par Mārupes novada pašvaldības 

palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”, kā arī kuras noslēdza īres līgumus ar pašvaldību līdz 2001. 

gada 31. decembrim īres maksa ir vienāda ar  apsaimniekošanas maksu, atskaitot  plānoto ilgtermiņa 

uzkrājumu, proporcionāli dzīvokļa iekštelpu platībai, nepiemērojot peļņas koeficientu saskaņā ar 

Pielikumu Nr.2.  

3. Daudzdzīvokļu mājās, kurās nav apstiprināta izlīdzināta apsaimniekošanas maksa, ar   

2017. gada 1. jūniju dzīvokļu īres maksu noteikt 0,26 euro par vienu iekštelpu kvadrātmetru saskaņā ar 

pielikumā Nr. 3 pievienoto dzīvokļu sarakstu. Īres maksa attiecināma uz šī lēmuma 1. un 2. punktā 

minētajiem gadījumiem (īrnieku kategorijām). Šī punkta kārtībā iekasēta īres maksa ir novirzāma pilnā 

apmērā pielikumā Nr. 3 norādīto daudzdzīvokļu māju uzturēšanai un apsaimniekošanai saskaņā ar 

dzīvokļu īpašnieku kopības pieņemtajiem lēmumiem.  

4. Par šī lēmuma izpildi atbild Pašvaldības īpašumu pārvalde. 

5. Atcelt Mārupes novada domes 2014. gada 26. marta lēmumu Nr. 28 (protokols Nr. 5) 

un Mārupes novada domes 2014. gada 29. oktobra lēmumu Nr. 41 (protokols Nr. 16). 

 

31. 

Par Mārupes novada domes sadarbību ar Olaines novada pašvaldību un Jūrmalas pilsētas 

pašvaldību, lai nodrošinātu dalību granta programmā  

„Ideju fonds” sadarbībā ar AS „SEB banka” 

Ziņo finanšu komitejas vadītāja vietniece  L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar   12  balsīm „par” (P. Pikše, J. Lagzdkalns, M. Bauda,  A. Mihailovs, A. 

Puide, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, L. Kadiģe, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Kirillovs), „pret”  nav,  

„atturas”  nav,   Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 31 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt Mārupes novada domes sadarbību ar Olaines novada pašvaldību un 

Jūrmalas pilsētas pašvaldību, lai nodrošinātu domes dalību granta programmā „Ideju fonds”. 



2. Uzdot Mārupes novada domes priekšsēdētājam slēgt sadarbības līgumu ar Olaines 

novada pašvaldību un Jūrmalas pilsētas pašvaldību, ar tiesībām izveidotai sadarbības apvienībai slēgt 

līgumu par turpmāku sadarbību ar AS „SEB banka”.  

3. Pēc sadarbības līguma noslēgšanas līdz tā izpildes pabeigšanai pilnvarot pārstāvēt 

Mārupes novada domi izveidotajā sadarbības apvienībā Attīstības nodaļas uzņēmējdarbības attīstības 

konsultanti Lienu Ādamsoni. 

4. Šī lēmuma izpildei paredzēt finansējumu no Mārupes novada pašvaldības budžeta 

līdzekļiem 10 000,00 euro apmērā.  

32. 

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

uzdevuma veikšanai” rezultātiem  (teniss) 

Ziņo finanšu komitejas vadītāja vietniece  L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar   12  balsīm „par” (P. Pikše, J. Lagzdkalns, M. Bauda,  A. Mihailovs, A. 

Puide, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, L. Kadiģe, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Kirillovs), „pret”  nav,  

„atturas”  nav,   Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 32 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt SIA „Mārupes Tenisa skola”, 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  

„Sporta izglītības interešu programmas tenisā”  īstenošanu Mārupes novada pašvaldības 

administratīvajā teritorijā laika periodā no līguma noslēgšanas brīža  līdz 2019. gada 31. maijam. 

2. Uzdot Mārupes novada domes priekšsēdētājam slēgt līdzdarbības līgumu ar SIA 

„Mārupes Tenisa skola”, reģ. Nr. _____, saskaņā ar pielikumu.  

3. Paredzēt pašvaldības līdzfinansējumu līdzdarbības līguma izpildes nodrošināšanai līdz 

20 000,00 euro gadā.  

 

33. 

Par Mārupes novada domes iestāšanos biedrībā  

„Latvijas Personāla vadīšanas asociācija” 

Ziņo finanšu komitejas vadītāja vietniece  L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar   12  balsīm „par” (P. Pikše, J. Lagzdkalns, M. Bauda,  A. Mihailovs, A. 

Puide, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, L. Kadiģe, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Kirillovs), „pret”  nav,  

„atturas”  nav,   Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 33 saskaņā ar pielikumu: 

1. Iestāties biedrībā „Latvijas Personāla vadīšanas asociācija”, reģ. Nr. ___.  

2. Mārupes novada domes priekšsēdētājam veikt nepieciešamās darbības Mārupes 

novada domes uzņemšanai biedrībā „Latvijas Personāla vadīšanas asociācija”, reģ. Nr. ___. 

3. Administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai veikt iestāšanās maksas apmaksu  

un, pēc Mārupes novada domes iestāšanās biedrībā „Latvijas Personāla vadīšanas asociācija”, reģ. Nr. 

___,  biedru naudas apmaksu saskaņā ar biedrības piestādītajiem rēķiniem.  

 

Domes priekšsēdētāja vietnieces  iesniegtie lēmumprojekti: 

 

34. 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo domes priekšsēdētāja  vietniece  L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar   8  balsīm „par” (P. Pikše, J. Lagzdkalns, M. Bauda,  A. Mihailovs, 

G.Vācietis, L. Kadiģe, I. Dūduma, A. Kirillovs), „pret”  1 (J. Rušenieks),  „atturas”  3 (A. Puide, R. 

Zeltīts, N. Orleāns),   Mārupes novada dome nolemj: 



 

Pieņemt lēmumu Nr. 34 saskaņā ar pielikumu: 

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

 

 

 

 

 

35. 

Par konkursa „Par tiesībām slēgt deleģēšanas līgumu un saņemt 

finansējumu valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai” rezultātiem (BMX) 

Ziņo domes priekšsēdētāja  vietniece  L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar   12  balsīm „par” (P. Pikše, J. Lagzdkalns, M. Bauda,  A. Mihailovs, A. 

Puide, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, L. Kadiģe, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Kirillovs), „pret”  nav,  

„atturas”  nav,   Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 35 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt biedrībai „Mārupes BMX klubs”, reģ. Nr. ___,  tiesības slēgt deleģēšanas 

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

pašvaldības autonomo funkciju  - īstenot Mārupes novada Sporta centra sporta interešu programmu 

„BMX riteņbraukšanas apakšprogramma” Mārupes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā laika 

periodā no līguma noslēgšanas brīža  līdz 2020. gada 23. martam. 

2. Uzdot Mārupes novada domes priekšsēdētājam slēgt deleģēšanas līgumu ar biedrību 

„Mārupes BMX klubs”, reģ.Nr. ___, saskaņā ar pielikumu.  

3. Paredzēt pašvaldības līdzfinansējumu deleģēšanas līguma izpildes nodrošināšanai līdz 

10 000,00 euro gadā. 

 

36. 

Par zemesgabalu apvienošanu,  

adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo domes priekšsēdētāja  vietniece  L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar   12  balsīm „par” (P. Pikše, J. Lagzdkalns, M. Bauda,  A. Mihailovs, A. 

Puide, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, L. Kadiģe, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Kirillovs), „pret”  nav,  

„atturas”  nav,   Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 36 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apvienot nekustamos īpašumus Lielā iela 4 (kadastra Nr. ___), „Salmiņi” (kadastra Nr. 

_____), „Zaļozoli-1” (kadastra Nr. ___), „Zaļozoli-2” (kadastra Nr. _____), Daibes iela 47 (kadastra 

Nr. _____), Daibes iela 41 (kadastra Nr. _____), „Eži” (kadastra Nr. _____), „Granīti” (kadastra Nr. 

_____), „Lāčudruvas” (kadastra Nr. _____), „Zaļozoli” (kadastra Nr. _____) un „Alekši” (kadastra Nr. 

_____) vienā īpašumā _____ha platībā un piešķirt adresi Lielā iela 4, Mārupe, Mārupes novads. 

2. Noteikt apvienotajam zemesgabalam ______ ha platībā lietošanas mērķi – neapgūta 

komercdarbības objektu apbūve (kods 0800). 

3. Likvidēt Valsts Adrešu reģistrā adresi un nosaukumu Daibes iela _____, Mārupe, Mārupes 

novads (klasifikatora kods 103137125). 

4. Likvidēt Valsts Adrešu reģistrā adresi un nosaukumu Daibes iela _____, Mārupe, Mārupes 

novads (klasifikatora kods 105190136). 

5. Likvidēt Valsts Adrešu reģistrā adresi un nosaukumu „Granīti”, Mārupe, Mārupes novads 

(klasifikatora kods 101056790). 

6. Likvidēt Valsts Adrešu reģistrā adresi un nosaukumu „Zaļozoli”, Mārupe, Mārupes novads 

(klasifikatora kods 104924242). 

7. Likvidēt Valsts Adrešu reģistrā adresi un nosaukumu „Alekši”, Mārupe, Mārupes novads  

(klasifikatora kods106202062). 

https://www.kadastrs.lv/varis/103137125?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/105190136?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/101056790?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/104924242?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/106202062?type=house


8. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas. 

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

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

 

37. 

Par Mārupes novada domes deputāta J.A.Mūrnieka pilnvaru pirmstermiņa izbeigšanu 

Ziņo domes priekšsēdētāja  vietniece  L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar   9  balsīm „par” (J. Lagzdkalns, M. Bauda,  A. Mihailovs, J.Rušenieks, 

G.Vācietis, L. Kadiģe, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Kirillovs), „pret”  nav,  „atturas”  3 (A. Puide, R. 

Zeltīts, P. Pikše),  Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 37 saskaņā ar pielikumu: 

1. Izbeigt Mārupes novada domes deputāta Jura Arvīda Mūrnieka pilnvaras. 

2. Par pieņemto lēmumu informēt Mārupes  novada Vēlēšanu komisiju.  

 

38. 

Par nekustamā īpašuma „Purvzīles”, kadastra Nr. _____, daļas, _____ha platībā, atsavināšanas 

atlīdzības apstiprināšanu 

Ziņo domes priekšsēdētāja  vietniece  L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar   12  balsīm „par” (P. Pikše, J. Lagzdkalns, M. Bauda,  A. Mihailovs, A. 

Puide, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, L. Kadiģe, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Kirillovs), „pret”  nav,  

„atturas”  nav,   Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 38 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Purvzīles”, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr. 

_____, daļas, _____ha platībā, atsavināšanas atlīdzību 17,55 euro apmērā par vienu kvadrātmetru, 

provizoriski pieņemot, ka kopsummā atsavināšanas atlīdzība par atsavināmo daļu var sastādīt 7 548,00 

euro apmērā.  

2. Ierosināt nekustamā īpašuma „Purvzīles”, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr. 

_____, daļas, _____ha platībā, atsavināšanu pašvaldības vajadzībām par pirkuma summu 17,55 euro 

apmērā par vienu kvadrātmetru, pieņemot, ka kopsummā atsavināšanas atlīdzība par atsavināmo daļu 

var sastādīt 7 548,00 euro apmērā, ar mērķi pildīt pašvaldības autonomo funkciju saskaņā ar likuma 

„Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktu. 

3. Veikt darbības atsavināmā zemes gabala _____ ha platībā uzmērīšanai un atdalīšanai 

no nekustamā īpašuma „Purvzīles”, kadastra Nr. _____, kura kopējā platība ir _____ha. 

4. Nosūtīt R.A. uzaicinājumu noslēgt pirkuma līgumu.  

5. Uzdot Mārupes novada domes priekšsēdētājam slēgt ar R.A., personas kods  _____, 

nekustamā īpašuma „Purvzīles”, Mārupe, Mārupes novads, kadastra Nr. _____, pirkuma līgumu un 

veikt darbības īpašuma tiesību ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Mārupes novada pašvaldības vārda. 

6. Uzdot Mārupes novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļai segt visus 

izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma „Purvzīles”, Mārupe, Mārupes novads, 

kadastra Nr. _____, daļas, _____ha platībā (vairāk vai mazāk cik izrādīsies pie zemes iemērīšanas 

dabā), atsavināšanu, tostarp, bet ne tikai ar zemes gabala uzmērīšanu un īpašuma tiesību ierakstīšanu 

zemesgrāmatā. 

 

39. 

Par nekustamā īpašuma Dzirnieku ielā _____, Mārupē, Mārupes novadā, daļas, 0,0954 ha 

platībā, atsavināšanas atlīdzības apstiprināšanu 

Ziņo domes priekšsēdētāja  vietniece  L. Kadiģe. 

 



Atklāti balsojot ar   11  balsīm „par” (P. Pikše, J. Lagzdkalns, M. Bauda,  A. Mihailovs, A. 

Puide, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, L. Kadiģe, I. Dūduma, A. Kirillovs), „pret”  nav,  „atturas” 1 

(N. Orleāns),   Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 39 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Dzirnieku ielā _____, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr. 

_____, daļas, _____ha platībā, atsavināšanas atlīdzību 8 957,90 euro apmērā, kas sastāv no: 

1.1.  atlīdzības 7,04 euro apmērā par vienu kvadrātmetru, provizoriski pieņemot, ka kopsummā 

atsavināšanas atlīdzība par atsavināmo zemes gabalu var sastādīt 6716,00 euro apmērā; 

1.2.  atlīdzības par zaudējumiem 2 241,90 euro apmērā. 

2. Ierosināt nekustamā īpašuma Dzirnieku ielā _____, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr. 

_____2, daļas, _____ ha platībā, atsavināšanu pašvaldības vajadzībām par pirkuma summu 8 957,90 

euro apmērā, ko veido atlīdzība 7,04 euro apmērā par vienu kvadrātmetru, pieņemot, ka kopsummā 

atsavināšanas atlīdzība par atsavināmo daļu var sastādīt 6716,00 euro apmērā, un zaudējumi 2241,90 

euro apmērā, ar mērķi pildīt pašvaldības autonomo funkciju saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”  

15. panta pirmās daļas 2. punktu. 

3. Veikt darbības atsavināmā zemes gabala _____ha platībā uzmērīšanai un atdalīšanai no 

nekustamā īpašuma Dzirnieku ielā _____, kadastra Nr. _____, kura kopējā platība ir _____ha. 

4. Nosūtīt SIA „LATECTUS” uzaicinājumu noslēgt pirkuma līgumu.  

5. Uzdot Mārupes novada domes priekšsēdētājam slēgt ar SIA „LATECTUS”, reģ.Nr. _____, 

nekustamā īpašuma Dzirnieku ielā _____, Mārupe, Mārupes novads, kadastra Nr. _____, daļas, 

_____ha platībā (vairāk vai mazāk cik izrādīsies pie zemes iemērīšanas dabā), pirkuma līgumu un 

veikt darbības īpašuma tiesību ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Mārupes novada pašvaldības vārda. 

6. Uzdot Mārupes novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļai segt visus izdevumus, kas 

radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Dzirnieku ielā _____0, Mārupe, Mārupes novads, kadastra Nr. 

_____, daļas, _____ha platībā (vairāk vai mazāk cik izrādīsies pie zemes iemērīšanas dabā), 

atsavināšanu, tostarp, bet ne tikai ar zemes gabala uzmērīšanu un īpašuma tiesību ierakstīšanu 

zemesgrāmatā. 

 

40. 

Par finansiālu atbalstu sportistam G.V. 

Ziņo domes priekšsēdētāja  vietniece  L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar   11  balsīm „par” (P. Pikše, J. Lagzdkalns, M. Bauda,  A. Mihailovs, A. 

Puide, R.Zeltīts, J.Rušenieks, L. Kadiģe, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Kirillovs), (G. Vācietis kā 

ieinteresētā persona, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 37. panta 11. punktu, balsojumā par 

šo lēmumu nepiedalās),  „pret”  nav,  „atturas” nav,  Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 40 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt G.V., personas kods _____, finansiālo atbalstu 80,00 euro (astoņdesmit euro) 

apmērā, lai segtu ceļa izdevumus uz un no skrituļslidošanas sacensībām „Riedantis Vilnius 2017”  

2017. gada 20. maijā Viļņā, Lietuvā, Tabasalu skrituļslidošanas maratonu, 2017. gada 11. jūnijā 

Tallinā (Tabasalu), Igaunijā, un Pērnavas skrituļslidošanas maratonu, 2017. gada 9. jūlijā Pērnavā, 

Tallinā. 

2. Izdevumus segt no sportam paredzētā budžeta. 

3. Uzdot Mārupes novada izpilddirektoram slēgt trīspusējo administratīvo līgumu ar G.V., 

personas kods _____, likumisko pārstāvi (māti) R.V., personas kods _____, un Biedrību – Sporta 

klubs „ASI”, reģ.Nr. _____. 

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

norādīto kontu. 

5. G.V., personas kods _____, likumiskai pārstāvei (mātei) R.V., personas kods _____, un 

Biedrībai – Sporta klubam „ASI”, 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, G.V., personas kods _____, 

likumiskai pārstāvei (mātei) R.V., personas kods _____, un Biedrībai – Sporta klubam „ASI”, reģ.Nr. 

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

finansējumu neizlietotajā vai piešķiršanas mērķim neatbilstoši izlietotajā daļā administratīvā līgumā 

noteiktajos termiņos un kārtībā. 

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

rajona tiesā (Baldones ielā 1a, Rīgā). 

 

 

41. 

Par jaunas amata vietas izveidošanu Mārupes Sporta centrā 

Ziņo domes priekšsēdētāja  vietniece  L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar   12  balsīm „par” (P. Pikše, J. Lagzdkalns, M. Bauda,  A. Mihailovs, A. 

Puide, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, L. Kadiģe, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Kirillovs), „pret”  nav,  

„atturas”  nav,   Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 41 saskaņā ar pielikumu: 

Ar 2017. gada 1. jūniju Mārupes Sporta centrā izveidot jaunu amata vietu sporta treneris  

(profesijas kods 3343 45), 48. saime IA līmenis, 6. mēnešalgu grupa. 

 

 

Domes sēde tiek pasludināta par slēgtu plkst. 18.20. 

 

 

Domes priekšsēdētāja vietniece                      /paraksts/                                Līga Kadiģe 
 

  

Novada pašvaldības administrācijas  

kancelejas pārzine    /paraksts/      Ilona Eglīte 

 

 

Domes sēdes protokols  tiek parakstīts  

2017. gada  26. maijā. 

 

 

 

 


