
 

 
 

SĒDES PROTOKOLS 

Mārupē 

 

2016. gada  26. maijā  Nr. 6 

 

Domes sēde  tiek  

sasaukta plkst. 15.00 

 

Domes sēdi vada -  

Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs. 

 

Domes sēdē piedalās deputāti: Aleksandrs Mihailovs, Andrejs Kirillovs, Jānis Rušenieks, Jānis 

Lagzdkalns, Maija Bauda, Edgars Jansons, Andris Puide, Gatis Vācietis, Pēteris Pikše, Ira Dūduma, 

Raivis Zeltīts. 

 

Domes sēdē nepiedalās deputāti:  

Līga Kadiģe, Normunds Orleāns, Renārs Freibergs – attaisnojošs iemesls. 

 

Domes sēdē piedalās sekojoši darbinieki: 

Juridiskās nodaļas vadītāja  Gaļina Sušiņina, 

Administrācijas vadītājs Kristaps Ločs, 

Izpilddirektors Ivars Punculis, 

Attīstības nodaļas vadītāja Ilze Krēmere, 

Attīstības nodaļas teritorijas plānotāja Dace Žīgure, 

Sabiedrisko attiecību speciāliste Uva Bērziņa. 

 

Uz domes sēdi ieradies: 

SIA Piche  pārstāvis Pēteris Senkāns. 

 

Domes sēdi protokolē:   

Administrācijas kancelejas pārzine Ilona Eglīte. 

 

Darba kārtība 

Attīstības komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

1. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu ________atdalīšanu no nekustamā īpašuma 

Stīpnieku ceļš ________, kadastra Nr. ________, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa 

noteikšanu. 

2. Par zemesgabala iegūšanu īpašumā (3 gab.). 

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

noteikšanu (5 gab.). 

4. Par lietošanas mērķa maiņu zemesgabaliem (2 gab.). 

5. Par SIA „PICHE” iesnieguma izskatīšanu. 

6. Par Mārupes novada pilsētvides mārketinga un komunikāciju stratēģijas apstiprināšanu. 



7. Par nekustamā īpašuma d/s  „Stūnīši” Nr. ________, ________, kadastra Nr. ________, 

d/s „Stūnīši” Nr. ________, kadastra Nr.  ________, un d/s „Stūnīši” Nr. ________,  kadastra Nr. 

________, zemes ierīcības projekta izstrādi. 

8. Par servitūta nodibināšanu.  

9. Par saistošo noteikumu Nr. 14/2016 „Par kārtību, kādā veidā tiek izsniegta atļauja vīna, 

raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai mazajai alkoholisko dzērienu 

darītavai Mārupes novadā” apstiprināšanu. 

 

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

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

11. Par amata vietas izveidošanu Mārupes mūzikas un mākslas skolā. 

12. Par grozījumiem Mārupes mūzikas un mākslas skolas audzēkņu uzņemšanas noteikumos. 

13. Par izglītojamo skaitu Mārupes mūzikas un mākslas skolas nodaļās 2016./2017. mācību 

gadā. 

14. Par amata vietu izveidošanu pirmsskolas izglītības iestādē „Mārzemīte”. 

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

2016. gada ietvaros. 

16. Par saistošo noteikumu Nr. 9/2016 „Par pabalstiem veselīga dzīvesveida profilakses 

pasākumu veikšanai” precizēšanu.  

17. Par bērnu un jauniešu nometņu organizēšanu Mārupes novadā 2016. gadā. 

18. Par  jaunu amata vietu izveidošanu un amatu vietu  likvidēšanu Mārupes pašvaldības 

pirmsskolas izglītības iestādē „Zeltrīti”. 

19. Par 1. klases atvēršanu Mārupes novada Skultes sākumskolā 2016./2017. mācību gadā ar 

vispārējās izglītības programmas apgūšanu latviešu valodā. 

 

Finanšu komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

20. Par grozījumiem Mārupes novada domes 2014. gada 7. novembra saistošajos noteikumos 

Nr.28/2015 „NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA ATVIEGLOJUMU PIEŠĶIRŠANAS 

KĀRTĪBA MĀRUPĒ” (2 gab.). 

21. Par SIA „Sabiedrība Mārupe” iesnieguma izskatīšanu. 

22. Par Mārupes novada Privatizācijas komisijas sastāva reorganizāciju. 

23. Par iepirkuma „Ielu un ceļu projektēšana Mārupes novadā” organizēšanu un iepirkuma 

komisijas izveidošanu. 

 

Vides un komunālo jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

24. Par saistošo noteikumu „PAR MĀRUPES NOVADA PAŠVALDĪBAS FINANSĒJUMA 

PIEŠĶIRŠANU DZĪVOJAMO MĀJU PIESLĒGŠANAI CENTRALIZĒTAJAI 

KANALIZĀCIJAS SISTĒMAI" apstiprināšanu. 

25. Par grozījumiem Mārupes novada domes 2010. gada 18. augusta saistošajos noteikumos  

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

 

Domes priekšsēdētāja iesniegtie lēmumprojekti: 

26. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu _______ un kadastra apzīmējumu 

_______atdalīšanu no nekustamā īpašuma Kantora iela _______, kadastra Nr. _______. 

27. Par nekustamā īpašuma Penkules iela _______, kadastra Nr. _______, un Kurpnieku 

iela_______, kadastra Nr. _______, zemes ierīcības projekta izstrādi.  

28. Par atbalsta piešķiršanu MTB kalnu riteņbraukšanas sacensību organizēšanai Mārupes 

novada administratīvajā teritorijā 2016.gadā dažādu vecumu grupām.  

29. Par finansiālu atbalstu sportistei M.E.R.  

30. Par finansiālu atbalstu sportistam G.R. 

31. Par finansiālu atbalstu sportistam E.E. 

32. Par finansiālu atbalstu sportistam M.D. 

33. Par finansiālu atbalstu sportistam L.K. 

34. Par Vides un komunālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja J.Rušenieka iesnieguma 

izskatīšanu. 



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

noteikšanu (3 gab.). 

36. Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību izbraukuma tirdzniecībā Mārupes novadā. 

37. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Plieņciema iela 

_______, Mārupe, Mārupes novads (kadastra Nr. ________). 

38. Par nekustamā īpašuma „Bērziņi”, kadastra Nr. _______, zemes ierīcības projekta 

izstrādi. 

39. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu _______  atdalīšanu no nekustamā īpašuma 

„Lapsas”, kadastra Nr. _______ un pievienošanu nekustamajam īpašumam  C-13 Stīpnieku ceļš  

- Alpi - Dzirnieki, kadastra Nr. _______. 

40. Par Pašvaldības vajadzībām potenciāli nepieciešamu nekustamo īpašumu vērtēšanas 

komisijas izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu. 

41. Par finansiālo atbalstu meiteņu korim „Skaņa”. 

42. Par Mārupes novada Stratēģiskās attīstības plānošanas darba grupas nolikuma 

apstiprināšanu.  

43. Par sadarbības līguma noslēgšanu ar SIA „Golf Estate International”.  

44. Par nekustamā īpašuma   „Ziedoņi – 1”, kadastra Nr. _______, pieņemšanu dāvinājumā.  

45. Par nekustamā īpašuma „Jaunvītoli – 1”, kadastra Nr. _______, pieņemšanu dāvinājumā.  

46. Par Mārupes kausa izcīņas sacensību organizēšanu Mini – motokrosā Mārupes novada 

administratīvajā teritorijā 2016. gadā dažādu vecumu grupām. 

47. Par 2016.  gada 27.  aprīļa saistošo noteikumu  Nr. 11/2016 „Mārupes novada pašvaldības 

nolikums” precizēšanu. 

 

Informācijai –  

Administrācijas vadītāja Kristapa Loča  un  izpilddirektora Ivara  Puncuļa  ziņojums. 

 

M.Bojārs lūdz deputātu balsojumu par darba kārtību kopumā. 

 

Atklāti balsojot ar  9  balsīm „par” (M.Bojārs, P. Pikše, J. Lagzdkalns, M. Bauda, A. Kirillovs, 

A. Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis), (I.Dūduma, E.Jansons, A.Puide domes sēdi kavē, 

balsojumā par darba kārtību nepiedalās), (L.Kadiģe, N.Orleāns, R.Freibergs attaisnojošu iemeslu dēļ 

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. 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu _______ atdalīšanu no nekustamā īpašuma 

Stīpnieku ceļš _______, kadastra Nr. _______, adreses piešķiršanu  

un lietošanas mērķa noteikšanu  

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

A. Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, E.Jansons, A.Puide), „pret”  nav,  „atturas” 

nav, Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piekrist no nekustamā īpašuma Stīpnieku ceļš _______, kadastra Nr. _______, atdalīt zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu _______ – _______ha platībā, un piešķirt adresi Stīpnieku ceļš 5C, 

Mārupe, Mārupes novads. 

2. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu _______ – _______ha platībā, neapgūtu 

individuālo dzīvojamo māju apbūvi (kods 0600). 

3. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu _______ zemes lietošanas mērķus: 



3.1. individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601) – _______ ha platībā; 

3.2. rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (kods 1001)  - _______ ha platībā. 

4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

2.1 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

A. Mihailovs, G.Vācietis, I.Dūduma), „pret”  1 (J.Rušenieks),  „atturas” 3 (E.Jansons, A.Puide, 

R.Zeltīts), Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 2.1 saskaņā ar pielikumu: 

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

 

2.2 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

A. Mihailovs, G.Vācietis, I.Dūduma), „pret”  1 (J.Rušenieks),  „atturas” 3 (E.Jansons, A.Puide, 

R.Zeltīts), Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 2.2 saskaņā ar pielikumu: 

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

 

2.3 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

A. Mihailovs, G.Vācietis, I.Dūduma), „pret”  1 (J.Rušenieks),  „atturas” 3 (E.Jansons, A.Puide, 

R.Zeltīts), Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 2.3 saskaņā ar pielikumu: 

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

 

3.1 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu  

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   12  balsīm „par” (M.Bojārs, P. Pikše, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, M. Bauda, 

A. Kirillovs, A. Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, E.Jansons, A.Puide), „pret”  nav,  „atturas” 

nav, Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 3.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt nekustamajam īpašumam Gaujas iela ______, kadastra Nr. ______,  zemes 

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

2. Piešķirt zemesgabalam „Nr.2” – ______ha platībā un t.sk ēkai ar kadastra apzīmējumu 

______ adresi Gaujas iela ______, Mārupe, Mārupes novads. 



3.  Noteikt zemesgabalam „Nr.2”  - ______ha platībā, zemes lietošanas mērķi – individuālo 

dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). 

4. Paliekošajam zemesgabalam „Nr.1” – ______ha platībā un t. sk. ēkām ar kadastra 

apzīmējumiem ______ un ______  atstāt spēkā esošo adresi Gaujas iela ______, Mārupe, Mārupes 

novads. 

5. Noteikt zemesgabalam „Nr.1”  - ______ha platībā,  zemes lietošanas mērķi – individuālo 

dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). 

6. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

3.2 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu  

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   12  balsīm „par” (M.Bojārs, P. Pikše, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, M. Bauda, 

A. Kirillovs, A. Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, E.Jansons, A.Puide), „pret”  nav,  „atturas” 

nav, Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 3.2 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Vilnīši”, kadastra Nr. ______, 1. zemes vienībai zemes 

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

2. Paliekošajam zemesgabalam „Nr.1” ______ha platībā un t.sk ēkām piešķirt adresi Loka ceļš 

______, Jaunmārupe, Mārupes novads. 

3. Noteikt zemesgabalam „Nr.1” zemes lietošanas mērķus: 

3.1. individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601) – ______ha platībā; 

3.2. dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme (kods 0501) – ______ha platībā. 

4. Piešķirt zemesgabalam „Nr.2” – ______ha platībā, adresi Loka ceļš ______, Jaunmārupe, 

Mārupes novads. 

5. Noteikt zemesgabalam „Nr.2”  - ______ha platībā, zemes lietošanas mērķi – neapgūta 

individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0600). 

6. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

3.3 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu  

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   12  balsīm „par” (M.Bojārs, P. Pikše, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, M. Bauda, 

A. Kirillovs, A. Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, E.Jansons, A.Puide), „pret”  nav,  „atturas” 

nav, Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 3.3 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Plieņciema iela ______, kadastra Nr. ______, un Plieņciema 

iela ______, kadastra Nr. ______,   zemes ierīcības projektu kā galīgo (projektēto zemesgabalu platība 

var mainīties pēc zemes iemērīšanas dabā). 

2. Paliekošajam zemesgabalam „Nr.1” – ______ha platībā un t.sk ēkām atstāt spēkā esošo adresi 

Plieņciema iela ______, Mārupe, Mārupes novads. 

3. Noteikt zemesgabalam „Nr.1”  - ______ha platībā, zemes lietošanas mērķi – komercdarbības 

objektu apbūve (kods 0801). 



4. Paliekošajam zemesgabalam „Nr.2” – ______ha platībā atstāt spēkā esošo adresi Plieņciema 

iela ______, Mārupe, Mārupes novads. 

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). 

 

3.4 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu  

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   12  balsīm „par” (M.Bojārs, P. Pikše, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, M. Bauda, 

A. Kirillovs, A. Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, E.Jansons, A.Puide), „pret”  nav,  „atturas” 

nav, Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 3.4 saskaņā ar pielikumu: 

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

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

2. Piešķirt zemesgabalam „Nr.1” – ______ha platībā, adresi Bebru iela ______, Mārupe, 

Mārupes novads. 

3. Noteikt zemesgabalam „Nr.1” zemes lietošanas mērķus: 

3.1. neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0600) – ______ha platībā; 

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

(kods 1101) – ______ha platībā. 

4. Paliekošajam zemesgabalam „Nr.2” – ______ha platībā atstāt spēkā esošo adresi „Mazbebri”, 

Mārupe, Mārupes novads. 

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). 

 

3.5 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu  

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   12  balsīm „par” (M.Bojārs, P. Pikše, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, M. Bauda, 

A. Kirillovs, A. Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, E.Jansons, A.Puide), „pret”  nav,  „atturas” 

nav, Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 3.5 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Zubiķi-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 Liliju iela ______, Mārupe, 

Mārupes novads. 

3. Noteikt zemesgabalam „Nr.1” – ______ha platībā,  zemes lietošanas mērķi - individuālo 

dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). 

4. Piešķirt zemesgabalam „Nr.2” – ______ha platībā, adresi Liliju iela ______, Mārupe, 

Mārupes novads. 

5. Noteikt zemesgabalam „Nr.2” – ______ha platībā,  zemes lietošanas mērķi - individuālo 

dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). 

6. Paliekošajam zemesgabalam „Nr.3” – ______ha platībā atstāt spēkā esošo nosaukumu 

„Zubiķi-2”, Mārupe, Mārupes novads. 



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). 

 

4.1 

Par lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam 

Vecozolu iela ______, Mārupe, Mārupes novads 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   12  balsīm „par” (M.Bojārs, P. Pikše, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, M. Bauda, 

A. Kirillovs, A. Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, E.Jansons, A.Puide), „pret”  nav,  „atturas” 

nav, Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 4.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Mainīt nekustamajam īpašumam Vecozolu iela ______, Mārupē, Mārupes novadā, ______ha 

platībā, zemes lietošanas mērķi uz neapgūtu individuālo dzīvojamo māju apbūves zemi (kods 0600). 

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 lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam 

Vecozolu iela ______, Mārupe, Mārupes novads 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   12  balsīm „par” (M.Bojārs, P. Pikše, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, M. Bauda, 

A. Kirillovs, A. Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, E.Jansons, A.Puide), „pret”  nav,  „atturas” 

nav, Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 4.2 saskaņā ar pielikumu: 

1. Mainīt nekustamajam īpašumam Vecozolu iela ______, Mārupē, Mārupes novadā, ______ 

ha platībā, zemes lietošanas mērķi uz neapgūtu individuālo dzīvojamo māju apbūves zemi (kods 0600). 

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. 

Par SIA „PICHE” iesnieguma izskatīšanu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše/juridiskās nodaļas vadītāja G.Sušiņina 

 

Atklāti balsojot ar  0 balsīm „par”, „pret”  nav,  „atturas” 12  (M.Bojārs, P. Pikše, J. Lagzdkalns, 

I. Dūduma, M. Bauda, A. Kirillovs, A. Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, E.Jansons, 

A.Puide),  

 

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

daļai, Mārupes novada dome nolemj: 

 

Nepieņemt lēmumu Nr. 5saskaņā ar pielikumu sagatavotajā redakcijā  

 

6. 

Par Mārupes novada pilsētvides mārketinga un komunikāciju stratēģijas apstiprināšanu 



Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   11  balsīm „par” (M.Bojārs, P. Pikše, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, M. Bauda, 

A. Kirillovs, A. Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis,  A.Puide), „pret”  nav,  „atturas” 1 

(E.Jansons), Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 6 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt Mārupes novada pilsētvides mārketinga un komunikāciju stratēģiju saskaņā 

ar pielikumu. 

2. Publicēt  Mārupes novada pilsētvides mārketinga un komunikāciju stratēģiju 

pašvaldības tīmekļa vietnē www.marupe.lv. 

3. Publicēt paziņojumu „Par Mārupes novada pilsētvides mārketinga un komunikāciju 

stratēģiju apstiprināšanu” pašvaldības tīmekļa vietnē  www.marupe.lv un laikrakstā „Mārupes Vēstis”. 

 

7. 

Par nekustamā īpašuma d/s  „Stūnīši” Nr. ______, ______, kadastra Nr. ______, d/s „Stūnīši” 

Nr. ______, kadastra Nr. ______, un 

d/s „Stūnīši” Nr. ______,  kadastra Nr. ______, zemes ierīcības projekta izstrādi 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   12  balsīm „par” (M.Bojārs, P. Pikše, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, M. Bauda, 

A. Kirillovs, A. Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, E.Jansons, A.Puide), „pret”  nav,  „atturas” 

nav, Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 7 saskaņā ar pielikumu: 

1.Uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi, veicot zemes vienību robežu pārkārtošanu starp 

nekustamajiem īpašumiem d/s  „Stūnīši” Nr. ______, ______, kadastra Nr. ______, d/s „Stūnīši” Nr. 

______, kadastra Nr______,  un d/s  „Stūnīši” Nr.  ______, kadastra Nr. ______, platību precizējot pie 

robežu uzmērīšanas. 

2. Projekta grafiskās daļas izstrāde attiecībā uz kartogrāfiskā materiāla pamatni ir veicama pēc 

brīvas izvēles atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011. gada 12. aprīļa noteikumu Nr. 288 

„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 38. punkta nosacījumiem. 

3. Izstrādāto zemes ierīcības projektu saskaņot: 

-ar AS „Sadales tīkli”, Šmerļa iela 1, Rīga, LV - 1160, tālr. 80200403; 

-ar AS  „Mārupes komunālie pakalpojumi”, Viršu iela 16, Tīraine, Mārupes novads, LV-2167, 

tālr.29242617; 

  - ar AS „Latvijas gāze”, Vagonu iela 20, Rīga, LV – 1009; 

- ar SIA  „Lattelecom”, Kleistu iela 5, Rīga, LV-1067, 67051456; 

- ar SIA „Mērniecības datu centrs”, Sarkandaugavas iela 26 k-8, Rīga, LV-1005, tālr. 67496833; 

4. Zemes ierīcības projekta sadalījuma skici, pirms zemes ierīcības projekta izstrādes, saskaņot 

Mārupes novada Attīstības nodaļā un zemes ierīcības projektu iesniegt novada Domē apstiprināšanai. 

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). 

 

8. 

Par servitūta nodibināšanu  

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   8  balsīm „par” (M.Bojārs, P. Pikše, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, M. Bauda, 

A. Mihailovs, R.Zeltīts, G.Vācietis), „pret”  2 (E.Jansons, J.Rušenieks),  „atturas” 2 ( A.Puide, 

A.Kirillovs), Mārupes novada dome nolemj: 

 

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


Pieņemt lēmumu Nr. 8 saskaņā ar pielikumu: 

1. Uzdot Mārupes novada domes priekšsēdētājam Mārtiņam Bojāram slēgt ceļa servitūta līgumu, 

ar kuru Puses vienojas par reālservitūta – ceļa servitūta – nodibināšanu uz S.K. piederošiem  

nekustamajiem īpašumiem – „Dzelmes”, kadastra Nr. ______, un „Purgaiļi-1”, kadastra Nr. ______,  

Mārupes novadā, 400 m garumā un 6 m platumā par labu Mārupes novada domes nekustamajam 

īpašumam „Boteri-5”, kadastra Nr. ______, Mārupes novadā, saskaņā ar grafisko pielikumu. 

2.  Uzdot Mārupes novada domes Finanšu un  grāmatvedības nodaļai veikt maksājumus, kas 

radīsies saistībā ar augstākminētā līguma noslēgšanu.  

 

9. 

Par saistošo noteikumu Nr. 14/2016  „Par kārtību, kādā veidā tiek izsniegta atļauja vīna, 

raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai mazajai alkoholisko dzērienu 

darītavai Mārupes novadā” apstiprināšanu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   9  balsīm „par” (M.Bojārs, P. Pikše, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, M. Bauda, 

A. Kirillovs, A. Mihailovs, J.Rušenieks, G.Vācietis), „pret”  nav,  „atturas” 3 (A.Puide, E.Jansons, 

R.Zeltīts), Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 9 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt iesniegto saistošo noteikumu projektu Nr. 14/2016 „Par kārtību, kādā veidā tiek 

izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai mazajai alkoholisko 

dzērienu darītavai 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  pašvaldības  bezmaksas informatīvajā izdevumā  „Mārupes 

vēstis”. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā  pēc to publicēšanas.  

 

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

 

10.1 

Par finansiālu atbalstu sportistei A.K.  

Ziņo komitejas vadītāja vietnieks A. Kirillovs. 

 

Atklāti balsojot ar   12  balsīm „par” (M.Bojārs, P. Pikše, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, M. Bauda, 

A. Kirillovs, A. Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, E.Jansons, A.Puide), „pret”  nav,  „atturas” 

nav, Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 10.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt A.K., personas kods ______, finansiālu atbalstu 720,00 EUR, lai segtu izdevumus, 

kas saistīti ar sportistes dalību sporta treniņnometnēs Ventspilī no 2016. gada 7. jūnija līdz 23. jūnijam 

un Jelgavā no 2016. gada 26. jūnija līdz 15. Jūlijam, un no 18. jūlija līdz 30. jūlijam. 

2. Izdevumus segt no sportam paredzētā budžeta. 

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

A.K., personas kods ______, likumisko pārstāvi (māti) T.K., personas kods ______, un Jelgavas pilsētas 

pašvaldības iestādi „Sporta servisa centrs”, ______. 

4. Finansējumu pārskaitīt Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādei „Sporta servisa centrs”, ______ 

pēc administratīvā līguma parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas.  

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

rajona tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

10.2 

Par finansiālu atbalstu sportistam Ģ.F. 

Ziņo komitejas vadītāja vietnieks A. Kirillovs. 



______ 
Atklāti balsojot ar   12  balsīm „par” (M.Bojārs, P. Pikše, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, M. Bauda, 

A. Kirillovs, A. Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, E.Jansons, A.Puide), „pret”  nav,  „atturas” 

nav, Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 10.2 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt Ģ.F., personas kods ______, finansiālo atbalstu 360,00 EUR lai segtu izdevumus, kas 

saistīti ar viņa dalību sacensībās Dublinā, Īrijā no 2016. gada 24. aprīļa līdz 1. maijam, Brēmenē, Vācijā 

2016. gada rudenī un sporta treniņnometnē Mālpilī, Latvijā  no 2016. gada 15. līdz  

25. augustam, saskaņā ar piestādīto izdevumu aprēķinu, paredzot, ka ar dzīvošanu saistītie izdevumi ir 

sedzami no pašvaldības atbalsta līdzekļiem ne vairāk kā 50% apmērā.  

2. Izdevumus segt no sportam paredzētā budžeta. 

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

personas kods ______, un biedrību „Latvijas Peldēšanas federācija”, ______. 

4. Finansējumu pārskaitīt biedrībai „Latvijas Peldēšanas federācija”, ______, pēc administratīvā 

līguma parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas  

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

tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

10.3 

Par finansiālu atbalstu sportistei V.P. 

Ziņo komitejas vadītāja vietnieks A. Kirillovs. 

 

Atklāti balsojot ar   12  balsīm „par” (M.Bojārs, P. Pikše, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, M. Bauda, 

A. Kirillovs, A. Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, E.Jansons, A.Puide), „pret”  nav,  „atturas” 

nav, Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 10.3 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt V.P., personas kods ______, finansiālo atbalstu 720,00 EUR, lai segtu izdevumus, 

kas saistīti ar dalību sporta treniņnometnēs Baltkrievijā, Minskā   no 2016. gada 14. marta līdz  25. 

martam, kā arī Latvijā, Mālpilī   no 2016.gada 15. augusta līdz 25.augustam, un Burgas, Bulgārijā no 

2016. gada 25. augusta līdz 1. septembrim, saskaņā ar piestādīto izdevumu aprēķinu,  izņemot 

ēdināšanas izdevumus, kā arī paredzot, ka ar dzīvošanu saistītie izdevumi ir sedzami no pašvaldības 

atbalsta līdzekļiem ne vairāk kā 50% apmērā. 

2. Izdevumus segt no sportam paredzētā budžeta. 

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

V.P., personas kods ______, likumisko pārstāvi (māti) J.P., personas kods ______, un biedrību „Latvijas 

Peldēšanas federācija”, ______. 

4. Finansējumu pārskaitīt biedrībai „Latvijas Peldēšanas federācija”, ______, pēc administratīvā 

līguma parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas  

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

rajona tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

10.4 

Par finansiālu atbalstu sportistei S. M.L. 

Ziņo komitejas vadītāja vietnieks A. Kirillovs. 

 

Atklāti balsojot ar   12  balsīm „par” (M.Bojārs, P. Pikše, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, M. Bauda, 

A. Kirillovs, A. Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, E.Jansons, A.Puide), „pret”  nav,  „atturas” 

nav, Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 10.4  saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt S. M.L., personas kods ______, finansiālo atbalstu 360,00 EUR, lai segtu izdevumus, 

kas saistīti ar viņas dalību sporta treniņnometnēs Baltkrievijā, Minskā  no  2016. gada 14.  marta līdz  

25.martam, kā arī  Latvijā, Mālpilī no  2016. gada 15. augusta līdz 25. augustam, un sacensībās Vācijā, 



Brēmenē no 2016. gada 12. novembra līdz 16. novembrim, saskaņā ar piestādīto izdevumu aprēķinu,  

izņemot ēdināšanas izdevumus, kā arī paredzot, ka ar dzīvošanu saistītie izdevumi ir sedzami no 

pašvaldības atbalsta līdzekļiem ne vairāk kā 50% apmērā. 

2. Izdevumus segt no sportam paredzētā budžeta. 

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

S.M.L., personas kods ______, likumisko pārstāvi (tēvu) A.L., personas kods ______, un biedrību 

„Latvijas Peldēšanas federācija”, ______. 

4. Finansējumu pārskaitīt biedrībai „Latvijas Peldēšanas federācija”, ______, pēc administratīvā 

līguma parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas  

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

tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

11. 

Par amata vietas izveidošanu Mārupes mūzikas un mākslas skolā 

Ziņo komitejas vadītāja vietnieks A. Kirillovs. 

 

Atklāti balsojot ar   7  balsīm „par” (M.Bojārs, P. Pikše, M. Bauda, A. Kirillovs, A. Mihailovs, 

R.Zeltīts, G.Vācietis), „pret”  2 (E.Jansons, J.Rušenieks),  „atturas” 3 (A.Puide, I. Dūduma, 

J.Lagzdkalns), Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 11 saskaņā ar pielikumu: 

Ar 2016. gada 15. augustu Mārupes mūzikas un mākslas skolā izveidot vienu amata vietu 

direktora vietnieks mācību darbā (profesijas kods  1345 09). 

 

12. 

Par grozījumiem Mārupes mūzikas un mākslas skolas audzēkņu uzņemšanas noteikumos 

Ziņo komitejas vadītāja vietnieks A. Kirillovs. 

 

Atklāti balsojot ar   7  balsīm „par” (M.Bojārs, P. Pikše, M. Bauda, A. Kirillovs, A. Mihailovs, 

R.Zeltīts, G.Vācietis), „pret”  1  (J.Rušenieks),  „atturas” 4 (A.Puide, I. Dūduma, E.Jansons, 

J.Lagzdkalns), Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 12 saskaņā ar pielikumu: 

Grozīt Mārupes mūzikas un mākslas skolas audzēkņu uzņemšanas noteikumus, papildinot tos 

ar 10. punktu, izsakot to šādā redakcijā: 

10. Audzēkņi, kuri  vēlas vienlaicīgi mācīties mūzikas un mākslas programmās, tiek uzņemti 

tikai vienā profesionālās ievirzes programmā, otru apgūstot interešu izglītības programmā.  

 

13. 

Par izglītojamo skaitu Mārupes mūzikas un mākslas  

skolas nodaļās 2016./2017.mācību gadā 

Ziņo komitejas vadītāja vietnieks A. Kirillovs. 

 

Atklāti balsojot ar   8  balsīm „par” (M.Bojārs, P. Pikše,  I. Dūduma, J.Lagzdkalns, M. Bauda, 

A. Kirillovs, A. Mihailovs, G.Vācietis), „pret”  1 (J.Rušenieks),  „atturas” 3 (A.Puide, R.Zeltīts, 

E.Jansons), Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 13  saskaņā ar pielikumu: 

1. Noteikt izglītojamo skaitu Vizuāli plastiskās mākslas nodaļā 2016./2017. mācību gadā – 140 

izglītojamie; 

2. Noteikt izglītojamo skaitu Mūzikas nodaļās 2016./2017. mācību gadā –  

330 izglītojamie. 

 

14. 



Par amatu vietu izveidošanu Mārupes pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē „Mārzemīte” 

Ziņo komitejas vadītāja vietnieks A. Kirillovs. 

 

Atklāti balsojot ar  11  balsīm „par” (M.Bojārs, P. Pikše, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, M. Bauda, 

A. Kirillovs, A. Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, A.Puide), „pret”  nav,   „atturas” 1 

(E.Jansons), Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 14 saskaņā ar pielikumu: 

1. Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības  iestādē „Mārzemīte” izveidot amata 

vietas: 

1.1. Ar 2016. gada 1. jūniju vienu amata vietu pirmsskolas vadītāja vietnieks saimnieciskajā 

darbā (profesijas kods 1345 04), 3. saime II B līmenis, 8. mēnešalgu grupa, nedēļas darba laiks – 40 

stundas. 

1.2. Ar 2016. gada 1. jūniju vienu amata vietu pirmsskolas vadītāja vietnieks izglītības darbā 

(profesijas kods 1345 04), 3. saime IIB līmenis, 8. mēnešalgu grupa, nedēļas darba laiks – 40 stundas. 

1.3. Ar 2016. gada 1. jūniju vienu amata vietu lietvedis (profesijas kods 3341 04), 18.3. saime 

II līmenis, 7. mēnešalgu grupa, nedēļas darba laiks - 40 stundas. 

1.4. Ar 2016. gada 1. jūliju vienu amata vietu medicīnas māsa (klasifikatora kods 2221 34), 5.2. 

saime III līmenis, 7. mēnešalgu grupa, normālais nedēļas darba laiks - 40 stundas. 

1.5. Ar 2016. gada 1. jūliju vienu amata vietu remontstrādnieks (klasifikatora kods 9313 02), 

13. saime III līmenis, 4. mēnešalgu grupa, normālais nedēļas darba laiks - 40 stundas. 

1.6. Ar 2016. gada 1. jūliju vienu amata vietu sētnieks (profesijas kods 9613 01), 13. saime III 

līmenis, 4. mēnešalgu grupa, nedēļas darba laiks - 40 stundas. 

1.7. Ar 2016. gada 1. augustu divdesmit četras amata vietas pirmsskolas izglītības skolotājs  

(profesijas kods 2342 01). 

1.8. Ar 2016. gada 1. augustu divas amata vietas pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs  

(profesijas kods 2342 02). 

1.9. Ar 2016. gada 1 .augustu  vienu amata vietas pirmsskolas izglītības sporta skolotājs  

(profesijas kods 2342 03). 

1.10. Ar 2016. gada 1. augustu  vienu amata vietu logopēds  (profesijas kods 2352 01). 

1.11. Ar 2016. gada 1. augustu  vienu amata vietu izglītības psihologs (profesijas kods 2634 

03). 

1.12. Ar 2016. gada 1. augustu  četrpadsmit amata vietas pirmsskolas izglītības skolotāja palīgs  

(profesijas kods 5312 01) 29. saime I līmenis, 4. mēnešalgu grupa, nedēļas darba laiks – 40 stundas. 

1.13. Ar 2016. gada 1. augustu divas amata vietas apkopējs (profesijas kods 9112 01), 13. saime 

III līmenis, 4. mēnešalgu grupa, normālais nedēļas darba laiks - 40 stundas. 

1.14. Ar 2016. gada 1. augustu divas amata vietas dežurants (klasifikatora kods 5419 11), 4. 

saime IA līmenis, 4. mēnešalgu grupa. 

1.15. Ar 2016. gada 1. augustu vienu amata vietu veļas pārzinis (klasifikatora kods 9121 03), 

13. saime III līmenis, 4. mēnešalgu grupa. 

 

 

 

15. 

Par jaunu amata vietu izveidošanu Mārupes novada  

jauniešu vasaras nodarbinātības 2016. gada ietvaros 

Ziņo komitejas vadītāja vietnieks A. Kirillovs. 

 

Atklāti balsojot ar  11  balsīm „par” (M.Bojārs, P. Pikše, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, M. Bauda, 

A. Kirillovs, A. Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, A.Puide), „pret”  nav,   „atturas” 1 

(E.Jansons), Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 15 saskaņā ar pielikumu: 

1. Jaunmārupes pamatskolā: 



1.1. No 2016. gada 1. jūnija līdz 30. 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: 2.477 

1.2. No 2016. gada 1. 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: 2.477 

1.3. No 2016. gada 1. augusta līdz 26. augustam 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: 2.477 

1.4. No 2016. gada 1. jūnija līdz 22. jūnijam izveidot 10 (desmit) amata vietas: 

nosaukums:pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja palīgs 

klasifikatora kods: 5312 01 

darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 25 stundas 

stundu tarifa likme: 2.477 

1.5. No 2016.gada 1. augusta līdz 26. augustam izveidot 10 (desmit) amata vietas: 

nosaukums:pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja palīgs 

klasifikatora kods: 5312 01 

darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundu tarifa likme: 2.477 

 

2. Mārupes pamatskolā 
2.1. No 2016. gada 1. jūnija līdz 30. jūnijam 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: 2.477 

2.2. No 2016. gada 1. jūlija līdz 28. jūlijam 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: 2.477 

2.3. No 2016. gada 1. augusta līdz 26. augustam 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: 2.477 

 

3. Mārupes vidusskolā 
3.1. No 2016. gada 1. jūnija līdz 30. 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: 2.477 

3.2. No 2016. gada 1. 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: 2.477 



3.3. No 2016. gada 1. augusta līdz 26. 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: 2.477 

 

4. Mārupes novada Skultes sākumskolā: 
4.1. No 2016. gada 1. jūnija līdz 30. 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: 2.477 

4.2. No 2016. gada 1. jūlija līdz 28. jūlijam izveidot 1 (viena) amata vietu: 

nosaukums:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

klasifikatora kods: 9329 09 

darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundu tarifa likme: 2.477 

4.3. No 2016. gada 1. augusta līdz 26. augustam 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: 2.477 

4.4. No 2016. gada 1. jūnija līdz 30. 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: 2.477 

4.5. No 2016. gada 1. augusta līdz 26. 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: 2.477 

 

5. Pirmsskolas izglītības iestādē „Lienīte” 

5.1. No 2016. gada 1. 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: 2.477 

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: 2.477 

 

6. Pirmsskolas izglītības iestādē „Zeltrīti”  

6.1. No 2016. gada 1. jūnija līdz 30. 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: 2.477 

6.2. No 2016. gada 1. jūlija līdz 22. 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: 2.477 

 

7. Mārupes novada Sociālā dienestā 

7.1. No 2016. gada 1. jūnija līdz 30. 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: 2.477 

7.2. No 2016. gada 1. 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: 2.477 

7.3. No 2016. gada 1. augusta līdz 26. augustam 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: 2.477 

7.4. No 2016. gada 1. jūnija līdz 30. jūnijam dienas centrā „Švarcenieki” izveidot 5 

(piecas) amata vietas: 

nosaukums:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

klasifikatora kods: 9329 09 

darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundu tarifa likme: 2.477 

7.5. No 2016. gada 1. jūlija līdz 28. jūlijam dienas centrā „Švarcenieki” 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: 2.477 

7.6. No 2016. gada 1. augusta līdz 26. augustam centrā „Švarcenieki” 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: 2.477 

7.7. No 2016.gada 1. jūlija līdz 28. jūlijam dienas centrā „Skulte” 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: 2.477 

7.8. No 2016. gada 1. augusta līdz 26. augustam centrā „Skulte” 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: 2.477 

 

8. Mārupes kultūras namā  

8.1. No 2016. gada 1. jūnija līdz 30. 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: 2.477 

 

16. 

Par saistošo noteikumu Nr. 9/2016  

„Par pabalstiem veselīga dzīvesveida profilakses pasākumu veikšanai” precizēšanu  

Ziņo komitejas vadītāja vietnieks A. Kirillovs. 

 

Atklāti balsojot ar   12  balsīm „par” (M.Bojārs, P. Pikše, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, M. Bauda, 

A. Kirillovs, A. Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, E.Jansons, A.Puide), „pret”  nav,  „atturas” 

nav, Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 16 saskaņā ar pielikumu: 

1. Precizēt Mārupes novada domes 2016. gada 27. aprīlī apstiprinātos  saistošos 

noteikumus  

Nr. 9/2016 „Par pabalstiem veselīga dzīvesveida profilakses pasākumu veikšanai”  saskaņā ar 

Pielikumu. 

2.  Precizētus 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  pašvaldības  bezmaksas informatīvajā izdevumā  „Mārupes 

vēstis”. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā  pēc to publicēšana 

 

17. 

Par bērnu un jauniešu nometņu organizēšanu Mārupes novadā 2016.gadā 

Ziņo komitejas vadītāja vietnieks A. Kirillovs. 

 

Atklāti balsojot ar   12  balsīm „par” (M.Bojārs, P. Pikše, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, M. Bauda, 

A. Kirillovs, A. Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, E.Jansons, A.Puide), „pret”  nav,  „atturas” 

nav, Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 17 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „KASKAD -4”, ______, tiesības organizēt 

bērnu nometni „Saules stari”, Mārupes novada Skultes sākumskolas telpās Skultes ielā 25, Skultē no 

2016. gada 1. augusta - 2016. gada 12. augustam. 

2. Piešķirt Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „KASKAD -4”, ______,  pašvaldības 

līdzfinansējumu nometnes organizēšanai 1960,00 EUR apmērā. 

3. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt ar Sabiedrību ar ierobežotu 

atbildību „KASKAD -4”, ______, administratīvo līgumu saskaņā ar Pielikumu Nr.3. 

4. Noteikt Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „KASKAD -4”, ______, nomas maksu par 

Mārupes novada Skultes sākumskolas telpu izmantošanu nometnes „Saules stari” rīkošanai no  2016. 

gada 1. augusta  līdz 2016. gada 12. augustam - 5% apmērā no pašvaldības domes lēmumos noteiktās  

nomas maksas par attiecīgā nekustamā īpašuma lietošanu. 

5. Piešķirt biedrībai „Putnis”, ______, tiesības organizēt bērnu nometni „Krāsu rasola 

mazie gudrinieki” Mārupes pamatskolā, Viskalnu ielā 7, Tīrainē no 2016. gada 8. augusta līdz  2016. 

gada 19. Augustam. 

6. Piešķirt biedrībai „Putnis”, ______, pašvaldības līdzfinansējumu nometnes 

organizēšanai 1960,00 EUR apmērā. 

7. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt ar biedrību „Putnis”, ______, 

administratīvo līgumu saskaņā ar Pielikumu Nr.3. 

8. Noteikt biedrībai „Putnis”, ______, nomas maksu par Mārupes pamatskolas telpu 

izmantošanu nometnes „Krāsu rasola mazie gudrinieki” rīkošanai no 2016. gada 8. augusta līdz  2016. 

gada 19. augustam - 5% apmērā no pašvaldības domes lēmumos noteiktās  nomas maksas par attiecīgā 

nekustamā īpašuma lietošanu. 



9. Piešķirt biedrībai „Latvijas Veselības un sporta asociācija”, ______, tiesības organizēt 

bērnu nometni „Tīraines pienenes” Latvijas Veselības un sporta asociācijas telpās Pakalniņu ielā 4, 

Tīrainē, Mārupes novadā no 2016. gada 1. augusta –2016. gada 12. augustam. 

10. Piešķirt biedrībai „Latvijas Veselības un sporta asociācija”, ______, pašvaldības 

līdzfinansējumu nometnes organizēšanai 1400,00 EUR apmērā. 

11. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt ar biedrību „Latvijas Veselības un 

sporta asociācija”, ______, administratīvo līgumu saskaņā ar Pielikumu Nr.3 

 

18. 

Par  jaunu amata vietu izveidošanu un amata vietu likvidēšanu  

Mārupes pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē „Zeltrīti” 

Ziņo komitejas vadītāja vietnieks A. Kirillovs. 

 

Atklāti balsojot ar   11  balsīm „par” (M.Bojārs, P. Pikše, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, M. Bauda, 

A. Kirillovs, A. Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis,  A.Puide), „pret”  nav,  „atturas” 1 

(E.Jansons), Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 18  saskaņā ar pielikumu: 

1. Ar 2016.gada 1. septembri Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē 

„Zeltrīti”  izveidot vienpadsmit amata vietas pirmsskolas izglītības skolotājs (profesijas kods 2342 01). 

2. Ar 2016. gada 31. augustu Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē 

„Zeltrīti” likvidēt septiņas amata vietas skolotāja palīgs. 

 

19. 

Par 1. klases atvēršanu Mārupes novada Skultes sākumskolā 2016./2017. mācību gadā ar 

vispārējās izglītības programmas apgūšanu latviešu valodā 

Ziņo komitejas vadītāja vietnieks A. Kirillovs. 

 

Atklāti balsojot ar   12  balsīm „par” (M.Bojārs, P. Pikše, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, M. Bauda, 

A. Kirillovs, A. Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, E.Jansons, A.Puide), „pret”  nav,  „atturas” 

nav, Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 19 saskaņā ar pielikumu: 

Saskaņot pamatizglītības pirmā posma (1.- 6. klase) programmas (kods – 11011111) īstenošanu 

Mārupes novada Skultes sākumskolā. 

 

Finanšu komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

 

20.1 

Par grozījumiem Mārupes novada domes 2014. gada 7. novembra saistošajos noteikumos  

Nr. 28/2015 „NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA ATVIEGLOJUMU PIEŠĶIRŠANAS 

KĀRTĪBA MĀRUPĒ”  

Ziņo komitejas vadītājs M.Bojārs.  

 

Atklāti balsojot ar   9  balsīm „par” (M.Bojārs, P. Pikše, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, M. Bauda, 

A. Kirillovs, A. Mihailovs, J.Rušenieks, G.Vācietis,), „pret”  2 (E.Jansons, A.Puide),  „atturas”  1 

(R.Zeltīts), Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 29.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 15/2016  „Grozījumi Mārupes novada domes 2014. gada 

7. novembra saistošajos noteikumos Nr. 28/2014 „NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA 

ATVIEGLOJUMU PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA MĀRUPĒ”, 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  pašvaldības  bezmaksas informatīvajā izdevumā  „Mārupes 

vēstis”.  

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

 

20.2 

Par grozījumiem Mārupes novada domes 2014. gada 7. novembra saistošajos noteikumos  

Nr. 28/2015 „NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA ATVIEGLOJUMU PIEŠĶIRŠANAS 

KĀRTĪBA MĀRUPĒ”  

Ziņo komitejas vadītājs M.Bojārs.  

 

Atklāti balsojot ar   9  balsīm „par” (M.Bojārs, P. Pikše, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, M. Bauda, 

A. Kirillovs, A. Mihailovs, J.Rušenieks, G.Vācietis,), „pret”  nav,   „atturas”  3 (R.Zeltīts, E.Jansons, 

A.Puide), Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 20.2 saskaņā ar pielikumu: 

1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 16/2016 „Grozījumi Mārupes novada domes 2014. gada  

7. novembra saistošajos noteikumos Nr. 28/2014 „NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA 

ATVIEGLOJUMU PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA MĀRUPĒ”, 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  pašvaldības  bezmaksas informatīvajā izdevumā  „Mārupes 

vēstis”.  

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

 

21. 

Par SIA „Sabiedrība Mārupe” iesnieguma izskatīšanu  

Ziņo komitejas vadītājs M.Bojārs.  

 

Atklāti balsojot ar   8 balsīm „par” (M.Bojārs, P. Pikše, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, M. Bauda, 

A. Kirillovs, J.Rušenieks, G.Vācietis),  (A.Mihailovs kā ieinteresētā persona, pamatojoties uz likuma  

„Par pašvaldībām” 37. panta 11. punktu,  balsojumā  par šo lēmumu nepiedalās), „pret”  1 (E.Jansons) 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 21 saskaņā ar pielikumu: 

1. Konceptuāli atzīt, ka nekustamajā īpašumā Mazcenu alejā 37, Jaunmārupē, Mārupes novadā, 

ar kadastra Nr. ______, ietilpstošās vienības: administratīvā ēka (kadastra apzīmējums ______) 514,6 

kv.m. platībā, mehāniskā darbnīca (kadastra apzīmējums ______) 206 kv.m. platībā, darbnīcas ēka 

(kadastra apzīmējums ______) 835,3 kv.m. platībā un zemesgabals 6 476 kv.m. platībā varētu būt 

nepieciešamas pašvaldības funkcijas pildīšanai saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās 

daļas 4. punktu.  

2.                   Izveidot atlīdzības noteikšanas komisiju šādā sastāvā:  

Komisijas priekšsēdētājs:  Ivars Punculis. 

Komisijas locekļi:               Sarmīte Maščinska; 

Laima Levanoviča; 

Pēteris Pikše; 

Jānis Rušenieks. 

3.       Uzdot Atlīdzības noteikšanas komisijai noskaidrot nekustamajā īpašumā Mazcenu alejā 

37, Jaunmārupē, Mārupes novadā, ar kadastra Nr. ______, ietilpstošo vienību administratīvās ēkas 

(kadastra apzīmējums ______) 514,6 kv.m. platībā, mehāniskās darbnīcas (kadastra apzīmējums 

______) 206 kv.m. platībā, darbnīcas ēkas (kadastra apzīmējums ______) 835,3 kv.m. platībā un 

zemesgabala 6 476 kv.m. platībā  

3.1. vērtību, kura varētu būt izmaksāta kā atlīdzība SIA „Sabiedrība Mārupe”, ______, 

nekustamā īpašuma atsavināšanas gadījumā; 



3.2. tehnisko stāvokli ar turpmāku iespēju pašvaldībai prognozēt iespējamās izmaksas pēc 

potenciālas iegādes pirms galīgā lēmuma pieņemšanas.  

4.Par pieņemto lēmumu informēt SIA „Sabiedrība Mārupe”, ______. 

 

22. 

Par Mārupes novada Privatizācijas komisijas sastāva reorganizāciju 

Ziņo komitejas vadītājs M.Bojārs.  

 

Atklāti balsojot ar   12  balsīm „par” (M.Bojārs, P. Pikše, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, M. Bauda, 

A. Kirillovs, A. Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, E.Jansons, A.Puide), „pret”  nav,  „atturas” 

nav, Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 22 saskaņā ar pielikumu: 

Apstiprināt komisijas sastāvu: 

Komisijas priekšsēdētājs - Mārupes novada domes izpilddirektors Ivars Punculis. 

Komisijas locekļi:   Līga Laupere; 

     Alda Bērziņa.  

 

23. 

Par iepirkuma „Ielu un ceļu projektēšana Mārupes novadā”  

organizēšanu un iepirkuma komisijas izveidošanu 

Ziņo komitejas vadītājs M.Bojārs.  

 

Atklāti balsojot ar   12  balsīm „par” (M.Bojārs, P. Pikše, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, M. Bauda, 

A. Kirillovs, A. Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, E.Jansons, A.Puide), „pret”  nav,  „atturas” 

nav, Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 23 saskaņā ar pielikumu: 

1. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram Ivaram Punculim organizēt iepirkumu 

„Ielu un ceļu projektēšana Mārupes novadā”.  

2. Izveidot iepirkumu komisiju  

Komisijas priekšsēdētājs : Ivars Punculis. 

Komisijas locekļi:  Ilze Krēmere; 

Jurijs Korņevs; 

Normunds Kārklis; 

Žanete Salzirne; 

Pēteris Pikše. 

Komisijas sekretāre – Ināra Maļinovska. 

 

 

 

 

 

Vides un komunālo jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

 

24. 

Par saistošo noteikumu „PAR MĀRUPES NOVADA PAŠVALDĪBAS FINANSĒJUMA 

PIEŠĶIRŠANU DZĪVOJAMO MĀJU PIESLĒGŠANAI CENTRALIZĒTAJAI 

KANALIZĀCIJAS SISTĒMAI" apstiprināšanu 

Ziņo komitejas vadītājs J.Rušenieks. 

 

Atklāti balsojot ar   11  balsīm „par” (M.Bojārs, P. Pikše, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, M. Bauda, 

A. Kirillovs, A. Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, A.Puide), „pret”  1  (E.Jansons),  „atturas” 

nav, Mārupes novada dome nolemj: 



 

Pieņemt lēmumu Nr. 24 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 17/2016 „PAR MĀRUPES NOVADA 

PAŠVALDĪBAS FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANU DZĪVOJAMO MĀJU PIESLĒGŠANAI 

CENTRALIZĒTAJAI KANALIZĀCIJAS SISTĒMAI"   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  pašvaldības  bezmaksas informatīvajā izdevumā  „Mārupes 

vēstis” un interneta vietnē www.marupe.lv.  

 

25. 

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

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

Ziņo komitejas vadītājs J.Rušenieks.  

 

Atklāti balsojot ar   9  balsīm „par” (P. Pikše, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, M. Bauda, E.Jansons, 

R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, A.Puide), „pret”  1  (A.Kirillovs)  „atturas” 2 (A.Mihailovs, M.Bojārs), 

Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 25 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt iesniegto saistošo noteikumu projektu Nr.  18/2016  „Grozījumi Mārupes novada 

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

un sabiedrisko kārtību Mārupes novadā”, saskaņā ar Pielikumu. 

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

veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.  

3. Saistošos noteikumus publicēt  pašvaldības  bezmaksas informatīvajā izdevumā  „Mārupes 

vēstis”.  Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā  pēc to publicēšanas.  

 

Domes priekšsēdētāja iesniegtie lēmumprojekti: 

 

26. 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu ______un kadastra apzīmējumu ______ 

atdalīšanu no nekustamā īpašuma Kantora iela ______, kadastra Nr. ______,  

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   11  balsīm „par” (M.Bojārs, P. Pikše, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, M. Bauda, 

A. Kirillovs, A. Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, A.Puide), „pret”  nav,   „atturas”  1 

(E.Jansons), Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 26 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piekrist no nekustamā īpašuma Kantora iela ______, kadastra Nr. ______, atdalīt zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu ______ – ______ha platībā un izveidot kā atsevišķu īpašumu. 

2. Piekrist no nekustamā īpašuma Kantora iela ______, kadastra Nr. ______, atdalīt zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu ______ – ______ha platībā un izveidot kā atsevišķu īpašumu. 

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

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

 

27. 

Par nekustamā īpašuma Penkules iela ______, kadastra Nr. ______, un  

Kurpnieku iela ______, kadastra Nr. ______, zemes ierīcības projekta izstrādi 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   11  balsīm „par” (M.Bojārs, P. Pikše, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, M. Bauda, 

A. Kirillovs, A. Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, A.Puide),  (E.Jansons no sēdes telpas uz 



brīdi izgājis, balsojumā par šo lēmumu nepiedalās), „pret”  nav,   „atturas”  nav, Mārupes novada dome 

nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 27 saskaņā ar pielikumu: 

1. Atcelt 2016. gada 27. aprīļa Mārupes novada domes lēmumu Nr. 4 (sēdes protokols Nr. 4) 

„Par zemes vienības daļas pievienošanu nekustamajam īpašumam Kurpnieku iela ______, kadastra Nr. 

80760031628, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu”. 

2. Kā papildinājumu Mārupes pagasta saimniecību „Kurpnieki”, „Stibes” un „Jaunlauri-1”  

detālplānojumam  uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi, veicot zemes vienību robežu pārkārtošanu 

starp nekustamajiem īpašumiem Penkules iela ______, kadastra Nr. ______, un Kurpnieku iela ______, 

kadastra Nr. ______, apmēram ______ha plātībā. Platību precizēt pie robežu uzmērīšanas. 

3. Projekta grafiskās daļas izstrāde attiecībā uz kartogrāfiskā materiāla pamatni ir veicama pēc 

brīvas izvēles atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011. gada 12. aprīļa noteikumu Nr. 288 

„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 38. punkta nosacījumiem. 

4.Izstrādāto zemes ierīcības projektu saskaņot: 

-ar A/S „Sadales tīkli”, Šmerļa iela 1, Rīga, LV - 1160, tālr.80200403; 

-ar A/S  „Mārupes komunālie pakalpojumi”, Viršu iela 16, Tīraine, Mārupes novads, LV-2167, 

tālr.29242617; 

  - ar A/S „Latvijas gāze”, Vagonu iela 20, Rīga, LV – 1009; 

-ar SIA „Lattelecom”, Kleistu iela 5, Rīga, LV-1067, 67051456; 

- ar SIA „Mērniecības datu centrs”, Sarkandaugavas iela 26 k-8, Rīga, LV-1005, tālr. 67496833; 

5. Zemes ierīcības projekta sadalījuma skici, pirms zemes ierīcības projekta izstrādes, saskaņot 

Mārupes novada Attīstības nodaļā un zemes ierīcības projektu iesniegt novada Domē apstiprināšanai. 

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). 

 

28. 

Par atbalsta piešķiršanu MTB kalnu riteņbraukšanas sacensību organizēšanai Mārupes novada 

administratīvajā teritorijā 2016. gadā dažādu vecumu grupām 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   11  balsīm „par” (M.Bojārs, P. Pikše, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, M. Bauda, 

A. Kirillovs, A. Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, A.Puide),  (E.Jansons no sēdes telpas uz 

brīdi izgājis, balsojumā par šo lēmumu nepiedalās), „pret”  nav,   „atturas”  nav, Mārupes novada dome 

nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 28 saskaņā ar pielikumu: 

 1. Piešķirt SIA „Alpha Baltic Sport”, ______, pašvaldības atbalstu 24 975,00 EUR (divdesmit 

četri tūkstoši deviņi simti septiņdesmit pieci euro, 00 centi) apmērā MTB kalnu riteņbraukšanas 

sacensību organizēšanai Mārupes novada administratīvajā teritorijā 2016. gada 10. septembrī dažādu 

vecumu grupām. 

2. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram Ivaram Punculim slēgt ar SIA „Alpha Baltic 

Sport”, ______, administratīvo līgumu par piešķirtā atbalsta izlietošanas kārtību atbilstoši Saistošo 

noteikumu 21. un 22. punktam.  

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

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

 

29. 

Par finansiālu atbalstu sportistei M.- E.R. 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 



Atklāti balsojot ar   11  balsīm „par” (M.Bojārs, P. Pikše, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, M. Bauda, 

A. Kirillovs, A. Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, A.Puide),  (E.Jansons no sēdes telpas uz 

brīdi izgājis, balsojumā par šo lēmumu nepiedalās), „pret”  nav,   „atturas”  nav, Mārupes novada dome 

nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 29 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt M.-E.R., personas kods _________, finansiālu atbalstu EUR 300.00 apmērā, lai daļēji 

segtu izdevumus, kas saistīti ar sportistes dalību ūdensslēpošanas sacensībās un treniņnometnēs.  

2.Izdevumus segt no sportam paredzētā budžeta. 

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

M.E.- R., personas kods ________, likumisko pārstāvi – tēvu G.R., personas kods ________, un 

biedrību „Ūdens slēpošanas klubs „Priedaine””, ________. 

4.Pēc administratīvā līguma noslēgšanas finansiālo atbalstu pārskaitīt biedrībai „Ūdens 

slēpošanas klubs „Priedaine””, ________, uz attiecīga rēķina pamata. 

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

rajona tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

30. 

Par finansiālu atbalstu sportistam G.R. 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   11  balsīm „par” (M.Bojārs, P. Pikše, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, M. Bauda, 

A. Kirillovs, A. Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, A.Puide),  (E.Jansons no sēdes telpas uz 

brīdi izgājis, balsojumā par šo lēmumu nepiedalās), „pret”  nav,   „atturas”  nav, Mārupes novada dome 

nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 30 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt G.R., personas kods ________, finansiālu atbalstu EUR 300.00 apmērā, lai daļēji 

segtu izdevumus, kas saistīti ar dalību ūdensslēpošanas sacensībās un treniņnometnēs.  

2.Izdevumus segt no sportam paredzētā budžeta. 

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

G.R., personas kods ________, un biedrību „Ūdens slēpošanas klubs „Priedaine””, ________. 

4.Pēc administratīvā līguma noslēgšanas finansiālo atbalstu pārskaitīt biedrībai „Ūdens 

slēpošanas klubs „Priedaine””, ________, uz attiecīga rēķina pamata. 

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

tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

31. 

Par finansiālu atbalstu sportistam E.E. 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   11  balsīm „par” (M.Bojārs, P. Pikše, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, M. Bauda, 

A. Kirillovs, A. Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, A.Puide),  (E.Jansons no sēdes telpas uz 

brīdi izgājis, balsojumā par šo lēmumu nepiedalās),  „pret”  nav,   „atturas”  nav, Mārupes novada dome 

nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 31 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt E.E., personas kods ________, finansiālu atbalstu 464,50 EUR  apmērā, lai daļēji 

segtu ceļa izdevumus, kas saistīti ar dalību starptautiskajā hokeja turnīrā CCM World Invitational  

Pekinā, Ķīnā, no 2016. gada 31. jūlija līdz 1.augustam, komandas „Prizma/Pārdaugava 6” sastāvā. 

2. Izdevumus segt no sportam paredzētā budžeta. 

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

E.E., personas kods ________, likumisko pārstāvi (māti) I.Ž., personas kods ________, un SIA 

„Pegasus International”, ________. 



4. Pēc administratīvā līguma noslēgšanas finansiālo atbalstu pārskaitīt SIA „Pegasus 

International”, ________, uz attiecīgā rēķina pamata. 

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

rajona tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

32. 

Par finansiālu atbalstu sportistam M.D. 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   11  balsīm „par” (M.Bojārs, P. Pikše, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, M. Bauda, 

A. Kirillovs, A. Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, A.Puide),  (E.Jansons no sēdes telpas uz 

brīdi izgājis, balsojumā par šo lēmumu nepiedalās),  „pret”  nav,   „atturas”  nav, Mārupes novada dome 

nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 32 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt M.D., personas kods _______, finansiālu atbalstu 464,50 EUR  apmērā, lai daļēji segtu 

ceļa izdevumus, kas saistīti ar dalību starptautiskajā hokeja turnīrā CCM World Invitational  Pekinā, 

Ķīnā,  no 2016. gada 31. jūlija līdz 1. augustam, hokeja komandas „Prizma/Pārdaugava 6” sastāvā. 

2. Izdevumus segt no sportam paredzētā budžeta. 

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

personas kods _______, likumisko pārstāvi (māti) D.D., personas kods _______, un SIA „Pegasus 

International”, _______ 

4. Pēc administratīvā līguma noslēgšanas finansiālo atbalstu pārskaitīt SIA „Pegasus 

International”, _______, uz attiecīgā rēķina pamata.  

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

tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

33. 

Par finansiālu atbalstu sportistam L.K. 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   11  balsīm „par” (M.Bojārs, P. Pikše, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, M. Bauda, 

A. Kirillovs, A. Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, A.Puide),  (E.Jansons no sēdes telpas uz 

brīdi izgājis, balsojumā par šo lēmumu nepiedalās),  „pret”  nav,   „atturas”  nav, Mārupes novada dome 

nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 33 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt L.K., personas kods _______, finansiālu atbalstu 464,50 EUR  apmērā, lai daļēji 

segtu ceļa izdevumus, kas saistīti ar dalību starptautiskajā hokeja turnīrā CCM World Invitational  

Pekinā, Ķīnā,  no 2016.gada 31.jūlija līdz 1.augustam, hokeja komandas „Prizma/Pārdaugava 6” sastāvā. 

2. Izdevumus segt no sportam paredzētā budžeta. 

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

personas kods _______, likumisko pārstāvi (tēvu) R.K., personas kods _______, un SIA  „Pegasus 

International”, _______. 

4. Pēc administratīvā līguma noslēgšanas finansiālo atbalstu pārskaitīt SIA „Pegasus 

International”, _______, uz attiecīgā rēķina pamata.  

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

rajona tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

34. 

Par Vides un komunālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja J.Rušenieka iesnieguma izskatīšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 



Atklāti balsojot ar   10  balsīm „par” (M.Bojārs, P. Pikše, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, M. Bauda, 

A. Kirillovs, A. Mihailovs, R.Zeltīts, G.Vācietis, A.Puide), (J.Rušenieks pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām 37. panta 11. punktu, kā ieinteresētā persona, balsojumā par šo lēmumu nepiedalās),  

(E.Jansons no sēdes telpas uz brīdi izgājis, balsojumā par šo lēmumu nepiedalās), „pret”  nav,   „atturas”  

nav, Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 34 saskaņā ar pielikumu: 

1.Mārupes novada domes Vides un komunālo jautājumu komitejas priekšsēdētājam Jānim 

Rušeniekam piešķirt ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu  no 2016. gada 27. maija divas nedēļas, t.i. līdz 

2016.gada 9.jūnijam, par nostrādāto laika periodu no 2015. gada 20. jūnija līdz 2016. gada 19. jūnijam. 

2.Aizejot ikgadējā atvaļinājumā Vides un komunālo jautājumu komitejas priekšsēdētājam 

Jānim Rušeniekam izmaksāt vienreizēju pabalstu 50% apmērā no Vides un komunālo jautājumu 

komitejas priekšsēdētāja mēnešalgas. 

 

35.1 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu,  

adreses  piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   11  balsīm „par” (M.Bojārs, P. Pikše, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, M. Bauda, 

A. Kirillovs, A. Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, A.Puide),  (E.Jansons no sēdes telpas uz 

brīdi izgājis, balsojumā par šo lēmumu nepiedalās),  „pret”  nav,   „atturas”  nav, Mārupes novada dome 

nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 35.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt nekustamajam īpašumam Mežvidu iela _______, kadastra Nr. _______,  zemes 

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

2. Piešķirt zemesgabalam „Nr.1” – _______ha platībā, adresi „Mežvidi D”, Mārupes novads. 

3.  Noteikt zemesgabalam „Nr.1”  - _______ha platībā, zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

4. Paliekošajam zemesgabalam „Nr.2” – _______ha platībā mainīt adresi no Mežvidu iela 

_______ uz „Mežvidi E”, Mārupes novads. 

5. Noteikt zemesgabalam „Nr.2”  - _______ha platībā, zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

6. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

35.2 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu,  

adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   11  balsīm „par” (M.Bojārs, P. Pikše, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, M. Bauda, 

A. Kirillovs, A. Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, A.Puide),  (E.Jansons no sēdes telpas uz 

brīdi izgājis, balsojumā par šo lēmumu nepiedalās), „pret”  nav,   „atturas”  nav, Mārupes novada dome 

nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 35.2 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt nekustamajam īpašumam Upesgrīvas iela _______, kadastra Nr. _______,  zemes 

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

2. Piešķirt zemesgabalam „Nr.2” – _______ha platībā, adresi Upesgrīvas iela _______, Mārupe, 

Mārupes novads. 



3.  Noteikt zemesgabalam „Nr.2”  - _______ha platībā, zemes lietošanas mērķi – individuālo 

dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). 

4. Piešķirt zemesgabalam „Nr.3” – _______ha platībā, adresi Upesgrīvas iela _______, Mārupe, 

Mārupes novads. 

5.  Noteikt zemesgabalam „Nr.3”  - _______ha platībā, zemes lietošanas mērķi – individuālo 

dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). 

6. Piešķirt zemesgabalam „Nr.4” – _______ha platībā, nosaukumu Upesgrīvas iela, Mārupe, 

Mārupes novads. 

7.  Noteikt zemesgabalam „Nr.4”  - _______ha platībā, zemes lietošanas mērķi – Zeme 

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

8. Paliekošajam zemesgabalam „Nr.1” – _______ha platībā un t. sk. ēkām, atstāt spēkā esošo 

adresi Upesgrīvas iela _______, Mārupe, Mārupes novads. 

9. Mainīt zemesgabalam „Nr.1”  - _______ha platībā, zemes lietošanas mērķi uz individuālo 

dzīvojamo māju apbūvi (kods 0601). 

10. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

35.3 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu,  

adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   11  balsīm „par” (M.Bojārs, P. Pikše, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, M. Bauda, 

A. Kirillovs, A. Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, A.Puide),  (E.Jansons no sēdes telpas uz 

brīdi izgājis, balsojumā par šo lēmumu nepiedalās), „pret”  nav,   „atturas”  nav, Mārupes novada dome 

nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 35.3 saskaņā ar pielikumu: 

 1. Apstiprināt nekustamajam īpašumam „Mētras”, kadastra Nr. _______, 1.zemes vienībai  

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

dabā). 

2. Piešķirt zemesgabalam „Nr.2” – _______ha platībā, adresi „Mētras-1A”, Mārupes novads. 

3.  Noteikt zemesgabalam „Nr.2”  - _______ha platībā, zemes lietošanas mērķi – valsts 

aizsardzības nozīmes objektu, drošības, policijas, ugunsdzēsības un glābšanas, robežsardzes un soda 

izciešanas iestāžu apbūve (kods 0906)   

4. Paliekošajam zemesgabalam „Nr.1” –_______ha platībā atstāt spēkā esošo adresi „Mētras”, 

Mārupes novads. 

5. Noteikt zemesgabalam „Nr.1”  - _______ha platībā, zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

6. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

36. 

Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību izbraukuma tirdzniecībā Mārupes novadā 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   10  balsīm „par” (M.Bojārs, P. Pikše, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, M. Bauda, 

A. Kirillovs, A. Mihailovs,  J.Rušenieks, G.Vācietis, A.Puide),  (E.Jansons no sēdes telpas uz brīdi 

izgājis, balsojumā par šo lēmumu nepiedalās),  „pret”  nav,   „atturas”  1 (R.Zeltīts), Mārupes novada 

dome nolemj: 

 



Pieņemt lēmumu Nr. 36 saskaņā ar pielikumu: 

 1. Uzdot izpilddirektoram izsniegt atļaujas alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai 

izbraukuma tirdzniecībā Mārupes novada domes organizētajā Līgo vakarā 2016. gada 23. un 24. jūnijā. 

 2. Noteikt šādu alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības produkciju – izlejamais alus, 

izlejamais sidrs, kuros maksimāli pieļaujamais absolūtā spirta daudzums nedrīkst pārsniegt 10 

tilpumprocentus. 

 

37. 

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Plieņciema iela _______, 

Mārupe, Mārupes novads (kadastra Nr. _______) 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs/attīstības komitejas vadītājs P.Pikše/juridiskās nodaļas vadītāja 

G.Sušiņina. 

 

Atklāti balsojot ar   11  balsīm „par” (M.Bojārs, P. Pikše, E.Jansons, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, 

M. Bauda, A. Kirillovs, A. Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis),  „pret”  nav,   „atturas”  1 

(A.Puide), Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 37 saskaņā ar pielikumu: 

1. Uzsākt detālplānojuma izstrādi pievienojuma izveidei pie valsts autoceļa nekustamā īpašuma 

Plieņciema iela _______, Mārupe, Mārupes novads, kadastra Nr. _______, teritorijā.  

2. Apstiprināt detālplānojuma izstrādes darba uzdevumu Nr. 2016/5, nosakot detālplānojuma 

teritoriju nekustamā īpašuma Plieņciema iela _______, Mārupe, Mārupes novads, kadastra Nr. _______, 

robežās.  

3. Pēc nosacījumu detālplānojuma izstrādei saņemšanas no VAS „Latvijas Valsts ceļi” izvērtēt 

nepieciešamību veikt grozījumus darba uzdevumā vai apturēt detālplānojuma izstrādi. 

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

5. Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt līgumu ar nekustamā īpašuma Plieņciema iela 

_______, Mārupe, Mārupes novads, kadastra Nr. _______, īpašnieku  SIA „PICHE”, _______, saskaņā 

ar šī lēmuma pielikumu. Pirms līguma slēgšanas atkārtoti  iepazīstināt  SIA „PICHE”, _______, ar 

visiem dokumentiem, kuri ir Mārupes novada pašvaldības rīcībā saistībā ar izstrādājamo 

detālplānojumu. 

6. Visus izdevumus, kas saistīti ar detālplānojuma izstrādi, segt detālplānojuma ierosinātājam.  

7. Uzdot Mārupes novada teritorijas plānotājai pieņemto lēmumu nosūtīt nekustamā īpašuma 

Plieņciema iela _______ (kadastra Nr. _______) īpašniekam. 

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

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

 

Ar sēdes vadītāja atļauju domes sēdi atstāj deputāts E.Jansons,  

turpmākajā balsojumā nepiedalās. 

 

38. 

Par nekustamā īpašuma „Bērziņi”,  

kadastra Nr. _______, zemes ierīcības projekta izstrādi 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  11 balsīm „par” (M.Bojārs, P. Pikše, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, M. 

Bauda, A. Kirillovs, A. Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, A.Puide),  (E.Jansons ar sēdes 

vadītāja atļauju domes sēdi atstājis, balsojumā nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  nav, Mārupes 

novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 38 saskaņā ar pielikumu: 

1. Kā papildinājumu Mārupes pagasta saimniecību „Jaunbērziņi” un „Bērziņi”  

detālplānojumam  uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi, izdalot Lielo ielu un Krēsliņu ielu, kā 

atsevišķu zemes vienību, platību precizējot pie robežu uzmērīšanas. 



2. Projekta grafiskās daļas izstrāde attiecībā uz kartogrāfiskā materiāla pamatni ir veicama pēc 

brīvas izvēles atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011. gada 12. aprīļa noteikumu Nr. 288 

„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 38. punkta nosacījumiem. 

3.Izstrādāto zemes ierīcības projektu saskaņot: 

-ar A/S „Sadales tīkli”, Šmerļa iela 1, Rīga, LV - 1160, tālr.80200403; 

-ar A/S  „Mārupes komunālie pakalpojumi”, Viršu iela 16, Tīraine, Mārupes novads, LV-2167, 

tālr.29242617; 

  - ar A/S „Latvijas gāze”, Vagonu iela 20, Rīga, LV – 1009; 

-ar SIA „Lattelecom”, Kleistu iela 5, Rīga, LV-1067, 67051456; 

- ar SIA „Mērniecības datu centrs”, Sarkandaugavas iela 26 k-8, Rīga, LV-1005, tālr. 67496833; 

4.Zemes ierīcības projekta sadalījuma skici, pirms zemes ierīcības projekta izstrādes, saskaņot 

Mārupes novada Attīstības nodaļā un zemes ierīcības projektu iesniegt novada Domē apstiprināšanai. 

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). 

 

39. 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu _______tdalīšanu no nekustamā īpašuma „Lapsas”, 

kadastra Nr. _______, un pievienošanu nekustamajam īpašumam  C-13 Stīpnieku ceļš  - Alpi - 

Dzirnieki, kadastra Nr. _______ 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  11 balsīm „par” (M.Bojārs, P. Pikše, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, M. 

Bauda, A. Kirillovs, A. Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, A.Puide),  (E.Jansons ar sēdes 

vadītāja atļauju domes sēdi atstājis, balsojumā nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  nav, Mārupes 

novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 39 saskaņā ar pielikumu: 

1.Atdalīt no nekustamā īpašuma „Lapsas”, kadastra Nr. _______, zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu _______,  _______ha platībā, un iekļaut nekustamā īpašuma C-13 Stīpnieku ceļš  - Alpi - 

Dzirnieki, kadastra Nr. _______ īpašuma sastāvā. 

2.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

40. 

Par Pašvaldības vajadzībām potenciāli nepieciešamu nekustamo īpašumu vērtēšanas komisijas 

izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  11 balsīm „par” (M.Bojārs, P. Pikše, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, M. 

Bauda, A. Kirillovs, A. Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, A.Puide),  (E.Jansons ar sēdes 

vadītāja atļauju domes sēdi atstājis, balsojumā nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  nav, Mārupes 

novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 40 saskaņā ar pielikumu: 

1. Izveidot Pašvaldības vajadzībām potenciāli nepieciešamu nekustamo īpašumu vērtēšanas 

komisiju šādā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētājs – Mārupes novada domes izpilddirektors I. Punculis; 

 

Komisijas locekļi: 

Mārupes novada Domes Attīstības komitejas priekšsēdētājs P.Pikše; 



Mārupes novada Domes Vides un komunālo  jautājumu komitejas priekšsēdētājs J.Rušenieks; 

Mārupes novada Domes Attīstības nodaļas vadītājas palīgs J.Kursiša; 

Mārupes novada Domes juriste S.Maščinska; 

Mārupes novada Domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja L.Levanoviča.  

2. Apstiprināt Pašvaldības vajadzībām potenciāli nepieciešamu nekustamo īpašumu vērtēšanas 

komisijas nolikumu saskaņā ar pielikumu. 

 

41. 

Par finansiālo atbalstu meiteņu korim „Skaņa” 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  9 balsīm „par” (M.Bojārs, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, M. Bauda, A. 

Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, A.Puide), (A.Kirillovs no sēdes telpas uz brīdi izgājis, 

balsojumā par šo lēmumu nepiedalās),  (E.Jansons ar sēdes vadītāja atļauju domes sēdi atstājis, 

balsojumā nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  1 (P.Pikše),  Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 41 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt meiteņu korim „Skaņa” finansiālu atbalstu 11098,36 EUR apmērā, lai segtu 

izdevumus, kas saistīti ar kolektīva dalību koncertceļojumā uz Itāliju no 2016. gada 11. oktobra līdz 

2016. gada 19. oktobrim,  saskaņā ar izdevumu aprēķinu tāmi, paredzot ka tiek līdzfinansēti ceļa 

izdevumi, daļēji līdzfinansēta dalības maksa, dzīvošanas izdevumi un piedalīšanās izdevumi.  

2. Izdevumus segt no kultūrai paredzētā budžeta. 

3. Minēto finansējumu pārskaitīt  biedrībai „Sonante 2”, _______, pēc attiecīgā rēķina 

saņemšanas. 

4. Biedrībai „Sonante 2”, _______, nodrošināt saņemtā finansiālā atbalsta izlietojumu 

atbilstoši piešķiršanas mērķim, ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc pasākuma norises iesniedzot Mārupes 

novada Domei atskaiti par līdzekļu izlietošanu. Finansiālo līdzekļu neizlietošanas un/vai nepienācīgās 

izlietošanas (neatbilstoši piešķiršanas mērķim) gadījumā nekavējoties ieskaitīt Mārupes novada 

pašvaldības gadījumā budžetā. 

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

rajona tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

 

 

42. 

Par Mārupes novada Stratēģiskās attīstības plānošanas darba grupas nolikuma apstiprināšanu 

Ziņo domes  priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  10 balsīm „par” (M.Bojārs, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, M. Bauda, A. 

Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, P.Pikše, A.Puide), (A.Kirillovs no sēdes telpas uz brīdi 

izgājis, balsojumā par šo lēmumu nepiedalās),  (E.Jansons ar sēdes vadītāja atļauju domes sēdi atstājis, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 42.saskaņā ar pielikumu: 

Apstiprināt Mārupes novada Stratēģiskās attīstības plānošanas darba grupas nolikumu saskaņā 

ar pielikumu Nr.1. 

 

43. 

Par sadarbības līguma noslēgšanu ar SIA „Golf Estate International” 

Ziņo  domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  10 balsīm „par” (M.Bojārs, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, M. Bauda, A. 

Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, P.Pikše, A.Puide), (A.Kirillovs no sēdes telpas uz brīdi 



izgājis, balsojumā par šo lēmumu nepiedalās),  (E.Jansons ar sēdes vadītāja atļauju domes sēdi atstājis, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 43 saskaņā ar pielikumu: 

1. Noslēgt sadarbības līgumu ar  SIA „Golf Estate International”, _______,  saskaņā ar 

pielikumu Nr.1. 

2. Uzdot Mārupes novada domes priekšsēdētāja Mārtiņam Bojāram parakstīt līgumu 

sagatavotajā redakcijā.  

 

 

44. 

Par nekustamā īpašuma   „Ziedoņi – 1”, kadastra Nr. _______,  

pieņemšanu dāvinājumā 

Ziņo domes  priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  11 balsīm „par” (M.Bojārs, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, M. Bauda, A. 

Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, P.Pikše, A.Puide, A.Kirillovs),  (E.Jansons ar sēdes 

vadītāja atļauju domes sēdi atstājis, balsojumā nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  nav,   Mārupes 

novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 44 saskaņā ar pielikumu: 

1. Pieņemt dāvinājumā no Dz.K., personas kods _______, nekustamo īpašumu  „Ziedoņi 

– 1”, kadastra Nr.  _______, kurš  sastāv no divām zemes vienībām – kadastra Nr. _______, _______ha 

platībā, un kadastra Nr.. _______, _______ha platībā. 

2. Uzdot Mārupes novada domes priekšsēdētājam Mārtiņam Bojāram slēgt ar Dz.K., 

personas kods _______, dāvinājuma līgumu saskaņā ar pielikumu.  

3. Uzdot Mārupes novada domes grāmatvedībai veikt maksājumus, kas radīsies saistībā 

ar  nekustamā īpašuma „Ziedoņi – 1”, kadastra Nr. _______, pieņemšanu dāvinājumā. 

 

45. 

Par nekustamā īpašuma   „Jaunvītoli – 1”,  

kadastra Nr. _______, pieņemšanu dāvinājumā 

Ziņo domes  priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  11 balsīm „par” (M.Bojārs, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, M. Bauda, A. 

Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, P.Pikše, A.Puide, A.Kirillovs),  (E.Jansons ar sēdes 

vadītāja atļauju domes sēdi atstājis, balsojumā nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  nav,   Mārupes 

novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 45 saskaņā ar pielikumu: 

1. Pieņemt dāvinājumā no  Dz.K., personas kods _______, nekustamo īpašumu  „Jaunvītoli – 

1”, kadastra Nr. _______, _______ha platībā.  

2. Uzdot Mārupes novada domes priekšsēdētājam Mārtiņam Bojāram slēgt ar Dz.K., personas 

kods _______, dāvinājuma līgumu saskaņā ar pielikumu.  

3. Uzdot Mārupes novada domes Finanšu un  grāmatvedības nodaļai veikt maksājumus, kas 

radīsies saistībā ar  nekustamā īpašuma „Jaunvītoli – 1”, kadastra Nr. _______,    pieņemšanu 

dāvinājumā. 

 

46. 

Par Mārupes kausa izcīņas sacensību organizēšanu Mini – motokrosā Mārupes novada 

administratīvajā teritorijā 2016. gadā dažādu vecumu grupām 

Ziņo domes  priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 



Atklāti balsojot ar  11 balsīm „par” (M.Bojārs, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, M. Bauda, A. 

Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, P.Pikše, A.Puide, A.Kirillovs),  (E.Jansons ar sēdes 

vadītāja atļauju domes sēdi atstājis, balsojumā nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  nav,   Mārupes 

novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 46  saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt biedrībai „Mārupes Auto Moto klubs „Bieriņi””, _______, pašvaldības atbalstu 

6 000,00 EUR (seši tūkstoši euro 00 centi) apmērā Mārupes kausa izcīņas sacensību organizēšanai Mini 

– motokrosā Mārupes novada administratīvajā teritorijā 2016. gadā dažādu vecumu grupām. 

2. Uzdot Mārupes novada Domes izpilddirektoram Ivaram Punculim slēgt ar biedrību „Mārupes 

Auto Moto klubs „Bieriņi””, _______, administratīvo līgumu par piešķirtā atbalsta izlietošanas kārtību 

atbilstoši Saistošo noteikumu 21.un 22.punktam.  

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

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

 

47. 

Par 2016.gada 27.aprīļa saistošo noteikumu  Nr. 11/2016  

„Mārupes novada pašvaldības nolikums” precizēšanu 

Ziņo domes  priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  11 balsīm „par” (M.Bojārs, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, M. Bauda, A. 

Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, P.Pikše, A.Puide, A.Kirillovs),  (E.Jansons ar sēdes 

vadītāja atļauju domes sēdi atstājis, balsojumā nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  nav,   Mārupes 

novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 47 saskaņā ar pielikumu: 

1. Precizēt Mārupes novada domes 2016.gada 27.aprīlī apstiprinātos  saistošos 

noteikumus Nr. 11/2016 „Mārupes novada pašvaldības nolikums”,  saskaņā ar Pielikumu, veicot šādas 

korekcijas:  

1.1.  17.1. punktu izteikt šādā redakcijā: 

17.1. Mārupes novada informatīvo izdevumu „Mārupes Vēstis”, kurš tiek izdots saskaņā ar 

nolikumu;  

 

1.2. Aiz noteikumu nodaļu numerācijas ielikt punktu.  

 

1.3.  Izteikt noteikumu 37.punktu šādā redakcijā: 

37. Komiteju sēdes ir atklātas. Tajās var piedalīties ikviens deputāts. Komitejām un tās 

priekšsēdētājam ir tiesības uz sēdi uzaicināt speciālistus, kuriem ir padomdevēja tiesības. Komitejas var 

noturēt kopīgas sēdes, ja tām ir jāizskata jautājumi, kas skar vairāku komiteju kompetenci. Komiteju 

priekšsēdētāji vienojas, kurš no viņiem vadīs kopīgo sēdi. Kopīgā vairāku komiteju sēde var notikt, ja 

tajā piedalās vairāk nekā puse no katras komitejas locekļiem. Lēmumu pieņem ar klātesošo komiteju 

locekļu balsu vairākumu. Ja balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir tās komitejas priekšsēdētāja balss, kurš 

vada kopīgo sēdi.  

 

1.4.  Izteikt noteikumu 95.punktu šādā redakcijā:   

95. Pašvaldība pārvalda, lieto savu īpašumu un rīkojas ar to normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

Finanšu līdzekļus izlieto atbilstoši apstiprinātajiem Pašvaldības budžeta noteikumiem.  

 

1.5. Izteikt noteikumu  107. punktu šādā redakcijā: 

107. Ikvienai personai ir tiesības iepazīties ar pašvaldības pieņemtajiem lēmumiem, 

noslēgtajiem līgumiem un domes sēžu protokoliem, iesniedzot domes priekšsēdētājam adresētu 

pieprasījumu, norādot konkrēti ar kādu dokumentu persona vēlas iepazīties. 

 

1.6.  Izteikt noteikumu XIV nodaļas nosaukumu šādā redakcijā: 

XIV. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMS  



 

2.   Precizētus 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  pašvaldības  bezmaksas informatīvajā izdevumā  

„Mārupes vēstis”. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā  pēc to publicēšana. 

4.Lēmums sēdes protokola pielikumā uz vienas lpp. (pielikums Nr. 47). 

 

Ziņo: 

Administrācijas vadītājs Kristaps Ločs  un  izpilddirektors Ivars Punculis par izpildītajiem darbiem 

2016. gada I. ceturksnī. 

 

 

Domes sēde tiek pasludināta par slēgtu plkst.18.00 

 

 

Domes priekšsēdētājs     /paraksts/    Mārtiņš Bojārs   

 

 

Novada pašvaldības administrācijas  

kancelejas pārzine    /paraksts/      Ilona Eglīte 

 

 

Domes sēdes protokols  tiek parakstīts  

2016. gada  31. maijā 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


