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SĒDES PROTOKOLS 

Mārupē 

 

2017. gada  29. martā  Nr.  5 

 

Domes sēde  tiek  

sasaukta plkst. 15.00 

 

Domes sēdi vada -  

Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs.  

 

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

Gatis Vācietis, Andris Puide, Renārs Freibergs, Maija Bauda, Raivis Zeltīts, Andrejs Kirillovs. 

 

Domes sēdē nepiedalās deputāti:  

Līga Kadiģe atvaļinājumā, 

Ira Dūduma komandējumā, 

Normunds Orleāns  slimo, 

Edgars Jansons komandējumā. 

 

Domes sēdē piedalās sekojoši darbinieki: 

Juridiskās nodaļas vadītāja  Gaļina Sušiņina, 

Administrācijas vadītājs  Kristaps Ločs, 

Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Laima Levanoviča, 

Attīstības nodaļas teritorijas plānotāja Dace Žīgure, 

Attīstības nodaļas projektu  koordinatore Solvita Upnmane, 

Sabiedrisko attiecību speciāliste Uva Bērziņa. 

 

Domes sēdē piedalās: 

Par detālplānojuma „Lielezeri” uzsākšanu  –  SIA „Metrum” pārstāve Maruta Blūma, 

SIA „Septiņi Mārupes ozoli”  pārstāve Aija Radziņa. 

 

Domes sēdi protokolē:   

Administrācijas kancelejas pārzine Ilona Eglīte. 

 

Darba kārtība 

Attīstības komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

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

noteikšanu. 

2. Par zemes vienību apvienošanu, adreses piešķiršanu un  lietošanas mērķa noteikšanu. 

3. Par 2016. gada 30. novembra Mārupes novada domes lēmuma Nr. 8 (sēdes protokols   

Nr. 15) 2. punkta precizēšanu. 

4. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi (5 gab.). 

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

6. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Lielezeri” (kadastra 

Nr. __________). 
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7. Par nekustamā  īpašuma „Cieceri” (kadastra Nr. ________), Mārupes novadā,  

2. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu ________ detālplānojuma apstiprināšanu. 

8. Par nekustamā īpašuma  „Vaidavas”,  Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. ________) 

detālplānojuma izstrādes uzsākšanu. 

9. Par nekustamā īpašuma Lielā iela 88, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. ________) 

detālplānojuma izstrādes uzsākšanu. 

10.  Par nekustamā īpašuma „Unguri B”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. ________) 

detālplānojuma izstrādes uzsākšanu. 

11. Par nekustamā īpašuma Mārupītes gatve 82, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 

________),  detālplānojuma izstrādes uzsākšanu. 

12. Par grozījumiem nekustamā īpašuma „Grūdupi” (kadastra Nr. ________) detālplānojuma 

realizācijas kārtībā. 

13. Par nekustamā īpašuma Mazcenu alejā 13, Jaunmārupē, Mārupes novadā, ar kadastra 

Nr. ________, atsavināšanu. 

14. Par nekustamo īpašumu „Mazcenu alejas pievedceļi”, Jaunmārupē, Mārupes novadā, 

kadastra Nr. ________, un „Vīteņu skvērs”, Jaunmārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr. 

________, atsavināšanu sabiedrības vajadzībām. 

15. Par apstrīdēto būvatļauju. 

16. Par Mārupes novada attīstības programmas 2013. - 2019. gadam aktualizētā rīcības plāna 

un investīciju plāna 2017.- 2019. gadam apstiprināšanu. 

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

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

 

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

18. Par Mārupes novada Kultūrvides konsultatīvās padomes nolikuma apstiprināšanu. 

19. Par finansiālo atbalstu sportistiem (2 gab.). 

20. Par grozījumu Mārupes novada domes 2013. gada 29. maija saistošajos noteikumos  

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

21. Par I.A.  atzīšanu par tiesīgu saņemt palīdzību un iekļaušanu palīdzības reģistrā. 

22. Par finansiālā atbalsta sniegšanu SIA „Alaudo” kultūras pasākuma – starptautisko sporta 

deju sacensību „Jaunmārupe 2017” īstenošanai. 

 

Vides un komunālo jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

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

izbraukuma tirdzniecībā publisko pasākumu norises vietās Mārupes novadā” pieņemšanu. 

24. Par ūdenssaimniecības  pakalpojumu sniegšanu Mārupes novada administratīvajā 

teritorijā. 

 

 Finanšu komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

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

dzēšanu. 

26. Par saistošo noteikumu  Nr. 13/2017 „Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas 

kārtība Mārupē” pieņemšanu. 

27. Par grozījumiem Mārupes novada domes 2014. gada 30. aprīļa lēmumā Nr. 29 (sēdes 

protokols Nr. 6). 

28. Par grozījumu Mārupes novada domes 2010. gada 21. jūnija saistošajos noteikumos  

Nr. 15/2010 „Par nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Mārupes novadā”.  

29. Par Attīstības komitejas priekšsēdētāja P.Pikšes iesnieguma izskatīšanu. 

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

izskatīšanu. 

31. Par atlīdzības apmēra noteikšanu Mārupes novada vēlēšanu komisijas  un vēlēšanu iecirkņu 

komisiju locekļiem. 

32. Par amata vietas likvidēšanu un jaunu amata vietu izveidošanu  Mārupes novada pašvaldības 

administrācijā. 
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Domes priekšsēdētāja iesniegtie lēmumprojekti: 

33. Par saistošo noteikumu Nr.  15/2017  „Grozījumi Mārupes novada domes 2017. gada  

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

budžeta apstiprināšanu” apstiprināšanu. 

34. Par domes priekšsēdētāja M.Bojāra iesnieguma izskatīšanu. 

35. Par zemesgabala iegūšanu īpašumā (7 gab.). 

36. Par grozījumiem Mārupes novada domes 2017. gada 22. februāra lēmumā Nr. 13 (sēdes 

protokols Nr. 3). 

37. Par finansiālā atbalsta sniegšanu E.E.D. 

38. Par amata vietu Mārupes novada Pašvaldība īpašumu pārvaldē. 

39. Par Mārupes novada domes deputāta Renāra Freiberga pilnvaru pirmstermiņa izbeigšanu. 

40. Par papildinājumiem Mārupes novada domes 2016. gada 31. augusta lēmumā Nr. 16 (sēdes 

protokols Nr. 9). 

41. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem Daugavas iela 33 

(kadastra Nr. ________) un Daugavas iela 35 (kadastra Nr. ________), Mārupē, Mārupes novadā. 

42. Par papildus pirmās klases atvēršanu Jaunmārupes pamatskolā. 

43. Par Mārupes novada domes izpilddirektora amata saimes un līmeņa maiņu. 

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

45. Par Mārupes novada domes iestāšanos biedrībā „Latvijas pašvaldību sociālo  dienestu 

vadītāju apvienība”. 

 

Informācijai: 

Administrācijas vadītāja  K. Loča  ziņojums  

par Mārupes novada pašvaldības darbu 2017. gadā  

(par situāciju līdz 2017. gada 28. martam). 

 

Deputāts P. Pikše lūdz darba kārtības punktu  Nr.  6  „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 

nekustamajam īpašumam „Lielezeri” (kadastra Nr. ________)” izskatīt kā pirmo darba kārtības 

punktu, nemainot esošo darba kārtības  secību. 

 Deputāti piekrīt izteiktajam  priekšlikumam, savu nostāju izsakot balsojot –  

 

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

A. Mihailovs, A. Puide, R.Freibergs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis), (L. Kadiģe, I. Dūduma, N. 

Orleāns, E. Jansons  domes sēdē attaisnojošu iemeslu dēļ nepiedalās), „pret”  nav, „atturas”  nav, 

Mārupes novada dome nolemj: 

Darba kārtības punktu  Nr.  6  „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam 

īpašumam „Lielezeri” (kadastra Nr. 80760072212)” izskatīt kā pirmo darba kārtībā, darba kārtības  

secību nemainot. 

 

Sēdes vadītājs  lūdz deputātu balsojumu par darba kārtību kopumā 

 

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

A. Mihailovs, A. Puide, R.Freibergs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis), (L. Kadiģe, I. Dūduma, N. 

Orleāns, E. Jansons  domes sēdē attaisnojošu iemeslu dēļ nepiedalās), „pret”  nav, „atturas”  nav, 

Mārupes novada dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt domes sēdes  darba kārtību. 

2. Vienojas atklāt domes sēdi. 
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Attīstības komitejas iesniegtie lēmumprojekti 

 

1. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu 

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

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

Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Sējas”, kadastra Nr. ________, zemes ierīcības projektu kā 

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

2. Piešķirt zemesgabalam „Nr.2” – ________ ha platībā,  adresi Sauliešu iela 16, Tīraine, 

Mārupes novads. 

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

________ha platībā - individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).  

4. Zemesgabalam „Nr.1” – ________ha platībā, atstāt spēkā esošo nosaukumu „Sējas”, Tīraine, 

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). 

 

2.  

Par zemes vienību apvienošanu, adreses piešķiršanu un  

lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

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

Mārupes novada dome nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr. 2 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apvienot nekustamos īpašumus Silaputniņu iela 30 (kadastra Nr. ________), Silaputniņu iela 

32 (kadastra Nr. ________), Silaputniņu iela 36 (kadastra Nr. ________) un „Tulpes”, kadastra Nr. 

________) vienā īpašumā, ________ ha platībā, un piešķirt adresi Silaputniņu iela 30, Mārupe, Mārupes 

novads. 

2. Noteikt apvienotajam zemesgabalam ________ha platībā lietošanas mērķi – neapgūta 

daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apbūve  (kods 0700). 

3. Likvidēt Valsts Adrešu reģistrā adresi un nosaukumu Silaputniņu iela 32, Mārupe, Mārupes 

(klasifikatora kods 105630236) 

4. Likvidēt Valsts Adrešu reģistrā adresi un nosaukumu Silaputniņu iela 36, Mārupe, Mārupes 

(klasifikatora kods 105630244) 

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

(klasifikatora kods 105193623) 

6. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

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

 

 

https://www.kadastrs.lv/varis/105630236?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/105630244?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/105193623?type=house
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3. 

Par 2016. gada 30. novembra Mārupes novada domes lēmuma Nr. 8  

(sēdes protokols  Nr. 15) 2. punkta precizēšanu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

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

Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 3 saskaņā ar pielikumu: 

1.Izteikt 2016. gada 30. novembra Mārupes novada domes lēmuma Nr. 8 (sēdes protokols  

Nr. 15) 2. punktu šādā redakcijā: 

„Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu ________, ________ha platībā, zeme 

lietošanas mērķi  -  zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība”. 

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). 

 

4.1 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

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

Mārupes novada dome nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr. 4.1 saskaņā ar pielikumu: 

1.Noteikt nekustamajam īpašumam Birzes iela 29, Jaunmārupē, Mārupes novadā, ________ha 

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

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

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

 

4.2 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

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

Mārupes novada dome nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr. 4.2 saskaņā ar pielikumu: 

1. Noteikt nekustamajam īpašumam Birzes iela 27, Jaunmārupē, Mārupes novadā, ________ha 

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

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

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

 

4.3 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

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

Mārupes novada dome nolemj: 
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Pieņemt lēmumu Nr. 4.3 saskaņā ar pielikumu: 

1. Noteikt nekustamajam īpašumam Birzes iela 16, Jaunmārupē, Mārupes novadā, ________ha 

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

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

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

 

4.4 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

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

Mārupes novada dome nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr. 4.4 saskaņā ar pielikumu: 

1. Noteikt nekustamā īpašuma Grāvkalnu iela 24A, kadastra Nr. ________, zemes vienības 

daļai ar kadastra apzīmējumu ________ – ________ha platībā,  zemes lietošanas mērķi – individuālo 

dzīvojamo māju apbūve (kods 0601) 

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

informēt zemes īpašnieku. 

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

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

 

4.5 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

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

Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 4.5 saskaņā ar pielikumu: 

1. Noteikt nekustamā īpašuma Paleju iela 43, kadastra Nr. ________, zemes vienības daļai ar 

kadastra apzīmējumu ________ – ________ha platībā,  zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo 

māju apbūve (kods 0601) 

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

informēt zemes īpašnieku. 

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

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

 

5.1 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

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

Mārupes novada dome nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr. 5.1 saskaņā ar pielikumu: 

Apstiprināt izziņu par „Zemesgabala iegūšanu īpašumā” saskaņā ar Pielikumu. 
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5.2 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

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

Mārupes novada dome nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr. 5.2 saskaņā ar pielikumu: 

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

 

6. 

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu  

nekustamajam īpašumam „Lielezeri” (kadastra Nr. ________) 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

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

Mārupes novada dome nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr. 6 saskaņā ar pielikumu: 

1. Uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamā īpašuma „Lielezeri” (kadastra Nr. ________), 

Mārupē, Mārupes novadā, teritorijā.  

2. Apstiprināt detālplānojuma izstrādes darba uzdevumu Nr. 3-30/1. 

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

4. Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt līgumu ar nekustamā īpašuma „Lielezeri” 

(kadastra Nr. ________) īpašnieku SIA „Septiņi Mārupes Ozoli”, reģistrācijas Nr. ________, saskaņā ar 

šī lēmuma pielikumu. 

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

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

6. Uzdot Mārupes novada Attīstības nodaļas  Teritorijas plānotājai  pieņemto lēmumu nosūtīt 

nekustamā īpašuma „Lielezeri” (kadastra Nr. ________) īpašniekam.  

 

7. 

Par nekustamā  īpašuma „Cieceri” (kadastra Nr. ________), Mārupes novadā, 2. zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumu 80760120097 detālplānojuma apstiprināšanu  

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   10  balsīm „par” (M.Bojārs, P. Pikše, J. Lagzdkalns,  R. Freibergs, M. 

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

Puide), Mārupes novada dome nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr. 7 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Cieceri” (kadastra Nr. ________), Mārupes novadā,  

2. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu ________ detālplānojumu. 

2. Noteikt, ka detālplānojums īstenojams saskaņā ar administratīvo līgumu (lēmuma 1. pielikums), 

ietverot sekojošus būtiskākos nosacījumus: 

2.1. detālplānojumu atļauts realizēt pa daļām, atbilstoši detālplānojuma realizācijas kārtībai 

un līguma nosacījumiem 2 (divās) kārtās:  

2.1.1. I kārta – Cieceru ceļa un Miera ceļa (posms līdz iebrauktuvei zemes vienībā Nr.2) 

izbūve un attiecīgi zemes vienību Nr. 1., 2., 3., 4., 5., 6. un 14. nodalīšana; 

2.1.2. II kārtā – Miera ceļa pārējā posma izbūve un attiecīgi zemes vienību Nr. 7., 8., 9., 10., 

11., 12., 13., 15., 16., 17., 18. un 19. nodalīšana; 

2.2. Zemes vienību sadali atļauts uzsākt pēc ceļa izbūves un nodošanas ekspluatācijā vismaz 

šķembu līmenī, attiecīgās kārtas ietvaros. Zemes vienības atļauts nodalīt vienlaikus visai detālplānojuma 
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realizācijas kārtai vai pakāpeniski, ievērojot līguma nosacījumus par piekļuvi ceļam un elektroapgādes 

nodrošinājumu iepriekš atdalītajām zemes vienībām; 

2.3. Ceļu izbūvi paredzēts īstenot divos posmos - pirmā posmā ar grants/šķembu segumu, 

bet otrā posmā veic gājēju ietves un ceļa cietā seguma izbūvi, nodrošina lietus ūdeņu novadīšanu un 

izveido ielas apgaismojumu pēc tam kad izbūvētas inženierkomunikācijas un 75% zemes vienību 

apbūve; 

2.4. Detālplānojuma īstenotājs nodrošina projektēto ceļu un inženierkomunikāciju (izņemot 

gāzes apgādes un elektronisko sakaru inženierkomunikācijas) izbūvi atbilstoši detālplānojuma 

risinājumam, nodrošinot to pieslēgumu centralizētajām sistēmām; 

2.5. Centralizēto kanalizācijas tīklu un ūdensapgādes tīklu projektēšana un izbūve tiek 

īstenota pēc tam, kad nodrošināta pieslēguma vieta centralizētajiem tīkliem nekustamā īpašuma 

„Valdari” teritorijā, tuvināti detālplānojuma robežai. Līdz centralizēto tīklu izbūvei, nodalītajos 

īpašumos atļauts kā pagaidu risinājumus izmantot vietējās ūdens ņemšanas vietas un hermētirki izolētus 

notekūdeņu krājrezervuārus. Individuālās bioloģiskās attīrīšanas iekārtas atļauts ierīkot tikai ar 

nosacījumu, ka pēc centralizēto tīklu izbūves jānodrošina pieslēgums centralizētiem tīkliem; 

2.6. Detālplānojuma īstenotājs nodrošina ugunsdzēsības dīķa un publiskās labiekārtotās 

ārtelpas izbūvi līdz ēku būvniecības uzsākšanai; 

2.7. Ēku būvniecību jaunajās apbūves teritorijās atļauts uzsākt pēc ceļa posma izbūves ar 

grants vai šķembu segumu un ielas nodošanas ekspluatācijā vismaz šķembu līmenī, un elektroapgādes 

pieslēguma nodrošinājuma attiecīgajai zemes vienībai; 

2.8. Detālplānojuma īstenotājiem, nododot īpašuma tiesības uz atdalītajām zemes vienībām 

ir pienākums tās nodrošināt ar tiesisko piekļuvi īpašumam; 

2.9. Detālplānojuma īstenošanas rezultātā izbūvētās inženierkomunikācijas un ceļus, 

ugunsdzēsības dīķi un labiekārtoto ārtelpu Detālplānojuma īstenotājs apsaimnieko un uztur par saviem 

finanšu līdzekļiem līdz viņu īpašuma tiesību izbeigšanas brīdim; 

2.10. līdz pašvaldības lēmumam par jaunizbūvēto ceļu pārņemšanu, Detālplānojuma 

īstenotājam vai tā saistību pārņēmējiem, jānodrošina šī ceļa koplietošanas, bet zemes vienībai Nr.20 arī 

caurbraukšanas funkcija. 

3. Detālplānojums īstenojams sekojošā secībā: 

3.1. Pašvaldība un detālplānojuma īstenotājs slēdz administratīvo līgumu par 

detālplānojuma īstenošanas kārtību un realizācijas termiņiem; 

3.2. Detālplānojuma īstenošana uzsākama pēc paziņojuma par detālplānojuma 

apstiprināšanu ar Mārupes novada domes lēmumu publikācijas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, saskaņā 

ar administratīvā līguma nosacījumiem. 

4. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt ar nekustamā īpašuma „Cieceri” (kadastra 

Nr. ________), Mārupes novadā, īpašnieku A.R., personas kods ________administratīvo līgumu par 

detālplānojuma īstenošanu saskaņā ar 1.pielikumu. 

5. Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums par detālplānojuma 

apstiprināšanu publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”. 

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

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

Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā 

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

rajona tiesā (Rīgā, Antonijas ielā 6, LV – 1010). 

 

8. 

Par nekustamā īpašuma „Vaidavas”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. ________),  

2. zemes vienības detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

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

nav,  Mārupes novada dome nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr. 8 saskaņā ar pielikumu: 
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1. Uzsākt nekustamā īpašuma „Vaidavas”,  Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. ________),  

2. zemes vienības detālplānojuma izstrādi.  

2. Apstiprināt detālplānojuma darba uzdevumu Nr.3-30/2 un noteikt detālplānojuma robežas 

atbilstoši nekustamā īpašuma „Vaidavas”,  Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. ________),  

2. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu ________ robežām, ________ha platībā. 

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

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

finansēšanu ar nekustamā īpašuma „M.F., personas kods ________, saskaņā ar pielikumu. 

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

nosūtīt detālplānojuma teritorijas īpašniekam, detālplānojuma ierosinātājam, ievietot Mārupes novada 

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

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

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

 

9. 

Par nekustamā īpašuma Lielā iela 88, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. ________),  

detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

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

nav,  Mārupes novada dome nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr. 9 saskaņā ar pielikumu: 

1. Uzsākt nekustamā īpašuma Lielā iela 88, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. ________),  

detālplānojuma izstrādi.  

2. Apstiprināt detālplānojuma darba uzdevumu Nr. 3-30/3 un noteikt detālplānojuma robežas 

atbilstoši nekustamā īpašuma Lielā iela 88, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. ________),  

robežām, aptuveni ________ha platībā. 

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

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

finansēšanu ar nekustamā īpašuma Lielā iela 88, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. ________), 

īpašnieka pilnvaroto personu M.M., personas kods ________, saskaņā ar pielikumu. 

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

nosūtīt detālplānojuma teritorijas īpašniekam, detālplānojuma ierosinātājam, ievietot Mārupes novada 

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

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

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

 

10. 

Par nekustamā īpašuma „Unguri B”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. ________),  

detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

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

nav,  Mārupes novada dome nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr. 10 saskaņā ar pielikumu: 

1. Uzsākt nekustamā īpašuma „Unguri B”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. ________),   

detālplānojuma izstrādi.  

2. Apstiprināt detālplānojuma darba uzdevumu Nr. 3-30/4 un noteikt detālplānojuma robežas 

atbilstoši nekustamā īpašuma „Unguri B”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. ________) robežām, 

aptuveni ________ha platībā. 
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3. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Attīstības nodaļas Teritorijas plānotāju.  

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

finansēšanu ar nekustamā īpašuma „Unguri B”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. ________),  

īpašnieka pilnvaroto personu M.M., personas kods ________, saskaņā ar pielikumu. 

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

nosūtīt detālplānojuma teritorijas īpašniekam, detālplānojuma ierosinātājam, ievietot Mārupes novada 

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

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

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

 

11. 

Par nekustamā īpašuma Mārupītes gatve 82, Mārupē, Mārupes novadā 

(kadastra Nr. ________), detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

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

nav,  Mārupes novada dome nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr. 11 saskaņā ar pielikumu: 

1. Uzsākt nekustamā īpašuma Mārupītes gatve 82, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 

________), detālplānojuma izstrādi.  

2. Apstiprināt detālplānojuma darba uzdevumu Nr.3-30/5 un noteikt detālplānojuma robežas 

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

robežām, aptuveni ________ha platībā. 

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

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

finansēšanu ar nekustamā īpašuma Mārupītes gatve 82, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 

________),  īpašnieku G.L., personas kods ________, saskaņā ar pielikumu. 

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

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

Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā. 

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

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

 

12. 

Par grozījumiem nekustamā īpašuma „Grūdupi” (kadastra Nr. ________),  

detālplānojuma realizācijas kārtībā  

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

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

nav,  Mārupes novada dome nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr. 12 saskaņā ar pielikumu: 

1. Atļaut precizēt ar 2014. gada 27. augusta lēmumu Nr. 10 (sēdes protokols Nr. 13) „Par 

nekustamā īpašuma „Grūdupi” (kadastra Nr. ________) detālplānojuma realizāciju pa daļām” 

apstiprināto detālplānojuma realizācijas kārtību, paredzot iespēju detālplānojuma īstenošanas I  izbūves 

kārtā ietvert arī projektētās zemes vienības Nr. 26 atdalīšanu.  

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

nekustamā īpašuma „Grūdupi” (kadastra Nr. ________), Mārupe, Mārupes novads, īpašnieka V.D., 

pilnvaroto personu J.P., personas kods ________, vienošanos par grozījumiem administratīvajā līgumā 

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

3. Uzdot Mārupes novada pašvaldības Teritorijas plānotājai pieņemto lēmumu nosūtīt 

nekustamā īpašuma īpašniekam.  
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13. 

Par nekustamā īpašuma Mazcenu alejā 13, Jaunmārupē,  

Mārupes novadā, ar kadastra Nr. ________, atsavināšanu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

R.Freibergs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis), (A. Mihailovs, kā ieinteresētā persona, pamatojoties uz 

likuma „Par pašvaldībām” 37. panta 11. punktu, balsojumā par sagatavotot lēmumu nepiedalās), „pret”  

nav,  „atturas” 1 (A. Puide),  Mārupes novada dome nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr. 13 saskaņā ar pielikumu: 

1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu - zemes gabalu, kas atrodas Mazcenu alejā 13, 

Jaunmārupē, Mārupes novadā, ar kadastra Nr. ________, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Mazcenu 

alejā 13, Jaunmārupē, Mārupes novadā (kadastra apzīmējums Nr. ________) īpašniekiem saskaņā ar 

Pielikumu Nr. 1. 

2. Nekustamā īpašuma novērtēšanai izveidot komisiju šādā sastāvā:  

Komisijas priekšsēdētājs  - izpilddirektors Ivars Punculis; 

 

Komisijas locekļi:  

Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Laima Levanoviča, 

Attīstības komitejas priekšsēdētājs Pēteris Pikše, 

Vides un komunālo jautājumu komitejas priekšsēdētājs Jānis Rušenieks, 

Juriste Skaidrīte Ciganska. 

3. Uzdot Komisijai noteikt nekustamā īpašuma vērtību, pieaicinot vērtētāju.  

4. Par pieņemto lēmumu informēt daudzdzīvokļu mājas Mazcenu alejā 13, Jaunmārupē, 

Mārupes novadā, dzīvokļu īpašniekus. 

 

14. 

Par nekustamo īpašumu „Mazcenu alejas pievedceļi”, Jaunmārupē, Mārupes novadā, kadastra 

Nr. ________2, un „Vīteņu skvērs”, Jaunmārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr. ________, 

atsavināšanu sabiedrības vajadzībām 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

R.Freibergs, R.Zeltīts, A. Puide, J.Rušenieks, G.Vācietis), (A. Mihailovs, kā ieinteresētā persona, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 37. panta 11. punktu, balsojumā par sagatavotot lēmumu 

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

  

Pieņemt lēmumu Nr. 14 saskaņā ar pielikumu: 

1. Konceptuāli atzīt, ka nekustamais īpašums „Mazcenu alejas pievedceļi”, Jaunmārupē, 

Mārupes novadā, ar kadastra Nr. ________, un nekustamais īpašums „Vīteņu skvērs”, Jaunmārupē, 

Mārupes novadā, kadastra Nr. ________, ir nepieciešama pašvaldības funkciju pildīšanai, saskaņā ar 

likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktu tie ir atsavināmi no I.D., personas kods 

________, ________domājamo daļu apmērā un no E.D., personas kods ________, ________domājamo 

daļu apmērā. 

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 īpašniekus I.D. un E.D.. 
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15. 

Par apstrīdēto būvatļauju  

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

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

nav,  Mārupes novada dome nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr. 15 saskaņā ar pielikumu: 

1. Atcelt 2017. gada 27. janvāra būvatļauju Nr.BIS -BV-________, vienlaikus atzīstot par 

spēku zaudējušajiem visus ar šīs būvatļaujas izdošanu saistītos starplēmumus.  

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

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

 

16. 

Mārupes novada attīstības programmas 2013.- 2019. gadam aktualizētā rīcības plāna un 

investīciju plāna 2017.- 2019. gadam apstiprināšanu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

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

nav,  Mārupes novada dome nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr. 16 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt Mārupes novada attīstības programmas 2013.- 2019. gadam aktualizēto 

rīcības plānu un investīciju plānu 2017.– 2019. gadam saskaņā ar pielikumu. 

2. Publicēt Mārupes novada attīstības programmas 2013. - 2019. gadam aktualizēto rīcības 

plānu un investīciju plānu 2017.– 2019. gadam pašvaldības tīmekļa vietnē www.marupe.lv. 

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

aktualizētā rīcības plāna un investīciju plāna 2017.– 2019. gadam apstiprināšanu” pašvaldības tīmekļa 

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

 

17. 

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 P.Pikše. 

 

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

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

Mārupes novada dome nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr. 17 saskaņā ar pielikumu: 

1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 10/2017  „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 elektroniskā veidā 

nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.  

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

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

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

atzinumā netiks izteikti iebildumi par pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu. 

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

„Mārupes Vēstis”. 

 

http://www.marupe.lv/
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Sociālās, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

 

18. 

Par Mārupes novada Kultūrvides konsultatīvās padomes nolikuma apstiprināšanu 

Ziņo komitejas vadītājas  vietnieks A. Kirillovs. 

 

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

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

Mārupes novada dome nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr. 18 saskaņā ar pielikumu: 

Apstiprināt Mārupes novada Kultūrvides konsultatīvās padomes nolikumu saskaņā ar 

pielikumu. 

 

19.1 

Par finansiālu atbalstu sportistam E.A.   

Ziņo komitejas vadītājas  vietnieks A. Kirillovs. 

 

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

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

Mārupes novada dome nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr. 19.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt E.A., personas kods ________, finansiālu atbalstu 360,00 euro apmērā, lai segtu 

izdevumus, kas saistīti ar sportista dalību BMX sacensībās 2017. gadā, saskaņā ar piestādīto izdevumu 

aprēķinu un pasākumu grafiku, paredzot, ka tāmē norādītās izmaksas, kas saistītas ar dzīvošanas 

izdevumu segšanu ārpus Latvijas Republikas, no pašvaldības piešķirtā atbalsta ir sedzamas ne vairāk kā 

50% apmērā. 

2. Izdevumus segt no sportam paredzētā budžeta. 

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

kods ________, likumisko pārstāvi (māti) K.A., personas kods ________. 

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

________. 

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

rajona tiesā (Baldones ielā 1a, Rīgā). 

 

19.2 

Par finansiālu atbalstu sportistei L.V. 

Ziņo komitejas vadītājas  vietnieks A. Kirillovs. 

 

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

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

Mārupes novada dome nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr. 19.2 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt L.V., personas kods ________, finansiālu atbalstu 300,00 euro (trīs simti euro) 

apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar dalību 23.Vasaras Nedzirdīgo Olimpiskajās spēlēs „the 23rd 

Summer Deaflympics”, kas norisināsies 2017. gadā no 18. jūlija līdz 30 .jūlijam Turcijā, Samsun 

pilsētā, saskaņā ar iesniegto aprēķinu. 

2. Izdevumus segt no 2017. gada sportam paredzētā budžeta. 

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

L.V., personas kods ________, un Biedrību „Latvijas Nedzirdīgo sporta federācija”, reģ. Nr. 

40008022970, pēc administratīvā līguma noslēgšanas un rēķina saņemšanas atbalstu pārskaitīt biedrībai.  
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4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā 

rajona tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

20. 

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

„Par Mārupes novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 

Ziņo komitejas vadītājas  vietnieks A. Kirillovs. 

 

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

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

Mārupes novada dome nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr. 20 saskaņā ar pielikumu: 

1. Pieņemt  saistošos  noteikumus Nr. 11/2017 „Grozījums 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 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”. 

 

21. 

Par I.A.  atzīšanu par tiesīgu saņemt palīdzību un iekļaušanu palīdzības reģistrā 

Ziņo komitejas vadītājas  vietnieks A. Kirillovs. 

 

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

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

Mārupes novada dome nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr. 21 saskaņā ar pielikumu: 

1. Atzīt I.A., personas kods ________,  par tiesīgu saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā. 

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

________, palīdzības reģistrā ar atbilstošu kārtas numuru augošā secībā. 

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

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

 

 

22. 

Par finansiālā atbalsta sniegšanu SIA „Alaudo” kultūras pasākuma – starptautisko sporta deju 

sacensību „Jaunmārupe 2017” īstenošanai  

Ziņo komitejas vadītājas  vietnieks A. Kirillovs. 

 

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

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

Mārupes novada dome nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr. 22 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt SIA „Alaudo”, reģ.Nr. ________, finansiālo atbalstu 700,00 euro (septiņi simti 

euro) apmērā kultūras pasākuma – starptautiskā sporta deju sacensību „Jaunmārupe 2017” īstenošanai 

Jaunmārupes pamatskolas telpās Mazcenu alejā 4A, Jaunmārupē, Mārupes nov., 2017.gada 20. un  



15 
 

21. maijā, saskaņā ar izdevumu aprēķinu tāmi. 

2. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt administratīvo līgumu ar SIA 

„Alaudo”, vienotais reģ. Nr. _______, par finansējuma piešķiršanu. 

3. Finansējumu pārskaitīt SIA „Alaudo”, reģ. Nr. _______, pēc administratīvā līguma 

parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas. 

4. Piešķirt SIA „Alaudo”, reģ. Nr. _______2, tiesības organizētā pasākuma – sporta deju 

sacensību „Jaunmārupe 2017”, īstenošanai 2017. gada 20. un 21.maijā izmantot Jaunmārupes 

pamatskolas telpas, Mazcenu alejā 4A, Jaunmārupē, Mārupes nov., ar 100 % nomas maksas 

samazinājumu. 

5. Ne vēlāk kā piecas dienas pirms nekustamā īpašuma izmantošanas uzsākšanas SIA 

„Alaudo” pārstāvim slēgt līgumu par telpu izmantošanu ar domes izpilddirektoru.  

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

rajona tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

Vides un komunālo jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

 

23. 

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

izbraukuma tirdzniecībā publisko pasākumu norises vietās Mārupes novadā” pieņemšanu  

Ziņo komitejas vadītājs J. Rušenieks. 

 

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

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

Mārupes novada dome nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr. 23 saskaņā ar pielikumu: 

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

kārtība izbraukuma tirdzniecībā publisko pasākumu norises vietās Mārupes novadā”, saskaņā ar 

pielikumu. 

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

nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.  

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

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

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

ministrijas atzinumā netiks izteikti iebildumi par pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu. 

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

„Mārupes Vēstis”. 

 

24. 

Par ūdenssaimniecības  pakalpojumu sniegšanu Mārupes novada administratīvajā teritorijā 

Ziņo komitejas vadītājs J. Rušenieks. 

 

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

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

Mārupes novada dome nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr. 24 saskaņā ar pielikumu: 

1. Uzdot Mārupes novada domes priekšsēdētājam slēgt līgumu VAS „Starptautiskā lidosta 

„Rīga”” par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu tās teritorijā, saskaņā ar šī lēmuma pielikumā 

Nr.1 pievienoto līguma projektu 

2. Uzdot Mārupes novada domes priekšsēdētājam slēgt vienošanos par grozījumiem  

2010. gada 26. maija līgumā Nr. 5-25/86-2010 ar A/S „Mārupes komunālie pakalpojumi”,  saskaņā ar šī 

lēmuma pielikumā Nr.2 pievienoto vienošanās projektu. 
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 Finanšu komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

 

25. 

Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar 

 tiem saistītās nokavējuma naudas  dzēšanu A.K. 

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M. Bojārs. 

 

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

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

Mārupes novada dome nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr. 25 saskaņā ar pielikumu: 

 1. Dzēst A.K., personas kods _______, nekustamā īpašuma nodokļa parādu un ar to saistīto 

nokavējuma naudu kopā Eur 835,39  par nekustamo īpašumu Māliņu iela _______, Mārupe, kadastra 

Nr. _______, kas izveidojies par 2008. gadu, 2009. gadu, 2010. gadu un 2011. gadu, līdz 

maksātnespējas procesa pasludināšanas brīdim, t.i., 2011. gada 16. novembrim. 

 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.  

 

26. 

Par saistošo noteikumu „Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu  

piešķiršanas kārtība Mārupē” pieņemšanu 

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M. Bojārs. 

 

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

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

Mārupes novada dome nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr. 26 saskaņā ar pielikumu: 

1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 13/2017  „Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 

piešķiršanas kārtība Mārupē” saskaņā ar  pielikumu. 

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

nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.  

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

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

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

atzinumā netiks izteikti iebildumi par pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu. 

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

„Mārupes Vēstis”. 

27. 

Par grozījumiem Mārupes novada domes 2014. gada 30. aprīļa  

lēmumā Nr. 29 (sēdes protokols Nr. 6) 

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M. Bojārs. 

 

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

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

Mārupes novada dome nolemj: 
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Pieņemt lēmumu Nr. 27 saskaņā ar pielikumu: 

Atzīt Mārupes novada domes 2014. gada 30. aprīļa lēmuma Nr. 29 (sēdes protokols Nr. 6) 6.2 

un 6.3 apakšpunktus par spēku zaudējušiem.  

 

28. 

Par grozījumu Mārupes novada domes 2010. gada 21. jūnija saistošajos noteikumos N. 15/2010  

„Par nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Mārupes novadā” 

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M. Bojārs. 

 

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

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

Mārupes novada dome nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr. 28 saskaņā ar pielikumu: 

1. Pieņemt  saistošos noteikumus Nr. 14/2017 „Grozījums Mārupes novada domes  

2010. gada 21. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 15/2010 „Par nodevu par tirdzniecību publiskās vietās 

Mārupes novadā”” saskaņā ar Pielikumu. 

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

atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.  

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

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

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

atzinumā netiks izteikti iebildumi par pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu. 

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

„Mārupes Vēstis”. 

 

29. 

Par Attīstības komitejas priekšsēdētāja P.Pikšes iesnieguma izskatīšanu 

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M. Bojārs. 

 

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

Mihailovs, R.Freibergs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, A. Puide, G.Vācietis), (P. Pikše, kā ieinteresētā persona, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 37. panta 11. punktu, balsojumā par šo lēmumu 

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

  

Pieņemt lēmumu Nr. 29 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt Mārupes novada domes Attīstības komitejas priekšsēdētājam Pēterim Pikšem  

ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu divas kalendāra nedēļas, neieskaitot svētku dienas,  no 2017. gada 27. 

aprīļa līdz 2017. gada 12. maijam, par nostrādāto laika periodu no 2016. gada 26. jūnija līdz 2017. gada 

25. jūnijam. 

2. Piešķirt Mārupes novada domes Attīstības komitejas priekšsēdētājam Pēterim Pikšem, 

aizejot ikgadējā apmaksātā atvaļinājumā, atvaļinājuma pabalstu 50% apmērā no mēnešalgas. 

 

30. 

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

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M. Bojārs. 

 

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

Mihailovs, R.Freibergs, R.Zeltīts, P.Pikše,  A. Puide, G.Vācietis), (J. Rušenieks,  kā ieinteresētā 

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

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

  

Pieņemt lēmumu Nr. 30 saskaņā ar pielikumu: 
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1. Piešķirt Mārupes novada domes Vides un komunālo jautājumu komitejas priekšsēdētājam 

Jānim Rušeniekam ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu  no 2017. gada 30. marta divas kalendāra 

nedēļas, t.i., līdz 2017. gada 12. aprīlim, par nostrādāto laika periodu no 2016. gada 20. jūnija līdz 2017. 

gada 19. jūnijam. 

2. Izmaksāt Vides un komunālo jautājumu komitejas priekšsēdētājam Jānim Rušeniekam, 

aizejot ikgadējā atvaļinājumā, vienreizēju pabalstu 50% apmērā no Vides un komunālo jautājumu 

komitejas priekšsēdētāja mēnešalgas. 

 

31. 

Par atlīdzības apmēra noteikšanu Mārupes novada vēlēšanu komisijas  

un vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļiem 

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M. Bojārs. 

 

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

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

Mārupes novada dome nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr. 31 saskaņā ar pielikumu: 

1.Noteikt Mārupes novada vēlēšanu komisijas locekļiem šādu atlīdzības apmēru: 

1.1. komisijas priekšsēdētājam – EUR 9,80/stundā ; 

1.2. komisijas sekretāram – EUR 8,50/stundā; 

1.3. komisijas loceklim – EUR 6,90/stundā; 

 

2.Noteikt Mārupes novada vēlēšanu iecirkņu komisijas locekļiem šādas darba stundas tarifa 

likmes: 

2.1. iecirkņa komisijas priekšsēdētājam – EUR 7,00/stundā; 

2.2. iecirkņa komisijas sekretāram – EUR 6,50/stundā; 

2.3. iecirkņa komisijas loceklim – EUR 4,50/stundā; 

2.4. līgumdarbiniekam – EUR 4,50/stundā; 

2.5. apkopējam – EUR 3,50/stundā; 

2.6. grāmatvedim – EUR 6,20/stundā; 

2.7. datorspeciālistam – EUR 6,30/stundā.  

 

3. Atcelt Mārupes novada domes 2013. gada 27 .marta lēmumu Nr. 16 (sēdes protokols Nr. 4). 

 

 

32. 

Par amata vietas likvidēšanu un jaunu amata vietu izveidošanu  

Mārupes novada pašvaldības administrācijā 

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M. Bojārs. 

 

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

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

Mārupes novada dome nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr. 32 saskaņā ar pielikumu: 

1. Ar  2017. gada 30. aprīli  Mārupes novada pašvaldības administrācijā likvidēt vienu amata 

vietu lietvedis. 

2. Ar 2017. gada 1. maiju Mārupes novada pašvaldības administrācijā izveidot divas jaunas 

amata vietas klientu apkalpošanas speciālists (klasifikatora kods 4222 07), 23. saime III B līmenis,  

9. mēnešalgu grupa.  
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Domes priekšsēdētāja iesniegtie lēmumprojekti:  

 

33. 

Par saistošo noteikumu  Nr. 15/2017 „Grozījumi Mārupes novada domes 2017. gada  

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

budžeta apstiprināšanu” apstiprināšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

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

Mihailovs, J.Rušenieks, G.Vācietis), (R. Freibergs no sēdes telpas uz brīdi izgājis, balsojumā par 

sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas” 2 (A. Puide, R. Zeltīts), Mārupes novada dome 

nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr. 33 saskaņā ar pielikumu: 

1. Pieņemts  saistošos noteikumu Nr.15/2017 „Grozījumi Mārupes novada domes  

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

budžeta apstiprināšanu”” saskaņā ar Pielikumu.  

2. Saistošie noteikumi par pašvaldības budžeta apstiprināšanu un budžeta grozījumiem 

stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas. 

3. Saistošos noteikumus triju dienu laikā nosūtīt elektroniski Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 

 

34. 

Par domes priekšsēdētāja M.Bojāra iesnieguma izskatīšanu 

Ziņo Vides un komunālo jautājumu komitejas vadītājs J. Rušenieks. 

 

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

R.Zeltīts, P.Pikše,  A. Puide, J. Rušenieks, G.Vācietis), (M. Bojārs,   kā ieinteresētā persona, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 37. panta 11. punktu, balsojumā par šo lēmumu 

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

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

  

Pieņemt lēmumu Nr. 34 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt Mārupes novada domes priekšsēdētājam Mārtiņam Bojāram  ikgadējo 

apmaksāto atvaļinājumu no 2017. gada 10. aprīļa divas kalendāra nedēļas, neieskaitot svētku dienas, t.i., 

līdz 2017. gada 26. aprīlim un apmaksātu papildatvaļinājumu no 2017. gada 27. aprīļa desmit darba 

dienas, t.i., līdz 2017. gada 13. maijam, par nostrādāto laika periodu no 2015. gada 1. jūlija līdz 2016. 

gada 30. jūnijam, kā arī ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu no 2017. gada 15. maija trīs kalendāra 

nedēļas, t.i., līdz 2017. gada 4. jūnijam, par nostrādāto laika periodu no 2016. gada 1. jūlija līdz  

2017. gada 30. jūnijam. 

2. Aizejot ikgadējā atvaļinājumā domes priekšsēdētājam izmaksāt vienreizēju pabalstu 

50% apmērā no priekšsēdētāja mēnešalgas. 

 

35.1 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

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

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

Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 35.1 saskaņā ar pielikumu: 

Apstiprināt izziņu par „Zemesgabala iegūšanu īpašumā” saskaņā ar Pielikumu. 
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35.2 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

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

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

Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 35.2 saskaņā ar pielikumu: 

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

 

35.3 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

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

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

Mārupes novada dome nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr. 35.3 saskaņā ar pielikumu: 

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

 

35.4 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

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

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

Mārupes novada dome nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr. 35.4 saskaņā ar pielikumu: 

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

35.5 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

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

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

Mārupes novada dome nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr. 35.5 saskaņā ar pielikumu: 

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

35.6 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

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

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

Mārupes novada dome nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr. 35.6 saskaņā ar pielikumu: 

Apstiprināt izziņu par „Zemesgabala iegūšanu īpašumā” saskaņā ar Pielikumu. 
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35.7 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

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

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

Mārupes novada dome nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr. 35.7 saskaņā ar pielikumu: 

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

36. 

Par grozījumiem Mārupes novada domes 2017. gada 22. februāra  

lēmumā Nr. 13 (sēdes protokols Nr. 3) 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

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

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

Mārupes novada dome nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr. 36 saskaņā ar pielikumu: 

1. Izdarīt ar Mārupes novada domes 2017. gada 22. februāra lēmumu Nr. 13 (sēdes 

protokols Nr. 3) apstiprinātajā nolikumā „Tiesību piešķiršana saņemt pašvaldības līdzfinansējumu MTB 

kalnu riteņbraukšanas sacensību viena posma organizēšanai Mārupes novada administratīvajā teritorijā 

2017. gada septembrī dažādu vecuma grupām” sekojošus grozījumus: 

1.1. Izslēgt 7.13 punktu; 

1.2. Izteikt 8.5.2 punktu šādā redakcijā: 

8

.5.2. 

Internets Tiešais pasts sacensību dalībniekiem –  ne mazāk 

kā  12 000 adresāti, organizatora sagatavota 

informācija par  Pasākumu 

2. Publicēt tīmekļa vietnē www.marupe.lv  nolikuma „Tiesību piešķiršana saņemt 

pašvaldības līdzfinansējumu MTB kalnu riteņbraukšanas sacensību viena posma organizēšanai Mārupes 

novada administratīvajā teritorijā 2017. gada septembrī dažādu vecuma grupām”  konsolidēto versiju. 

3. Pagarināt termiņu pieteikumu iesniegšanai līdzfinansējuma saņemšanai, lai organizētu 

MTB kalnu riteņbraukšanas sacensību vienu posmu, līdz 2017. gada 13. aprīlim.  

 

37. 

Par finansiālā atbalsta sniegšanu E.E.D.  

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

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

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

Mārupes novada dome nolemj: 

   

Pieņemt lēmumu Nr. 37 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt E.E.D., personas kods _______, finansiālo atbalstu 208,74 euro (divi simti 

astoņi euro, 74 centi) apmērā, lai segtu dalības maksas un ceļa izdevumus jaunajā pianistu konkursā 

„12th Mozart International Piano Competition”, kas notiks Itālijā, Frascati pilsētā,  no 2017. gada  

6. maija līdz 2017. gada 7. maijam. 

2. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt trīspusējo administratīvo līgumu 

ar pianistes E.E.D., personas kods _______, likumisko pārstāvi R.D., personas kods _______, un 

Biedrību „Jauniešu orķestra atbalsta biedrība”, reģ. Nr. _______, par finansējuma piešķiršanas un 

izlietošanas kārtību. 

http://www.marupe.lv/
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3. Finansējumu pārskaitīt Biedrībai pēc administratīvā līguma parakstīšanas un attiecīga 

rēķina saņemšanas. 

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

rajona tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

38. 

Par amata vietu Mārupes novada Pašvaldība īpašumu pārvaldē 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

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

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

Mārupes novada dome nolemj: 

   

Pieņemt lēmumu Nr. 38 saskaņā ar pielikumu: 

Noteikt ar 2017. gada 1. martu Mārupes novada Pašvaldības īpašumu pārvaldes esošajai amata 

vietai „Mārupes novada pašvaldības īpašumu pārvaldes vadītājs” (klasifikatora kods 1112 36),  

1. saime IIA līmenis, 13. mēnešalgu grupa. 

 

39. 

Par Mārupes novada domes deputāta Renāra Freiberga pilnvaru pirmstermiņa izbeigšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

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

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

Mārupes novada dome nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr. 39 saskaņā ar pielikumu: 

1. Izbeigt Mārupes novada domes deputāta Renāra Freiberga pilnvaras ar 2017. gada  

1. aprīli. 

2. Izslēgt deputātu Renāru Freibergu no sekojošām domes patstāvīgajām komitejām: 

2.1. Finanšu  komiteja; 

2.2. Sociālās, izglītības, kultūras un sporta jautājumu  komiteja.  

 

40. 

Par papildinājumiem Mārupes novada domes 2016. gada 31. augusta  

lēmumā Nr. 16 (sēdes protokols Nr. 9) 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

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

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

Mārupes novada dome nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr. 40 saskaņā ar pielikumu: 

Noteikt, ka iepirkuma komisijas, kura veic iepirkuma procedūru „Par tiesībām veikt atkritumu 

apsaimniekošanu Mārupes novadā”, priekšsēdētāja Mārtiņa Bojāra prombūtnes laikā komisijas 

priekšsēdētāja pienākumus pilda tās pašas komisijas locekle –Līga Kadiģe.  

 

41. 

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem Daugavas iela 33 (kadastra 

Nr. _______) un Daugavas iela 35 (kadastra Nr. _______), Mārupē, Mārupes novadā 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 
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Atklāti balsojot ar  7  balsīm „par” (M.Bojārs, P. Pikše, J. Lagzdkalns, M. Bauda, A. Kirillovs, 

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

Mārupes novada dome nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr. 41 saskaņā ar pielikumu: 

1. Uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamo īpašumu Daugavas iela 33 (kadastra Nr. _______) 

un Daugavas iela 35 (kadastra Nr. _______), Mārupē, Mārupes novadā, teritorijā.  

2. Apstiprināt detālplānojuma izstrādes darba uzdevumu Nr. 3-30/6 un noteikt detālplānojuma 

robežas atbilstoši nekustamo īpašumu Daugavas iela 33 (kadastra Nr. _______) un Daugavas iela 35 

(kadastra Nr. _______), Mārupē, Mārupes novadā, robežām, _______ ha platībā. Gadījumā, ja apbūves 

priekšlikuma īstenošanai nepieciešams mainīt piebrauktuves risinājumu nekustamajiem īpašumiem 

Daugavas iela 39 (kadastra Nr. _______) un Daugavas iela 37 (kadastra Nr. _______), Mārupe, 

Mārupes novads, detālplānojuma robeža var tikt precizēta, saskaņojot to ar minēto īpašumu 

īpašniekiem.  

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

4. Ja saņemta NORDEA BANK AB, Zviedrijas sabiedrības reģistrācijas Nr. _______, rakstiska 

piekrišana nekustamo īpašumu apgrūtināt ar lietu tiesībām (izstrādāt detālplānojumu un būvprojektu 

minimālā sastāvā), Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt līgumu ar nekustamo īpašumu 

Daugavas iela 33 (kadastra Nr. _______) un Daugavas iela 35 (kadastra  Nr. _______), Mārupē, 

Mārupes novadā,  īpašnieci Dž.B.,  personas kods _______, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu. 

5. Ja divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas šī lēmuma 4. punktā minētais līgums netiek 

noslēgts, lēmums ir atceļams. 

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

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

Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā. 

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

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

 

42. 

Par papildus pirmās klases atvēršanu Jaunmārupes pamatskolā 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

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

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

Mārupes novada dome nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr. 42 saskaņā ar pielikumu: 

Atļaut 2017./2018. mācību gadā atvērt Jaunmārupes pamatskolā  papildus pirmo klasi.  

 

43. 

Par Mārupes novada domes izpilddirektora amata saimes un līmeņa maiņu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

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

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

Mārupes novada dome nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr. 43 saskaņā ar pielikumu: 

1. Noteikt ar 2017. gada 1. martu Mārupes novada esošajai amata vietai „pašvaldības 

izpilddirektors” (klasifikatora kods 1112 38 ), 1. saime IV E līmenis, 16. mēnešalgu grupa. 

2. Atcelt 2014. gada 17. decembra domes sēdes Nr. 20 lēmumu Nr. 19 „Par Mārupes novada 

domes izpilddirektora amatalgas apmēra noteikšanu”. 
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Deputāte M. Bauda ar priekšsēdētāja atļauju  plkst. 16.40 sēdes telpu atstāj, 

turpmākajos balsojumos  nepiedalās. 

 

44. 

Par Mārupes novada domes iestāšanos biedrībā  

„Latvijas Personāla vadīšanas asociācija” 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar    balsīm „par” (nav) , 1 „pret”  (J. Rušenieks),    „atturas” 9  (M.Bojārs, P. 

Pikše, J. Lagzdkalns, A. Kirillovs, A. Mihailovs, A. Puide, R.Freibergs, R.Zeltīts, G.Vācietis), (deputāte 

M. Bauda ar priekšsēdētāja atļauju  sēdi  atstājusi, balsojumā  nepiedalās) 

 

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

daļai, Mārupes novada dome nolemj: 

 

Nepieņemt lēmumu Nr. 44. 

 

45. 

Par Mārupes novada domes iestāšanos biedrībā  

„Latvijas pašvaldību sociālo  dienestu vadītāju apvienība” 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  10  balsīm „par” (M.Bojārs, P. Pikše, J. Lagzdkalns, A. Kirillovs, A. 

Mihailovs, A. Puide, R.Freibergs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis), (M. Bauda ar priekšsēdētāja 

atļauju  sēdes telpu atstājusi,  balsojumā par sagatavoto lēmumu  nepiedalās),  „pret” nav,  „atturas” 

nav, Mārupes novada dome nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr. 45 saskaņā ar pielikumu: 

1. Iestāties biedrībā „Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienība”,  reģ. Nr. 

______.  

2. Mārupes novada domes priekšsēdētājam veikt nepieciešamās darbības Mārupes novada 

domes uzņemšanai biedrībā „Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienība”, reģ.Nr. ______. 

3. Administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai pēc Mārupes novada domes 

iestāšanās biedrībā „Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienība”, reģ. Nr. ______, veikt 

biedru naudas samaksu saskaņā ar biedrības piestādītajiem rēķiniem no Sociālā dienesta budžeta.  

 

 

Domes priekšsēdētājs             /paraksts/    Mārtiņš Bojārs   

 

  

Novada pašvaldības administrācijas  

kancelejas pārzine    /paraksts/      Ilona Eglīte  
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