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SĒDES PROTOKOLS 

Mārupē 

 

2017. gada  22. februārī  Nr.  3 

 

Domes sēde  tiek  

sasaukta plkst. 15.00 

 

Domes sēdi vada -  

Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs.  

 

Domes sēdē piedalās deputāti: Līga Kadiģe,  Aleksandrs Mihailovs, Pēteris Pikše, Ira Dūduma, Jānis 

Lagzdkalns, Jānis Rušenieks, Gatis Vācietis, Andris Puide, Renārs Freibergs, Maija Bauda, Normunds 

Orleāns, Edgars Jansons. 

 

Domes sēdē nepiedalās deputāti:  

Raivis Zeltīts – attaisnojošs iemesls, 

Andrejs Kirillovs – slimības lapa. 

 

Domes sēdē piedalās sekojoši darbinieki: 

Juridiskās nodaļas vadītāja  Gaļina Sušiņina, 

Izpilddirektors Ivars Punculis, 

Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Laima Levanoviča, 

Attīstības nodaļas vadītāja Ilze Krēmere, 

Sabiedrisko attiecību speciāliste Uva Bērziņa. 

 

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 (5 gab.). 

2. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi (3 gab.). 

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

4. Par zemesgabala iegūšanu īpašumā. 

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

ietverot priekšlikumus atsevišķu zemes vienību funkcionālā zonējuma grozīšanai, pirmās 

redakcijas pilnveidošanu.  

6. Par nekustamā īpašuma Tīraines ielā _____, Tīrainē, Mārupes novadā, kadastra Nr. 

_____, daļas _____ ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā  

 

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

7. Par finansiālo atbalstu sportistiem (5 gab.). 

8. Par saistošo noteikumu Nr. 3/2017 „Mārupes novada pašvaldības sniegto sociālo 

pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” pieņemšanu. 



2 

 

9. Par nolikuma „Tiesību piešķiršana saņemt līdzfinansējumu bērnu nometņu organizēšanai 

Mārupes novadā 2017. gadā” apstiprināšanu. 

10. Par atbalsta piešķiršanu biedrībai „Mārupes zaļie īkšķīši”.  

11. Par atbalsta piešķiršanu biedrībai „Ievas radošā darbnīca”.  

12. Par atbalsta piešķiršanu biedrībai „Mārupes radošā laboratorija”.  

13. Par sporta aktivitāšu organizēšanu Mārupes novada administratīvajā teritorijā 2017. 

gadā dažādu vecumu grupām. 

 

Vides un komunālo jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

14. Par grozījumiem Mārupes novada domes 2011. gada 12. aprīļa saistošajos noteikumos   

Nr.  9/2011 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Mārupes novadā”. 

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

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

 

 Finanšu komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

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

Nr. 28/2015 „Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Mārupē”. 

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

dzēšanu (3 gab.). 

18. Par dalību atklātā projektu iesniegumu konkursā Lauku attīstības programmas 2014.-  

2020. gadam 19.2. pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās 

attīstības stratēģiju" ietvaros, iesniedzot projekta „Kultūras objekta – parka pie Švarcenieku 

muižas labiekārtošana” pieteikumu. 

19. Par jaunu amata vietu izveidošanu Mārupes novada Pašvaldības īpašumu pārvaldē. 

 

Domes priekšsēdētāja iesniegtie lēmumprojekti: 

20.  Par zemesgabala iegūšanu īpašumā. 

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

noteikšanu. 

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

23. Par jaunas amata vietas izveidošanu Skultes sākumskolā. 

24. Par jaunas amata vietas izveidošanu Jaunmārupes pamatskolā. 

25. Par grozījumiem  Mārupes novada pašvaldības īpašumu pārvaldes nolikumā.  

26. Par finansiālu atbalstu sportistiem (2 gab.). 

27. Par grozījumiem Mārupes novada domes 2016. gada 31. augusta lēmumā Nr. 23 (sēdes 

protokols Nr. 9). 

28. Par grozījumiem Mārupes novada domes 2016. gada 27. aprīļa saistošajos noteikumos   

Nr. 11/2016 „Mārupes novada pašvaldības nolikums”. 

29. Par Mārupes novada Tūrisma konsultatīvās padomes nolikuma apstiprināšanu. 

30. Par  Mārupes novada Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes nolikuma 

apstiprināšanu. 

31. Par Mārupes novada Izglītības konsultatīvās padomes nolikuma apstiprināšanu. 

32. Par Mārupes novada Mārketinga konsultatīvās padomes nolikuma apstiprināšanu. 

33. Par Mārupes novada Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes nolikuma 

apstiprināšanu. 

34. Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu „Mežābeles”, Mārupes novadā. 

35. Par domes priekšsēdētāja vietnieces L.Kadiģes iesnieguma izskatīšanu. 

36. Par Projektu pieteikumu vērtēšanas komisijas izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu 

projektu konkursa „Mārupe – mūsu mājas”  ietvaros. 

37. Par Nolikuma projektu konkursa „Mārupe – mūsu mājas” „Par tiesībām slēgt līdzdarbības 

līgumu un saņemt finansējumu valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai” apstiprināšanu. 

38. Par Mārupes novada domes iestāšanos biedrībā „Latvijas Taekvondo Federācija”. 

39. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai  „Mārupes Hokeja savienība” valsts pārvaldes 

uzdevuma veikšanai. 

40. Par līdzfinansējuma piešķiršanu R.D. 
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41. Par Mārupes novada domes dalību VII Latvijas Jaunatnes Olimpiādē 2017. 

42. Par grozījumiem deleģēšanas līgumā. 

43. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un turpmāku rīcību ar zemesgabalu Jelgavas ceļš 

_____, kadastra Nr. _____. 

 

Sēdes vadītājs  lūdz deputātu balsojumu par darba kārtību. 

 

Atklāti balsojot ar  11  balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, A. Mihailovs, I. Dūduma, 

J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, A. Puide, M. Bauda, N. Orleāns),  (R. Zeltīts, A.  Kirillovs domes 

sēdē attaisnojošu iemeslu dēļ nepiedalās), (E. Jansons, R. Freibergs domes sēdi kavē, balsojumā par 

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

 

1. Apstiprināt domes sēdes  darba kārtību kopumā. 

2. Vienojas atklāt domes sēdi. 

 

Attīstības komitejas iesniegtie lēmumprojekti 

 

1.1 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu 

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  11  balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, A. Mihailovs, I. Dūduma, 

J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, A. Puide, M. Bauda, N. Orleāns),  (E. Jansons, R. Freibergs 

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

novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 1.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Meža iela _____, kadastra Nr. _____, zemes ierīcības 

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

2. Piešķirt zemesgabalam „Nr.2” – _____ha platībā,  un t. sk. palīgēkai,  adresi Meža iela 16A, 

Jaunmārupe, Mārupes novads. 

3. Noteikt zemesgabalam „Nr.2” ar kadastra apzīmējumu _____  zemes lietošanas mērķus: 

_____ha platībā, individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601), un   _____ha platībā, zeme dzelzceļa 

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

4. Zemesgabalam „Nr.1” – _____ ha platībā,  un t.sk. dzīvojamai mājai, atstāt spēkā esošo adresi   

Meža iela 16, Jaunmārupe, Mārupes novads. 

5. Mainīt zemesgabalam „Nr.1” ar kadastra apzīmējumu _____ zemes lietošanas mērķus uz 

_____ha platībā, individuālo dzīvojamo māju apbūvi (kods 0601), un   _____ha platībā, zeme dzelzceļa 

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

6. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

1.2 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu  

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  11  balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, A. Mihailovs, I. Dūduma, 

J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, A. Puide, M. Bauda, N. Orleāns),  (E. Jansons, R. Freibergs 

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

novada dome nolemj: 

 



4 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 1.2 saskaņā ar pielikumu: 

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

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

2. Piešķirt zemesgabalam „Nr.1” – _____ ha platībā, nosaukumu C-16 Noras Dumpji Rutki, 

Mārupe, Mārupes novads. 

3. Noteikt zemesgabalam „Nr.1” – _____ha platībā, ar kadastra apzīmējumu _____, zemes 

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

joslā (kods 1101). 

4.  Zemesgabalam „Nr.2” – _____ha platībā  atstāt spēkā esošo adresi „_____”, Mārupe, 

Mārupes novads. 

5. Noteikt zemesgabalam „Nr.2” – _____ha platībā, ar kadastra apzīmējumu _____, lietošanas 

mērķi -  neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0600).  

6. Piešķirt zemesgabalam „Nr.3” – _____ha platībā,  un t. sk. ēkām, adresi Robežnieku iela 

_____, Mārupe, Mārupes novads. 

7. Mainīt zemesgabalam „Nr.3” – _____ha platībā, ar kadastra apzīmējumu _____, zemes 

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

8. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

1.3 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu  

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  11  balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, A. Mihailovs, I. Dūduma, 

J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, A. Puide, M. Bauda, N. Orleāns),  (E. Jansons, R. Freibergs 

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

novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 1.3 saskaņā ar pielikumu: 

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

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

2. Piešķirt zemesgabalam „Nr.1” – _____ha platībā, adresi „_____”, Vētras, Mārupes novads. 

3. Noteikt zemesgabalam „Nr.1” – _____ha platībā, ar kadastra apzīmējumu _____, zemes 

lietošanas mērķi, neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0600). 

4. Zemesgabalam „Nr.2” – _____ha platībā  atstāt spēkā esošo adresi „_____”, Vētras, Mārupes 

novads. 

5. Zemesgabalam „Nr.2” – _____ha platībā, ar kadastra apzīmējumu _____, atstāt spēkā esošo 

zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

6. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

1.4 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu  

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  11  balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, A. Mihailovs, I. Dūduma, 

J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, A. Puide, M. Bauda, N. Orleāns),  (E. Jansons, R. Freibergs 

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

novada dome nolemj: 
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Pieņemt lēmumu Nr. 1.4 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Vecinku iela _____, kadastra Nr. _____,  zemes ierīcības 

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

2. Piešķirt zemesgabalam „Nr.2” – _____ha platībā,  adresi Vecinku iela _____, Mārupe, 

Mārupes novads. 

3. Noteikt zemesgabalam „Nr.2” – _____ha platībā, ar kadastra apzīmējumu _____, zemes 

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

4.  Zemesgabalam „Nr.1” – _____ ha platībā, un t.sk. ēkām, atstāt spēkā esošo adresi Vecinku 

iela _____, Mārupe, Mārupes novads. 

5. Mainīt zemesgabalam „Nr.1” – _____ha platībā, ar kadastra apzīmējumu _____, zemes 

lietošanas mērķi uz 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). 

 

1.5 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu  

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  11  balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, A. Mihailovs, I. Dūduma, 

J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, A. Puide, M. Bauda, N. Orleāns),  (E. Jansons, R. Freibergs 

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

novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 1.5 saskaņā ar pielikumu: 

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

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

2. Piešķirt zemesgabalam „Nr.2”,  _____ ha platībā, nosaukumu C-3 Tīrumnieki – Atpūtas, 

Mārupes novads. 

3. Noteikt zemesgabalam „Nr.2”, _____ ha platībā, ar kadastra apzīmējumu _____, zemes 

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

joslā (kods 1101). 

4. Zemesgabalam „Nr.3”, _____ha platībā, adresi „_____”, Mārupes novads. 

5.Noteikt zemesgabalam „Nr.3”, _____ha platībā, ar kadastra apzīmējumu _____, zemes 

lietošanas mērķi -  nepagūta individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0600). 

6. Zemesgabalam „Nr.4”, 0_____ha platībā, adresi „_____”, Mārupes novads. 

7. Noteikt zemesgabalam „Nr.4”, _____ ha platībā, ar kadastra apzīmējumu _____, zemes 

lietošanas mērķi -  nepagūta individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0600). 

8. Zemesgabalam „Nr.1” , _____ ha platībā, un t.sk. dzīvojamai mājai ar palīgēkām, atstāt spēkā 

esošo adresi „_____”, Mārupes novads. 

9. Mainīt zemesgabalam „Nr.1” ar kadastra apzīmējumu _____ zemes lietošanas mērķi uz 

individuālo dzīvojamo māju apbūvi (kods 0601) - _____ha platībā,  un zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) – _____ ha platībā. 

10. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

2.1 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 
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Atklāti balsojot ar  11  balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, A. Mihailovs, I. Dūduma, 

J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, A. Puide, M. Bauda, N. Orleāns),  (E. Jansons, R. Freibergs 

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. Noteikt nekustamajam īpašumam Roņu iela _____,  Vētrās, Mārupes novadā,  ar 

kadastra apzīmējumu _____,  _____ ha platībā, zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju 

apbūve  (kods 0601). 

2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto 

lēmumu nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

2.2 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  11  balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, A. Mihailovs, I. Dūduma, 

J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, A. Puide, M. Bauda, N. Orleāns),  (E. Jansons, R. Freibergs 

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. Noteikt nekustamajam īpašumam Idas iela _____, Mārupē, Mārupes novadā,  ar kadastra 

apzīmējumu _____,   _____ ha platībā, zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve  

(kods 0601). 

2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

2.3 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  11  balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, A. Mihailovs, I. Dūduma, 

J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, A. Puide, M. Bauda, N. Orleāns),  (E. Jansons, R. Freibergs 

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. Noteikt nekustamajam īpašumam „_____”, Mārupes novadā, _____ha platībā,  ar kadastra  

apzīmējumu _____, zemes lietošanas mērķi – komercdarbības objektu apbūve  (kods 0801). 

2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

3.1 

Par adreses piešķiršanu  

un  nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 
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Atklāti balsojot ar  11  balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, A. Mihailovs, I. Dūduma, 

J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, A. Puide, M. Bauda, N. Orleāns),  (E. Jansons, R. Freibergs 

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

novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 3.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt no nekustamā īpašuma „_____” atdalītajam zemesgabalam „Nr.26”, _____ha platībā, 

adresi Martas iela _____, Mārupe, Mārupes novads. 

2. Noteikt nekustamajam īpašumam Martas iela _____, Mārupē, Mārupes novadā, _____ha 

platībā, ar kadastra apzīmējumu _____,  zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve  

(kods 0601). 

3. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam piecu darbdienu 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). 

 

3.2 

Par adreses piešķiršanu  

un  nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  11  balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, A. Mihailovs, I. Dūduma, 

J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, A. Puide, M. Bauda, N. Orleāns),  (E. Jansons, R. Freibergs 

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

novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.  3.2 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt no nekustamā īpašuma „_____” atdalītajam zemesgabalam „Nr.27”, _____ha platībā, 

adresi Martas iela _____, Mārupe, Mārupes novads. 

2. Noteikt nekustamajam īpašumam Martas iela _____, Mārupē, Mārupes novadā, _____ha 

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

3. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam piecu darbdienu 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. 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

Lagzdkalns, G.Vācietis, M. Bauda),  (E. Jansons, R. Freibergs domes sēdi kavē, balsojumā par  

sagatavoto lēmumu  nepiedalās),   „pret”    1 (J. Rušenieks), „atturas”  2 (A. Puide, N. Orleāns), Mārupes 

novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 4 saskaņā ar pielikumu: 

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

 

5. 

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

ietverot priekšlikumus atsevišķu zemes vienību funkcionālā zonējuma  

grozīšanai, pirmās redakcijas pilnveidošanu  
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Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  11  balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, A. Mihailovs, I. Dūduma, 

J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, A. Puide, M. Bauda, N. Orleāns),  (E. Jansons, R. Freibergs 

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

novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 5 saskaņā ar pielikumu: 

1.  Pilnveidot Lokālplānojuma Mārupes un Tīraines ciemu ielu tīkla un sarkano līniju 

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

redakciju. 

2. Izstrādājot lokālplānojuma pilnveidoto redakciju, ņemt vērā sanāksmes, kurā tika 

izskatīti publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi, protokolā ietvertos 

priekšlikumus. 

 

6. 

Par nekustamā īpašuma Tīraines ielā _____, Tīrainē, Mārupes novadā, kadastra Nr. _____, 

daļas _____ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā  

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  11  balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, A. Mihailovs, I. Dūduma, 

J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, A. Puide, M. Bauda, N. Orleāns),  (E. Jansons, R. Freibergs 

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

novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 6 saskaņā ar pielikumu: 

1. Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Tīraines ielā _____, Tīrainē, Mārupes novadā, 

kadastra Nr. _____, daļas _____ ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes ierīcības 

projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā no D.P., personas 

kods _____, ar mērķi izmantot to pašvaldības ielas uzturēšanai. 

2. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram organizēt vienošanās noslēgšanu starp 

Mārupes novada pašvaldību un D.P., personas kods _____, paredzot kārtību, kādā pašvaldība atgūst 

darījuma īstenošanas rezultātā ieguldītos finanšu līdzekļus no zemes īpašnieces gadījumā, ja darījums 

netiek īstenots zemes īpašnieces ietekmes gadījumā. 

3. Izstrādāt zemes ierīcības projektu. 

4. Uzdot Mārupes novada domes grāmatvedībai segt visus izdevumus, kas radīsies saistībā 

ar daļas no nekustamā īpašuma Tīraines ielā _____, Tīrainē, Mārupes novadā, kadastra Nr. _____, 

_____ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā, tai skaitā segt izdevumus par zemes ierīcības projekta izstrādi 

un zemes robežu plānu izstrādi. 

 

Plkst. 15.25 ierodas deputāts R. Freibergs, 

turpmākajā balsojumā piedalās. 

 

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

 

7.1 

Par finansiālo atbalstu sportistei B.F. 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

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

J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, A. Puide, M. Bauda, R. Freibergs, N. Orleāns),  (E. Jansons 

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

novada dome nolemj: 
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Pieņemt lēmumu Nr. 7. saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt B.F., personas kods ___, finansiālu atbalstu EUR 600,00 apmērā, lai segtu sportistes 

ceļa izdevumus uz airēšanas sacensību „World Masters Games” norises vietu Auklendā, Jaunzēlandē, 

kas norisināsies no 2017. gada 21.aprīļa līdz 30. aprīlim. 

2. Izdevumus segt no sportam paredzētā budžeta. 

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

B.F.,  personas kods ___, un biedrību „Latvijas airēšanas federācija”, reģistrācijas Nr. ___.  

4. Pēc administratīvā līguma noslēgšanas un rēķina saņemšanas finansiālo atbalstu pārskaitīt 

biedrībai „Latvijas airēšanas federācija”, reģistrācijas Nr. _____. 

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

rajona tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

7.2 

Par finansiālu atbalstu sportistei L.K. 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

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

J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, A. Puide, M. Bauda, R. Freibergs, N. Orleāns),  (E. Jansons 

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

novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 7.2 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt L.K., personas kods _____, finansiālo atbalstu 300,00 euro apmērā, lai segtu 

izdevumus, kas saistīti ar dalību starptautiskās sporta deju sacensībās „Copenhagen Open 2017” 

Kopenhāgenā, Dānijā, 2017. gadā no 16. februārī līdz 18. februārim, saskaņā ar piestādīto izdevumu 

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

50% apmērā no tāmē uzradītajiem izdevumiem. 

2. Izdevumus segt no sportam paredzētā budžeta. 

3. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram administratīvo līgumu ar L.K., personas kods 

_____, likumisko pārstāvi N.K., personas kods _____. 

4. Finansējumu pēc administratīvā līguma parakstīšanas pārskaitīt N.K., personas kods _____, 

pārskaitīt uz kontu a/s „Swedbank”, konta Nr. LV_____. 

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

rajona tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

7.3 

Par finansiālo atbalstu sportistam A.D.G. 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

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

J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, A. Puide, M. Bauda, R. Freibergs, N. Orleāns),  (E. Jansons 

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

novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 7.3 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt A.D.G., personas kods _____, finansiālu atbalstu 360,00 euro apmērā, lai segtu 

izdevumus, kas saistīti ar dalību paukošanas sacensībās dažādās valstīs 2016. gadā. 

2. Izdevumus segt no sportam paredzētā budžeta. 

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

A.D.G., personas kods _____, likumisko pārstāvi D.G., personas kods _____, un „Latvijas Paukošanas 

federāciju”, reģistrācijas Nr. _____. 

4. Finansējumu pārskaitīt „Latvijas Paukošanas federācijai”, reģistrācijas Nr. _____, pēc 

administratīvā līguma parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas. 
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5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā 

rajona tiesā (Baldones ielā 1a, Rīgā). 

 

7.4 

Par finansiālu atbalstu sportistam D.O. 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

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

J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, A. Puide, M. Bauda, R. Freibergs, N. Orleāns),  (E. Jansons 

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

novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 7.4 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt D.O., 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 trīspusējo administratīvo līgumu ar 

D.O., personas kods _____, likumisko pārstāvi (tēvu) A.O., personas kods _____, un biedrību „Mārupes 

BMX klubs”, reģistrācijas Nr. _____. 

4. Finansējumu pārskaitīt biedrībai „Mārupes BMX klubs”, reģistrācijas 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). 

 

7.5 

Par finansiālu atbalstu sportistam T.P. 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

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

J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, A. Puide, M. Bauda, R. Freibergs, N. Orleāns),  (E. Jansons 

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

novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 7.5 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt T.P., personas kods _____, finansiālu atbalstu 160,00 euro (viens simts sešdesmit euro) 

apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar dalību triatlona sacensībās Tartu Mill ETU Triathlon 

European Cup, 2017. gada 8. jūlijā,  un Rīgas ETU Triathlon European Cup, 2017. gada 13. augustā, 

saskaņā ar iesniegto aprēķinu. 

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

3. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt administratīvo līgumu ar T.P., personas 

kods _____, pēc administratīvā līguma noslēgšanas līdzfinansējumu pārskaitīt uz T.P. kontu Nr. 

LV_____DNB banka. 

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

tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

 

8. 

Par saistošo noteikumu Nr. 3/2017  

„Mārupes novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” 

pieņemšanu 

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

J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, A. Puide, M. Bauda, R. Freibergs, N. Orleāns),  (E. Jansons 

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

novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 8 saskaņā ar pielikumu: 

1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 3/2017 „Mārupes novada pašvaldības sniegto sociālo 

pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” precizētajā redakcijā saskaņā ar  pielikumu. 

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

zināšanai Vides aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrijai. 

3. Saistošos noteikumus publicēt vietējā laikrakstā vai bezmaksas izdevumā.  

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

 

9. 

Par nolikuma „Tiesību piešķiršana saņemt līdzfinansējumu bērnu nometņu organizēšanai 

Mārupes novadā 2017. gadā” apstiprināšanu 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

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

J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, A. Puide, M. Bauda, R. Freibergs, N. Orleāns),  (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 Nolikumu „Tiesību piešķiršana saņemt līdzfinansējumu  bērnu nometņu 

organizēšanai Mārupes novadā 2017. gadā” saskaņā ar Pielikumu Nr. 1. 

2. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram rīkot konkursu par tiesībām saņemt 

līdzfinansējumu bērnu nometņu organizēšanai 2017. gadā.  

 

10. 

Par atbalsta piešķiršanu biedrībai „Mārupes zaļie īkšķīši”  

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar  11  balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, A. Mihailovs, I. Dūduma, 

J. Lagzdkalns,  G.Vācietis, A. Puide, M. Bauda, R. Freibergs, N. Orleāns), (J. Rušenieks  kā ieinteresētā 

persona, pamatojoties uz likumu Par pašvaldībām 37. panta 11. punktu, balsojumā par  šo lēmumu 

nepiedalās),   (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. Piešķirt biedrībai „Mārupes zaļie īkšķīši”, reģ. Nr. _____, finansiālo atbalstu 1500,00 

euro apmērā kultūras pasākuma - divu stādu gadatirgu rīkošanu laukumā pēc adreses Loka ceļš 58, 

Jaunmārupe, Mārupes novads, 2017. gada 20. maijā un 2017. gada 9. septembrī, saskaņā ar izdevumu 

aprēķinu tāmi. 

2. Izdevumus segt no Kultūras nama budžeta pakalpojumu izmaksām.  

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

„Mārupes zaļie īkšķīši”, reģ. Nr. _____, par finansējuma piešķiršanu. 

4. Finansējumu pārskaitīt biedrībai „Mārupes zaļie īkšķīši”, reģ. Nr. _____, pēc 

administratīvā līguma parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas. 

5. Biedrībai „ Mārupes zaļie īkšķīši”, reģ. Nr. _____, nodrošināt saņemtā finansiālā 

atbalsta izlietojumu atbilstoši piešķiršanas mērķim, ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc pasākuma 

norises iesniedzot Mārupes novada domei atskaiti par līdzekļu izlietošanu. Finansiālo līdzekļu 
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neizlietošanas un/vai nepienācīgās izlietošanas (neatbilstoši piešķiršanas mērķim) gadījumā 

nekavējoties ieskaitīt Mārupes novada pašvaldības gadījumā budžetā. 

6. Piešķirt Biedrībai „ Mārupes zaļie īkšķīši”, reģ. Nr. _____, tiesības organizētā 

pasākuma – gadatirgus, īstenošanai 2017. gada 20. maijā un 9. septembrī izmantot pašvaldības 

nekustamo īpašumu, kas atrodas Loka ceļš 58, Jaunmārupē, Mārupes novadā, ar 100 % nomas maksas 

samazinājumu. 

7. Ne vēlāk kā piecas dienas pirms nekustamā īpašuma izmantošanas uzsākšanas 

Biedrības pārstāvim slēgt nomas līgumu ar domes izpilddirektoru.  

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

rajona tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

11. 

Par atbalsta piešķiršanu biedrībai „Ievas radošā darbnīca”  

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

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

J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, A. Puide, M. Bauda, R. Freibergs, N. Orleāns),  (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 biedrībai „Ievas radošā darbnīca”, reģ. Nr. _____, finansiālo atbalstu 711,00 

euro apmērā projekta „Mākslas dienas Mārupē 2017” īstenošanai 2017. gadā no 26. marta līdz  

4. jūnijam mākslinieces Ievas Carukas darbnīcā, Mārupes novada domes telpās un skvērā saskaņā ar 

izdevumu aprēķinu tāmi. 

2. Izdevumus segt no Kultūras nama budžeta pakalpojumu izmaksām.  

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

„ Ievas radošā darbnīca”, reģ. Nr. _____,  par finansējuma piešķiršanu. 

4. Finansējumu pārskaitīt biedrībai „Ievas radošā darbnīca”, reģ. Nr. _____, pēc 

administratīvā līguma parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas. 

5. Biedrībai „Ievas radošā darbnīca”, reģ. Nr. _____, nodrošināt saņemtā finansiālā 

atbalsta izlietojumu atbilstoši piešķiršanas mērķim, ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc pasākuma 

norises iesniedzot Mārupes novada domei atskaiti par līdzekļu izlietošanu. Finansiālo līdzekļu 

neizlietošanas un/vai nepienācīgās izlietošanas (neatbilstoši piešķiršanas mērķim) gadījumā 

nekavējoties ieskaitīt Mārupes novada pašvaldības gadījumā budžetā. 

6. Piešķirt Biedrībai „Ievas radošā darbnīca”, reģ. Nr. _____, tiesības projekta „Mākslas 

dienas Mārupē 2017” īstenošanai laika posmā no 2017. gada 4. maija līdz 4. jūnijam izmantot Mārupes 

novada domes telpas, kas atrodas Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā, un tai pieguļošo teritoriju 

(skvēru) ar 100 % nomas maksas samazinājumu. 

7. Ne vēlāk kā piecas dienas pirms nekustamā īpašuma izmantošanas uzsākšanas 

Biedrības pārstāvim slēgt nomas līgumu ar domes izpilddirektoru.  

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

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

 

12. 

Par atbalsta piešķiršanu biedrībai „Mārupes radošā laboratorija”  

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

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

J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, A. Puide, M. Bauda, R. Freibergs, N. Orleāns),  (E. Jansons 

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

novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 12 saskaņā ar pielikumu: 
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1. Piešķirt biedrībai „Mārupes radošā laboratorija”, reģ. Nr. _____, finansiālo atbalstu 

711,00 euro apmērā projekta „Radošais Pavasaris Mārupē 2017” īstenošanai 2017. gadā no 13. marta 

līdz 3. maijam Annas dizaina studijā Tīrainē, Mārupes Vizuālajā mākslas studijā Mārupē un Mārupes 

novada Kultūras nama telpās saskaņā ar izdevumu aprēķinu tāmi. 

2. Izdevumus segt no Kultūras nama budžeta pakalpojumu izmaksām.  

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

„Mārupes radošā laboratorija”, reģ. Nr. _____, par finansējuma piešķiršanu. 

4. Finansējumu pārskaitīt biedrībai „Mārupes radošā laboratorija”, reģ. Nr. _____, pēc 

administratīvā līguma parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas. 

5. Biedrībai „Mārupes radošā laboratorija”, reģ. Nr. _____, nodrošināt saņemtā finansiālā 

atbalsta izlietojumu atbilstoši piešķiršanas mērķim, ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc pasākuma 

norises iesniedzot Mārupes novada domei atskaiti par līdzekļu izlietošanu. Finansiālo līdzekļu 

neizlietošanas un/vai nepienācīgās izlietošanas (neatbilstoši piešķiršanas mērķim) gadījumā 

nekavējoties ieskaitīt Mārupes novada pašvaldības gadījumā budžetā. 

6. Piešķirt Biedrībai „Mārupes radošā laboratorija”, reģ. Nr. _____, tiesības projekta „ 

Radošais Pavasaris Mārupē 2017” īstenošanai laika posmā no 2017. gada 15. aprīļa līdz 3. maijam 

izmantot Mārupes novada Kultūras nama telpas, kas atrodas Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes 

novadā, ar 100 % nomas maksas samazinājumu. 

7. Ne vēlāk kā piecas dienas pirms nekustamā īpašuma izmantošanas uzsākšanas 

Biedrības pārstāvim slēgt nomas līgumu ar domes izpilddirektoru.  

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

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

 

13. 

Par sporta aktivitāšu organizēšanu Mārupes novada administratīvajā teritorijā  

2017. gadā dažādu vecumu grupām  

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

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

J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, A. Puide, M. Bauda, R. Freibergs, N. Orleāns),  (E. Jansons 

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

novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 13 saskaņā ar pielikumu: 

1 Atzīt, ka MTB kalnu riteņbraukšanas sacensību viena posma organizēšana ir nepieciešama 

Mārupes novada administratīvajā teritorijā 2017. gadā dažādu vecumu grupām. 

2. Paredzēt  MTB kalnu riteņbraukšanas sacensību viena posma organizēšanai līdzfinansējumu 

atbalsta veidā no Mārupes novada domes budžeta līdz 25 000 EUR (divdesmit pieci tūkstoši euro) 

apmērā. 

3. Apstiprināt nolikumu „Tiesību piešķiršana saņemt pašvaldības līdzfinansējumu MTB kalnu 

riteņbraukšanas sacensību viena posma organizēšanai Mārupes novada administratīvajā teritorijā  

2017. gada septembrī dažādu vecuma grupām”, saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

4. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram organizēt konkursu par tiesībām saņemt 

pašvaldības līdzfinansējumu MTB kalnu riteņbraukšanas sacensību viena posma rīkošanai Mārupes 

novada administratīvajā teritorijā 2017. gadā dažādu vecumu grupām, saskaņā ar Pasākuma 

organizēšanas prasībām, saskaņā ar pielikumu Nr.2. 

5. Atzīt, ka Mārupes kausa izcīņas sacensību „Mini-motokrosā” piecu posmu un „Retro 

motokrosā” viena posma organizēšana ir nepieciešama Mārupes novada administratīvajā teritorijā  

2017. gadā dažādu vecumu grupu Mārupes novada iedzīvotājiem. 

6. Paredzēt  Mārupes kausa izcīņas sacensību „Mini-motokrosā” piecu posmu un „Retro 

motokrosā” viena posma organizēšanai līdzfinansējumu atbalsta veidā no Mārupes novada domes 

budžeta līdz 6 000,00 EUR (seši tūkstoši euro) apmērā. 

7. Apstiprināt nolikumu „Tiesību piešķiršana saņemt pašvaldības līdzfinansējumu Mārupes 

kausa izcīņas sacensību „Mini-motokrosā” piecu posmu un „Retro motokrosā” viena posma 
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organizēšanai Mārupes novada administratīvajā teritorijā 2017. gadā dažādu vecumu grupām”, saskaņā 

ar pielikumu nr.3. 

8. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram organizēt konkursu par tiesībām saņemt 

pašvaldības līdzfinansējumu Mārupes kausa izcīņas sacensību „Mini-motokrosā” piecu posmu  un 

„Retro motokrosā”  viena  posma organizēšanai Mārupes novada administratīvajā teritorijā 2017. gadā 

dažādu vecumu grupām, saskaņā ar Pasākuma organizēšanas prasībām saskaņā ar pielikumu Nr.4 

9 Atzīt, ka ielu basketbola turnīru sēriju „Ielu basketbols Mārupe 2017”  trīs  posmu 

organizēšana ir nepieciešama Mārupes novada administratīvajā teritorijā 2017. gadā dažādu vecumu 

grupu Mārupes novada iedzīvotājiem. 

10. Paredzēt  ielu basketbola turnīru sēriju „Ielu basketbols Mārupe 2017” trīs posmu 

organizēšanai līdzfinansējumu atbalsta veidā no Mārupes novada domes budžeta līdz 7 000,00 EUR 

(septiņi tūkstoši euro) apmērā. 

11. Apstiprināt nolikumu „Tiesību piešķiršana saņemt pašvaldības līdzfinansējumu ielu 

basketbola turnīru sēriju „Ielu basketbols Mārupe 2017” trīs posmu  organizēšanai Mārupes novada 

administratīvajā teritorijā 2017. gadā dažādu vecumu grupu Mārupes novada iedzīvotājiem”, saskaņā ar 

pielikumu Nr.5. 

12. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram organizēt konkursu par tiesībām saņemt 

pašvaldības līdzfinansējumu Ielu basketbola turnīru sēriju „Ielu basketbols Mārupe 2017”  trīs posmu 

organizēšanai Mārupes novada administratīvajā teritorijā 2017. gadā dažādu vecumu grupu Mārupes 

novada iedzīvotājiem, saskaņā ar Pasākuma organizēšanas prasībām,  saskaņā ar pielikumu Nr. 6. 

13. Noteikt pieteikumu iesniegšanas  termiņu no 2017. gada 1. marta līdz 31. martam. 

14. Informāciju publicēt vietējā laikrakstā „Mārupes Vēstis” un tīmekļa vietnē www.marupe.lv. 

 

Vides un komunālo jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

 

14. 

Par grozījumiem Mārupes novada domes 2011. gada 12. aprīļa saistošajos noteikumos  

Nr. 9/2011 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Mārupes novadā” 

Ziņo komitejas vadītājs J. Rušenieks. 

 

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

J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, A. Puide, M. Bauda, R. Freibergs, N. Orleāns),  (E. Jansons 

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

novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 14 saskaņā ar pielikumu: 

1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 6/2017 „Grozījumi Mārupes novada domes 2011. gada 12. 

aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 9/2011 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 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 „Mārupes Vēstis”. 

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

 

15. 

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

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

Ziņo komitejas vadītājs J. Rušenieks. 

 

Atklāti balsojot ar   10  balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, A. Mihailovs, I. Dūduma, 

J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, A. Puide, M. Bauda),  (E. Jansons domes sēdi kavē, balsojumā 

par  sagatavoto lēmumu  nepiedalās),   „pret”    nav,  „atturas”  2 (R.Freibergs, N. Orleāns), Mārupes 

novada dome nolemj: 

 

http://www.marupe.lv/
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Pieņemt lēmumu Nr. 15 saskaņā ar pielikumu: 

1. Pieņemt iesniegto saistošo noteikumu projektu Nr. 7/2017  „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”. 

 

Plkst. 15.40 ierodas deputāts E. Jansons, 

turpmākajā balsojumā piedalās. 

 

 Finanšu komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

 

16. 

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

28/2015 „NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA ATVIEGLOJUMU  

PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA MĀRUPĒ”  

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M. Bojārs. 

 

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

J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, A. Puide, M. Bauda, R. Freibergs, N. Orleāns),    „pret”    nav, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 16 saskaņā ar pielikumu: 

1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.  8/2017 „Grozījumi Mārupes novada domes 2014. gada 

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

ATVIEGLOJUMU PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA MĀRUPĒ”, precizētajā galīgajā redakcijā 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 pašvaldībā netiks saņemts 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.  

 

17.1 

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

dzēšanu M.M. 

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M. Bojārs. 

 

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

J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, A. Puide, M. Bauda, R. Freibergs, N. Orleāns, E. Jansons),    

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 17.1 saskaņā ar pielikumu: 

 1. Dzēst M.M., personas kods _____, nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu Eur 17,68 

(septiņpadsmit euro un 68 centi) un ar to saistīto nokavējuma naudu  Eur 2,25 (divi euro un 25 centi) 
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par nekustamo īpašumu _____, Mārupe, kadastra Nr. _____, un kadastra Nr. _____, kas izveidojies par 

2013. gadu un 2014. gadu līdz maksātnespējas procesa pasludināšanas brīdim, t.i., 2014. gada  

10. februārim. 

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

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

nodokļu un nodevu samaksas termiņa nokavējumu  pamatparādam turpina palielināties nokavējuma 

nauda – no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05% par katru nokavēto dienu, dzēst nodokļa parāda pilnu 

apmēru, tai skaitā pieaugušo  nokavējuma naudas apmēru. 

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

fizisko personu datu aizsardzību).  

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

nodokļa inspektorei I.Lasumai – Lasmanei.   

 

17.2 

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

dzēšanu J.U. 

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M. Bojārs. 

 

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

J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, A. Puide, M. Bauda, R. Freibergs, N. Orleāns, E. Jansons),    

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 17.2 saskaņā ar pielikumu: 

 1. Dzēst J.U., personas kods _____, nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu Eur 12,02 

(divpadsmitt euro un 02 centi) un ar to saistīto nokavējuma naudu   Eur 1,10 (viens euro un 10 centi) 

par nekustamo īpašumu _____, Mārupē, kadastra Nr. _____,  un kadastra Nr. _____, kas izveidojies par 

2014. gadu līdz maksātnespējas procesa pasludināšanas brīdim, t.i., 2014. gada 6. janvārim. 

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

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

nodokļu un nodevu samaksas termiņa nokavējumu  pamatparādam turpina palielināties nokavējuma 

nauda – no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05% par katru nokavēto dienu, dzēst nodokļa parāda pilnu 

apmēru, tai skaitā pieaugušo  nokavējuma naudas apmēru. 

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

fizisko personu datu aizsardzību).  

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

nodokļa inspektorei I.Lasumai – Lasmanei.  

 

17.3 

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

dzēšanu SIA „_____” 

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M. Bojārs. 

 

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

J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, A. Puide, M. Bauda, R. Freibergs, N. Orleāns, E. Jansons),    

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 17.3 saskaņā ar pielikumu: 

 1. Dzēst SIA „_____” reģistrācijas Nr. _____, nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu Eur 

29,68 (divdesmit deviņi euro un 68 centi) un ar to saistīto nokavējuma naudu Eur 14,95 (četrpadsmit 

euro un 95 centi).  

 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 
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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.  

 

18. 

Par dalību atklātā projektu iesniegumu konkursā Lauku attīstības programmas  

2014.- 2020. gadam 19.2. pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās 

attīstības stratēģiju" ietvaros, iesniedzot projekta „Kultūras objekta – parka pie  

Švarcenieku muižas labiekārtošana” pieteikumu 

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M. Bojārs. 

 

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

J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, A. Puide, M. Bauda, R. Freibergs, N. Orleāns, E. Jansons),    

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 18 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piedalīties atklātā projektu konkursā Lauku attīstības programmas 2014.- 2020. gadam 

19.2. pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" 

ietvaros, sagatavojot un iesniedzot projekta pieteikumu projekta „Kultūras objekta – parka pie 

Švarcenieku muižas labiekārtošana”, tā ietvaros paredzot labiekārtot parku pie Švarcenieku muižas 

Jaunmārupē, Mazcenu alejā 4. 

2. Projekta īstenošanas laikā no 01.04.2018. – 01.09.2018. nodrošināt priekšfinansējumu  

50 000 EUR apmērā, no kuriem pašvaldības līdzfinansējums 5 000 EUR apmērā un pieprasītais 

publiskais finansējums 45 000 EUR apmērā. 

 

19. 

Par jaunu amata vietu izveidošanu Mārupes novada Pašvaldības īpašumu pārvaldē 

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M. Bojārs. 

 

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

J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, A. Puide, M. Bauda, R. Freibergs, N. Orleāns, E. Jansons),    

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 19 saskaņā ar pielikumu: 

1.Ar 2017. gada 1. martu Mārupes novada Pašvaldības īpašumu pārvaldē izveidot jaunas amata 

vietas: 

1.1. vienu amata vietu sētnieks (profesijas kods 9613 01), 13. saime III līmenis, 4. mēnešalgu 

grupa, nedēļas darba laiks - 40 stundas. 

1.2. divas amata vietas apkopējs (profesijas kods 9112 01), 13. saime IIB līmenis, 3  mēnešalgu 

grupa, normālais nedēļas darba laiks - 40 stundas. 

 

Domes priekšsēdētāja iesniegtie lēmumprojekti: 

 

20. 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  10  balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, A. Mihailovs, I. Dūduma, 

J. Lagzdkalns, G.Vācietis, R. Freibergs, N.Orleāns, M. Bauda), „pret”    1 (J. Rušenieks), „atturas”  2 

(A. Puide, E.Jansons), Mārupes novada dome nolemj: 
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Pieņemt lēmumu Nr. 20 saskaņā ar pielikumu: 

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

 

21. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu  

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

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

J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, A. Puide, M. Bauda, R. Freibergs, N. Orleāns, E. Jansons),    

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 21 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Pērses iela _____, 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.  ēkām, atstāt spēkā esošo adresi Pērses iela 

_____, Mārupe, Mārupes novads. 

3. Zemesgabalam „Nr.1” – _____ha platībā, ar kadastra apzīmējumu _____, atstāt spēkā esošo  

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

4. Piešķirt zemesgabalam „Nr.2” – _____ha platībā,  adresi Laimdotas iela _____, Mārupe, 

Mārupes novads. 

5. Noteikt zemesgabalam „Nr.2” – _____ha platībā, ar kadastra apzīmējumu _____, lietošanas 

mērķi -  individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). 

6. Piešķirt zemesgabalam „Nr.3” – _____ha platībā,  nosaukumu I-80 Laimdotas iela, Mārupe, 

Mārupes novads. 

7. Noteikt zemesgabalam „Nr.3” – _____ha platībā, ar kadastra apzīmējumu _____, zemes 

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

(kods 1101). 

8. Piešķirt zemesgabalam „Nr.4” – _____ha platībā,  nosaukumu I-66 Pērses iela, Mārupe, 

Mārupes novads. 

9. Noteikt zemesgabalam „Nr.4” – _____ha platībā, ar kadastra apzīmējumu _____, zemes 

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

(kods 1101). 

10. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

22. 

Par zemes vienību apvienošanu, adreses piešķiršanu un  

lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

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

J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, A. Puide, M. Bauda, R. Freibergs, N. Orleāns, E. Jansons),    

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 22 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apvienot nekustamā īpašuma „_____”, kadastra Nr. _____,  zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumiem _____  un _____ vienā zemesgabalā, _____ha platībā, un piešķirt,  t. sk. ēkai, adresi 

„_____”, Mārupes novads. 

2. Noteikt apvienotajam zemesgabalam 0,443 ha platībā lietošanas mērķi – komercdarbības 

objektu apbūve ( kods 0801). 

3. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 
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4. Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā 

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

 

23.  

Par jaunas amata vietas izveidošanu Skultes sākumskolā 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

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

J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, A. Puide, M. Bauda, R. Freibergs, N. Orleāns, E. Jansons),    

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 23 saskaņā ar pielikumu: 

Mārupes novada Skultes sākumskolā ar 2017. gada 1. martu izveidot vienu jaunu amata vietu 

pirmsskolas izglītības skolotāja palīgs  (profesijas kods 5312 01) 29. saime I līmenis,  

4. mēnešalgu grupa, nedēļas darba laiks – 40 stundas. 

 

24. 

Par jaunas amata vietas izveidošanu Jaunmārupes pamatskolā 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

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

J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, A. Puide, M. Bauda, R. Freibergs, N. Orleāns, E. Jansons),    

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 24 saskaņā ar pielikumu: 

Mārupes novada Jaunmārupes pamatskolā ar 2017. gada 1. martu izveidot vienu jaunu amata 

vietu pirmsskolas izglītības skolotāja palīgs  (profesijas kods 5312 01) 29. saime I līmenis,  

4. mēnešalgu grupa, nedēļas darba laiks – 40 stundas. 

 

25. 

Par grozījumiem  Mārupes novada pašvaldības īpašumu pārvaldes nolikumā  

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

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

J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, A. Puide, M. Bauda, R. Freibergs, N. Orleāns, E. Jansons),    

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 25 saskaņā ar pielikumu: 

1. Izdarīt Mārupes novada pašvaldības īpašumu pārvaldes nolikumā sekojošo grozījumu: 

Papildināt 10.5 punktu ar 10.5.3 apakšpunktu šādā redakcijā:  

„10.5.3. veikt Civillikumā un citos normatīvajos aktos paredzētās darbības ar pašvaldības 

dzīvojamo telpu īrniekiem, kuriem izveidojušās nenokārtotas saistības par lietošanā nodotajām telpām 

vai, kuri nepilda vai pārkāpj īres līgumā, vai likumā noteiktos dzīvojamās telpas lietošanas 

pienākumus.” 

2. Uzdot Mārupes novada domes administrācijas Juridiskajai nodaļai izstrādāt Mārupes novada 

pašvaldības īpašumu pārvaldes nolikuma konsolidēto redakciju. 

3. Uzdot Mārupes novada domes administrācijas Sabiedrisko attiecību speciālistiem publicēt 

pašvaldības tīmekļa vietnē Mārupes novada pašvaldības īpašumu pārvaldes nolikuma konsolidēto 

redakciju.  

 

26.1 

Par finansiālu atbalstu sportistam E.R. 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 



20 

 

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

J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, A. Puide, M. Bauda, R. Freibergs, N. Orleāns, E. Jansons),    

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 26.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt  E.R., 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 trīspusējo administratīvo līgumu ar 

E.R., personas kods _____, likumisko pārstāvi (māti) I.R., personas kods _____, un biedrību „Mārupes 

BMX klubs”, reģistrācijas Nr. _____. 

4. Finansējumu pārskaitīt biedrībai „Mārupes BMX klubs”, reģistrācijas 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). 

 

26.2 

Par finansiālu atbalstu sportistam E.R. 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

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

J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, A. Puide, M. Bauda, R. Freibergs, N. Orleāns, E. Jansons),    

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 26.2 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt E.R., 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 trīspusējo administratīvo līgumu ar 

E.R., personas kods _____, un biedrību „Mārupes BMX klubs”, reģistrācijas Nr. _____. 

4. Finansējumu pārskaitīt biedrībai „Mārupes BMX klubs”, reģistrācijas 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). 

 

27. 

Par grozījumiem Mārupes novada domes 2016. gada 31. augusta  

lēmumā Nr. 23 (sēdes protokols Nr. 9)  

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

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

J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, A. Puide, M. Bauda, R. Freibergs, N. Orleāns, E. Jansons),    

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 27 saskaņā ar pielikumu: 

1. Izteikt Mārupes novada domes 2016. gada 31. augusta lēmuma Nr.23 (sēdes protokols Nr.9) 

lemjošās daļas 2. punktu šādā redakcijā 



21 

 

„2. Paredzēt Mārupes novada domes ieguldījumu nodibinājumā EUR 38827,00 apmērā, kuru 

nodibinājums drīkst izlietot tikai (obligāti iekļaut statūtos) valdes locekļa atalgojumam, kas nepārsniedz 

7,48 EUR/stundā, vai sertificētu ekspertu piesaistīšanai, ja tas nepieciešams nodibinājuma mērķu 

sasniegšanai.” 

2.Izteikt 3.4 apakšpunktu šādā redakcijā:  

„3.4. Nodibinājuma valde sastāv no viena valdes locekļa, kura kandidatūru izvēlas Mārupes 

novada dome. Nodibinājuma dibināšanas brīdī domes izvēlēto valdes locekli ievēl dibinātāji, pēc tam 

par jebkādām izmaiņām valdē lemj padome.  Valde pilda amata pienākumus par atlīdzību, kura tiek 

novirzīta no pašvaldības veiktā ieguldījuma līdzekļiem šī lēmuma 2. punktā atrunātajā kārtībā līdz 

brīdim, kad šis finansējums tiek izlietots. Citiem dibinātājiem ir tiesības jebkurā brīdī veikt 

līdzmaksājumus valdes loceklim izmaksājamā atlīdzībā neierobežotā apmērā.” 

3.Par pieņemto lēmumu informēt VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga””, reģ. Nr. _____, SIA 

„F.Candera Jauno lidotāju klubs”, reģ.Nr. _____, un biedrību „F.Candera Aviācijas Tehnikas muzejs”, 

reģ.Nr. _____. 

 

28. 

Par grozījumiem Mārupes novada domes 2016. gada 27. aprīļa saistošajos noteikumos   

Nr. 11/2016 „Mārupes novada pašvaldības nolikums”  

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

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

J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, A. Puide, M. Bauda, R. Freibergs, N. Orleāns),    „pret”    nav, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 28 saskaņā ar pielikumu: 

1. Pieņemt iesniegto saistošo noteikumu projektu Nr. 9/2017 „Grozījumi Mārupes novada 

domes 2016. gada 27. aprīļa saistošajos noteikumos  Nr. 11/2016 „Mārupes novada pašvaldības 

nolikums”” saskaņā ar Pielikumu. 

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

nosūtīt  zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

3. Saistošos noteikumus publicēt vietējā laikrakstā vai bezmaksas izdevumā. 

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

 

29. 

Par Mārupes novada Tūrisma konsultatīvās padomes nolikuma apstiprināšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

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

J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, A. Puide, M. Bauda, R. Freibergs, E. Jansons, N. Orleāns),    

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 29 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt Mārupes novada Tūrisma konsultatīvās padomes nolikumu saskaņā ar 

pielikumu.  

2. Atcelt Mārupes novada domes 2016. gada 27. aprīļa lēmumu Nr. 7 (sēdes protokols  

Nr. 5). 

 

30. 

Par  Mārupes novada Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes nolikuma 

apstiprināšanu 

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

J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, A. Puide, M. Bauda, R. Freibergs, E. Jansons, N. Orleāns),    

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 30 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt Mārupes novada Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes nolikumu 

saskaņā ar pielikumu.  

2. Atcelt Mārupes novada domes 2016. gada 31. augusta lēmumu Nr.10 (sēdes protokols 

Nr. 9) 

 

31. 

Par Mārupes novada Izglītības konsultatīvās padomes nolikuma apstiprināšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

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

J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, A. Puide, M. Bauda, R. Freibergs, E. Jansons, N. Orleāns),    

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 31 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt Mārupes novada Izglītības konsultatīvās padomes nolikumu saskaņā ar 

pielikumu.  

2. Atcelt Mārupes novada domes 2016. gada 27. aprīļa lēmumu Nr. 27 (sēdes protokols 

Nr. 5). 

 

32. 

Par Mārupes novada Mārketinga konsultatīvās padomes nolikuma apstiprināšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

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

J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, A. Puide, M. Bauda, R. Freibergs, N. Orleāns, E. Jansons), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 32 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt Mārupes novada Mārketinga konsultatīvās padomes nolikumu saskaņā ar 

pielikumu.  

2. Atcelt Mārupes novada domes 2016. gada 29. jūnija lēmumu Nr.26 (sēdes protokols  

Nr. 7). 

 

33. 

Par Mārupes novada Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes nolikuma 

apstiprināšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

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

J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, A. Puide, M. Bauda, R. Freibergs, N. Orleāns, E. Jansons), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 33 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt Mārupes novada Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes 

nolikumu saskaņā ar pielikumu.  

2. Atcelt Mārupes novada domes 2016. gada 29. jūnija lēmumu Nr. 27 (sēdes protokols 

Nr. 7). 

 

34. 



23 

 

Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu  

„Mežābeles”, Mārupes novadā 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

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

J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, A. Puide, M. Bauda, R. Freibergs, E. Jansons), (N. Orleāns ar 

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

novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 34 saskaņā ar pielikumu: 

1. Izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Mežābeles”, Mārupes novadā, ar 

kadastra numuru _____, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības _____ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu _____, atsavināšanu par summu _____ EUR (_____) apmērā.  

 2. Mārupes novada Finanšu un grāmatvedības nodaļai veikt pirkuma maksas _____EUR (_____) 

apmērā samaksu M.G., p.k. _____.  

 3. Atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra noteikumu Nr. 919 „Noteikumi par 

vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem” 5. punktam nosūtīt šī 

lēmuma norakstu nekustamā īpašuma „Mežābeles”, Mārupes novadā, ar kadastra numuru _____, kas 

sastāv no neapbūvētas zemes vienības _____ha platībā ar kadastra apzīmējumu _____, pārdevējam M.G., 

p.k. _____, uz  adresi – Pededzes iela _____, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167, un Rīgas rajona tiesas 

zemesgrāmatu nodaļai. 

 4. Segt visus izdevumus, kas saistīti ar pirkuma līguma noslēgšanu, glabājuma un paraksta 

īstuma apliecināšanu, nostiprinājuma lūguma jaunas tiesības nostiprināšanai apliecināšanu, kā arī valsts 

un kancelejas nodevu izdevumus par pirkuma līguma koroborēšanu zemesgrāmatā, skaitot no brīža, kad 

ir pieņemts Mārupes novada domes lēmums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu. 

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

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

 

35. 

Par domes priekšsēdētāja vietnieces L.Kadiģes iesnieguma izskatīšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

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

Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, A. Puide, M. Bauda, R. Freibergs, E. Jansons), (L.Kadiģe kā 

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

šo lēmumu nepiedalās),  (N. Orleāns ar sēdes vadītāja atļauju domes sēdi atstājis, balsojumā 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 35 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt Mārupes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Līgai Kadiģei ikgadējo 

apmaksāto atvaļinājumu no 2017. gada 1. marta, vienu kalendāra nedēļu, t.i.,  līdz 2017. gada 7. martam 

un apmaksātu papildatvaļinājumu no 2017. gada 8. marta, desmit darba dienas, t.i.,  līdz 2017. gada 21. 

martam, par nostrādāto laika periodu no 2015. gada 25. oktobra līdz 2016. gada 24. oktobrim un no 

2017. gada 22. marta ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, divas kalendāra nedēļas, t.i., līdz 2017. gada 4. 

aprīlim, par nostrādāto laika periodu no 2016. gada 25. oktobra līdz 2017. gada 24. oktobrim. 

1.1. Domes priekšsēdētāja vietniecei, aizejot ikgadējā apmaksātā atvaļinājumā, piešķirt 

atvaļinājuma pabalstu 50% apmērā no domes priekšsēdētāja vietnieces mēnešalgas. 

 

36. 

Par Projektu pieteikumu vērtēšanas komisijas izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu 

projektu konkursa „Mārupe – mūsu mājas”  ietvaros 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 
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Atklāti balsojot ar  10  balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, A. Mihailovs, I. Dūduma, 

J. Lagzdkalns, G.Vācietis, A. Puide, M. Bauda, E. Jansons), (N. Orleāns ar sēdes vadītāja atļauju domes 

sēdi atstājis, balsojumā nepiedalās),   „pret”    1 (J. Rušenieks), „atturas”  1 (R.Freibergs), Mārupes 

novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 36 saskaņā ar pielikumu: 

1. Izveidot projektu pieteikumu vērtēšanas komisiju projektu konkursa „Mārupe – mūsu 

mājas”   ietvaros šādā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētājs: 

Attīstības nodaļas vadītāja Ilze Krēmere. 

 

Komisijas locekļi:  

Tūrisma organizatore Elīna Brigmane, 

Attīstības nodaļas teritorijas plānotāja Dace Žīgure, 

Uzņēmējdarbības speciāliste Liena Ādamsone. 

 

Komisijas sekretāre: Projektu koordinatore Solvita Upmane. 

 

2. Apstiprināt Projektu pieteikumu vērtēšanas komisijas nolikumu saskaņā ar pielikumu. 

 

37. 

Par Nolikuma  

projektu konkursa „Mārupe – mūsu mājas” 

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

veikšanai” apstiprināšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

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

J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, A. Puide, M. Bauda, R. Freibergs, E. Jansons), (N. Orleāns ar 

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

novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 37  saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt nolikumu projektu konkursam „Mārupe – mūsu mājas” „Par tiesībām slēgt 

līdzdarbības līgumu un saņemt finansējumu valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai”  saskaņā ar 

pielikumu. 

2. Publicēt  nolikumu projektu konkursam „Mārupe – mūsu mājas” „Par tiesībām slēgt 

līdzdarbības līgumu un saņemt finansējumu valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai” tīmekļa vietnē 

www.marupe.lv. 

3. Publicēt informatīvo paziņojumu par konkursu pašvaldības informatīvajā izdevumā „Mārupes 

Vēstis” un tīmekļa vietnē atbilstoši Saistošo noteikumu 12. punktam. 

 

38. 

Par Mārupes novada domes iestāšanos biedrībā „Latvijas Taekvondo Federācija” 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

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

J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, A. Puide, M. Bauda, R. Freibergs, E. Jansons), (N. Orleāns ar 

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

novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 38  saskaņā ar pielikumu: 

1. Iestāties biedrībā „Latvijas Taekvondo Federācija”, reģ. Nr. _____.  

http://www.marupe.lv/
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2. Mārupes novada domes priekšsēdētājam veikt nepieciešamās darbības Mārupes novada 

domes uzņemšanai biedrībā „Latvijas Taekvondo Federācija”, reģ. Nr. _____.  

3. Segt ar iestāšanos saistītas izmaksas un biedra iemaksas uzņemšanas gadījumā no 

domes sportam paredzētā budžeta. 

 

39. 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai  

„Mārupes Hokeja savienība” valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

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

J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, A. Puide, M. Bauda, R. Freibergs, E. Jansons), (N. Orleāns ar 

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

novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 39  saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt biedrībai „Mārupes Hokeja savienība”, reģ.Nr. _____, līdzfinansējumu 

20 000,00 euro apmērā 2017. gadā ar 2017. gada 10. februāra līdzdarbības līgumu Nr. _____ pilnvarotā 

pārvaldes uzdevuma veikšanai. 

2. Izmaksāt biedrībai „Mārupes Hokeja savienība”, reģ. Nr. _____, ar šo lēmumu piešķirto 

līdzfinansējumu šādā kārtībā:  

2.1. 5000,00 euro apmērā līdz 2017. gada 28. februārim, bet ne ātrāk kā pēc attiecīga rēķina 

saņemšanas; 

2.2. 4000,00 euro līdz 2017. gada 31. martam, bet ne ātrāk kā pēc attiecīga rēķina 

saņemšanas; 

2.3. 3000,00 euro līdz 2017. gada 30. aprīlim, bet ne ātrāk kā pēc attiecīga rēķina 

saņemšanas; 

2.4. 3000,00 euro līdz 2017. gada 31. maijam, bet ne ātrāk kā pēc attiecīga rēķina 

saņemšanas 

2.5. 3000,00 euro līdz 2017. gada 30. jūnijam, bet ne ātrāk kā pēc attiecīga rēķina 

saņemšanas 

2.6. 2000,00 euro līdz 2017. gada 30. septembrim, bet ne ātrāk kā pēc attiecīga rēķina 

saņemšanas.  

3. Visus norēķinus veikt tikai uz biedrības „Mārupes Hokeja savienība”, reģ. Nr. _____, 

atbilstoši šim lēmuma izrakstīto rēķinu pamata. Rēķina iesniegšanas nokavēšana pagarina lēmuma  

2. punktā norādītos termiņus apmaksas veikšanai par nokavējuma laiku.  

 

40. 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu R.D. 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

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

J.Rušenieks, G.Vācietis, A. Puide, M. Bauda, R. Freibergs, E. Jansons), (I. Dūduma kā ieinteresētā 

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

nepiedalās),  (N. Orleāns ar sēdes vadītāja atļauju domes sēdi atstājis, balsojumā nepiedalās),   „pret”    

nav, „atturas”  nav, Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 40  saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt R.D., personas kods _____, līdzfinansējumu 2139,00 euro apmērā ieceres – 

dalībai džeza festivālā „Jazz ’n Chisinau” Kišinevā, Moldovā, īstenošanai. 

2. Izdevumus segt no Kultūras nama budžeta pakalpojumu izmaksām.  

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

personas kods  _____, par līdzfinansējuma piešķiršanu. 
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4. Finansējumu pārskaitīt R.D., personas kods _____, uz kontu a/s „SEB banka”, 

LV_____, pēc administratīvā līguma parakstīšanas. 

5. Nodrošināt R.D., personas kods _____, saņemtā līdzfinansējuma izlietojumu atbilstoši 

piešķiršanas mērķim, ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc ieceres norises iesniedzot Mārupes novada 

domei atskaiti par līdzekļu izlietošanu. Finansiālo līdzekļu neizlietošanas un/vai nepienācīgās 

izlietošanas (neatbilstoši piešķiršanas mērķim) gadījumā nekavējoties ieskaitīt Mārupes novada 

pašvaldības gadījumā budžetā. 

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

rajona tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

41. 

Par Mārupes novada domes dalību VII Latvijas Jaunatnes Olimpiādē 2017  

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

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

J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, A. Puide, M. Bauda, R. Freibergs, E. Jansons), (N. Orleāns ar 

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

novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 41  saskaņā ar pielikumu: 

1. Piedalīties VII Latvijas Jaunatnes Olimpiādē 2017. 

2. Segt no sporta paredzētā  budžeta ar Mārupes novada pašvaldības komandas dalību 

saistītās izmaksas. 

3. Nozīmēt par atbildīgu par šī lēmuma izpildi Mārupes sporta centra vadītāju Silviju 

Bartuševiču.  

 

42. 

Par grozījumiem deleģēšanas līgumā  

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

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

J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, A. Puide, M. Bauda, R. Freibergs, E. Jansons), (N. Orleāns ar 

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

novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 42  saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt biedrībai  „Mārupes BMX klubs”, reģ. Nr. _____, pašvaldības finansējumu 

6000,00 euro  apmērā BMX sacensību organizēšanai 2017. gada 13. un 14. maijā Uzdevuma izpildes 

ietvaros saskaņā ar 2016. gada 13. aprīļa deleģēšanas līgumu.  

2. Uzdot Mārupes novada domes priekšsēdētājam M.Bojāram parakstīt vienošanos par 

grozījumiem 2016. gada 13. aprīļa deleģēšanas līgumā ar biedrību  „Mārupes BMX klubs”, reģ. Nr. 

_____. 

 

43. 

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un turpmāku rīcību ar zemesgabalu  

Jelgavas ceļš _____, kadastra Nr. _____ 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

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

J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, A. Puide, M. Bauda, R. Freibergs, E. Jansons), (N. Orleāns ar 

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

novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 43  saskaņā ar pielikumu: 
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1.Izbeigt T.B., personas kods _____, zemes lietošanas tiesības uz 273/10355 domājamām daļām 

no nekustamā īpašuma Jelgavas ceļš _____, Tīraine, Mārupes novads, kadastra Nr. _____. 

2.Izbeigt O.G., personas kods _____, zemes lietošanas tiesības uz 269/10355 domājamām 

daļām, no nekustamā īpašuma Jelgavas ceļš _____, Tīraine, Mārupes novads, kadastra Nr. _____. 

3.Izbeigt V.B., personas kods _____, zemes lietošanas tiesības uz 279/10355 domājamās daļas, 

no nekustamā īpašuma Jelgavas ceļš _____, Tīraine, Mārupes novads, kadastra Nr. _____. 

4.Izbeigt V.S., personas kods _____, zemes lietošanas tiesības uz 239/10355 domājamās daļas, 

no nekustamā īpašuma Jelgavas ceļš _____, Tīraine, Mārupes novads, kadastra Nr. _____. 

5.Izbeigt S.B., personas kods _____, zemes lietošanas tiesības uz 685/20710 domājamās daļas, 

no nekustamā īpašuma Jelgavas ceļš _____, Tīraine, Mārupes novads, kadastra Nr. _____. 

6.Izbeigt A.S., personas kods _____, zemes lietošanas tiesības uz 685/20710 domājamās daļas, 

no nekustamā īpašuma Jelgavas ceļš _____, Tīraine, Mārupes novads, kadastra Nr. _____. 

7.Izbeigt V.T., personas kods _____,   zemes lietošanas tiesības uz 238/10355 domājamās daļas, 

no nekustamā īpašuma Jelgavas ceļš _____, Tīraine, Mārupes novads, kadastra Nr. _____. 

8. Lēmuma 1.;2.;3.;4.;5.,6.,7. punktā minētās zemes vienības daļas neierakstīt uz pašvaldības 

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

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

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

9. Mārupes novada domes izpilddirektoram informēt zemes nomas līgumus ar Lēmuma 1 -7 

norādītās personas par iespēju slēgt zemes nomas līgumus. Zemes nomas līguma noslēgšanas gadījumā 

nomas maksu noteikt 0,5% no zemes kadastrālās vērtības proporcionāli nomā nododamo domājamo 

daļu skaitam, paredzēt pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, ja Ministru kabinets izdod 

rīkojumu par iznomātā zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda, ja iznomātais zemes 

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

10. Par pieņemto lēmumu informēt Valsts zemes dienestu. 

11. Par lēmuma 8. punkta izpildi atbild Mārupes novada administrācijas Attīstības nodaļa.  

12. Par lēmuma 9.  un 10. punkta izpildi atbild Mārupes novada administrācijas Juridiskā nodaļa. 

 

 

Domes priekšsēdētājs             /paraksts/    Mārtiņš Bojārs   

 

  

Novada pašvaldības administrācijas  

kancelejas pārzine    /paraksts/      Ilona Eglīte  

 

 

Domes sēdes protokols  tiek parakstīts  

2017. gada  24. februārī. 
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