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SĒDES PROTOKOLS 

Mārupē 

 

2016. gada  21. decembrī  Nr. 18 

 

Domes sēde  tiek  

sasaukta plkst. 15.00 

 

Domes sēdi vada -  

Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs.  

 

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

Pēteris Pikše, Ira Dūduma, Jānis Lagzdkalns, Jānis Rušenieks, Gatis Vācietis, Raivis Zeltīts, Edgars 

Jansons, Andrejs Kirillovs, Andris Puide. 

 

Domes sēdē nepiedalās deputāts:  

Renārs Freibergs – tiešie darba pienākumi. 

 

Domes sēdē piedalās sekojoši darbinieki: 

Juridiskās nodaļas vadītāja  Gaļina Sušiņina, 

Administrācijas vadītājs Kristaps Ločs, 

Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Laima Levanoviča, 

Sabiedrisko attiecību speciāliste Uva Bērziņa. 

 

Domes sēdi protokolē:   

Administrācijas kancelejas pārzine Ilona Eglīte. 

 

Darba kārtība 

Attīstības komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

1. Par ielu nodibināšanu un nosaukuma piešķiršanu. 

2. Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu (3 gab.). 

3. Par nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu. 

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

5. Par 2016. gada 28. septembra Mārupes novada domes lēmuma Nr. 2.1 (sēdes protokols  

Nr. 11) „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa 

noteikšanu” precizēšanu. 

6. Par nekustamā īpašuma Kabiles iela 32, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. _______) 

detālplānojuma izstrādes uzsākšanu. 

7. Par nekustamā īpašuma Zeltiņu iela 108, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. ______) 

detālplānojuma izstrādes uzsākšanu. 

8. Par zemesgabala iegūšanu īpašumā. 

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

noteikšanu (2 gab.). 

10. Par Mārupes novada domes 2016. gada 26. oktobra lēmuma Nr. 32 (sēdes protokols  

Nr. 14) precizēšanu. 
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Sociālās, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

11. Par līdzfinansējuma sniegšanu Mālpils internātpamatskolas uzturēšanai. 

12. Par finansiālu atbalstu sportistiem (15 gab.). 

13. Par konkursu  „Par tiesībām slēgt līdzdarbības līgumu un saņemt finansējumu valsts 

pārvaldes uzdevuma veikšanai”. 

 

Vides un komunālo jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

14. Par saistošo noteikumu „Par Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu 

dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai " apstiprināšanu. 

 

Finanšu komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

15. Par attīstības komitejas priekšsēdētāja P.Pikšes iesnieguma izskatīšanu. 

16. Par atteikumu no kapitāla daļu pirmpirkuma tiesībām.  

17. Par zemes gabala Sniķeru ielā 33, Mārupē, ar  kadastra Nr. ______, atsavināšanu. 

18. Par Mārupes novada domes īpašumā esošās ¼ domājamās daļas no īpašuma – zemes 

gabala ar  kadastra Nr. ______, ______ ha platībā, atsavināšanu. 

19. Par Mārupes novada pašvaldības apbalvojumu dibināšanu un nolikuma „Par Mārupes 

novada pašvaldības apbalvojumiem” apstiprināšanu. 

20. Par saistošo noteikumu „Grozījumi Mārupes novada domes 2016. gada 27. janvāra 

saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par Mārupes novada pašvaldības 2016. gada budžeta 

apstiprināšanu” apstiprināšanu. 

 

Domes priekšsēdētāja iesniegtie lēmumprojekti: 

21. Par Apbalvojumu izvērtēšanas komisijas izveidošanu un Apbalvojumu izvērtēšanas 

komisijas nolikuma apstiprināšanu. 

22. Par  zemes lietošanas mērķa noteikšanu. 

23. Par  zemes lietošanas mērķa maiņu. 

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

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

25. Par Mārupes novada aktualizētās ielu un ceļu rekonstrukcijas programmas „Ielu un ceļu 

rekonstrukcija Mārupes novadā 2015. - 2019. gadam” apstiprināšanu. 

26. Par metu konkursa „Peldbaseina un autostāvvietu būvprojekta izstrāde un 

autoruzraudzība Kantora ielā 97 un Vītiņu ielā Mārupē, Mārupes novadā” (MND ______) 

organizēšanu un žūrijas komisijas izveidošanu. 

27. Par zemesgabala iegūšanu īpašumā. 

 

Sēdes vadītājs  lūdz deputātu balsojumu par darba kārtību. 

 

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

Dūduma, N. Orleāns, J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, R.Zeltīts, A. Kirillovs), (E. Jansons, A. 

Puide domes sēdi kavē, balsojumā par darba kārtību nepiedalās), (R. Freibergs tiešo darba pienākumu 

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

 

1. Apstiprināt domes sēdes  darba kārtību kopumā. 

2. Vienojas atklāt domes sēdi. 
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Attīstības komitejas iesniegtie lēmumprojekti 

1. 

Par ielu nodibināšanu un nosaukuma piešķiršanu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

Dūduma, N. Orleāns, J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, R.Zeltīts, A. Kirillovs), (E. Jansons, A. 

Puide domes sēdi kavē, balsojumā par  sagatavoto lēmumu  nepiedalās),  „pret”    nav,  „atturas”  nav,  

Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 1 saskaņā ar pielikumu: 

Izveidot Mārupes novada Jaunmārupes ciema teritorijā sekojošu ielu, piešķirot nosaukumu: 

Zaļā iela  (posmā no Rudzu ielas līdz nekustamajam  īpašumam Ozolu iela 63 ) – 0,08 km 

garumā un 12 m platumā sarkanajās līnijās.  

 

2.1 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu  

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

Dūduma, N. Orleāns, J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, R.Zeltīts, A. Kirillovs), (E. Jansons, A. 

Puide domes sēdi kavē, balsojumā par  sagatavoto lēmumu  nepiedalās),  „pret”    nav,  „atturas”  nav,  

Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 2.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt no nekustamā īpašuma „Tīrumnieki” 2. zemes vienības atdalītajam zemesgabalam 

„Nr. 7”, ______ha platībā, adresi Zaļā iela 3, Jaunmārupe, Mārupes novads. 

2. Noteikt zemes gabalam „Nr.7”, ______ha platībā, zemes lietošanas mērķi – individuālo 

dzīvojamo māju apbūve  (kods 0601). 

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

4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

2.2 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu  

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

Dūduma, N. Orleāns, J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, R.Zeltīts, A. Kirillovs), (E. Jansons, A. 

Puide domes sēdi kavē, balsojumā par  sagatavoto lēmumu  nepiedalās),  „pret”    nav,  „atturas”  nav,  

Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 2.2 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt no nekustamā īpašuma „Tīrumnieki” 2. zemes vienības atdalītajam  zemesgabalam 

„Nr.8”, ______ ha platībā, adresi Zaļā iela 2, Jaunmārupe, Mārupes novads. 

2. Noteikt zemes gabalam „Nr.8”, ______ ha platībā, zemes lietošanas mērķi – individuālo 

dzīvojamo māju apbūve  (kods 0601). 

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

4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

rajona tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007). 
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2.3 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu  

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

Dūduma, N. Orleāns, J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, R.Zeltīts, A. Kirillovs), (E. Jansons, A. 

Puide domes sēdi kavē, balsojumā par  sagatavoto lēmumu  nepiedalās),  „pret”    nav,  „atturas”  nav,  

Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 2.3 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt no nekustamā īpašuma „Tīrumnieki” 2. zemes vienības atdalītajam  zemesgabalam 

„Nr.9”, ______ ha platībā, adresi Zaļā iela 4, Jaunmārupe, Mārupes novads. 

2. Noteikt zemes gabalam „Nr.9”,  ______ha platībā, zemes lietošanas mērķi – individuālo 

dzīvojamo māju apbūve  (kods 0601). 

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

4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

3. 

Par nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu  

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

Dūduma, N. Orleāns, J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, R.Zeltīts, A. Kirillovs), (E. Jansons, A. 

Puide domes sēdi kavē, balsojumā par  sagatavoto lēmumu  nepiedalās),  „pret”    nav,  „atturas”  nav,  

Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 3 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt nekustamā īpašuma „Tīrumnieki” 2.zemes vienības zemesgabalam „TR-4”,  

______ha platībā, nosaukumu Zaļā iela , Jaunmārupe, Mārupes novads. 

2. Noteikt zemes gabalam „TR-4”, ______ ha platībā, zemes lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa 

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

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

4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

4.1 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu  

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

Dūduma, N. Orleāns, J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, R.Zeltīts, A. Kirillovs), (E. Jansons, A. 

Puide domes sēdi kavē, balsojumā par  sagatavoto lēmumu  nepiedalās),  „pret”    nav,  „atturas”  nav,  

Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 4.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Mainīt nekustamajam īpašumam „Gārņi”, Vētrās, 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. 
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3. Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā 

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

 

4.2 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu  

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

Dūduma, N. Orleāns, J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, R.Zeltīts, A. Kirillovs), (E. Jansons, A. 

Puide domes sēdi kavē, balsojumā par  sagatavoto lēmumu  nepiedalās),  „pret”    nav,  „atturas”  nav,  

Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 4.2 saskaņā ar pielikumu: 

1. Mainīt nekustamajam īpašumam „Valdemāri”, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr. 

______, zemes lietošanas mērķus: 

1.1. neapgūtu individuālo dzīvojamo māju apbūvi (kods 0600) – ______ ha platībā; 

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

(kods 1101) – ______ ha platībā. 

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

informēt zemes īpašnieku. 

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

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

 

Plkst. 15.15 ierodas deputāts A. Puide, 

turpmākajā balsojumā piedalās. 

4.3 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu  

zemesgabalam „Tiltiņi”, Mārupes novads 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   13   balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, M. Bauda, A. Mihailovs, I. 

Dūduma, N. Orleāns, J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, R.Zeltīts, A. Puide, A. Kirillovs), (E. 

Jansons domes sēdi kavē, balsojumā par  sagatavoto lēmumu  nepiedalās),  „pret”    nav,  „atturas”  nav,  

Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 4.3 saskaņā ar pielikumu: 

1. Noteikt nekustamā īpašuma „Tiltiņi”, kadastra Nr. ______, 1. zemes vienības daļai (nomas 

zemei),  ______ha platībā,  zemes lietošanas mērķi – valsts aizsardzības nozīmes objektu, drošības, 

policijas, ugunsdzēsības un glābšanas, robežsardzes un soda izciešanas iestāžu apbūve 

(kods 0906). 

2. Mainīt nekustamā īpašuma „Tiltiņi”, kadastra Nr.  ______, 1. zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu ______, zemes lietošanas mērķus: 

2.1. ______ha platībā -  valsts aizsardzības nozīmes objektu, drošības, policijas, ugunsdzēsības 

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

2.2. ______ha platībā - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 

0101); 

2.3. ______ ha platībā - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 

0201). 

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

informēt zemes īpašnieku. 

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

rajona tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007). 
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5. 

Par 2016. gada 28. septembra Mārupes novada domes lēmuma Nr. 2.1 (sēdes protokols Nr. 11)  

„Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu  

un lietošanas mērķa noteikšanu” precizēšanu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   13   balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, M. Bauda, A. Mihailovs, I. 

Dūduma, N. Orleāns, J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, R.Zeltīts, A. Puide, A. Kirillovs), (E. 

Jansons domes sēdi kavē, balsojumā par  sagatavoto lēmumu  nepiedalās),  „pret”    nav,  „atturas”  nav,  

Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 5 saskaņā ar pielikumu: 

1. Izteikt 2016. gada 28.  septembra Mārupes novada domes lēmuma Nr. 2.1 (sēdes protokols 

Nr. 11) 3.,5.,7., un 9. punktu šādā redakcijā:  

3. punktu  - Kalnupes ielai ______, Mārupē, Mārupes novadā, ______ha platībā, noteikt zemes 

lietošanas mērķi – neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūve (0600); 

5. punktu  - Kalnupes ielai ______, Mārupē, Mārupes novadā, ______ha platībā, noteikt zemes 

lietošanas mērķi – neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūve (0600); 

7. punktu  - Kalnupes ielai ______, Mārupē, Mārupes novadā, ______ha platībā, noteikt zemes 

lietošanas mērķi – neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūve (0600); 

9. punktu  - Kalnupes ielai ______, Mārupē, Mārupes novadā, ______ha platībā, noteikt zemes 

lietošanas mērķi – neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūve (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). 

 

6. 

Par nekustamā īpašuma Kabiles iela 32, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. ______)  

detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   13   balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, M. Bauda, A. Mihailovs, I. 

Dūduma, N. Orleāns, J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, R.Zeltīts, A. Puide, A. Kirillovs), (E. 

Jansons domes sēdi kavē, balsojumā par  sagatavoto lēmumu  nepiedalās),  „pret”    nav,  „atturas”  nav,  

Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 6 saskaņā ar pielikumu: 

1. Uzsākt nekustamā īpašuma Kabiles iela 32, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. ______), 

detālplānojuma izstrādi.  

2. Apstiprināt detālplānojuma darba uzdevumu Nr. ______un noteikt detālplānojuma robežas 

atbilstoši nekustamā īpašuma Kabiles iela 32, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. _______), 

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 Kabiles iela 32, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. ______),  

īpašnieci I.A.M., 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). 
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7. 

Par nekustamā īpašuma Zeltiņu iela 108, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760030605) 

detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   13   balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, M. Bauda, A. Mihailovs, I. 

Dūduma, N. Orleāns, J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, R.Zeltīts, A. Puide, A. Kirillovs), (E. 

Jansons domes sēdi kavē, balsojumā par  sagatavoto lēmumu  nepiedalās),  „pret”    nav,  „atturas”  nav,  

Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 7 saskaņā ar pielikumu: 

1. Uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamā īpašuma Zeltiņu iela 108, Mārupē, Mārupes 

novadā (kadastra Nr. ______), teritorijā, tajā ietverot būvprojektu minimālā sastāvā. 

2. Apstiprināt detālplānojuma izstrādes darba uzdevumu Nr. ______ un noteikt detālplānojuma 

robežas atbilstoši nekustamā īpašuma Zeltiņu iela 108, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. ______), 

robežām, ______ha platībā. 

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

4. Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt līgumu ar nekustamā īpašuma Zeltiņu iela 108 

(kadastra Nr. ______) īpašniekiem A.U., personas kods ______,  un I.S., personas kods ______, 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). 

 

8. 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā  

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

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

sagatavoto lēmumu  nepiedalās),  „pret”    1 (J. Rušenieks),  „atturas”  3 (A. Puide, R. Zeltīts, N. 

Orleāns),  Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 8 saskaņā ar pielikumu: 

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

 

9.1 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu  

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   13   balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, M. Bauda, A. Mihailovs, I. 

Dūduma, N. Orleāns, J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, R.Zeltīts, A. Puide, A. Kirillovs), (E. 

Jansons domes sēdi kavē, balsojumā par  sagatavoto lēmumu  nepiedalās),  „pret”    nav,  „atturas”  nav,  

Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 9. saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt nekustamajiem īpašumiem Gaileņu iela 58, kadastra Nr. ______,  d/s „Stūnīši” 

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

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

2. Zemesgabalam „Nr.1”,  ______ ha platībā  un t. sk. ēkai, atstāt spēkā esošo adresi Gaileņu 

iela 58, Tīraine, Mārupes novads. 
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3. Zemesgabalam „Nr.1”, kadastra apzīmējumu ______, ______ ha platībā, mainīt zemes 

lietošanas mērķi no zemes, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) uz 

individuālo dzīvojamo māju apbūvi (kods 0601). 

4. Piešķirt zemesgabalam „Nr.2”,  ______ ha platībā,  adresi Lapiņu dambis 17, Tīraine, 

Mārupes novads. 

5. Zemesgabalam „Nr.2”, kadastra apzīmējumu ______, ______ ha platībā, noteikt zemes 

lietošanas mērķi  - individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). 

6. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

9.2 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu  

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   13   balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, M. Bauda, A. Mihailovs, I. 

Dūduma, N. Orleāns, J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, R.Zeltīts, A. Puide, A. Kirillovs), (E. 

Jansons domes sēdi kavē, balsojumā par  sagatavoto lēmumu  nepiedalās),  „pret”    nav,  „atturas”  nav,  

Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 9.2 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt nekustamajam īpašumam „Vaidavas”, kadastra Nr. ______,  zemes ierīcības 

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

2. Piešķirt zemesgabalam „Nr.1”,  ______ ha platībā,  adresi Bebru iela 35, Mārupe, Mārupes 

novads. 

3. Zemesgabalam „Nr.1”, kadastra apzīmējumu ______, ______ ha platībā, noteikt zemes 

lietošanas mērķi  - individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). 

4. Zemesgabalam „Nr.2”, ______ ha platībā,  atstāt spēkā esošo adresi „Vaidavas”, Mārupe, 

Mārupes novads un lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 

(kods 0101). 

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). 

 

10. 

Par Mārupes novada domes 2016. gada 26. oktobra lēmuma Nr. 32  

(sēdes protokols Nr. 14) precizēšanu 

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

 

Atklāti balsojot ar   13   balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, M. Bauda, A. Mihailovs, I. 

Dūduma, N. Orleāns, J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, R.Zeltīts, A. Puide, A. Kirillovs), (E. 

Jansons domes sēdi kavē, balsojumā par  sagatavoto lēmumu  nepiedalās),  „pret”    nav,  „atturas”  nav,  

Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 10 saskaņā ar pielikumu: 

1.Precizēt Mārupes novada domes 2016. gada 26. oktobra lēmumu Nr. 32 (sēdes protokols Nr. 14) 

un 

1.1. izteikt lēmuma ievaddaļu šādā redakcijā: „Mārupes novada dome, izskatījusi V.G.  

2016. gada 24. oktobrī elektroniski saņemto iesniegumu par Mārupes novada domes piedāvājumu 

iegādāties daļu no nekustamā īpašuma „Viskalni”, bērnu dārza un tam pieguļošo ēku uzturēšanai, 

konstatēja sekojošus apstākļus:” 
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1.2. izteikt lēmuma konstatējošās daļas 6. punktu šādā redakcijā: „Nekustamā īpašuma 

īpašniece ir izvērtējusi Mārupes novada domes 2016. gada 12. maija vēstulē Nr. ______ „Par nekustamā 

īpašuma tiesību sakārtošanu” izteiktos iespējamos piedāvājumus un konceptuāli atbalsta Mārupes 

novada domes piedāvājumu atsavināt bērnu dārza un ar to saistīto celtņu uzturēšanai nepieciešamo 

zemesgabala daļu Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likumā 

noteiktajā kārtībā”. 

1.3. izteikt lēmuma lemjošās daļas 1. punktu šādā redakcijā: „Konceptuāli atzīt, ka 

nekustamā īpašuma  „Viskalni”, Mārupes novadā, ar 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 4. punktu un tā ir atsavināma”. 

2. Izteikt lēmuma nosaukumu jaunā redakcijā „Par nekustamā īpašuma „Viskalni”, Mārupes 

novadā, kadastra Nr. ______, sastāvā ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr. ______ 

daļas, ______ ha platībā, atsavināšanu sabiedrības vajadzībām”. 

3. Par pieņemto lēmumu informēt Nekustamā īpašuma īpašnieci V.G. 

 

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

 

11. 

Par līdzfinansējuma sniegšanu Mālpils internātpamatskolas uzturēšanai  

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar   13   balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, M. Bauda, A. Mihailovs, I. 

Dūduma, N. Orleāns, J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, R.Zeltīts, A. Puide, A. Kirillovs), (E. 

Jansons domes sēdi kavē, balsojumā par  sagatavoto lēmumu  nepiedalās),  „pret”    nav,  „atturas”  nav,  

Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 11 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt Mālpils internātpamatskolai līdzfinansējumu 41,04 euro mēnesī par vienu 

Mārupes novadā deklarēto izglītojamo 2016./2017. mācību gadā: no 2016. gada 1. septembra līdz  

2017. gada 31. maijam (1.- 8. klasei un 10.-11. klasei), 9. klašu skolēniem - 2017. gada 9. jūnijam,   

12. klašu skolēniem – 2017. gada 16. jūnijam.  

2. Uzdot Mārupes novada domes priekšsēdētājam M.Bojāram slēgt līgumu ar Mālpils 

novada domi par līdzfinansējuma piešķiršanu. 

 

12.1 

Par finansiālu atbalstu sportistam T.B.   

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar   13   balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, M. Bauda, A. Mihailovs, I. 

Dūduma, N. Orleāns, J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, R.Zeltīts, A. Puide, A. Kirillovs), (E. 

Jansons domes sēdi kavē, balsojumā par  sagatavoto lēmumu  nepiedalās),  „pret”    nav,  „atturas”  nav,  

Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 12.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt T.B., personas kods ______, finansiālu atbalstu 300,00 EUR (trīs simti euro) apmērā, 

lai segtu izdevumus, kas saistīti ar sportista dalību motokrosa sacensībās 2017. gadā – LaMSF 

motokrosa licences iegādei, sportista apdrošināšanas polises iegādei un sacensību dalības maksas 

apmaksai. 

2. Izdevumus segt no sportam paredzētā budžeta. 

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

personas kods ______, likumisko pārstāvi J.B., personas kods ______, un biedrību Mārupes Auto Moto 

Klubs „Bieriņi”, reģistrācijas Nr. ______. 
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4. Pēc administratīvā līguma noslēgšanas finansiālo atbalstu pārskaitīt biedrībai Mārupes Auto 

Moto Klubs „Bieriņi”, reģistrācijas Nr. ______, uz attiecīga rēķina pamata. 

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

rajona tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

12.2 

Par finansiālu atbalstu sportistam I.B.   

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar   13   balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, M. Bauda, A. Mihailovs, I. 

Dūduma, N. Orleāns, J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, R.Zeltīts, A. Puide, A. Kirillovs), (E. 

Jansons domes sēdi kavē, balsojumā par  sagatavoto lēmumu  nepiedalās),  „pret”    nav,  „atturas”  nav,  

Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 12.2 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt I.B., personas kods ______, finansiālu atbalstu 150,00 EUR (viens simts piecdesmit 

euro) apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar sportista dalību motokrosa sacensībās 2017. gadā – 

LaMSF motokrosa licences iegādei, sportista apdrošināšanas polises iegādei un sacensību dalības 

maksas apmaksai.  

2. Izdevumus segt no sportam paredzētā budžeta. 

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

personas kods ______, likumisko pārstāvi R.B., personas kods ______, un biedrību Mārupes Auto Moto 

Klubs „Bieriņi”, reģistrācijas Nr. ______. 

4. Pēc administratīvā līguma noslēgšanas finansiālo atbalstu pārskaitīt biedrībai Mārupes Auto 

Moto Klubs „Bieriņi”, reģistrācijas Nr. ______, uz attiecīga rēķina pamata. 

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

rajona tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

12.3 

Par finansiālu atbalstu sportistam G.C.   

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar   13   balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, M. Bauda, A. Mihailovs, I. 

Dūduma, N. Orleāns, J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, R.Zeltīts, A. Puide, A. Kirillovs), (E. 

Jansons domes sēdi kavē, balsojumā par  sagatavoto lēmumu  nepiedalās),  „pret”    nav,  „atturas”  nav,  

Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 12.3 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt  G.C.,  personas kods ______, finansiālu atbalstu 160,00 EUR (viens simts sešdesmit 

euro) apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar sportista dalību motokrosa sacensībās 2017. gadā – 

LaMSF motokrosa licences un LAMAS nacionālās licences iegādei, sportista apdrošināšanas polises 

iegādei un sacensību dalības maksas apmaksai.  

2. Izdevumus segt no sportam paredzētā budžeta. 

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

G.C., personas kods ______, un biedrību Mārupes Auto Moto Klubs „Bieriņi”, reģistrācijas Nr. ______. 

4. Pēc administratīvā līguma noslēgšanas finansiālo atbalstu pārskaitīt biedrībai Mārupes Auto 

Moto Klubs „Bieriņi”, reģistrācijas Nr. ______, uz attiecīga rēķina pamata. 

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

rajona tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

 

 

 

 



11 
 

Plkst. 15.30 ierodas deputāts E. Jansons, 

turpmākajā balsojumā piedalās. 

12.4 

Par finansiālu atbalstu sportistam T.D.   

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar   14   balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, M. Bauda, A. Mihailovs, I. 

Dūduma, N. Orleāns, J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, R.Zeltīts, A. Puide, A. Kirillovs, E. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 12.4 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt T.D., personas kods ______, finansiālu atbalstu 150,00 EUR (viens simts piecdesmit 

euro) apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar sportista dalību motokrosa sacensībās 2017. gadā – 

LaMSF motokrosa licences iegādei, sportista apdrošināšanas polises iegādei un sacensību dalības 

maksas apmaksai.  

2. Izdevumus segt no sportam paredzētā budžeta. 

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

T.D., personas kods ______, likumisko pārstāvi M.D., personas kods ______, un biedrību Mārupes Auto 

Moto Klubs „Bieriņi”, reģistrācijas Nr. ______. 

4. Pēc administratīvā līguma noslēgšanas finansiālo atbalstu pārskaitīt biedrībai Mārupes Auto 

Moto Klubs „Bieriņi”, reģistrācijas Nr. ______, uz attiecīga rēķina pamata. 

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

rajona tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

12.5 

Par finansiālu atbalstu sportistam M.E.   

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar   14   balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, M. Bauda, A. Mihailovs, I. 

Dūduma, N. Orleāns, J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, R.Zeltīts, A. Puide, A. Kirillovs, E. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 12.5 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt M.E., personas kods ______, finansiālu atbalstu 160,00 EUR (viens simts sešdesmit 

euro) apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar sportista dalību motokrosa sacensībās 2017. gadā – 

LaMSF motokrosa licences iegādei, sportista apdrošināšanas polises iegādei un sacensību dalības 

maksas apmaksai.  

2. Izdevumus segt no sportam paredzētā budžeta. 

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

M.E., personas kods ______, un biedrību Mārupes Auto Moto Klubs „Bieriņi”, reģistrācijas  

Nr. ______. 

4. Pēc administratīvā līguma noslēgšanas finansiālo atbalstu pārskaitīt biedrībai Mārupes Auto 

Moto Klubs „Bieriņi”, reģistrācijas Nr. ______, uz attiecīga rēķina pamata. 

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

rajona tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

12.6 

Par finansiālu atbalstu sportistam A.E.   

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar   14   balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, M. Bauda, A. Mihailovs, I. 

Dūduma, N. Orleāns, J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, R.Zeltīts, A. Puide, A. Kirillovs, E. 

Jansons),  „pret”    nav,  „atturas”  nav,  Mārupes novada dome nolemj: 
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Pieņemt lēmumu Nr. 12.6 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt A.E., personas kods ______, finansiālu atbalstu 160,00 EUR (viens simts sešdesmit 

euro) apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar sportista dalību motokrosa sacensībās 2017. gadā – 

LaMSF  motokrosa licences iegādei, sportista apdrošināšanas polises iegādei un sacensību dalības 

maksas apmaksai.  

2. Izdevumus segt no sportam paredzētā budžeta. 

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

A.E., personas kods ______, un biedrību Mārupes Auto Moto Klubs „Bieriņi”, reģistrācijas Nr. ______. 

4. Pēc administratīvā līguma noslēgšanas finansiālo atbalstu pārskaitīt biedrībai Mārupes Auto 

Moto Klubs „Bieriņi”, reģistrācijas Nr. ______, uz attiecīga rēķina pamata. 

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

rajona tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

12.7 

Par finansiālu atbalstu sportistam Ē.K. 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar   14   balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, M. Bauda, A. Mihailovs, I. 

Dūduma, N. Orleāns, J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, R.Zeltīts, A. Puide, A. Kirillovs, E. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 12.7 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt Ē.K., personas kods ______, finansiālu atbalstu  160,00 EUR (viens simts sešdesmit 

euro) apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar sportista dalību motokrosa sacensībās 2017.gadā – 

LaMSF motokrosa licences iegādei, sportista apdrošināšanas polises iegādei un sacensību dalības 

maksas apmaksai.  

2. Izdevumus segt no sportam paredzētā budžeta. 

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

Ē.K., personas kods ______, un biedrību Mārupes Auto Moto Klubs „Bieriņi”, reģistrācijas Nr. ______. 

4. Pēc administratīvā līguma noslēgšanas finansiālo atbalstu pārskaitīt biedrībai Mārupes Auto 

Moto Klubs „Bieriņi”, reģistrācijas Nr. 40008073661, uz attiecīga rēķina pamata. 

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

rajona tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

12.8 

Par finansiālu atbalstu sportistam R.L. 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar   14   balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, M. Bauda, A. Mihailovs, I. 

Dūduma, N. Orleāns, J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, R.Zeltīts, A. Puide, A. Kirillovs, E. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 12.8 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt R.L., personas kods ______, finansiālu atbalstu 150,00 EUR (viens simts piecdesmit 

euro) apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar sportista dalību motokrosa sacensībās 2017. gadā – 

LaMSF motokrosa licences un Eiropas motokrosa licences iegādei, sportista apdrošināšanas polises 

iegādei un sacensību dalības maksas apmaksai.  

2. Izdevumus segt no sportam paredzētā budžeta. 

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

personas kods ______, likumisko pārstāvi U.L., personas kods ______, un biedrību Mārupes Auto Moto 

Klubs „Bieriņi”, reģistrācijas Nr. ______. 

4. Pēc administratīvā līguma noslēgšanas finansiālo atbalstu pārskaitīt biedrībai Mārupes Auto 

Moto Klubs „Bieriņi”, reģistrācijas Nr. ______, uz attiecīga rēķina pamata. 
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5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā 

rajona tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

12.9 

Par finansiālu atbalstu sportistam J.L. 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar   14   balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, M. Bauda, A. Mihailovs, I. 

Dūduma, N. Orleāns, J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, R.Zeltīts, A. Puide, A. Kirillovs, E. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 12.9 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt J.L., personas kods ______, finansiālu atbalstu 160,00 EUR (viens simts sešdesmit 

euro) apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar sportista dalību motokrosa sacensībās 2017. gadā – 

LaMSF motokrosa licences un LAMAS motokrosa licences iegādei, apdrošināšanas polises iegādei un 

sacensību dalības maksas apmaksai. 

2. Izdevumus segt no sportam paredzētā budžeta. 

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

personas kods ______, un biedrību Mārupes Auto Moto Klubs „Bieriņi”, reģistrācijas Nr. ______. 

4. Pēc administratīvā līguma noslēgšanas finansiālo atbalstu pārskaitīt biedrībai Mārupes Auto 

Moto Klubs „Bieriņi”, reģistrācijas Nr. ______, uz attiecīga rēķina pamata. 

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

rajona tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

12.10 

Par finansiālu atbalstu sportistam M.-T.P.   

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar   14   balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, M. Bauda, A. Mihailovs, I. 

Dūduma, N. Orleāns, J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, R.Zeltīts, A. Puide, A. Kirillovs, E. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 12.10 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt M.-T.P.,  personas kods ______, finansiālu atbalstu 160,00 EUR (viens simts 

sešdesmit euro) apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar sportista dalību motokrosa sacensībās 2017. 

gadā – LaMSF motokrosa un LAMAS motokrosa licences iegādei, apdrošināšanas polises iegādei un 

sacensību dalības maksas apmaksai.  

2. Izdevumus segt no sportam paredzētā budžeta. 

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

T.P., personas kods ______, likumisko pārstāvi G.P., personas kods ______, un biedrību Mārupes Auto 

Moto Klubs „Bieriņi”, reģistrācijas Nr. ______. 

4. Pēc administratīvā līguma noslēgšanas finansiālo atbalstu pārskaitīt biedrībai Mārupes Auto 

Moto Klubs „Bieriņi”, reģistrācijas Nr. ______, uz attiecīga rēķina pamata. 

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

rajona tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

12.11 

Par finansiālu atbalstu sportistam U.V. 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar   14   balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, M. Bauda, A. Mihailovs, I. 

Dūduma, N. Orleāns, J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, R.Zeltīts, A. Puide, A. Kirillovs, E. 

Jansons),  „pret”    nav,  „atturas”  nav,  Mārupes novada dome nolemj: 
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Pieņemt lēmumu Nr. 12.11 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt U.V., personas kods ______, finansiālu atbalstu  300,00 EUR (trīs simti euro) apmērā, 

lai segtu izdevumus, kas saistīti ar sportista dalību motokrosa sacensībās 2017. gadā – LaMSF 

motokrosa licences iegādei, sportista apdrošināšanas polises iegādei un sacensību dalības maksas 

apmaksai.  

2. Izdevumus segt no sportam paredzētā budžeta. 

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

personas kods ______, un biedrību Mārupes Auto Moto Klubs „Bieriņi”, reģistrācijas Nr. ______. 

4. Pēc administratīvā līguma noslēgšanas finansiālo atbalstu pārskaitīt biedrībai Mārupes Auto 

Moto Klubs „Bieriņi”, reģistrācijas Nr. ______, uz attiecīga rēķina pamata. 

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

tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

12.12 

Par finansiālu atbalstu sportistam V.V.   

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar   14   balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, M. Bauda, A. Mihailovs, I. 

Dūduma, N. Orleāns, J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, R.Zeltīts, A. Puide, A. Kirillovs, E. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 12.12 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt  V.V., personas kods ______, finansiālu atbalstu 160,00 EUR (viens simts sešdesmit 

euro) apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar sportista dalību motokrosa sacensībās 2017. gadā – 

LaMSF motokrosa licences iegādei, sportista apdrošināšanas polises iegādei un sacensību dalības 

maksas apmaksai.  

2. Izdevumus segt no sportam paredzētā budžeta. 

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

V.V., personas kods ______, un biedrību Mārupes Auto Moto Klubs „Bieriņi”, reģistrācijas Nr. ______. 

4. Pēc administratīvā līguma noslēgšanas finansiālo atbalstu pārskaitīt biedrībai Mārupes Auto 

Moto Klubs „Bieriņi”, reģistrācijas Nr. ______, uz attiecīga rēķina pamata. 

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

rajona tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

12.13 

Par finansiālu atbalstu sportistam V.V.   

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar   14   balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, M. Bauda, A. Mihailovs, I. 

Dūduma, N. Orleāns, J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, R.Zeltīts, A. Puide, A. Kirillovs, E. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 12.13 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt  V.V., personas kods _____, finansiālu atbalstu 160,00 EUR (viens simts sešdesmit 

euro) apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar sportista dalību motokrosa sacensībās 2017. gadā – 

LaMSF motokrosa licences iegādei, sportista apdrošināšanas polises iegādei un sacensību dalības 

maksas apmaksai.  

2. Izdevumus segt no sportam paredzētā budžeta. 

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

V.V., personas kods _____, un biedrību Mārupes Auto Moto Klubs „Bieriņi”, reģistrācijas Nr. _____. 

4. Pēc administratīvā līguma noslēgšanas finansiālo atbalstu pārskaitīt biedrībai Mārupes Auto 

Moto Klubs „Bieriņi”, reģistrācijas Nr. _____, uz attiecīga rēķina pamata. 

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

rajona tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 
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12.14 

Par finansiālu atbalstu sportistam D.S. 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar   14   balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, M. Bauda, A. Mihailovs, I. 

Dūduma, N. Orleāns, J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, R.Zeltīts, A. Puide, A. Kirillovs, E. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 12.14 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt D.S., personas kods _____, finansiālu atbalstu 289,00 euro apmērā, lai segtu 

izdevumus, kas saistīti ar dalību treniņnometnē Spānijā Lloret de Mar no 2016. gada 9. decembra līdz 

2017. gada 5. janvārim, paredzot, ka ar dzīvošanu saistītie izdevumi sedzami 50% apmērā no aprēķinā 

norādītām izmaksām.  

2. Izdevumus segt no sportam paredzētā budžeta. 

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

personas kods _____, un biedrību „Latvijas vieglatlētikas savienība”, reģ. Nr. _____. 

4. Finansējumu pārskaitīt biedrībai „Latvijas vieglatlētikas savienība”, reģ. Nr. _____, pēc 

administratīvā līguma parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas. 

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

rajona tiesā (Baldones ielā 1a, Rīgā). 

 

12.15 

Par finansiālu atbalstu sportistam R.V. 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar   14   balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, M. Bauda, A. Mihailovs, I. 

Dūduma, N. Orleāns, J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, R.Zeltīts, A. Puide, A. Kirillovs, E. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 12.15 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt R. V., personas kods _____, finansiālo atbalstu 125,00 euro (viens simts 

divdesmit pieci euro) apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar ceļa izdevumiem uz sacensību vietu 

Slovākijā, 2016. gada decembrī, saskaņā ar piestādīto izdevumu aprēķinu. 

2. Izdevumus segt no sportam paredzētā budžeta. 

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

R.V., personas kods _____, likumisko pārstāvi R.V., personas kods _____. 

4. Finansējumu pārskaitīt R.V., personas kods _____, pēc administratīvā līguma 

parakstīšanas kontu a/s „Citadeles banka” kontu Nr. _____, kods _____ 

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

rajona tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

13. 

Par konkursu   

„Par tiesībām slēgt līdzdarbības līgumu un saņemt finansējumu  

valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai” 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar   14   balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, M. Bauda, A. Mihailovs, I. 

Dūduma, N. Orleāns, J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, R.Zeltīts, A. Puide, A. Kirillovs, E. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 13 saskaņā ar pielikumu: 
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1. Apstiprināt nolikumu „Par tiesībām slēgt līdzdarbības līgumu un saņemt finansējumu valsts 

pārvaldes uzdevuma veikšanai” saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

2. Publicēt  nolikumu „Par tiesībām slēgt līdzdarbības līgumu un saņemt finansējumu valsts 

pārvaldes uzdevuma veikšanai”  kopā ar informatīvo paziņojumu tīmekļa vietnē www.marupe.lv; 

3. Noteikt pieteikšanās termiņu  - 2017. gada 10. janvāris. 

4. Izveidot pieteikumu vērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētāja: Ivars Punculis. 

Komisijas locekļi: Silvija Bartuševiča, Laima Levanoviča, Līga Kadiģe . 

Komisijas sekretāre: Gaļina Sušiņina. 

5. Apstiprināt pieteikumu vērtēšanas komisijas nolikumu saskaņā ar pielikumu.  

 

Vides un komunālo jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

 

14. 

Par saistošo noteikumu „Par Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo 

māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai" apstiprināšanu 

Ziņo komitejas vadītājs J. Rušenieks. 

 

Atklāti balsojot ar   13   balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, M. Bauda, A. Mihailovs, I. 

Dūduma, N. Orleāns, J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, R.Zeltīts, A. Kirillovs, E. Jansons),  „pret”    

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 14 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 47/2016 „Par Mārupes novada pašvaldības 

līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai”   

saskaņā ar Pielikumu. 

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

veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

 3. Saistošos noteikumus publicēt  pašvaldības  bezmaksas informatīvajā izdevumā  „Mārupes 

vēstis” un interneta vietnē www.marupe.lv.  

 

Finanšu komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

 

15. 

Par Attīstības komitejas priekšsēdētāja P.Pikšes iesnieguma izskatīšanu 

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   13   balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, M. Bauda, A. Mihailovs, I. Dūduma, 

N. Orleāns, J. Lagzdkalns, A. Puide, J.Rušenieks, G.Vācietis, R.Zeltīts, A. Kirillovs, E. Jansons), (P. 

Pikše kā ieinteresētā persona, pamatojoties uz likumu Par pašvaldībām” 37. panta 11. punktu, 

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

nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 15 saskaņā ar pielikumu: 

Piešķirt Mārupes novada domes Attīstības komitejas priekšsēdētājam Pēterim Pikšem 

apmaksātu papildatvaļinājumu no 2016. gads 23. decembra desmit darba dienas, t.i., līdz 2017. gada 6. 

janvārim, par nostrādāto laika periodu no 2015. gada 26. jūnija līdz 2016. gada 25. jūnijam. 

 

16. 

Par atteikumu no kapitāla daļu pirmpirkuma tiesībām  

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M. Bojārs. 

 

http://www.marupe.lv/
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Atklāti balsojot ar   11   balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, M. Bauda, A. Mihailovs, I. Dūduma, 

N. Orleāns, J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, A. Kirillovs, P. Pikše),   „pret”    nav,  „atturas”  3 

(R. Zeltīts, A. Puide, E. Jansons),   Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 16 saskaņā ar pielikumu: 

1. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz a/s „KNK mediji” piederošām  7000 kapitāla daļām 

SIA „Rīgas apriņķa avīze”, reģ. Nr. 40103037514. 

2. Par pieņemto lēmumu ne vēlāk kā līdz 2017. gada 9. janvārim paziņot a/s „KNK mediji”  

valdei.  

 

17. 

Par zemes gabala Sniķeru ielā 33, Mārupē, ar  kadastra Nr. _____, atsavināšanu 

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   13   balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, M. Bauda, A. Mihailovs, I. Dūduma, 

N. Orleāns, J. Lagzdkalns, A. Puide, J.Rušenieks, G.Vācietis, R.Zeltīts, A. Kirillovs, P. Pikše),   „pret”    

nav,  „atturas”  1 (E. Jansons),   Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 17 saskaņā ar pielikumu: 

1. Atsavināt I.R., personas kods _____, Mārupes novada pašvaldībai piederošo nekustamo 

īpašumu - zemes gabalu Sniķeru ielā 33, Mārupē, ar kadastra Nr. _____, _____ m2 platībā, par 

_____euro (__________) apmērā. 

2. Par minēto lēmumu informēt I.R., personas kods _____, nosakot termiņu pirkuma 

līguma noslēgšanai ar Mārupes novada domi. 

3. Uzdot Mārupes novada domes priekšsēdētājam Mārtiņam Bojāram slēgt nekustamā 

īpašuma Sniķeru ielā 33, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr. _____,  pirkuma līgumu ar I.R., 

personas kods _____. 

 

18. 

Par Mārupes novada domes īpašumā esošās ¼ domājamās daļas no īpašuma – zemes gabala ar  

kadastra Nr. _____, _____ha platībā, atsavināšanu 

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   13   balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, M. Bauda, A. Mihailovs, I. Dūduma, 

N. Orleāns, J. Lagzdkalns, A. Puide, J.Rušenieks, G.Vācietis, R.Zeltīts, A. Kirillovs, P. Pikše),   „pret”    

nav,  „atturas”  1 (E. Jansons),   Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 18 saskaņā ar pielikumu: 

1. Atsavināt D.M., personas kods _____, Mārupes novada pašvaldībai piederošo 

nekustamo īpašumu - zemes gabalu Kalna ielā 3, Mārupē, Mārupes novadā, Nr. _____, _____ha platībā, 

par _____ (_____) apmērā. 

2. Par minēto lēmumu informēt Dmitriju Matjakubovu, personas kods _____, nosakot 

termiņu pirkuma līguma noslēgšanai ar Mārupes novada domi. 

3. Uzdot Mārupes novada domes priekšsēdētājam Mārtiņam Bojāram slēgt nekustamā 

īpašuma - zemes gabala Kalna ielā 3, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr. _____, _____ ha platībā,  

pirkuma līgumu ar D.M., personas kods _____. 

 

19. 

Par Mārupes novada pašvaldības apbalvojumu dibināšanu un nolikuma „Par Mārupes 

novada pašvaldības apbalvojumiem” apstiprināšanu  

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M. Bojārs. 
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Atklāti balsojot ar   14    balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, M. Bauda, A. Mihailovs, I. 

Dūduma, N. Orleāns, J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, R.Zeltīts, A. Kirillovs, A. Puide, E. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 19 saskaņā ar pielikumu: 

1. Dibināt sekojošus pašvaldības apbalvojumus:   

„Goda raksts”,  

„Atzinības raksts” I, II, III pakāpe,  

„Pateicības raksts”. 

2. Apstiprināt nolikumu „Mārupes novada pašvaldības apbalvojumiem” saskaņā ar pielikumu.  

3. Atcelt Mārupes novada domes 2015. gada 22. aprīļa lēmumu Nr. 23 (sēdes protokols Nr. 5) 

„Par nolikuma „Mārupes novada domes atzinības rakstu un Apbalvojumu piešķiršanas kārtība” 

apstiprināšanu”. 

 

20. 

Par saistošo noteikumu „Grozījumi Mārupes novada domes 2016. gada 27. janvāra saistošajos 

noteikumos Nr. 2/2016 „Par Mārupes novada pašvaldības 2016. gada budžeta apstiprināšanu” 

apstiprināšanu 

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M. Bojārs. 

 

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

Dūduma, N. Orleāns, J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, R.Zeltīts, A. Kirillovs),   „pret”   nav,    

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 20 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt Mārupes novada domes saistošos noteikumu Nr. 48/2016 „Grozījumi 

Mārupes novada domes 2016. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2/2016 „Par Mārupes novada 

pašvaldības 2016. 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 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai zināšanai. 

 

Domes priekšsēdētāja iesniegtie lēmumprojekti: 

 

21. 

Par Apbalvojumu izvērtēšanas komisijas izveidošanu un Apbalvojumu izvērtēšanas komisijas 

nolikuma apstiprināšanu  

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar    balsīm „par” (nav)   , 14  „atturas”     (M. Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, M. 

Bauda, A. Mihailovs, I. Dūduma, N. Orleāns, J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, R.Zeltīts, A. 

Kirillovs, A. Puide, E. Jansons) „pret” nav,  

 

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

Mārupes novada dome nolemj: 

 

Nepieņemt lēmumu Nr. 21  un atgriezt to atkārtotai izskatīšanai finanšu komitejas sēdē. 

 

22. 

Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 
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Atklāti balsojot ar   13    balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, M. Bauda, A. Mihailovs, I. 

Dūduma, N. Orleāns, J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, R.Zeltīts, A. Kirillovs, A. Puide),   „pret”   

1 (E. Jansons),    „atturas”  nav,  Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 22 saskaņā ar pielikumu: 

1. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu ________,  ______ ha platībā, zemes 

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

joslā (kods 1101). 

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

3. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

23. 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   14    balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, M. Bauda, A. Mihailovs, I. 

Dūduma, N. Orleāns, J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, R.Zeltīts, A. Kirillovs, A. Puide, E. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 23 saskaņā ar pielikumu: 

1. Mainīt nekustamajam īpašumam Grūdupu iela 2, Mārupē, Mārupes novadā, ar kadastra  

Nr. ______, ______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). 

 

24. 

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

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

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   13    balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, M. Bauda, A. Mihailovs, I. 

Dūduma, N. Orleāns, J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, R.Zeltīts, A. Kirillovs, A. Puide),   „pret”   

nav,    „atturas”  1 (E. Jansons),  Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 24 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt saistošo noteikumu projektu Nr. 44/2016 „Grozījums saistošajos noteikumos  

Nr. 29/2016 „Mārupes novada kapsētu uzturēšanas noteikumi”” precizētajā galīgajā redakcijā saskaņā ar 

Pielikumu. 

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

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

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

 

25. 

Par Mārupes novada aktualizētās ielu un ceļu rekonstrukcijas programmas „Ielu un ceļu 

rekonstrukcija Mārupes novadā 2015.-2019. gadam” apstiprināšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 
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Atklāti balsojot ar   14    balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, M. Bauda, A. Mihailovs, I. 

Dūduma, N. Orleāns, J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, R.Zeltīts, A. Kirillovs, A. Puide, E. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 25 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt aktualizēto ielu un ceļu rekonstrukcijas programmu „Ielu un ceļu 

rekonstrukcija Mārupes novadā 2015.- 2019. gadam” saskaņā ar pielikumu. 

2. Publicēt aktualizēto ielu un ceļu rekonstrukcijas programmu “Ielu un ceļu rekonstrukcija 

Mārupes novadā 2015.- 2019. gadam” pašvaldības tīmekļa vietnē www.marupe.lv. 

3. Publicēt paziņojumu „Par Mārupes aktualizētās ielu un ceļu rekonstrukcijas programmas 

„Ielu un ceļu rekonstrukcija Mārupes novadā 2015.-2019. gadam” apstiprināšanu” pašvaldības tīmekļa 

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

 

26. 

Par metu konkursa „Peldbaseina un autostāvvietu būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība 

Kantora ielā 97 un Vītiņu ielā, Mārupē, Mārupes novadā” (MND ______) organizēšanu un žūrijas 

komisijas izveidošanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   14    balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, M. Bauda, A. Mihailovs, I. 

Dūduma, N. Orleāns, J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, R.Zeltīts, A. Kirillovs, A. Puide, E. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 26 saskaņā ar pielikumu: 

1. Atcelt Mārupes novada domes 2016. gada 30. novembra lēmumu Nr. 33 (sēdes protokols  

Nr. 15) „Par iepirkuma „Peldbaseina Kantora ielā 97, Mārupē, būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība” 

organizēšanu un iepirkuma komisijas izveidošanu”.  

2. Uzdot Mārupes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Līgai Kadiģei organizēt metu 

konkursu „Peldbaseina un autostāvvietu būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Kantora ielā 97 un 

Vītiņu ielā, Mārupē, Mārupes novadā”.  

3. Izveidot  žūrijas komisiju šādā sastāvā: 

Žūrijas komisijas priekšsēdētāja:  Līga Kadiģe; 

Žūrijas komisijas locekļi: 

Aida Lismane; 

     Jānis Lībietis; 

     Uldis Puļķis; 

     Edgars Jansons; 

     Staņislavs Petrovskis; 

Žūrijas komisijas sekretāre:  Ināra Maļinovska. 

 

4. Atļaut žūrijas komisijai piesaistīt kvalificētu ekspertu iesniegto metu izvērtēšanai un 

izpilddirektoram I.Punculim par pakalpojumu slēgt uzņēmuma līgumu. 

5. Noteikt, ka kopējais metu konkursa „Peldbaseina un autostāvvietu būvprojekta izstrāde un 

autoruzraudzība Kantora ielā 97 un Vītiņu ielā,  Mārupē, Mārupes novadā” godalgu fonds ir 11 000 

EUR (vienpadsmit tūkstoši euro), kas tiek sadalīts šādā kārtībā: 

5.1. pirmās vietas godalga – 5 000,00 EUR (pieci tūkstoši euro); 

5.2. otrās vietas godalga – 3 500,00 EUR (trīs tūkstoši pieci simti euro); 

5.3. trešās vietas godalga – 2 500,00 EUR (divi tūkstoši pieci simti euro). 

6. Pamatojoties uz metu konkursu „Peldbaseina un autostāvvietu būvprojekta izstrāde un 

autoruzraudzība Kantora ielā 97 un Vītiņu ielā, Mārupē, Mārupes novadā” (MND ______) žūrijas 

komisijas gala ziņojumu, Mārupes novada domes administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai 

izmaksāt godalgas pretendentiem, kuriem ar žūrijas komisijas lēmumu tiks piešķirta pirmā, otrā un trešā 

vieta, ar pārskaitījumu uz pretendentu norādītajiem kontiem. 

 

http://www.marupe.lv/
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27. 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

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

Dūduma, J. Lagzdkalns, G.Vācietis, A. Kirillovs), „pret”    1 (J. Rušenieks),  „atturas”  4 (A. Puide, R. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 27 saskaņā ar pielikumu: 

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

 

Domes sēde tiek pasludināta par slēgtu plkst. 18.00 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs      /paraksts/   Mārtiņš Bojārs   

 

  

Novada pašvaldības administrācijas  

kancelejas pārzine    /paraksts/      Ilona Eglīte 

 

 

 

Domes sēdes protokols  tiek parakstīts  

2016.gada  23. decembrī. 

 

 


