
1 
 

 

 
SĒDES PROTOKOLS 

Mārupē 

 

2016. gada  26. oktobrī  Nr. 14 

 

Domes sēde  tiek  

sasaukta plkst. 15.00 

 

Domes sēdi vada -  

Domes priekšsēdētāja vietniece  Līga Kadiģe. 

 

Domes sēdē piedalās deputāti: Normunds Orleāns, Aleksandrs Mihailovs, Maija Bauda, Andris 

Puide, Pēteris Pikše, Ira Dūduma, Edgars Jansons, Renārs Freibergs. 

 

Domes sēdē nepiedalās deputāti:  

Mārtiņš Bojārs  atvaļinājumā, 

Jānis Lagzdkalns, Jānis Rušenieks, Gatis Vācietis komandējumā,  

Raivis Zeltīts personīgu apsvērumu dēļ,  

Andrejs  Kirillovs  - slimības dēļ.  

 

Domes sēdē piedalās sekojoši darbinieki: 

Juridiskās nodaļas vadītāja  Gaļina Sušiņina, 

Sabiedrisko attiecību speciāliste Uva Bērziņa, 

Attīstības nodaļas vadītāja Ilze Krēmere, 

Attīstības nodaļas teritorijas plānotāja Dace Žīgure,  

Administrācijas vadītājs Kristaps Ločs, 

Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Laima Levanoviča, 

Izpilddirektors Ivars Punculis.  

 

SIA „Latectus” pilnvarotās personas Evija Kliedere un Mārtiņš Roštoks –  

jautājumā par Dzirnieku ielu 40, Mārupē. 

 

Domes sēdi protokolē:   

Administrācijas kancelejas pārzine Ilona Eglīte. 

 

Darba kārtība 

Attīstības komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

1. Par zemes lietošanas mērķa maiņu. 

2. Par detālplānojumā nekustamiem īpašumiem „Salmiņi”, „Zaļozoli-1”, „Zaļozoli-2”, 

Daibes iela 47, „Ceļtekas”, „Eži”, „Rēķi”, „Granīti”, „Lāčudruvas”, „Zaļozoli”, Alekši” un Lielā 

iela 2, Mārupes novads, grozījumu izstrādes uzsākšanu nekustamo īpašumu „Salmiņi”, 

„Zaļozoli-1”, „Zaļozoli-2”, Daibes iela 47, „Ceļtekas”, „Eži”, Lielā iela 4, „Granīti”, 

„Lāčudruvas”, „Zaļozoli”, „Alekši”, Lielā iela 2 un I-28 Kalmju iela teritorijā. 

3. Par nekustamā  īpašuma „Saulgoži” (kadastra Nr. ______)  1. zemes vienības 

detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai 

4. Par zemesgabala iegūšanu īpašumā. 
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5. Par SIA „Inotex” apstrīdēšanas iesnieguma izskatīšanu. 

6. Par vienotajiem nosacījumiem detālplānojumu īstenošanai, kas ietverami 

Administratīvā līguma projektā. 

7. Par zemes gabala, kas atrodas „Purvzīles”, Mārupē, Mārupes novadā, _____ha platībā, 

atsavināšanu sabiedrības vajadzībām. 

8. Par nekustamā īpašuma Dzirnieku ielā 40, Mārupē, Mārupes novadā, ar kadastra Nr. 

_____, daļas, _____ha platībā, atsavināšanu sabiedrības vajadzībām. 

9. Par Mārupes novada domes 2016. gada 29. jūnija lēmuma Nr. 24 (protokols Nr. 7) 

atcelšanu. 

10. Par Mārupes novada domes 2016. gada 29. jūnija lēmuma Nr. 25 (protokols Nr. 7) 

atcelšanu. 

 

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

11. Par finansiālu atbalstu sportistam. 

12. Par G.B. izslēgšanu no palīdzības reģistra.  

13. Par grozījumiem Mārupes novada domes 2013. gada 29. maija saistošajos noteikumos 

Nr. 7/2013 „Par Mārupes novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā”. 

14. Par Mārupes novada Skultes sākumskolas nolikuma apstiprināšanu. 

 

Vides un komunālo jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

15. Par saistošo noteikumu Nr. 28/2016 „Par kārtību, kādā tiek organizēti centralizētie 

ūdenssaimniecības pakalpojumi Mārupes novadā” precizēšanu. 

16. Par Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju 

pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai. 

 

Finanšu komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

17. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma 

naudas  dzēšanu (3 gab.). 

18. Par  Mārupes novada domes amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma 

apstiprināšanu. 

19. Par iepirkuma „Projekta „Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras 

attīstība Mārupes novadā” realizācija” organizēšanu un iepirkuma komisijas izveidošanu 

20. Par izsoles rīkošanu par tiesībām nomāt pašvaldības telpas Amatas ielā 14, Mārupē, 

veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai Mārupes novada pašvaldības administratīvajā 

teritorijā. 

21. Par amata vietas likvidēšanu un jaunas amata vietas izveidošanu Mārupes novada 

Pašvaldības īpašumu pārvaldē. 

22. Par nomas maksas cenrāža apstiprināšanu pārtikas automātu uzstādīšanai. 

23. Par nekustamā īpašuma „Zaraiņi”, ar kadastra Nr. _____, Mārupē, Mārupes novadā, 

_____m2 platībā, atsavināšanu sabiedrības vajadzībām. 

 

Domes priekšsēdētāja vietnieces iesniegtie lēmumprojekti: 

24. Par 2015. gada 27. maija Mārupes novada domes lēmuma Nr. 9 (sēdes protokols Nr. 8) 

„Par valsts vietējā autoceļa V-19 Pievedceļš Mārupes darbu vadītāja iecirknim posma km 0,0 -

3,5 pārņemšanu bez atlīdzības Mārupes novada pašvaldības īpašumā” precizēšanu. 

25. Par 2015.  gada 27. maija Mārupes novada domes lēmuma Nr. 10 (sēdes protokols  Nr. 8) 

„Par valsts vietējā autoceļa V-22 Bašēni – Mežgaļi posma km 0,0-1,6 pārņemšanu bez atlīdzības 

Mārupes novada pašvaldības īpašumā” precizēšanu. 

26. Par 2015. gada 27. maija Mārupes novada domes lēmuma Nr. 11 (sēdes protokols Nr. 8) 

„Par valsts autoceļa P-132 Rīga  - Jaunmārupe posma km 9,92 - 10,944 pārņemšanu bez 

atlīdzības Mārupes novada pašvaldības īpašumā” precizēšanu. 

27. Par nekustamā īpašuma „Apinīši”, kadastra Nr. _____, Mārupē, Mārupes novadā, daļas, 

_____ m2 platībā, atsavināšanu sabiedrības vajadzībām. 

28. Par amata vietas likvidēšanu un jaunas amata vietas izveidošanu Mārupes novada 

pašvaldības administrācijā. 
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29. Par zemes lietošanas mērķa maiņu (2 gab.). 

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

31. Par lēmumprojekta „Par Mārupes novada pašvaldības apbalvojumu dibināšanu un 

nolikuma „Par Mārupes novada pašvaldības apbalvojumiem” apstiprināšanu” precizēšanu, 

atkārtotu saskaņošanu un nosūtīšanu Valsts heraldikas komisijai. 

32. Par nekustamā īpašuma „Viskalni”, Mārupes novadā, kadastra Nr. _____, sastāvā 

ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr. _____, daļas, _____ ha platībā, 

atsavināšanu sabiedrības vajadzībām.  

33. Par uzlabotā un rekonstruētā skeitparka pieņemšanu dāvinājumā no biedrības „Baltic 

BMX School”. 

34. Par saistošajiem noteikumiem Nr. 29/2016 „Mārupes novada kapsētu uzturēšanas 

noteikumi”. 

 

L. Kadiģe  lūdz deputātu balsojumu par darba kārtību. 

 

Atklāti balsojot ar  8   balsīm „par” (L.Kadiģe, P. Pikše, M. Bauda, R. Freibergs, A. 

Mihailovs, A.Puide, I. Dūduma, N. Orleāns), (E. Jansons domes sēdi kavē, balsojumā par darba 

kārtību nepiedalās), (M. Bojārs atvaļinājumā, J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis komandējumā, 

R.Zeltīts personīgu apsvērumu dēļ domes sēdē nepiedalās, A. Kirillovs – slimības lapa),   „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 lietošanas mērķa maiņu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  8   balsīm „par” (L.Kadiģe, P. Pikše, M. Bauda, R. Freibergs, A. 

Mihailovs, A.Puide, I. Dūduma, N. Orleāns), (E. Jansons domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Mainīt nekustamajam īpašumam „Jaunķikuti”, Mārupes novadā, _____ha platībā,  zemes 

lietošanas mērķi no komercdarbības objektu apbūves zemes (kods 0801) uz neapgūtu komercdarbības 

objektu apbūves zemi (kods 0800) un zemes vienības daļai _____ha platībā atstāt spēkā esošo zemes 

lietošanas mērķi  - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma 

joslā (kods 1101).  

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). 

 

Plkst. 15.10 ierodas deputāts Edgars Jansons, 

turpmākajā balsojumā piedalās. 

 

2. 

Par detālplānojumā nekustamiem īpašumiem „Salmiņi”, „Zaļozoli-1”, „Zaļozoli-2”, Daibes iela 

47, „Ceļtekas”, „Eži”, „Rēķi”, „Granīti”, „Lāčudruvas”, „Zaļozoli”, Alekši” un Lielā iela 2, 

Mārupes novads, grozījumu izstrādes uzsākšanu nekustamo īpašumu „Salmiņi”, „Zaļozoli-1”, 

„Zaļozoli-2”, Daibes iela 47, „Ceļtekas”, „Eži”, Lielā iela 4, „Granīti”, „Lāčudruvas”, 

„Zaļozoli”, „Alekši”, Lielā iela 2 un I-28 Kalmju iela teritorijā 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 
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Atklāti balsojot ar  8   balsīm „par” (L.Kadiģe, P. Pikše, M. Bauda, R. Freibergs, A. 

Mihailovs, I. Dūduma, N. Orleāns, E. Jansons),   „pret”    nav,   „atturas”  1 (A. Puide),   Mārupes 

novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 2  saskaņā ar pielikumu: 

1. Atļaut uzsākt spēkā esošā detālplānojuma grozījumu izstrādi nekustamo īpašumu „Salmiņi” 

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

iela 47 (kadastra Nr. _____), „Ceļtekas” (kadastra Nr. _____), „Eži” (kadastra Nr. _____), Lielā iela 4 

(kadastra Nr. _____), „Granīti” (kadastra Nr. _____), „Lāčudruvas” (kadastra Nr. _____), „Zaļozoli” 

(kadastra Nr. _____), „Alekši” (kadastra Nr. _____), Lielā iela 2 (kadastra Nr. _____) un I-28 Kalmju 

iela (kadastra Nr. _____) teritorijā.  

2. Apstiprināt darba uzdevumu detālplānojuma grozījumu izstrādei Nr. _____. 

3. Par detālplānojuma grozījumu izstrādes vadītāju apstiprināt Attīstības nodaļas Teritorijas 

plānotāju.  

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

un finansēšanu ar nekustamo īpašumu „Salmiņi” (kadastra Nr. _____), „Zaļozoli-1” (kadastra Nr. 

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

Nr. _____), „Eži” (kadastra Nr. _____), Lielā iela 4 (kadastra Nr. _____), „Granīti” (kadastra Nr. 

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

_____), Lielā iela 2 (kadastra Nr. _____) un I-28 Kalmju iela (kadastra Nr. _____), Mārupē, Mārupes 

novadā, īpašniekiem SIA „_____”, reģistrācijas Nr. _____, un SIA „_____”, reģistrācijas Nr. _____, 

saskaņā ar šī lēmuma pielikumu. 

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

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

un Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā. 

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

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

 

3. 

Par nekustamā  īpašuma „Saulgoži” (kadastra Nr. _____)  1. zemes vienības detālplānojuma 

projekta nodošanu publiskajai apspriešanai 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  9   balsīm „par” (L.Kadiģe, P. Pikše, M. Bauda, R. Freibergs, A. 

Mihailovs, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Puide,  E. Jansons),   „pret”    nav,   „atturas” nav,   Mārupes 

novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 3  saskaņā ar pielikumu: 

1. Nodot iesniegto nekustamā īpašuma „Saulgoži”, kadastra Nr. _____, 1. zemes 

vienības detālplānojuma projektu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. 

2. Noteikt publiskās apspriešanas termiņu četras nedēļas. 

 

4. 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

.Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  6  balsīm „par” (L.Kadiģe, P. Pikše, M. Bauda, A. Mihailovs, I. Dūduma, 

N. Orleāns),  (R. Freibergs no sēdes telpas uz brīdi izgājis, balsojumā par sagatavoto lēmumu 

nepiedalās), „pret”    nav,   „atturas”  2 (A. Puide, E. Jansons),   Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 4  saskaņā ar pielikumu: 

Apstiprināt izziņu par „Zemesgabala iegūšanu īpašumā” saskaņā ar Pielikumu. 
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5. 

Par SIA „Inotex” apstrīdēšanas iesnieguma izskatīšanu  

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

N. Orleāns, A. Puide,  E. Jansons),  (R. Freibergs no sēdes telpas uz brīdi izgājis, balsojumā par 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 5  saskaņā ar pielikumu: 

1. Atstāt Mārupes novada būvvaldes 2016. gada 31. augusta lēmuma Nr. 1.2 (sēdes 

protokols Nr. 34)  1.- 3. punktus negrozītus. 

2. Grozīt Mārupes novada būvvaldes 2016. gada 31. augusta lēmuma Nr. 1.2 (sēdes 

protokols Nr. 34)  4. punktu un izteikt to šādā redakcijā:  

4. Uzlikt par pienākumu SIA „Inotex”, reģ. Nr. _____, viena mēneša laikā no 3. punkta 

izpildes: 

4.1. Ja tehniskās apsekošanas atzinumā tiks atzīts, ka būvi ir iespējams saglabāt un turpināt 

lietot atbilstoši projektētajam mērķim, atkarībā no Iesniedzējas vēlmes un spējām: 

4.1.1. izstrādāt un iesniegt būvvaldē aizpildītu paskaidrojuma raksta ēkas konservācijai I daļu 

(Ēku būvnoteikumu 7. pielikums) un  ēkas konservācijas darbu veikšanas projektu atbilstoši Ēku 

būvnoteikumu 146. punkta prasībām; 

vai  

4.1.2. lūgt būvvaldi pagarināt būvatļaujas Nr. _____termiņu uz laiku, kas nav ilgāks par nomas 

līguma termiņu, ja būvniecības ieceri ir iespējams īstenot un ēku nodot ekspluatācijā līdz nomas līguma 

termiņa beigām, iesniedzot būvvaldē, dokumentu, kas apliecina būvniecības ieceres īstenošanas kopējo 

termiņu, aktuālu ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietu, ēkas novietnes un tai izbūvēto ārējo inženiertīklu 

izpildmērījuma plānu, kā arī uz pieprasīto pagarinājuma termiņu izsniegtas būvdarbu veicēja 

civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopiju, vai, ja būvdarbu veikšanas termiņš līdz būves 

nodošanai ekspluatācijā ir ilgāks par nomas līguma termiņu, papildus šajā punktā minētajiem 

dokumentiem  - pagarinātā zemesgrāmatā reģistrētā nomas līguma kopiju. 

4.2. Ja tehniskās apsekošanas atzinumā tiks atzīts, ka būvi nav iespējams saglabāt, un tā ir 

nojaucama - ierosināt jaunbūves Penkules ielā _____, Mārupē, nojaukšanu, iesniedzot Ēku 

būvnoteikumu 32. vai 33. punktā paredzētus dokumentus, atkarībā no tā, vai jaunbūve šobrīd ir vai nav 

pieslēgta ārējiem inženiertīkliem. 

3. Noteikt, ka Mārupes novada dome ir tiesīga uzsākt piespiedu izpildi tikai attiecībā uz Mārupes 

novada būvvaldes 2016. gada 31. augusta lēmuma Nr. 1.2 (sēdes protokols Nr. 34) 2. un 3. punktā, un šī 

lēmuma 2. punktā ietvertā Mārupes novada būvvaldes 2016. gada 31. augusta lēmuma Nr. 1.2 (sēdes 

protokols Nr. 34)  4. punkta jaunās redakcijas 4.1.1. un 4.2. apakšpunktā uzliktajiem pienākumiem. 

4.  Atstāt bez izskatīšanas Mārupes novada būvvaldes 2016. gada 31. augusta lēmuma Nr. 1.2 

(sēdes protokols Nr. 34) 5. punktu.  

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

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

 

6. 

Par vienotajiem nosacījumiem detālplānojumu īstenošanai,  

kas ietverami Administratīvā līguma projektā 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

N. Orleāns, A. Puide,  E. Jansons),  (R. Freibergs no sēdes telpas uz brīdi izgājis, balsojumā par 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 6  saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt kā iekšējo normatīvo aktu vienotos nosacījumus detālplānojumu 

īstenošanai, kas ietverami Administratīvā līguma projektā, saskaņā ar pielikumu. 
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2. Noteikt, ka ar šo lēmumu apstiprinātie vienotie nosacījumi var tikt precizēti un grozīti 

atbilstoši katram individuālajam gadījumam, ņemot vērā privātpersonas tiesības un intereses. 

3. Ar iekšējo normatīvo aktu iepazīstināt atbildīgus darbiniekus.  

 

7. 

Par zemes gabala, kas atrodas „Purvzīles”, Mārupē, Mārupes novadā, _____ha platībā, 

atsavināšanu sabiedrības vajadzībām 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

N. Orleāns, A. Puide, R. Freibergs),  „pret”    nav,   „atturas”  1 (E. Jansons),   Mārupes novada dome 

nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 7  saskaņā ar pielikumu: 

1. Konceptuāli atzīt, ka daļa no zemes gabala, kas atrodas „Purvzīles”, Mārupē, Mārupes 

novadā, ar kadastra Nr. _____, _____ha platībā, ir nepieciešama pašvaldības funkciju pildīšanai 

saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktu un tā ir atsavināma.  

2. Uzdot Pašvaldības vajadzībām potenciāli nepieciešamu nekustamo īpašumu 

vērtēšanas komisijai  veikt darbības atsavināmā zemesgabala 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 īpašnieku. 

 

8. 

Par nekustamā īpašuma Dzirnieku ielā 40, Mārupē, Mārupes novadā, ar kadastra Nr. _____, 

daļas, _____  ha platībā, atsavināšanu sabiedrības vajadzībām 

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

 

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

N. Orleāns, A. Puide, R. Freibergs), (E. Jansons sēdes telpā  neatrodas,  balsojumā  par sagatavoto 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 8  saskaņā ar pielikumu: 

1. Atcelt Mārupes novada domes 2015. gada 30. septembra lēmumu Nr. 35 (protokols 

Nr. 16) „Par daļas no nekustamā īpašuma Dzirnieku iela 40 atsavināšanu sabiedrības vajadzībām”. 

2. Grozīt Mārupes novada domes 2015. gada 25. marta lēmuma Nr. 25 (protokols  

Nr. 4) „Par daļas no nekustamā īpašuma Dzirnieku iela 40, kadastra Nr. _____, atsavināšanu 

pašvaldības vajadzībām” 2. punktu, uzdodot darbības atsavināmā zemesgabala vērtības noteikšanai 

atbilstoši Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likumā un uz tā 

pamata izdotajos Ministru kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā veikt Pašvaldības vajadzībām 

potenciāli nepieciešamu nekustamo īpašumu vērtēšanas komisijai. 

3. Par pieņemto lēmumu informēt nekustamā īpašuma īpašnieku. 

 

9. 

Par Mārupes novada domes 2016. gada 29. jūnija lēmuma Nr. 24 (protokols Nr. 7) atcelšanu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  9   balsīm „par” (L.Kadiģe, P. Pikše, M. Bauda, E. Jansons, A. Mihailovs, 

I. Dūduma, N. Orleāns, A. Puide, R. Freibergs),  „pret”    nav,   „atturas”  nav,    Mārupes novada 

dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 9  saskaņā ar pielikumu: 

1. Atcelt Mārupes novada domes 2016. gada 29. jūnija lēmumu Nr. 24 (protokols  
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Nr. 7) „Par daļas no nekustamā  īpašuma Avotu iela _____, kadastra Nr. _____, pieņemšanu 

dāvinājumā”. 

2. Atzīt par spēku zaudējušo 2016. gada 19. jūlija vienošanos Nr. _____„Par daļas no 

nekustamā īpašuma Avotu ielā _____, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr. _____, pieņemšanu 

dāvinājumā”. 

3. Par pieņemto lēmumu informēt nekustamā īpašuma īpašnieci S.G. 

 

10. 

Par Mārupes novada domes 2016. gada 29. jūnija lēmuma Nr. 25 (protokols Nr. 7) atcelšanu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  9   balsīm „par” (L.Kadiģe, P. Pikše, M. Bauda, E. Jansons, A. Mihailovs, 

I. Dūduma, N. Orleāns, A. Puide, R. Freibergs),  „pret”    nav,   „atturas”  nav,    Mārupes novada 

dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 10 saskaņā ar pielikumu: 

1. Atcelt Mārupes novada domes 2016. gada 29. jūnija lēmumu Nr. 25 (protokols Nr. 7) 

„Par daļas no nekustamā īpašuma Avotu iela _____, kadastra Nr. _____, pieņemšanu dāvinājumā”. 

2. Atzīt par spēku zaudējušo.2016.  gada 19. jūlija vienošanos Nr. _____„Par daļas no 

nekustamā īpašuma Avotu iela _____, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr. _____, pieņemšanu 

dāvinājumā. 

3. Par pieņemto lēmumu informēt nekustamā īpašuma īpašnieci G.J. 

 

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

 

11. 

Par finansiālu atbalstu sportistei L.K.S.  

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar  9   balsīm „par” (L.Kadiģe, P. Pikše, M. Bauda, E. Jansons, A. Mihailovs, 

I. Dūduma, N. Orleāns, A. Puide, R. Freibergs),  „pret”    nav,   „atturas”  nav,    Mārupes novada 

dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 11 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt L.K.S., personas kods _____, finansiālu atbalstu 300 euro (trīs simti euro, 00 centi) 

apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar sportistes dalību starptautiskās sacensībās ūdensslēpošanā 

Serenā, Spānijā, no 2016. gada 1. oktobra līdz 2. oktobrim, paredzot, ka dzīvošanas izdevumi sedzami 

50% apmērā no tāmē paredzētajām izmaksām.  

2. Izdevumus segt no sportam paredzētā budžeta. 

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

personas kods __________, likumisko pārstāvi (māti) A.D., personas kods _________, un 

Ūdenssporta biedrību „Aqua sports”, _________. 

4. Finansējumu pārskaitīt Ūdenssporta biedrībai „Aqua sports”, _________, pēc administratīvā 

līguma parakstīšanas uz pieteikumā norādīto bankas kontu a/s „Swedbank”, Nr. _________. 

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

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

 

12. 

Par G.B. izslēgšanu no palīdzības reģistra   

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar  9   balsīm „par” (L.Kadiģe, P. Pikše, M. Bauda, E. Jansons, A. Mihailovs, 

I. Dūduma, N. Orleāns, A. Puide, R. Freibergs),  „pret”    nav,   „atturas”  nav,    Mārupes novada 

dome nolemj: 
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Pieņemt lēmumu Nr. 12 saskaņā ar pielikumu: 

1. Izslēgt G.B., personas kods _________, no Mārupes novada domes Palīdzības 

reģistra.  

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

Administratīvajā rajona tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

13. 

Par grozījumiem Mārupes novada domes 2013. gada 29. maija saistošajos noteikumos Nr. 

7/2013 „Par Mārupes novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

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

N. Orleāns, A. Puide, R. Freibergs),  „pret”    nav,   „atturas”   1 (E. Jansons),    Mārupes novada 

dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 13 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt iesniegto saistošo noteikumu projektu Nr. 36 „Grozījumi Mārupes novada 

domes 2013. gada 29. maija saistošajos noteikumos Nr. 7/2013 „Par Mārupes novada pašvaldības 

palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā”” saskaņā ar Pielikumu. 

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

veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrijai. 

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

pašvaldībām” 45. panta otrajā daļā noteiktajā termiņā pašvaldībai netiks nosūtīts Vides aizsardzības un 

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

atzinumā netiks izteikti iebildumi par pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu. 

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

 

14. 

Par Mārupes novada Skultes sākumskolas nolikuma apstiprināšanu 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar  9   balsīm „par” (L.Kadiģe, P. Pikše, M. Bauda, E. Jansons, A. Mihailovs, 

I. Dūduma, N. Orleāns, A. Puide, R. Freibergs),  „pret”    nav,   „atturas”  nav,    Mārupes novada 

dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 14 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt Mārupes novada Skultes sākumskolas nolikumu saskaņā ar pielikumu. 

2. Atzīt par spēku zaudējušu Mārupes novada Skultes sākumskolas nolikumu, kas 

apstiprināts ar Mārupes novada domes 2013. gada 27. novembra lēmumu Nr. 25. 

 

Vides un komunālo jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

15. 

Par saistošo noteikumu Nr. 28/2016 „Par kārtību, kādā tiek organizēti centralizētie 

ūdenssaimniecības pakalpojumi Mārupes novadā” precizēšanu 

Ziņo domes priekšsēdētāja vietniece L. Kadiģe/Juridiskās nodaļas vadītāja G. Sušiņina. 

 

Atklāti balsojot ar  9   balsīm „par” (L.Kadiģe, P. Pikše, M. Bauda, E. Jansons, A. Mihailovs, 

I. Dūduma, N. Orleāns, A. Puide, R. Freibergs),  „pret”    nav,   „atturas”  nav,    Mārupes novada 

dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 15 saskaņā ar pielikumu: 
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1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 28/2016 „Par kārtību, kādā tiek organizēti centralizētie 

ūdenssaimniecības pakalpojumi Mārupes novadā” precizētajā redakcijā saskaņā ar Pielikumu. 

2. Saistošos noteikumus nosūtīt zināšanai Vides aizsardzības un Reģionālās attīstības 

ministrijai. 

3. Saistošos noteikumus publicēt bezmaksas izdevumā „Mārupes Vēstis”. 

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

 

16.  

Par Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai 

centralizētajai kanalizācijas sistēmai  

Ziņo domes priekšsēdētāja vietniece L. Kadiģe/Attīstības nodaļas vadītāja I. Krēmere. 

 

Atklāti balsojot ar  9   balsīm „par” (L.Kadiģe, P. Pikše, M. Bauda, E. Jansons, A. Mihailovs, 

I. Dūduma, N. Orleāns, A. Puide, R. Freibergs),  „pret”    nav,   „atturas”  nav,    Mārupes novada 

dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 16 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas 

sistēmai sekojošām personām: 

Nr. Iesniedzējs (īpašnieks) Iesniedzēja 

līdzfinansējums 

(EUR) 

Pašvaldības līdzfinansējums 

(EUR) 

1 A.V. 0 518,86 

2 A.M. 0 730,40 

3 U.T. 0 1751,36 

4 M.L. 0 1751,36 

5 G.K. 0 1242,61 

6 I.P. 0 2412,59 

7 S.S. 0 1160,74 

8 V.B. 0 603,20 

9 I.P. 0 1160,74 

10 M.S. 0 601,83 

11 A.L. 2850,59 2500,00 

12 S.V. 0 2377,10 

13 E.V. 0 535,12 

14 L.Č. 0 517,46 

15 D.G. 0 566,31 

16 K.K. 0 1425,77 

KOPĀ 19855,45 

 

2. Atteikt piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai 

kanalizācijas sistēmai sekojošām personām: 

 

Nr. Iesniedzējs (īpašnieks)  Adrese 

1 G.P. Penkules iela _________ 

2 L.K. Druvas iela _________ 

3 R.Š. Pededzes iela _________ 

4 E.S. Veccīruļu iela _________ 

 

3. Sekojošām personām: 

Nr. Iesniedzējs (īpašnieks) Personas kods Adrese 

1 V.L. _________ „_________i” 

2 J.G. _________ Pīlādžu iela 
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_________ 

3 A.B. _________ 

Priežu iela 

_________ 

(„_________") 

4 I.L. _________ 
Segliņu iela 

_________ 

5 V.L. _________ „_________” 

6 I.V. _________ 
„_________” 

 

7 A.P. _________ 
Kārkliņu iela 

_________ 

3.1. Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai 

kanalizācijas sistēmai. 

3.2. Atlikt jautājumu par līdzfinansējuma apmēra izvērtēšanu un līdzfinansējuma 

piešķiršanu līdz brīdim, kad maģistrālais kanalizācijas vads tiks izbūvēts gar šīm personām 

piederošajiem nekustamajiem īpašumiem.  

4. Lēmumprojektu par līdzfinansējuma apmēra izvērtēšanu un līdzfinansējuma piešķiršanu  

3. punktā minētajām personām virzīt uz domes sēdi ne vēlāk kā   2 (divu) mēnešu laikā no brīža, kad 

tiks parakstīts akts par 3.2. punktā minētā maģistrālā kanalizācijas vada pieņemšanu ekspluatācijā.  

5. Noteikt, ka pienākums komisijai gatavot lēmumprojektu par līdzfinansējuma apmēra 

izvērtēšanu un līdzfinansējuma piešķiršanu 3. punktā minētajām personām bez atkārtotas izvērtēšanas 

izbeidzas, ja maģistrālais kanalizācijas vads nav ticis nodots ekspluatācijā vairāk kā 1 (vienu) gadu no 

domes lēmuma spēkā stāšanās brīža vai,  ja spēku zaudē saistošie noteikumi un citi normatīvie akti, 

kas bija par pamatu šī jautājuma pirmreizējai izskatīšanai, atkarībā no tā, kas iestājas pirmais.  

6. Mārupes novada domes Attīstības nodaļai nosūtīt katram pieteikuma iesniedzējam šī lēmuma 

norakstu kopā ar izrakstu no Komisijas 2016. gada 24. oktobra protokola, kas attiecas uz konkrētu 

iesniedzēju, 10 (desmit) darba dienu laikā no šī lēmuma pieņemšanas brīža, vienlaikus 1. punktā 

minētajām personām nosūtot uzaicinājumu noslēgt līgumu par līdzfinansējuma piešķiršanas un 

izlietošanas kārtību.  

7. Mārupes novada domes Juridiskajai nodaļai ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no  

6. punktā minētā uzaicinājuma paziņošanas dienas sagatavot trīspusēju līgumu par līdzfinansējuma 

piešķiršanas un izlietošanas kārtību un nodrošināt tā noslēgšanu ar visām 1. punktā minētajām 

personām un AS „Mārupes komunālie pakalpojumi”.  

8. Sabiedrisko attiecību speciālistiem nodrošināt informācijas publicēšanu Mārupes novada 

pašvaldība tīmekļa vietnē. 

9. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvā rajona 

tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā).  

 

Finanšu komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

 

17.1 

Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas  

dzēšanu SIA „_________” 

Ziņo finanšu komitejas vadītāja  vietniece L. Kadiģe. 

_________ 

Atklāti balsojot ar  8   balsīm „par” (L.Kadiģe, P. Pikše, M. Bauda, E. Jansons, A. Mihailovs, 

I. Dūduma, N. Orleāns, A. Puide), (R. Freibergs no sēdes telpas uz brīdi izgājis, balsojumā par 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 17.1 saskaņā ar pielikumu: 

 1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu Eur 3156,41 (trīs tūkstoši viens simts 

piecdesmit seši euro un 41 cents) un ar to saistīto nokavējuma naudu Eur 61,83 (sešdesmit viens euro 

un 83 centi) SIA „_________”, reģistrācijas Nr. _________.  
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 2. Gadījumā, ja, dzēšot nekustamā īpašuma nodokļa parādu, nodokļa parāda apmērs uz 

dzēšanas brīdi ir pieaudzis atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām” 29. panta 2. daļai, kas 

nosaka, ka par nodokļu un nodevu samaksas termiņa nokavējumu  pamatparādam turpina palielināties 

nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05% par katru nokavēto dienu, dzēst 

nodokļa parāda pilnu apmēru, tai skaitā pieaugušo  nokavējuma naudas apmēru. 

3. Publicēt domes mājas lapā internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu (ievērojot 

fizisko personu datu aizsardzību).  

4. Lēmumu nodot izpildei domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas nekustamā īpašuma 

nodokļa inspektorei I. Lasumai – Lasmanei.  

 

 

17.2 

Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas  

dzēšanu I.A. 

Ziņo finanšu komitejas vadītāja  vietniece L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar  8   balsīm „par” (L.Kadiģe, P. Pikše, M. Bauda, E. Jansons, A. Mihailovs, 

I. Dūduma, N. Orleāns, A. Puide), (R. Freibergs no sēdes telpas uz brīdi izgājis, balsojumā par 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 17.2 saskaņā ar pielikumu: 

 1. Dzēst I.A., personas kods _________, nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu Eur 107,30 

(viens simts septiņi euro un 30 centi) un ar to saistīto nokavējuma naudu Eur 3,95 (trīs euro un 95 

centi) par nekustamo īpašumu Ošu iela _________, Jaunmārupe,  kadastra Nr. _________par 2013. 

gadu un 2014. gadu.  

 2. Gadījumā, ja, dzēšot nekustamā īpašuma nodokļa parādu, nodokļa parāda apmērs uz 

dzēšanas brīdi ir pieaudzis atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām” 29. panta 2. daļai, kas 

nosaka, ka par nodokļu un nodevu samaksas termiņa nokavējumu  pamatparādam turpina palielināties 

nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05% par katru nokavēto dienu, dzēst 

nodokļa parāda pilnu apmēru, tai skaitā pieaugušo  nokavējuma naudas apmēru. 

3. Publicēt domes mājas lapā internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu (ievērojot 

fizisko personu datu aizsardzību).  

4. Lēmumu nodot izpildei domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas nekustamā īpašuma 

nodokļa inspektorei I.Lasumai – Lasmanei.  

 

17.3 

Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas  

dzēšanu M.S. 

Ziņo finanšu komitejas vadītāja  vietniece L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar  9   balsīm „par” (L.Kadiģe, P. Pikše, M. Bauda, E. Jansons, A. Mihailovs, 

I. Dūduma, N. Orleāns, A. Puide, R. Freibergs),  „pret”    nav,   „atturas”  nav,    Mārupes novada 

dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 17.3 saskaņā ar pielikumu: 

 1. Dzēst M.S., personas kods _________, nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu Eur 51,98 

(piecdesmit viens euro un 98 centi) un ar to saistīto nokavējuma naudu Eur 24,54 (divdesmit četri euro 

un 54 centi) par nekustamo īpašumu Bebru iela _________, Mārupe, kadastra Nr. _________, kas 

izveidojies pirms 2012. gada.  

 2. Gadījumā, ja, dzēšot nekustamā īpašuma nodokļa parādu, nodokļa parāda apmērs uz 

dzēšanas brīdi ir pieaudzis atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām” 29. panta 2. daļai, kas 

nosaka, ka par nodokļu un nodevu samaksas termiņa nokavējumu  pamatparādam turpina palielināties 

nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05% par katru nokavēto dienu, dzēst 

nodokļa parāda pilnu apmēru, tai skaitā pieaugušo  nokavējuma naudas apmēru. 
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3. Publicēt domes mājas lapā internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu (ievērojot 

fizisko personu datu aizsardzību).  

4. Lēmumu nodot izpildei domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas nekustamā īpašuma 

nodokļa inspektorei I.Lasumai – Lasmanei.  

 

18. 

Par  Mārupes novada domes amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma apstiprināšanu 

Ziņo finanšu komitejas vadītāja  vietniece L. Kadiģe/Administrācijas vadītājs K. Ločs. 

 

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

N. Orleāns, A. Puide, R. Freibergs),  „pret”    nav,   „atturas”   1 (E. Jansons),    Mārupes novada 

dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 18 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt Mārupes novada domes amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumu 

saskaņā ar pielikumu. 

2. Atzīt par spēku zaudējušo   Darba samaksas un sociālo garantiju nolikumu, kas 

apstiprināts ar Mārupes novada domes 2011. gada 24. februāra sēdes Nr. 2 lēmumu Nr. 24. 

 

19. 

Par iepirkuma „Projekta „Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras 

attīstība Mārupes novadā” realizācija” organizēšanu un iepirkuma komisijas izveidošanu 

Ziņo finanšu komitejas vadītāja  vietniece L. Kadiģe. 

Atklāti balsojot ar  9   balsīm „par” (L.Kadiģe, P. Pikše, M. Bauda, E. Jansons, A. Mihailovs, 

I. Dūduma, N. Orleāns, A. Puide, R. Freibergs),  „pret”    nav,   „atturas”  nav,    Mārupes novada 

dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 19 saskaņā ar pielikumu: 

1. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram Ivaram Punculim organizēt iepirkumu 

„Projekta „Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Mārupes novadā”.  

2. Izveidot iepirkumu komisiju šādā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētājs :  Ivars Punculis; 

     Komisijas locekļi:  Ilze Krēmere; 

Jurijs Korņevs; 

Normunds Kārklis; 

Staņislavs Petrovskis; 

Žanete Salzirne; 

Pēteris Pikše; 

Edgars Jansons. 

Komisijas sekretāre –  Inga Galoburda. 
 

 

20. 

Par izsoles rīkošanu par tiesībām nomāt pašvaldības telpas Amatas ielā 14, Mārupē, 

veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai Mārupes novada pašvaldības  

administratīvajā teritorijā 

Ziņo finanšu komitejas vadītāja  vietniece L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar  9   balsīm „par” (L.Kadiģe, P. Pikše, M. Bauda, E. Jansons, A. Mihailovs, 

I. Dūduma, N. Orleāns, A. Puide, R. Freibergs),  „pret”    nav,   „atturas”  nav,    Mārupes novada 

dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 20 saskaņā ar pielikumu: 
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1. Izsludināt izsoli par tiesībām nomāt telpas ārstniecības iestādes izveidošanai 151,20 

kv.m. platībā (telpas Nr.1-17) pašvaldības ēkā Amatas ielā 14, Mārupē, veselības aprūpes 

pakalpojumu sniegšanai Mārupes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. 

2. Apstiprināt izsoles sākuma cenu – 302,40 euro (trīs simti divi eiro un 40 centi) bez 

PVN 21% kā sākotnējo nomas maksu mēnesī. 

3. Apstiprināt izsoles noteikumus saskaņā ar Pielikumu Nr.1.  

4. Izveidot Izsoles komisiju šādā sastāvā:  

komisijas priekšsēdētājs – Ivars Punculis. 

komisijas loceklis- Skaidrīte Ciganska; 

komisijas loceklis-  Laima Levanoviča. 

 

komisijas sekretārs- Artis Dreimanis. 

5. Apstiprināt Nomas līguma projektu saskaņā ar Pielikumu Nr.2. 

 

21. 

Par amata vietas likvidēšanu un jaunas amata vietas izveidošanu  

Mārupes novada Pašvaldības īpašumu pārvaldē 

Ziņo finanšu komitejas vadītāja  vietniece L. Kadiģe. 

 

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

N. Orleāns, A. Puide, R. Freibergs),  „pret”    nav,   „atturas”   1 (E. Jansons),    Mārupes novada 

dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 21 saskaņā ar pielikumu: 

1. Ar 2016. gada 30. novembri likvidēt Mārupes novada pašvaldības administrācijas 

struktūrvienības Labiekārtošanas dienesta vadītāja amatu. 

2.Ar 2016. gada 1. decembri Mārupes novada pašvaldības īpašumu pārvaldē izveidot vienu 

amata vietu teritorijas labiekārtošanas vecākais speciālists (profesijas kods 2133 01), 3. saime IV 

līmenis, 11. mēnešalgu grupa. 

3. Ar 2016. gada 1. novembri Mārupes novada Pašvaldības īpašumu pārvaldē izveidot amata 

vietu – būvinženieris (klasifikatora kods 2142 01), 20. saime IV līmenis, 12. mēnešalgu grupa. 

 

22. 

Par nomas maksas cenrāža apstiprināšanu pārtikas automātu uzstādīšanai 

Ziņo finanšu komitejas vadītāja  vietniece L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar  9   balsīm „par” (L.Kadiģe, P. Pikše, M. Bauda, E. Jansons, A. Mihailovs, 

I. Dūduma, N. Orleāns, A. Puide, R. Freibergs),  „pret”    nav,   „atturas”  nav,    Mārupes novada 

dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 22 saskaņā ar pielikumu: 

Noteikt maksu par Jaunmārupes pamatskolas Mazcenu alejā 4a, un Mazcenu alejā 3, 

Jaunmārupē, Mārupes pamatskolas, Viskalnu ielā 7, Tīrainē, Mārupes vidusskolas, Kantora ielā 97, 

Mārupē, Mārupes sporta kompleksa, Kantora ielā 97, Mārupē, Mārupes Mūzikas un mākslas skolas, 

Mazcenu alejā 39, Jaunmārupē, un Mārupes Kultūras nama, Daugavas ielā 29, Mārupē, telpu 1 m2 

nomas lietošanu pārtikas automāta uzstādīšanai 15,00 EUR (piecpadsmit euro un 00 centi) + PVN, 

mēnesī (tai skaitā elektrība).  
 

23. 

Par nekustamā īpašuma „Zaraiņi”, ar kadastra Nr. _________, Mārupē, Mārupes novadā, 

_________m2 platībā, atsavināšanu sabiedrības vajadzībām 

Ziņo finanšu komitejas vadītāja  vietniece L. Kadiģe. 
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Atklāti balsojot ar  9   balsīm „par” (L.Kadiģe, P. Pikše, M. Bauda, E. Jansons, A. Mihailovs, 

I. Dūduma, N. Orleāns, A. Puide, R. Freibergs),  „pret”    nav,   „atturas”  nav,    Mārupes novada 

dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 23 saskaņā ar pielikumu: 

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

_________, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala _________m2 platībā, atsavināšanas atlīdzību 

7 700 euro  (septiņi tūkstoši septiņi simti euro) apmērā par visu zemes vienību. 

2. Ierosināt nekustamā īpašuma „Zaraiņi” ar kadastra Nr. _________,  atsavināšanu pašvaldības 

vajadzībām par pirkuma summu 7 700 euro (septiņi tūkstoši septiņi simti euro) ar mērķi pildīt 

pašvaldības autonomo funkciju saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktu. 

3. Nosūtīt, uzaicinājumu noslēgt pirkuma līgumu.  

4. Uzdot Mārupes novada domes priekšsēdētājam Mārtiņam Bojāram slēgt ar a/s „DNB banka” 

nekustamā īpašuma „Zaraiņi”, Mārupe, Mārupes novads, kadastra Nr. _________, pirkuma līgumu un 

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

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

radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma  „Zaraiņi”, Mārupe, Mārupes novads, kadastra Nr. _________, 

atsavināšanu. 

 

Domes priekšsēdētāja vietnieces iesniegtie lēmumprojekti: 

 

24. 

Par 2015. gada 27. maija Mārupes novada domes lēmuma Nr. 9 (sēdes protokols  Nr. 8) „Par 

valsts vietējā autoceļa V-19 Pievedceļš Mārupes darbu vadītāja iecirknim posma km 0,0 - 3,5 

pārņemšanu bez atlīdzības Mārupes novada pašvaldības īpašumā” precizēšanu 

Ziņo domes priekšsēdētāja vietniece L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar  9   balsīm „par” (L.Kadiģe, P. Pikše, M. Bauda, E. Jansons, A. Mihailovs, 

I. Dūduma, N. Orleāns, A. Puide, R. Freibergs),  „pret”    nav,   „atturas”  nav,    Mārupes novada 

dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 24 saskaņā ar pielikumu: 

1. Izteikt 2015. gada 27. maija Mārupes novada domes lēmuma Nr. 9 (sēdes protokols  

Nr. 8) 1. punktu šādā redakcijā:  

Piekrist pieņemt Mārupes novada pašvaldības īpašumā bez atlīdzības valstij piekrītošo 

nekustamo īpašumu „V19”, Mārupes novadā, kadastra Nr. 80760110655, kas sastāv no zemes 

vienībām ar kadastra apzīmējumu 80760110655 un 80760110800, un uz tās izbūvēto valsts vietējā 

autoceļu V19 Pievedceļš Mārupes darbu vadītāja iecirknim posma km 0,0 -3,5. 

2. Papildināt lēmumu ar 4. punktu šādā redakcijā:  

Pašvaldība apņemas segt ar nekustamā īpašuma „V19”, Mārupes novada, īpašnieku maiņu 

saistītos izdevumus no pašvaldības līdzekļiem. 

 

25. 

Par 2015. gada 27. maija Mārupes novada domes lēmuma Nr. 10 (sēdes protokols  Nr. 8) „Par 

valsts vietējā autoceļa V-22 Bašēni – Mežgaļi posma km 0,0 - 1,6 pārņemšanu bez atlīdzības 

Mārupes novada pašvaldības īpašumā” precizēšanu 

Ziņo domes priekšsēdētāja vietniece L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar  9   balsīm „par” (L.Kadiģe, P. Pikše, M. Bauda, E. Jansons, A. Mihailovs, 

I. Dūduma, N. Orleāns, A. Puide, R. Freibergs),  „pret”    nav,   „atturas”  nav,    Mārupes novada 

dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 25 saskaņā ar pielikumu: 

1. Izteikt 2015. gada 27. maija Mārupes novada domes lēmuma Nr. 10 (sēdes protokols 

Nr. 8) 1. punktu šādā redakcijā:  
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Piekrist pieņemt Mārupes novada pašvaldības īpašumā bez atlīdzības valstij piekrītošo 

nekustamos īpašumus „V22”, Mārupes novadā, kadastra Nr. 80760060120, kas sastāv no zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 80760060120, un īpašumu „V22”, Mārupes novadā, kadastra  

Nr. 80760120142, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80760120142, un uz 

tās izbūvēto valsts vietējo autoceļu V22 Bašēni- Mežgaļi posma km 0,0 -1,6. 

2. Papildināt lēmumu ar 4. punktu šādā redakcijā:  

Pašvaldība apņemas segt ar nekustamā īpašuma „V22”, Mārupes novada, īpašnieku maiņu 

saistītos izdevumus no pašvaldības līdzekļiem. 

 

26. 

Par 2015. gada 27. maija Mārupes novada domes lēmuma Nr. 11 (sēdes protokols  Nr. 8) „Par 

valsts autoceļa P-132 Rīga  - Jaunmārupe posma km 9,92 - 10,944 pārņemšanu bez atlīdzības 

Mārupes novada pašvaldības īpašumā” precizēšanu 

Ziņo domes priekšsēdētāja vietniece L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar  9   balsīm „par” (L.Kadiģe, P. Pikše, M. Bauda, E. Jansons, A. Mihailovs, 

I. Dūduma, N. Orleāns, A. Puide, R. Freibergs),  „pret”    nav,   „atturas”  nav,    Mārupes novada 

dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 26 saskaņā ar pielikumu: 

1. Izteikt 2015. gada 27. maija Mārupes novada domes lēmuma Nr. 11 ( sēdes protokols  

Nr. 8) 1. punktu šādā redakcijā:  

Piekrist pieņemt Mārupes novada pašvaldības īpašumā bez atlīdzības valstij piekrītošo 

nekustamo īpašumu „P132”, Mārupes novadā, kadastra Nr. 80760110654, kas sastāv no zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 80760110654, un uz tās izbūvēto valsts autoceļu P132 Rīga - 

Jaunmārupe posma km 9,92 – 10,944. 

2. Papildināt lēmumu ar 4. punktu šādā redakcijā:  

Pašvaldība apņemas segt ar nekustamā īpašuma „P132”, Mārupes novada, īpašnieku maiņu 

saistītos izdevumus no pašvaldības līdzekļiem. 

 

27. 

Par nekustamā īpašuma „Apinīši”, kadastra Nr. _________, Mārupē, Mārupes novadā, daļas, 

_________ m2 platībā, atsavināšanu sabiedrības vajadzībām 

Ziņo domes priekšsēdētāja vietniece L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar  9   balsīm „par” (L.Kadiģe, P. Pikše, M. Bauda, E. Jansons, A. Mihailovs, 

I. Dūduma, N. Orleāns, A. Puide, R. Freibergs),  „pret”    nav,   „atturas”  nav,    Mārupes novada 

dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 27 saskaņā ar pielikumu: 

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

_________, daļas, _________m2 platībā, atsavināšanas atlīdzību 12,70 euro apmērā par vienu 

kvadrātmetru, provizoriski pieņemot, ka kopsummā atsavināšanas atlīdzība par  atsavināmo daļu var 

sastādīt 5485 euro apmērā. 

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

_________, daļas, aptuveni _________ m2 platībā (vairāk vai mazāk cik izrādīsies pie zemes 

iemērīšanas dabā), atsavināšanu pašvaldības vajadzībām par pirkuma summu 12,70 euro apmērā par 

vienu kvadrātmetru, pieņemot, ka kopsummā atsavināšanas atlīdzība par  atsavināmo daļu var sastādīt 

5485 euro apmērā, ar mērķi pildīt pašvaldības autonomo funkciju saskaņā ar likuma „Par 

pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktu. 

3. Veikt darbības atsavināmās zemes vienības _________m2 platībā uzmērīšanai un 

atdalīšanai no nekustamā īpašuma „Apinīši”, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr. _________, kura 

kopējā platība ir _________ ha. 

4. Nosūtīt G. B. un V.M. uzaicinājumu noslēgt pirkuma līgumu.  
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5. Uzdot Mārupes novada domes priekšsēdētājam Mārtiņam Bojāram slēgt ar G. B. un 

V.M. nekustamā īpašuma „Apinīši”, Mārupe, Mārupes novads, kadastra Nr. _________, daļas 

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 - zemes gabala _________ m2 platībā (vairāk 

vai mazāk cik izrādīsies pie zemes iemērīšanas dabā), atsavināšanu, tostarp, bet ne tikai ar zemes 

gabala uzmērīšanu un īpašuma tiesību ierakstīšanu zemesgrāmatā.  

 

28. 

Par amata vietas likvidēšanu un jaunas amata vietas  

izveidošanu Mārupes novada pašvaldības administrācijā 

Ziņo domes priekšsēdētāja vietniece L. Kadiģe. 

 

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

N. Orleāns, A. Puide, R. Freibergs),  „pret”    nav,   „atturas”  1 (E. Jansons),    Mārupes novada dome 

nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 28 saskaņā ar pielikumu: 

1. Ar 2016. gada 1. novembri likvidēt Mārupes novada pašvaldības administrācijas 

struktūrvienības Finanšu un grāmatvedības nodaļā nekustamā īpašumu nodokļa inspektora amatu. 

2. Ar 2016. gada 1. decembri Mārupes novada pašvaldības administrācijas 

struktūrvienības Finanšu un grāmatvedības nodaļā izveidot vienu amata vietu ekonomists  (profesijas 

kods 2631 01 ), 12.1.saime IV A līmenis, 12.mēnešalgu grupa. 

 

29.1 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

Ziņo domes priekšsēdētāja vietniece L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar  9   balsīm „par” (L.Kadiģe, P. Pikše, M. Bauda, E. Jansons, A. Mihailovs, 

I. Dūduma, N. Orleāns, A. Puide, R. Freibergs),  „pret”    nav,   „atturas”  nav,    Mārupes novada 

dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 29.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Mainīt nekustamajam īpašumam Zieduklēpju iela _________, Mārupē, Mārupes novadā, 

_________ha platībā,   zemes lietošanas mērķi  uz neapgūtu individuālo dzīvojamo māju apbūvi (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). 

 

29.2 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

Ziņo domes priekšsēdētāja vietniece L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar  9   balsīm „par” (L.Kadiģe, P. Pikše, M. Bauda, E. Jansons, A. Mihailovs, 

I. Dūduma, N. Orleāns, A. Puide, R. Freibergs),  „pret”    nav,   „atturas”  nav,    Mārupes novada 

dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 29.2 saskaņā ar pielikumu: 

1. Mainīt nekustamajam īpašumam Unnes iela _________, Mārupē, Mārupes novadā, 

_________ha platībā,  zemes lietošanas mērķi  uz neapgūtu individuālo dzīvojamo māju apbūvi (kods 

0600). 
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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). 

 

30.1 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo domes priekšsēdētāja vietniece L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar  5   balsīm „par” (L.Kadiģe, P. Pikše, M. Bauda, A. Mihailovs, I. Dūduma),  

„pret”    nav,   „atturas”  4 (A. Puide, E. Jansons, N. Orleāns, R. Freibergs),    Mārupes novada dome 

nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 30.1 saskaņā ar pielikumu: 

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

 

30.2 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo domes priekšsēdētāja vietniece L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar  5   balsīm „par” (L.Kadiģe, P. Pikše, M. Bauda, A. Mihailovs, I. Dūduma),  

„pret”    nav,   „atturas”  4 (A. Puide, E. Jansons, N. Orleāns, R. Freibergs),    Mārupes novada dome 

nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 30.2 saskaņā ar pielikumu: 

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

 

30.3 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo domes priekšsēdētāja vietniece L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar  5   balsīm „par” (L.Kadiģe, P. Pikše, M. Bauda, A. Mihailovs, I. Dūduma),  

„pret”    nav,   „atturas”  4 (A. Puide, E. Jansons, N. Orleāns, R. Freibergs),    Mārupes novada dome 

nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 30.3 saskaņā ar pielikumu: 

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

 

31. 

Par lēmumprojekta „Par Mārupes novada pašvaldības apbalvojumu dibināšanu un nolikuma 

„Par Mārupes novada pašvaldības apbalvojumiem” apstiprināšanu” precizēšanu, atkārtotu 

saskaņošanu un nosūtīšanu Valsts heraldikas komisijai  

Ziņo domes priekšsēdētāja vietniece L. Kadiģe/Juridiskās nodaļas vadītāja G. Sušiņina. 

 

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

N. Orleāns, A. Puide, R. Freibergs),  „pret”    1 (E. Jansons),   „atturas”  nav,    Mārupes novada dome 

nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 31 saskaņā ar pielikumu: 

1. Atkārtoti saskaņot bez labojumiem lēmumprojektu „Par Mārupes novada pašvaldības 

apbalvojumu dibināšanu un nolikuma „Par Mārupes novada pašvaldības apbalvojumiem” 

apstiprināšanu”” saskaņā ar Pielikumu Nr. 1. 

2. Saskaņot nolikuma projektu „Par Mārupes novada pašvaldības apbalvojumiem” 

precizētajā redakcijā saskaņā ar pielikumu Nr. 2. 
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3. Nosūtīt precizēto nolikuma projektu „Par Mārupes novada pašvaldības 

apbalvojumiem” Valsts heraldikas komisijai apstiprināšanai. 

4. Par lēmuma izpildi atbild Mārupes novada domes administrācijas Attīstības nodaļa.  

 

32. 

Par nekustamā īpašuma „Viskalni”, Mārupes novadā, kadastra Nr. _________, sastāvā 

ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr. _________, daļas, _________ha platībā, 

atsavināšanu sabiedrības vajadzībām  

Ziņo domes priekšsēdētāja vietniece L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar  9    balsīm „par” (L.Kadiģe, P. Pikše, M. Bauda,  E. Jansons, A. Mihailovs, 

I. Dūduma, N. Orleāns, A. Puide, R. Freibergs),  „pret”    nav,    „atturas”  nav,    Mārupes novada 

dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 32 saskaņā ar pielikumu: 

1. Konceptuāli atzīt, ka nekustamā īpašuma „Viskalni”, Mārupes novadā,  kadastra Nr. 

_________, sastāvā ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr. _________daļa, 

_________ha  platībā (vairāk vai mazāk cik izrādīsies pie zemes iemērīšanas dabā), ir nepieciešama 

pašvaldības funkciju pildīšanai saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. un  

4. punktu un tā ir atsavināma. 

2. Uzdot Pašvaldības vajadzībām potenciāli nepieciešamu nekustamo īpašumu 

vērtēšanas komisijai  veikt darbības atsavināmā zemesgabala 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 īpašnieci V.G. 

 

33. 

Par uzlabotā un rekonstruētā skeitparka pieņemšanu dāvinājumā no  

biedrības „Baltic BMX School”  

Ziņo domes priekšsēdētāja vietniece L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar  9    balsīm „par” (L.Kadiģe, P. Pikše, M. Bauda,  E. Jansons, A. Mihailovs, 

I. Dūduma, N. Orleāns, A. Puide, R. Freibergs),  „pret”    nav,    „atturas”  nav,    Mārupes novada 

dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 33 saskaņā ar pielikumu: 

1. Pieņemt dāvinājumā no biedrības „Baltic BMX School”, vienotais reģistrācijas Nr. 

_________, uzlaboto un rekonstruēto skeitparku ar kopējo vērtību 1999,83 euro apmērā. 

2. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram noslēgt ar „Baltic BMX School”, 

vienotais reģistrācijas Nr. _________, dāvinājuma līgumu saskaņā ar pielikumu.  

3. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram pēc Dāvinājuma līguma noslēgšanas 

pieņemt dāvinājumu no biedrības „Baltic BMX School”, vienotais reģistrācijas Nr. _________, 

parakstot pieņemšanas – nodošanas aktu, un nodod visus dokumentus Mārupes novada domes 

administrācijas finanšu un grāmatvedības nodaļai dāvinājuma uzņemšanai uzskaitē.  

 

34. 

Par saistošajiem noteikumiem Nr. 29/2016 „Mārupes novada kapsētu uzturēšanas noteikumi” 

Ziņo domes priekšsēdētāja vietniece L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar  9    balsīm „par” (L.Kadiģe, P. Pikše, M. Bauda,  E. Jansons, A. Mihailovs, 

I. Dūduma, N. Orleāns, A. Puide, R. Freibergs),  „pret”    nav,    „atturas”  nav,    Mārupes novada 

dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 34 saskaņā ar pielikumu: 
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Publicēt saistošos noteikumus Nr. 29/2016 „Mārupes novada kapsētu uzturēšanas noteikumi” 

redakcijā, kādā dome tos apstiprināja ar 2016. gada 30. oktobra ārkārtas sēdes Nr. 12  lēmumu Nr. 1, 

pamatojoties uz VARAM 2016. gada 28 septembra atzinumu Nr. 18-6/7204. 

 

 

Domes sēde tiek pasludināta par slēgtu plkst. 17.00 

 

 

Domes priekšsēdētāja vietniece     /paraksts/    Līga Kadiģe 

 

Novada pašvaldības administrācijas  

kancelejas pārzine    /paraksts/       Ilona Eglīte 

 

 

Domes sēdes protokols  tiek parakstīts  

2016. gada  28. oktobrī. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


