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SĒDES PROTOKOLS 

Mārupē 

2017. gada  26. aprīlī  Nr.  6 

 

Domes sēde  tiek  

sasaukta plkst. 15.00 

 

Domes sēdi vada -  

Domes priekšsēdētāja vietniece Līga Kadiģe 

 

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

Rušenieks, Gatis Vācietis, Andris Puide, Maija Bauda, Raivis Zeltīts, Andrejs Kirillovs, Normunds 

Orleāns, Edgars Jansons, Ira Dūduma. 

 

Domes sēdē nepiedalās: 

Mārtiņš Bojārs   - atvaļinājumā.  

 

Domes sēdē piedalās sekojoši darbinieki: 

Juridiskās nodaļas vadītāja  Gaļina Sušiņina; 

Izpilddirektors Ivars Punculis; 

Sabiedrisko attiecību speciāliste Uva Bērziņa; 

Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Laima  Levanoviča; 

Finanšu un grāmatvedības nodaļas galvenā grāmatvede Ināra Feldšteine. 

 

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. Par zemesgabala iegūšanu īpašumā. 

4. Par kļūdu labojumu administratīvajā aktā. 

5. Par nekustamā īpašuma Bebru iela _______, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 

_______),  detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai. 

6. Par nekustamā īpašuma  „Mākoņi”, Mārupes novadā (kadastra Nr. _____), 

detālplānojuma izstrādes uzsākšanu. 

7. Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam „Jaunbērziņi” un daļai nekustamā 

īpašuma „Bērziņi” realizāciju pa daļām. 

8. Par Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2014. - 2026. gadam grozījumu izstrādi. 

9. Par servitūta nodibināšanu  pašvaldības īpašumā ar kadastra Nr. _____. 

10. Par apbūves tiesību piešķiršanu. 

11. Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam „Stumburi-B”  īstenošanu. 
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12. Par Mārupes novada domes 2016. gada 26. oktobra lēmuma Nr. 32 (sēdes protokols Nr. 

14) un 2016. gada 21. decembra lēmuma Nr. 10 (sēdes protokols Nr. 18) atcelšanu un jauna 

lēmuma pieņemšanu par nekustamā īpašuma „Viskalni”, Mārupes novadā, ar kadastra Nr. 

_____, sastāvā ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr. _____daļas, _____ha 

platībā, atsavināšanu sabiedrības vajadzībām. 

 

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

13. Par grozījumu Mārupes novada domes 2016. gada 30. novembra saistošajos noteikumos  

Nr. 42/2016 „Par kultūras un kultūrizglītības projektu, un radošo darbību atbalstu Mārupes 

novadā”. 

14. Par grozījumiem Mārupes novada domes 2014. gada 30. aprīļa saistošajos noteikumos  

Nr. 12/2014 „Par atbalsta sniegšanu juridiskām un fiziskām personām sporta un veselīga 

dzīvesveida veicināšanai Mārupes novadā”. 

15. Par konkursu  „Par tiesībām slēgt deleģēšanas līgumu un saņemt finansējumu valsts 

pārvaldes uzdevuma veikšanai” (BMX). 

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

pārvaldes uzdevuma veikšanai” (teniss). 

17. Par finansiālā atbalsta sniegšanu S.M. 

18. Par finansiālā atbalsta sniegšanu  sportistiem (3 gab.). 

19. Par ģimnāzijas statusa piešķiršanu Mārupes vidusskolai. 

20. Par bērnu un jauniešu nometņu organizēšanu Mārupes novadā 2017. gadā. 

21. Par tiesību piešķiršanu saņemt pašvaldības līdzfinansējumu MTB kalnu 

riteņbraukšanas sacensību viena posma organizēšanai Mārupes novada administratīvajā 

teritorijā 2017. gada oktobrī dažādu vecuma grupām. 

22. Par tiesību piešķiršanu saņemt pašvaldības līdzfinansējumu Mārupes kausa izcīņas 

sacensību organizēšanai Mini – motokrosā piecos posmos un Retro-motokrosā vienā posmā 

Mārupes novada administratīvajā teritorijā 2017. gadā dažādu vecumu grupām. 

23. Par ielu basketbola turnīra sēriju „Ielu basketbols Mārupe 2017” konkursa rezultātiem. 

 

Vides un komunālo jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

24. Par Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju 

pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai. 

 

Finanšu komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

25. Par Mārupes novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāju. 

26. Par atteikumu no kapitāla daļu pirmpirkuma tiesībām. 

27. Par nekustamā īpašumā „Bērziņi”, Mārupes novadā, kadastra Nr. _____, sastāvā 

ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu _____,  _____ha platībā, un zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumu _____, _____ha  platībā, pieņemšanu dāvinājumā. 

28. Par nekustamā īpašuma Priežu ielā 9, Jaunmārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr. 

_____, daļas,  _____ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā.  

29. Par iepirkuma „Mārupes vidusskolas stadiona pārbūve” organizēšanu un iepirkuma 

komisijas izveidošanu. 

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

izskatīšanu. 

31. Par Mārupes novada domes 2017. gada 22. februāra lēmuma Nr. 34 (sēdes protokols  

Nr. 3) atzīšanu par spēkā neesošu un iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu. 

32. Par aizņēmuma ņemšanu AS  „Mārupes komunālie pakalpojumi” pamatkapitāla 

palielināšanai KF projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē, 4. kārta” 

īstenošanai. 

33. Par aizņēmuma ņemšanu AS  „Mārupes komunālie pakalpojumi” pamatkapitāla 

palielināšanai Mārupes novada Skultes ciema katlumājas (ar jaudu līdz 3 MW) 

energoefektivitātes uzlabošanas investīciju projektam. 
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Domes priekšsēdētāja vietnieces  iesniegtie lēmumprojekti: 

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

pirmsskolas izglītības iestādē „Mārzemīte”. 

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

36. Par zemesgabala iegūšanu īpašumā. 

37. Par Mārupes novada domes 2016. gada pārskatu. 

38. Par AS „Mārupes komunālie pakalpojumi” 2016. gada pārskata pieņemšanu zināšanai. 

39. Par grozījumiem Mārupes novada domes 2016. gada 19. oktobra lēmumā Nr. 1 

(ārkārtas sēdes protokols Nr. 13). 

40. Par finansiālu atbalstu sportistiem (3 gab.). 

41. Par finansiālā atbalsta sniegšanu A.L.R.. 

42. Par Mārupes novada domes 2017. gada 29. marta lēmuma Nr. 19.1 (sēdes protokols Nr. 

5) „Par finansiālu atbalstu sportistam E.A.” atcelšanu un jauna lēmuma pieņemšanu. 

43. Par Mārupes novada domes deputāta Māra Liepiņa pilnvaru pirmstermiņa izbeigšanu. 

 

Sēdes vadītāja  lūdz deputātu balsojumu par darba kārtību. 

 

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

Puide, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, L. Kadiģe, I. Dūduma, N. Orleāns, E. Jansons), (A. Kirillovs 

domes sēdi kavē, balsojumā par darba kārtību nepiedalās), (M. Bojārs atrodas atvaļinājumā, domes 

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

 

1. Apstiprināt domes sēdes  darba kārtību. 

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   12  balsīm „par” (P. Pikše, J. Lagzdkalns, M. Bauda,  A. Mihailovs, A. 

Puide, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, L. Kadiģe, I. Dūduma, N. Orleāns, E. Jansons), (A. Kirillovs 

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 Mežmaļu 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 Mežmaļu iela _____, Mārupe, 

Mārupes novads. 

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

_____ha platībā, neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0600).  

4. Piešķirt zemesgabalam „Nr.3”, _____ha platībā,  nosaukumu Mežmaļu iela, Mārupe, 

Mārupes novads. 

5. Noteikt zemesgabalam „Nr.3” ar kadastra apzīmējumu _____ zemes lietošanas mērķi, 

_____ha platībā, zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma 

joslā (kods 1101).  

6. Zemesgabalam „Nr.1”, _____ha platībā, un t. sk. ēkai, atstāt spēkā esošo adresi Mežmaļu 

iela _____, Mārupe, Mārupes novads. 

7. Mainīt zemesgabalam „Nr.1” ar kadastra apzīmējumu _____ zemes lietošanas mērķi, 

_____ha platībā, uz individuālo dzīvojamo māju apbūvi (kods 0601). 

8. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 



4 
 

9. 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   12  balsīm „par” (P. Pikše, J. Lagzdkalns, M. Bauda,  A. Mihailovs, A. 

Puide, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, L. Kadiģe, I. Dūduma, N. Orleāns, E. Jansons), (A. Kirillovs 

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

Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 1.2 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Kungu 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 Kungu iela _____, Tīraine, Mārupes 

novads. 

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

_____ha platībā, neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0600).  

3. Piešķirt zemesgabalam „Nr.3”, _____ha platībā, nosaukumu Kungu iela, Tīraine, Mārupes 

novads. 

4. Noteikt zemesgabalam „Nr.3” ar kadastra apzīmējumu _____ zemes lietošanas mērķi, 

_____ha platībā, zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma 

joslā (kods 1101).  

5. Zemesgabalam „Nr.1”,  _____ ha platībā, atstāt spēkā esošo adresi Kungu iela _____, 

Tīraine, Mārupes novads 

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). 

 

1.3 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu  

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

Puide, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, L. Kadiģe, I. Dūduma, N. Orleāns, E. Jansons), (A. Kirillovs 

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 Tīraines iela ____, kadastra Nr. ____, zemes ierīcības 

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

2. Piešķirt zemesgabalam „Nr.2”,  ____ha platībā,  nosaukumu Tīraines iela, Tīraine, Mārupes 

novads,  un iekļaut nekustamā īpašuma I-77 Tīraines iela, kadastra Nr. ____, sastāvā, pirms tam 

noslēdzot dāvinājuma līgumu  

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

____ha platībā, zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā 

(kods 1101).  

4. Zemesgabalam „Nr.1””,  ____ha platībā, un t. sk. ēkām,  atstāt spēkā esošo adresi Tīraines 

iela ____, Tīraine, Mārupes novads. 

5. Zemesgabalam „Nr.1” ar kadastra apzīmējumu ____, ____ha platībā,  atstāt spēkā esošo 

zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).  
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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   12  balsīm „par” (P. Pikše, J. Lagzdkalns, M. Bauda,  A. Mihailovs, A. 

Puide, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, L. Kadiģe, I. Dūduma, N. Orleāns, E. Jansons), (A. Kirillovs 

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

Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 1.4 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Ventas 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 Ventas iela ____, Mārupe, Mārupes 

novads. 

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

____ha platībā, individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).  

4. Zemesgabalam „Nr.1”, ____ ha platībā,  un t. sk. ēkai, atstāt spēkā esošo adresi Ventas iela 

____, Mārupe, Mārupes novads. 

5. Mainīt zemesgabalam „Nr.1” ar kadastra apzīmējumu ____ zemes lietošanas mērķi, ____ha 

platībā,  uz  individuālo dzīvojamo māju apbūvi (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   12  balsīm „par” (P. Pikše, J. Lagzdkalns, M. Bauda,  A. Mihailovs, A. 

Puide, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, L. Kadiģe, I. Dūduma, N. Orleāns, E. Jansons), (A. Kirillovs 

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 Mazcenu aleja ____, 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 ēkām ar kadastra apzīmējumiem 

____, ____, adresi Mazcenu aleja ____, Jaunmārupe, Mārupes novads. 

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

____ha platībā, individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).  

4. Zemesgabalam „Nr.1”, ____ha platībā,  un t. sk. ēkām ar kadastra apzīmējumiem ____, 

____, atstāt spēkā esošo adresi Mazcenu aleja ____, Jaunmārupe, Mārupes novads. 

5. Zemesgabalam „Nr.1” ar kadastra apzīmējumu ____ atstāt spēkā esošo zemes lietošanas 

mērķi, ____ha platībā, individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).  

6. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

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

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

 

2. 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

Puide, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, L. Kadiģe, I. Dūduma, N. Orleāns, E. Jansons), (A. Kirillovs 

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

Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 2 saskaņā ar pielikumu: 

1.Mainīt nekustamajam īpašumam Gaujas iela ___, Mārupē, Mārupes novadā, ____ ha platībā, 

zemes lietošanas mērķi uz  trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūvi (kods 0702). 

2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma Gaujas iela ____, kadastra Nr. ____, pārvaldniekam AS 

„HAUSMASTER”, reģ. Nr. ____, uzliekot par pienākumu informēt visus pārvaldāma īpašuma 

kopīpašniekus par lietošanas mērķa maiņu. 

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

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

 

3. 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

G.Vācietis, L. Kadiģe, I. Dūduma, E. Jansons), (A. Kirillovs 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. 3 saskaņā ar pielikumu: 

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

 

4. 

Par kļūdu labojumu administratīvajā aktā  

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

Puide, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, L. Kadiģe, I. Dūduma, N. Orleāns, E. Jansons), (A. Kirillovs 

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

Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 4 saskaņā ar pielikumu: 

1. Veikt sekojošus labojumus Mārupes novada domes 2015. gada 25. februāra lēmuma 

Nr. 14 (sēdes protokols Nr. 2) pielikumā  - Detālplānojuma nekustamiem īpašumiem Lielā iela ___ 

(kadastra Nr. ___), „Ziemcieši” (kadastra Nr. ___), Sildegu iela ___ (kadastra Nr. ___), Sildegu iela 

___ (kadastra Nr. ___), Sildegu iela ___ (kadastra Nr. ___), Sildegu iela ___ (kadastra Nr. ___), 

„Mežavēji” (kadastra Nr. ___),  Mārupe, Mārupes novads, II daļā Apbūves nosacījumi: 

1.1. Papildināt Apbūves nosacījumu 1. sadaļas 3.7.2 punktā norādīto zemes vienību 

uzskaitījumu ar zemes vienību Nr.1; 

1.2. Papildināt Apbūves nosacījumu 1. sadaļas 5. punktā norādīto zemes vienību 

uzskaitījumu ar zemes vienībām Nr. 60., Nr. 61., Nr. 62., Nr. 63 un Nr. 64.; 
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1.3. Aizstāt Apbūves nosacījumu  3. sadaļas Detālplānojuma realizācijas kārtība 11. attēlu 

ar lēmuma 1. pielikumā pievienoto.  

 

5. 

Par nekustamā īpašuma Bebru iela ___, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. ___)  

detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

Puide, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, L. Kadiģe, I. Dūduma, N. Orleāns, E. Jansons), (A. Kirillovs 

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

Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 5 saskaņā ar pielikumu: 

1. Nodot iesniegto nekustamā īpašuma Bebru iela ___, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 

___),  detālplānojuma projektu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. 

2. Noteikt publiskās apspriešanas termiņu četras nedēļas. 

3. 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. 

Par nekustamā īpašuma „Mākoņi”, Mārupes novadā (kadastra Nr. ___)  

detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

Puide, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, L. Kadiģe, I. Dūduma, N. Orleāns, E. Jansons), (A. Kirillovs 

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  „Mākoņi”, Mārupes novadā (kadastra Nr. ___),  detālplānojuma 

izstrādi.  

2. Apstiprināt detālplānojuma darba uzdevumu Nr. ___. 

3. Noteikt detālplānojuma robežas atbilstoši nekustamā īpašuma  „Mākoņi”, Mārupes novadā 

(kadastra Nr. ___),  robežām, aptuveni ___ha platībā. Gadījumā, ja piekļuves detālplānojuma 

teritorijai nodrošināšanai nepieciešams mainīt faktisko pieslēguma vietu valsts vai pašvaldības 

autoceļam, detālplānojuma robeža var tikt precizēta, saskaņojot to ar iesaistīto īpašumu īpašniekiem un 

VAS  „Latvijas valsts ceļi”. 

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  „Mākoņi”, Mārupes novadā (kadastra Nr. ___),  īpašnieku T. J., 

personas kods ___, saskaņā ar pielikumu. 

5. Uzdot Mārupes novada pašvaldības Attīstības nodaļas teritorijas plānotājai pieņemto 

lēmumu nosūtīt detālplānojuma teritorijas īpašniekam, detālplānojuma ierosinātājam, ievietot Mārupes 

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

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

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

 

7. 

Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam „Jaunbērziņi” un daļai nekustamā īpašuma 

„Bērziņi” realizāciju pa daļām   

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 
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Atklāti balsojot ar   12  balsīm „par” (P. Pikše, J. Lagzdkalns, M. Bauda,  A. Mihailovs, A. 

Puide, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, L. Kadiģe, I. Dūduma, N. Orleāns, E. Jansons), (A. Kirillovs 

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

Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 7 saskaņā ar pielikumu: 

1. Atļaut ar 2004. gada 28. janvāra Mārupes pagasta padomes saistošajiem noteikumiem 

Nr. 5 apstiprināto „Detālplānojumu Rīgas rajona, Mārupes pagasta saimniecībai „Jaunbērziņi” 

(kadastra Nr. ___) un daļai nekustamā īpašuma „Bērziņi” (kadastra Nr. ___)” realizēt pa daļām, 

saskaņā ar precizēto detālplānojuma realizācijas kārtību (administratīvā līguma projekts lēmuma 

pielikumā). 

2. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt ar detālplānojuma īstenotājiem - 

nekustamo īpašuma „Bērziņi” (kadastra Nr. ___) un „Jaunbērziņi” (kadastra Nr. ___) īpašnieku U.B., 

personas kods ___,  un nekustamā īpašuma „Bērziņi” (kadastra Nr. ___) īpašnieku  M.B., personas 

kods ___, administratīvo līgumu par detālplānojuma realizāciju pa daļām, saskaņā ar 1. pielikumu.  

3. Uzdot Mārupes novada teritorijas plānotājai pieņemto lēmumu nosūtīt nekustamo 

īpašumu „Bērziņi” (kadastra Nr. ___) un „Jaunbērziņi” (kadastra Nr. ___) īpašniekiem.  

4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par pieņemto 

lēmumu informēt Valsts zemes dienestu. 

5. Uzdot Mārupes novada pašvaldības iestādei „Mārupes novada pašvaldības īpašumu 

pārvalde” pēc Krēsliņu ielas daļas atsavināšanas par labu pašvaldībai, iekļaut Krēsliņu ielas 

projektēšanas un izbūves izmaksas pašvaldības investīciju plānā. 

 

8. 

Par Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2014.-2026. gadam grozījumu izstrādi 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše/Attīstības nodaļas teritorijas plānotāja D. Žīgure. 

 

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

Puide, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, L. Kadiģe, I. Dūduma, N. Orleāns, E. Jansons), (A. Kirillovs 

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

Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 8 saskaņā ar pielikumu: 

 1. Uzsākt Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2014.- 2026. gadam grozījumu izstrādi.  

 2. Apstiprināt Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2014.- 2026.gadam grozījumu Darba 

uzdevumu Nr. ___saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

 3. Par Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2014. - 2026. gadam grozījumu izstrādes 

vadītāju apstiprināt Attīstības nodaļas Teritorijas plānotāju.  

4. Izveidot Darba grupu Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014. – 2026. gadam 

grozījumu izstrādei šādā sastāvā: 

4.1. Mārupes novada domes priekšsēdētājs; 

4.2. Mārupes novada domes priekšsēdētāja vietnieks; 

4.3. Mārupes novada domes Attīstības komitejas priekšsēdētājs; 

4.4. Mārupes novada domes Attīstības komitejas priekšsēdētāja vietnieks; 

4.5. Mārupes novada domes Vides un komunālo jautājumu komitejas priekšsēdētājs; 

4.6. Mārupes novada domes Vides un komunālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja vietnieks; 

4.7. Mārupes novada domes Finanšu komitejas priekšsēdētājs; 

4.8. Mārupes novada domes izpilddirektors; 

4.9. Mārupes novada Būvvaldes vadītājs; 

4.10. Mārupes novada domes Administrācijas Attīstības nodaļas vadītājs; 

4.11. Mārupes novada domes Administrācijas Attīstības nodaļas teritorijas plānotājs; 

4.12. Mārupes novada domes Administrācijas Attīstības nodaļas zemes lietu speciālists; 

4.13. Mārupes novada domes Administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājs; 

4.14. Mārupes novada domes Administrācijas Juridiskās nodaļas vadītājs. 



9 
 

Un apstiprināt Darba grupas nolikumu saskaņā ar pielikumu Nr.2.  

5. Paziņojumu par pieņemto lēmumu piecu darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās 

ievietot Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā un Mārupes novada interneta vietnē 

www.marupe.lv, kā arī publicēt tuvākajā vietējā laikraksta „Mārupes vēstis” numurā.  

6. Nosūtīt lēmuma par Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2014. - 2026.gadam grozījumu 

izstrādi kopijas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

 

9. 

Par servitūta nodibināšanu  pašvaldības īpašumā ar kadastra Nr. ___ 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

Puide, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, L. Kadiģe, I. Dūduma, N. Orleāns, E. Jansons), (A. Kirillovs 

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

Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 9 saskaņā ar pielikumu: 

1. Slēgt ar J.Dz., personas kods ___, servitūta līgumu, nodibinot ceļa servitūtu 

pašvaldības starpgabalā kadastra numuru ___, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu ___  ___ha 

platībā par labu nekustamajam īpašumam Druvas ielā ___, Mārupe, ar kadastra Nr. ___, saskaņā ar 

pielikumu.  

2. Noteikt, ka izdevumus, kas saistīti ar servitūta līguma slēgšanu un tā nostiprināšanu 

zemesgrāmatā visos saistošajos nodalījumos sedz J.Dz., personas kods ___. 

 

10. 

Par apbūves tiesību piešķiršanu  

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

Puide, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, L. Kadiģe, I. Dūduma, N. Orleāns, E. Jansons), (A. Kirillovs 

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

Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 10 saskaņā ar pielikumu: 

1.Nodibināt apbūves tiesību par labu L.P., personas kods ___,  pašvaldības starpgabalā  ar 

kadastra numuru ___, zemesgabala ar kadastra apzīmējumu ___, daļā ___ha platībā, saskaņā ar 

pielikumu, piešķirot L.P. tiesības veikt būvdarbus un izbūvēt norādītajā zemesgabala daļā 

inženierbūves saskaņā ar Mārupes novada būvvaldes izsniegto būvatļauju Nr. ___, t.i., zemesgabala 

daļā esošā grāvja vietā izbūvēt 4,5 m platu šķembu ceļu, ko pēc tam plāno izmantot piebraukšanai 

īpašumam Druvas ielā ___, Mārupē. 

2. Atļaut ierakstīt ar šo lēmumu piešķirto apbūves tiesību kā  apgrūtinājumu Mārupes novada 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr. ___. 

3. Noteikt, ka izdevumus, kas saistīti ar apbūves tiesību līguma slēgšanu un tā nostiprināšanu 

zemesgrāmatā visos saistošajos nodalījumos sedz L.P., personas kods ___ 

 

11. 

Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam „Stumburi-B”  īstenošanu   

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

Puide, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, L. Kadiģe, I. Dūduma, N. Orleāns, E. Jansons), (A. Kirillovs 

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

Mārupes novada dome nolemj: 

 

http://www.marupe.lv/
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Pieņemt lēmumu Nr. 11 saskaņā ar pielikumu: 

1. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt ar detālplānojuma īstenotājiem - 

nekustamo īpašumu, kas iekļaujas detālplānojuma „Stumburi- B” teritorijā, īpašnieku SIA „Rentons”, 

reģ.Nr. ___, un nekustamā īpašuma Liepu iela ___, Jaunmārupe, Mārupes novads (kadastra Nr. ___), 

īpašnieku V.B., personas kods ___, administratīvo līgumu par detālplānojuma īstenošanu, saskaņā ar 

1. pielikumu.  

2. Uzdot Mārupes novada teritorijas plānotājai pieņemto lēmumu nosūtīt darbības 

ierosinātājiem.  

 

12. 

Par Mārupes novada domes 2016. gada 26. oktobra lēmuma Nr. 32 (sēdes protokols Nr. 14) un 

2016. gada 21. decembra lēmuma Nr. 10 (sēdes protokols Nr. 18) atcelšanu un jauna lēmuma 

pieņemšanu par nekustamā īpašuma „Viskalni”, Mārupes novadā, ar kadastra Nr. ___, sastāvā 

ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr. ___daļas, ___ha platībā, atsavināšanu 

sabiedrības vajadzībām 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

Puide, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, L. Kadiģe, I. Dūduma, N. Orleāns), (A. Kirillovs domes sēdi 

kavē, balsojumā par  sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  1 (E. Jansons),  Mārupes 

novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 12 saskaņā ar pielikumu: 

1. Atcelt Mārupes novada domes 2016. gada 26. oktobra lēmumu Nr. 32 (sēdes 

protokols Nr. 14) „Par nekustamā īpašuma „Viskalni”, Mārupes novadā, kadastra Nr. ___, sastāvā 

ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr. ___  daļas, aptuveni ___ha platībā, 

atsavināšanu sabiedrības vajadzībām”. 

2. Atcelt Mārupes novada domes 2016. gada 21. decembra lēmumu Nr. 10 (sēdes 

protokols Nr.18) „Par Mārupes novada domes 2016. gada 26. oktobra lēmuma Nr. 32 (sēdes 

protokols Nr.14) precizēšanu”. 

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

___, sastāvā ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr. ___, daļa, ___ha (vairāk vai 

mazāk cik izrādīsies pie zemes iemērīšanas dabā, skatīt pielikumā Nr.2), ir nepieciešama pašvaldības 

funkciju pildīšanai saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. un 4. punktu un tā ir 

atsavināma. 

4. Uzdot Pašvaldības vajadzībām potenciāli nepieciešamu nekustamo īpašumu 

vērtēšanas komisijai  veikt darbības atsavināmā zemesgabala vērtības noteikšanai atbilstoši 

Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likumā un uz tā pamata 

izdotajos Ministru kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā. 

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

 

Plkst. 15.25 ierodas deputāts A. Kirillovs, 

turpmākajos  balsojumos piedalās. 

 

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

 

13. 

Par grozījumu Mārupes novada domes 2016. gada 30. novembra  

saistošajos noteikumos Nr. 42/2016 „Par kultūras un kultūrizglītības projektu, un radošo 

darbību atbalstu Mārupes novadā” 

Ziņo komitejas vadītāja  L. Kadiģe/Juridiskās nodaļas vadītāja G. Sušiņina. 

 



11 
 

Atklāti balsojot ar   13  balsīm „par” (P. Pikše, J. Lagzdkalns, M. Bauda,  A. Mihailovs, A. 

Puide, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, L. Kadiģe, I. Dūduma, N. Orleāns, E. Jansons, A. Kirillovs), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 13 saskaņā ar pielikumu: 

1. Pieņemt  saistošos noteikumus Nr.  16/2017  „Grozījums Mārupes novada domes 2016. 

gada 30. novembra saistošajos noteikumos Nr. 42/2016 „Par kultūras un kultūrizglītības projektu, un 

radošo darbību atbalstu 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”. 

 

14. 

Par grozījumiem Mārupes novada domes 2014. gada 30. aprīļa saistošajos noteikumos  

Nr. 12/2014 „Par atbalsta sniegšanu juridiskām un fiziskām personām sporta un veselīga 

dzīvesveida veicināšanai Mārupes novadā” 

Ziņo komitejas vadītāja  L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar   13  balsīm „par” (P. Pikše, J. Lagzdkalns, M. Bauda,  A. Mihailovs, A. 

Puide, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, L. Kadiģe, I. Dūduma, N. Orleāns, E. Jansons, A. Kirillovs), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 14 saskaņā ar pielikumu: 

1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 17/2017 „Grozījumi Mārupes novada domes 2014. gada 

30. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 12/2014„Par atbalsta sniegšanu juridiskām un fiziskām personām 

sporta un veselīga dzīvesveida veicināšanai 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”. 

 

15. 

„Par konkursu  

„Par tiesībām slēgt deleģēšanas līgumu un saņemt finansējumu valsts  

pārvaldes uzdevuma veikšanai” (BMX) 

Ziņo komitejas vadītāja  L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar   13  balsīm „par” (P. Pikše, J. Lagzdkalns, M. Bauda,  A. Mihailovs, A. 

Puide, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, L. Kadiģe, I. Dūduma, N. Orleāns, E. Jansons, A. Kirillovs), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 15 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt nolikumu „Par tiesībām slēgt deleģēšanas līgumu un saņemt finansējumu valsts 

pārvaldes uzdevuma veikšanai” saskaņā ar pielikumu Nr.1. 
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2. Publicēt  nolikumu „Par tiesībām slēgt deleģēšanas līgumu un saņemt finansējumu valsts 

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

3. Noteikt pieteikšanās termiņu 2017. gada 15. maijs. 

4. Izveidot pieteikumu vērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētāja:  Līga Kadiģe.  

Komisijas locekļi: Silvija Bartuševica. 

Komisijas sekretāre:  Gaļina Sušiņina. 

5.Apstiprināt pieteikumu vērtēšanas komisijas nolikumu saskaņā ar pielikumu.  

 

16. 

Par konkursu  

  „Par tiesībām slēgt līdzdarbības līgumu un  

saņemt finansējumu valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai” (teniss) 

Ziņo komitejas vadītāja  L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar   13  balsīm „par” (P. Pikše, J. Lagzdkalns, M. Bauda,  A. Mihailovs, A. 

Puide, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, L. Kadiģe, I. Dūduma, N. Orleāns, E. Jansons, A. Kirillovs), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 16 saskaņā ar pielikumu: 

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 15. maijs. 

4. Izveidot pieteikumu vērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētāja:  Līga Kadiģe. 

Komisijas locekļi: Silvija Bartuševica. 

Komisijas sekretāre: Gaļina Sušiņina. 

5.Apstiprināt pieteikumu vērtēšanas komisijas nolikumu saskaņā ar pielikumu.  

 

17. 

Par finansiālā atbalsta sniegšanu S.M. 

Ziņo komitejas vadītāja  L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar   13  balsīm „par” (P. Pikše, J. Lagzdkalns, M. Bauda,  A. Mihailovs, A. 

Puide, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, L. Kadiģe, I. Dūduma, N. Orleāns, E. Jansons, A. Kirillovs), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 17 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt S.M., personas kods ___, finansiālo atbalstu 254,74 euro (divi simti 

piecdesmit četri euro 74 centi) apmērā, lai segtu dalības maksas un ceļa izdevumus uz jauno pianistu 

konkursu „12th Mozart International Piano Competition”, kas notiks Itālijā, Frascati pilsētā no  

2017. gada  6. maija līdz 2017. gada 7. maijam. 

2. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt administratīvo līgumu ar 

pianistes S.M., personas kods ___, likumisko pārstāvi Z.M., personas kods ___.. 

3.Finansējumu pārskaitīt pēc administratīvā līguma parakstīšanas uz Z.M. kontu Nr. ___, a/s 

„SEB banka”.  

4. S.M., personas kods ___, likumiskajai pārstāvei (mātei) Z.M.. punktā paredzētajam mērķim, 

administratīvajā līgumā noteiktajā kārtībā iesniedzot domei atskaiti par tā izlietošanu.  

5. Gadījumā, ja piešķirtais finansējums tiek izlietots neatbilstoši tā piešķiršanas mērķim 

(lēmuma 1. punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, S.M., personas kods ___, 

likumiskajai pārstāvei (mātei) Z.M., personas kods ___, atmaksāt Mārupes novada domei piešķirto 

http://www.marupe.lv/
http://www.marupe.lv/
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atbalstu neizlietotajā vai piešķiršanas mērķim neatbilstoši izlietotajā daļā administratīvajā līgumā 

noteiktajos termiņos un kārtībā.  

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

rajona tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

18.1 

Par finansiālu atbalstu sportistam A.R.   

Ziņo komitejas vadītāja  L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar   13  balsīm „par” (P. Pikše, J. Lagzdkalns, M. Bauda,  A. Mihailovs, A. 

Puide, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, L. Kadiģe, I. Dūduma, N. Orleāns, E. Jansons, A. Kirillovs), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 18.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt A.R., personas kods ___, finansiālu atbalstu 470,00 euro (četri simti septiņdesmit 

euro) apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar sportista dalību starptautiskajās taekvondo sacensībās 

2017. gadā saskaņā ar piestādīto izdevumu aprēķinu un pasākumu grafiku. 

2. Izdevumus segt no sportam paredzētā budžeta. 

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

personas kods ___, likumisko pārstāvi (māti) O.P.-K., personas kods ___, un biedrību „OLIMPIKS”, 

reģ.Nr. ___. 

4. Pēc administratīvā līguma parakstīšanas finansējumu pārskaitīt Biedrībai uz tās rēķinā 

norādīto kontu. 

5. A.R., personas kods ___, likumiskajai pārstāvei (mātei) O.P.-K., personas kods ___, un 

biedrībai „OLIMPIKS”, reģ. Nr. ___, abiem kopā un katram atsevišķi nodrošināt piešķirtā finansējuma 

izlietošanu atbilstoši tā piešķiršanas mērķim, administratīvajā līgumā paredzētajā kārtībā iesniedzot 

domei atskaites par tā izlietošanu.  

6. Gadījumā, ja piešķirtais finansējums tiek izlietots neatbilstoši tā piešķiršanas mērķim 

(lēmuma 1. punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, A.R., personas kods ___, 

likumiskajai pārstāvei (mātei) O.P.-K., personas kods ___, un biedrībai „OLIMPIKS”, reģ.Nr. ___, 

abiem kopā solidāri vai  katram atsevišķi atmaksāt Mārupes novada dome piešķirto finansējumu 

neizlietotajā vai piešķiršanas mērķim neatbilstoši izlietotajā daļā administratīvajā līgumā noteiktajos 

termiņos un kārtībā.  

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

rajona tiesā (Baldones ielā 1a, Rīgā). 

 

18.2 

Par finansiālu atbalstu sportistam K.G.P. 

Ziņo komitejas vadītāja  L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar   13  balsīm „par” (P. Pikše, J. Lagzdkalns, M. Bauda,  A. Mihailovs, A. 

Puide, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, L. Kadiģe, I. Dūduma, N. Orleāns, E. Jansons, A. Kirillovs), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 18.2 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt K.G.P., personas kods ___, finansiālu atbalstu 720,00 euro (septiņi simti divdesmit 

euro) apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar sportista dalību starptautiskajās taekvondo sacensībās 

2017. gadā un treniņnometnē Vācijā, Frīdrihshāvenā, 2017. gadā no 1. augusta līdz 8. augustam, 

saskaņā ar piestādīto izdevumu aprēķinu un pasākumu grafiku. 

2. Izdevumus segt no sportam paredzētā budžeta. 

3. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt administratīvo līgumu ar K.G.P., 

personas kods ___, likumisko pārstāvi (māti) I.P., personas kods ___, un biedrību  „OLIMPIKS”, 

reģ.Nr. ___. 
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4. Pēc administratīvā līguma parakstīšanas finansējumu pārskaitīt Biedrībai uz tās rēķinā 

norādīto kontu. 

5. K.G.P., personas kods ___, likumiskajai pārstāvei (mātei) I.P., personas kods ___, un 

biedrībai „OLIMPIKS”, reģ. Nr. ___, abiem kopā un katram atsevišķi nodrošināt piešķirtā finansējuma 

izlietošanu atbilstoši tā piešķiršanas mērķim, administratīvajā līgumā paredzētajā kārtībā iesniedzot 

domei atskaites par tā izlietošanu.  

6. Gadījumā, ja piešķirtais finansējums tiek izlietots neatbilstoši tā piešķiršanas mērķim 

(lēmuma 1. punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, K.G.P., personas kods ___, 

likumiskajai pārstāvei (mātei) I.P., personas kods ___, un biedrībai  „OLIMPIKS”, reģ. Nr. ___, abiem 

kopā solidāri vai  katram atsevišķi atmaksāt Mārupes novada dome piešķirto finansējumu neizlietotajā 

vai piešķiršanas mērķim neatbilstoši izlietotajā daļā administratīvajā līgumā noteiktajos termiņos un 

kārtībā.  

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

rajona tiesā (Baldones ielā 1a, Rīgā). 

 

18.3 

Par finansiālu atbalstu sportistam D.B. 

Ziņo komitejas vadītāja  L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar   13  balsīm „par” (P. Pikše, J. Lagzdkalns, M. Bauda,  A. Mihailovs, A. 

Puide, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, L. Kadiģe, I. Dūduma, N. Orleāns, E. Jansons, A. Kirillovs), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 18.3 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt D.B., personas kods ___, finansiālu atbalstu 720,00 euro (septiņi simti divdesmit 

euro) apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar sportista dalību starptautiskajās taekvondo sacensībās 

2017. gadā un treniņnometnē Vācijā, Frīdrihshāvenā, 2017. gadā no 1. augusta līdz 8. augustam, 

saskaņā ar piestādīto izdevumu aprēķinu un pasākumu grafiku. 

2. Izdevumus segt no sportam paredzētā budžeta. 

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

personas kods ___, likumisko pārstāvi (māti) A.B., personas kods ___, un biedrību „OLIMPIKS”, reģ. 

Nr. ___. 

4. Pēc administratīvā līguma parakstīšanas finansējumu pārskaitīt Biedrībai uz tās rēķinā 

norādīto kontu. 

5. D.B., personas kods ___, likumiskajai pārstāvei (mātei) A.B., personas kods ___, un 

biedrībai „OLIMPIKS”, reģ. Nr. ___, abiem kopā un katram atsevišķi nodrošināt piešķirtā finansējuma 

izlietošanu atbilstoši tā piešķiršanas mērķim, administratīvajā līgumā paredzētajā kārtībā iesniedzot 

domei atskaites par tā izlietošanu.  

6. Gadījumā, ja piešķirtais finansējums tiek izlietots neatbilstoši tā piešķiršanas mērķim 

(lēmuma 1. punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, D.B., personas kods ___, 

likumiskajai pārstāvei (mātei) A.B., personas kods ___, un biedrībai „OLIMPIKS”, reģ.Nr. ___, abiem 

kopā solidāri vai  katram atsevišķi atmaksāt Mārupes novada dome piešķirto finansējumu neizlietotajā 

vai piešķiršanas mērķim neatbilstoši izlietotajā daļā administratīvajā līgumā noteiktajos termiņos un 

kārtībā.  

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

rajona tiesā (Baldones ielā 1a, Rīgā). 

 

19. 

Par ģimnāzijas statusa piešķiršanu Mārupes vidusskolai 

Ziņo komitejas vadītāja  L. Kadiģe/deputāts/Mārupes vidusskolas direktors J.Lagzdkalns. 

 

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

Puide, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, L. Kadiģe, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Kirillovs), „pret”  nav,  

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



15 
 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 19 saskaņā ar pielikumu: 

1. Atbalstīt ģimnāzijas statusa piešķiršanu Mārupes vidusskolai, kas atrodas Kantora ielā 

97, Mārupē, Mārupes novadā. 

2. Uzdot Mārupes vidusskolas direktoram Jānim Lazdkalnam iesniegt Izglītības un 

zinātnes ministrijā Ministru kabineta 2001. gada 20. marta noteikumu Nr. 129  „Ģimnāzijas un valsts 

ģimnāzijas statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtība un kritēriji” 6. punktā uzskaitītos dokumentus 

Mārupes vidusskolas statusa izvērtēšanai. 

3. Lemt par ģimnāzijas statusa piešķiršanu pēc saskaņojuma saņemšanas no  Izglītības 

un zinātnes ministrijas. 

 

20. 

Par bērnu  un jauniešu nometņu organizēšanu Mārupes novadā 2017. gadā  

Ziņo komitejas vadītāja  L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar   13  balsīm „par” (P. Pikše, J. Lagzdkalns, M. Bauda,  A. Mihailovs, A. 

Puide, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, L. Kadiģe, I. Dūduma, N. Orleāns, E. Jansons, A. Kirillovs), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 20 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „KASKAD -4”, reģ. Nr. ___, tiesības 

organizēt bērnu  un jauniešu nometni „Saules stari”, Mārupes novada Skultes sākumskolas telpās 

Skultes ielā 25, Skultē, 05.06.2017. – 16.06.2017. 

2. Piešķirt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „KASKAD -4”, reģ. Nr. ___, pašvaldības 

līdzfinansējumu nometnes organizēšanai 1960,00 EUR apmērā. 

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

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

4. Noteikt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „KASKAD -4”, reģ. Nr. ___, nomas maksu 

par Mārupes novada Skultes sākumskolas telpu izmantošanu nometnes „Saules stari” rīkošanai 

05.06.2017. – 16.06.2017. 5% apmērā no domes lēmumos noteiktās nomas maksas par attiecīga 

nekustamā īpašuma lietošanu izglītības pasākumu organizēšanai ārpus mācību procesa. 

5. Noteikt, ka par Mārupes novada Skultes sākumskolas telpu izmantošanu sabiedrībai ar 

ierobežotu atbildību „KASKAD -4”, reģ. Nr. ___, jāslēdz nomas līgums ar Mārupes novada 

pašvaldību vispārējā kārtībā. 

6. Piešķirt biedrībai „PRAST”, reģ. Nr. ___, tiesības organizēt bērnu  un jauniešu 

nometni „Soli pa solim” Jaunmārupes pamatskolas telpās Mazcenu alejā 4a, Jaunmārupē, 05.06.2017. 

– 16.06.2017. 

7. Piešķirt biedrībai „PRAST”, reģ. Nr. ___9, pašvaldības līdzfinansējumu nometnes 

organizēšanai 3904,00 EUR apmērā. 

8. Uzdot Mārupes novada Domes izpilddirektoram slēgt ar biedrību „PRAST”, reģ. Nr. 

___, administratīvo līgumu saskaņā ar Pielikumu Nr.3. 

9. Noteikt biedrībai „PRAST”, reģ. Nr. ___, nomas maksu par Jaunmārupes pamatskolas 

telpu izmantošanu nometnes „Soli pa solim” rīkošanai 05.06.2017. – 16.06.2017. 5% apmērā no 

domes lēmumos noteiktās nomas maksas par attiecīga nekustamā īpašuma lietošanu izglītības 

pasākumu organizēšanai ārpus mācību procesa. 

10. Noteikt, ka par Jaunmārupes pamatskolas telpu izmantošanu biedrībai „PRAST”, reģ. 

Nr. ___, jāslēdz nomas līgums ar Mārupes novada pašvaldību vispārējā kārtībā. 

11. Piešķirt pieaugošo izglītības iestādei „DZM”, reģ. Nr. ___, tiesības organizēt bērnu un 

jauniešu nometni „Esi Pētnieks! Ūdens” Mārupes vidusskolas telpās, Kantora ielā 97, Mārupē, 

31.07.2017. – 04.08.2017. un 07.08.2017. – 11.08.2017. 

12. Piešķirt pieaugošo izglītības iestādei „DZM”, reģ. Nr. ___, pašvaldības 

līdzfinansējumu nometnes organizēšanai 3920,00 EUR apmērā. 

13. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt ar pieaugošo izglītības iestādi 

„DZM”, reģ. Nr. ___, administratīvo līgumu saskaņā ar Pielikumu Nr.3. 
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14. Noteikt pieaugošo izglītības iestādei „DZM”, reģ. Nr. ___, nomas maksu par Mārupes 

vidusskolas telpu izmantošanu nometnes „Esi Pētnieks! Ūdens” rīkošanai 31.07.2017. – 04.08.2017. 

un 07.08.2017. – 11.08.2017. 5% apmērā no domes lēmumos noteiktās nomas maksas par attiecīga 

nekustamā īpašuma lietošanu izglītības pasākumu organizēšanai ārpus mācību procesa. 

15. Noteikt, ka par Mārupes vidusskolas telpu izmantošanu pieaugošo izglītības iestādei 

„DZM”, reģ. Nr. ___, jāslēdz nomas līgums ar Mārupes novada pašvaldību vispārējā kārtībā. 

16. Piešķirt biedrībai „Melnais Ērglis”, reģ. Nr. ___, tiesības organizēt bērnu   un jauniešu 

nometni „Lido – tev pasaule plašāka vērsies!” Mārupes vidusskolas telpās, Kantora ielā 97, Mārupē, 

05.06.2017. – 16.06.2017. 

17. Piešķirt biedrībai „Melnais Ērglis”, reģ. Nr. ___8, pašvaldības līdzfinansējumu 

nometnes organizēšanai 4620,00 EUR apmērā. 

18. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt ar biedrību „Melnais Ērglis”, 

reģ. Nr. ___, administratīvo līgumu saskaņā ar Pielikumu Nr.3. 

19. Noteikt biedrībai „Melnais Ērglis”, reģ. Nr. ___, nomas maksu par Mārupes 

vidusskolas telpu izmantošanu nometnes „Lido – tev pasaule plašāka vērsies!” rīkošanai 05.06.2017. – 

16.06.2017. 5% apmērā no domes lēmumos noteiktās nomas maksas par attiecīga nekustamā īpašuma 

lietošanu izglītības pasākumu organizēšanai ārpus mācību procesa. 

20. Noteikt, ka par Mārupes vidusskolas telpu izmantošanu biedrībai „Melnais Ērglis”, 

reģ. Nr. ___, jāslēdz nomas līgums ar Mārupes novada pašvaldību vispārējā kārtībā. 

21. Piešķirt biedrībai „LIdomas”, reģ. Nr. ___, tiesības organizēt bērnu  un jauniešu 

nometni „Madagaskaras radošās darbnīcas!” Mārupes pamatskolas telpās, Viskalnu ielā 7, Tīrainē,  

12.06.2017. – 16.06.2017. 

22. Piešķirt biedrībai „LIdomas”, reģ. Nr. ___, pašvaldības līdzfinansējumu nometnes 

organizēšanai 980,00 EUR apmērā. 

23. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt ar biedrību „LIdomas”,  

reģ. Nr. ___, administratīvo līgumu saskaņā ar Pielikumu Nr.3. 

24. Noteikt biedrībai „LIdomas”, reģ. Nr. ___, nomas maksu par Mārupes pamatskolas 

telpu izmantošanu nometnes „Madagaskaras radošās darbnīcas!” rīkošanai 12.06.2017. – 16.06.2017. 

5% apmērā no domes lēmumos noteiktās nomas maksas par attiecīga nekustamā īpašuma lietošanu 

izglītības pasākumu organizēšanai ārpus mācību procesa. 

25. Noteikt, ka par Mārupes pamatskolas telpu izmantošanu biedrībai „LIdomas”, reģ. Nr. 

___, jāslēdz nomas līgums ar Mārupes novada pašvaldību vispārējā kārtībā. 

26. Piešķirt biedrībai „Ievas radošā darbnīca”, reģ. Nr. ___, tiesības organizēt bērnu un 

jauniešu nometni „Krāsu festivāls Mārupē. Grafiti uz audekliem” Mārupes pamatskolas telpās, 

Viskalnu ielā 7, Tīrainē, 17.07.2017. – 23.07.2017. 

27. Piešķirt biedrībai „Ievas radošā darbnīca”, reģ. Nr. ___, pašvaldības līdzfinansējumu 

nometnes organizēšanai 2352,00 EUR apmērā. 

28. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt ar biedrību „Ievas radošā 

darbnīca”, reģ. Nr. ___, administratīvo līgumu saskaņā ar Pielikumu Nr. 3. 

29. Noteikt biedrībai „Ievas radošā darbnīca”, reģ. Nr. ___, nomas maksu par Mārupes 

pamatskolas telpu izmantošanu nometnes „Krāsu festivāls Mārupē. Grafiti uz audekliem” rīkošanai 

17.07.2017. – 23.07.2017. 5% apmērā no domes lēmumos noteiktās nomas maksas par attiecīga 

nekustamā īpašuma lietošanu izglītības pasākumu organizēšanai ārpus mācību procesa. Noteikt, ka par 

Mārupes pamatskolas telpu izmantošanu biedrībai „Ievas radošā darbnīca”, reģ. Nr. ___, jāslēdz 

nomas līgums ar Mārupes novada pašvaldību vispārējā kārtībā. 

30. Piešķirt biedrībai „Mārupes radošā laboratorija”, reģ. Nr. ___, tiesības organizēt bērnu 

un jauniešu  nometni „Krāsu festivāls Mārupē. Tropu mājas zīmējumi tumsā” Mārupes pamatskolā, 

Viskalnu ielā 7, Tīrainē, 26.06.2017. – 02.07.2017. 

31. Piešķirt biedrībai „Mārupes radošā laboratorija”, reģ. Nr. ___, pašvaldības 

līdzfinansējumu nometnes organizēšanai 2352,00 EUR apmērā. 

32. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt ar biedrību „Mārupes radošā 

laboratorija”, reģ. Nr. ___, administratīvo līgumu saskaņā ar Pielikumu Nr.3. 

33. Noteikt biedrībai „Mārupes radošā laboratorija”, reģ. Nr. ___, nomas maksu par 

Mārupes pamatskolas telpu izmantošanu nometnes „Krāsu festivāls Mārupē. Tropu mājas zīmējumi 
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tumsā” rīkošanai 26.06.2017. – 02.07.2017. 5% apmērā no domes lēmumos noteiktās nomas maksas 

par attiecīga nekustamā īpašuma lietošanu izglītības pasākumu organizēšanai ārpus mācību procesa. 

34. Noteikt, ka par Mārupes pamatskolas telpu izmantošanu biedrībai „Mārupes radošā 

laboratorija”, reģ. Nr. ___, jāslēdz nomas līgums ar Mārupes novada pašvaldību vispārējā kārtībā. 

35. Piešķirt biedrībai „Mārupes vizuālās mākslas studija”, reģ. Nr. ___, tiesības organizēt 

bērnu  un jauniešu nometni „Krāsu festivāls Mārupē. „Ugunsgrēka” leģendas un Van Goga pļava” 

Jaunmārupes pamatskolas telpās, Mazcenu alejā 4a, Jaunmārupē, 07.08.2017. – 13.08.2017. 

36. Piešķirt biedrībai „Mārupes vizuālās mākslas studija”, reģ. Nr. ___, pašvaldības 

līdzfinansējumu nometnes organizēšanai 2352,00 EUR apmērā. 

37. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt ar biedrību  NMārupes vizuālās 

mākslas studija”, reģ. Nr. ___, administratīvo līgumu saskaņā ar Pielikumu Nr.3. 

38. Noteikt biedrībai „Mārupes vizuālās mākslas studija”, reģ. Nr. ___, nomas maksu par 

Jaunmārupes pamatskolas telpu izmantošanu nometnes „Krāsu festivāls Mārupē. „Ugunsgrēka” 

leģendas un Van Goga pļava” rīkošanai 07.08.2017. – 13.08.2017. 5% apmērā no domes lēmumos 

noteiktās nomas maksas par attiecīga nekustamā īpašuma lietošanu izglītības pasākumu organizēšanai 

ārpus mācību procesa. 

39. Noteikt, ka par Mārupes pamatskolas telpu izmantošanu biedrībai „Mārupes vizuālās 

mākslas studija”, reģ. Nr. ___, jāslēdz nomas līgums ar Mārupes novada pašvaldību vispārējā kārtībā. 

 

21. 

Par tiesību piešķiršanu saņemt pašvaldības līdzfinansējumu MTB kalnu riteņbraukšanas 

sacensību viena posma organizēšanai Mārupes novada administratīvajā teritorijā 2017. gada 

oktobrī dažādu vecuma grupām 

Ziņo komitejas vadītāja  L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar   13  balsīm „par” (P. Pikše, J. Lagzdkalns, M. Bauda,  A. Mihailovs, A. 

Puide, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, L. Kadiģe, I. Dūduma, N. Orleāns, E. Jansons, A. Kirillovs), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 21 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt biedrībai „Latvijas Kalnu divriteņu federācija”, reģ. Nr. ___, pašvaldības 

līdzfinansējumu 25 000,00 euro atbalsta veidā MTB kalnu riteņbraukšanas sacensību viena posma 

organizēšanai Mārupes novada administratīvajā teritorijā 2017. gadā dažāda vecuma grupām. 

2. Atļaut biedrībai „Latvijas Kalnu divriteņu federācija”, reģ. Nr. ___, organizēt MTB 

riteņbraukšanas sacensības Mārupes novadā kā noslēdzošo 8. posmu 2017. gada 7. oktobrī.  

3. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram Ivaram Punculim slēgt ar biedrību 

„Latvijas Kalnu divriteņu federācija”, reģ. Nr. ___, administratīvo līgumu par piešķirtā atbalsta 

izlietošanas kārtību atbilstoši Saistošo noteikumu 21. un 22. punktam.  

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

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

 

22. 

Par tiesību piešķiršanu saņemt pašvaldības līdzfinansējumu Mārupes kausa izcīņas sacensību 

organizēšanai Mini – motokrosā piecos posmos un Retro-motokrosā vienā posmā Mārupes 

novada administratīvajā teritorijā 2017. gadā dažādu vecumu grupām 

Ziņo komitejas vadītāja  L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar   13  balsīm „par” (P. Pikše, J. Lagzdkalns, M. Bauda,  A. Mihailovs, A. 

Puide, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, L. Kadiģe, I. Dūduma, N. Orleāns, E. Jansons, A. Kirillovs), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 22 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt biedrībai „Mārupes Auto Moto klubs „Bieriņi””, reģ. Nr. ___, pašvaldības atbalstu 

6 000 euro (seši tūkstoši euro 00 centi) apmērā Mārupes kausa izcīņas sacensību „Mini – motokrosā” 
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piecu posmu un „Retro-motokrosā” viena posma organizēšanai Mārupes novada administratīvajā 

teritorijā 2017. gadā dažādu vecumu grupu Mārupes novada iedzīvotājiem. 

2. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram Ivaram Punculim slēgt ar biedrību 

„Mārupes Auto Moto klubs „Bieriņi””, reģ. Nr. ___, administratīvo līgumu par piešķirtā atbalsta 

izlietošanas kārtību atbilstoši Saistošo noteikumu 21.un 22. punktam.  

 

23. 

Par ielu basketbola turnīra sēriju „Ielu basketbols Mārupe 2017” konkursa rezultātiem 

Ziņo komitejas vadītāja  L. Kadiģe. 

 

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

Puide, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, L. Kadiģe, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Kirillovs), „pret”  nav,  

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 23 saskaņā ar pielikumu: 

Izbeigt bez rezultātiem konkursu par tiesībām organizēt un saņemt pašvaldības finansējumu 

ielu basketbola turnīra sērijas „Ielu basketbols Mārupe 2017” trīs posmu organizēšanai.  

 

Vides un komunālo jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

 

24. 

Par Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai 

centralizētajai kanalizācijas sistēmai  

Ziņo komitejas vadītāja  L. Kadiģe. 

 

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

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

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 24 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas 

sistēmai sekojošām personām: 

Nr. Iesniedzējs (īpašnieks) Adrese Iesniedzēja 

līdzfinansējums 

(EUR) 

Pašvaldības 

līdzfinansējums 

(EUR) 

1 M.A. „___” 3048,24 5000,00 

2 N.S. Paleju iela ___ 0 1450,79 

3 L.L.P. Abulas iela ___ 0 1028,90 

4 V.L. „___” 528,41 2500,00 

5 U.A. Pērses iela ___ 0 1651,71 

6 A.P. Kārkliņu iela ___ 0 1651,71 

7 A.N. Meža iela ___ 0 924,11 

8 A.L. „___" 0 2498,48 

9 A.F. Rožu iela ___ 0 1282,90 

10 A.B. Priežu iela ___ 0 2056,54 

11 D.G. Auziņu iela ___ 0 639,23 

12 B.G. Priežu iela ___ 0 1686,43 

13 
R.R. 

Penkules iela 

___ 

2060,69 2500,00 

14 A.V. Priežu iela ___ 0 743,91 

15 A.M. „___” 0 2490,51 

16 D.S. Loka ceļš___ 0 969,18 

17 J.G. Pīlādžu iela ___ 0 894,07 



19 
 

18 I.L. Segliņu iela ___ 0 1044,02 

19 A. Š. Zeltiņu iela ___ 6720,79 2500,00 

20 
I.D. 

Laimdotas iela 

___ 

0 2461,68 

21 G.S. Dikļu iela ___ 0 2443,84 

22 A.K. Lielā iela ___ 673,91 673,91 

23 
A.P. 

Brūkleņu iela 

___ 

2192,75 4385,51 

24 
A.M. 

Daugavas 

iela___ 

5255,77 1090,82 

25 Ē. Š. Pīlādžu iela ___ 0 327,46 

26 J. M. Egļu iela ___ 0 273,80 

27 Z. B. Pīlādžu iela ___ 0 342,49 

28 S. Š. Bērzu iela ___ 0 1052,42 

29 R. K. „___” 530,26 2500,00 

KOPĀ 49064,42 

 

2. Atteikt piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai 

kanalizācijas sistēmai sekojošām personām: 

Nr. Iesniedzējs 

(īpašnieks)  

Adrese Atteikuma pamatojums 

1 E.K. 
Brūkleņu iela 

___ 

neatbilst saistošo noteikumu 5.punktam –2017. gada 

17. marta  līdzfinansējuma pieprasītājas deklarētā 

dzīvesvieta ir Rīgā, Baldones ielā ___  (PMLP 

Iedzīvotāju reģistra informācija) 

2 A.K. 
Brūkleņu iela 

___ 

neatbilst saistošo noteikumu 5. punktam – 

līdzfinansējuma pieprasītājs nav nekustamā īpašuma 

Brūkleņu iela ___ (kadastra Nr. ___) īpašnieks. Brūkleņu 

iela ___ īpašniece ir E.K., personas kods ___ 

3 K.M. Egļu iela ___ 

neatbilst saistošo noteikumu 5. punktam – 

līdzfinansējuma pieprasītāja nav nekustamā īpašuma Egļu 

iela ___ (kadastra Nr. ___) īpašniece. Egļu iela ___ 

īpašnieks ir J.M.,  personas kods ___. 

4 A.B. „___” 

neatbilst saistošo noteikumu 3.1 punktam – 

līdzfinansējuma pieprasītājam nav ekspluatācijā nodota 

viendzīvokļa dzīvojamā māja 

5 Ie.M. Tīraines iela ___ 

neatbilst saistošo noteikumu 5. punktam – 

līdzfinansējuma pieprasītāja ir nekustamā īpašuma 

Tīraines iela ___ (kadastra  Nr. ___) īpašniece. Savukārt 

2017. gada 22. martā deklarētā dzīvesvieta ir Mārupes 

novads, Tīraine, Tīraines iela ___ (PMLP Iedzīvotāju 

reģistra informācija). 

6 I.V. „___” 

neatbilst saistošo noteikumu 6.4 punktam – 

līdzfinansējuma pieprasītājai ir piešķirta 3. grupas 

invaliditāte, apliecība Nr. ___, derīga no  19.03.2014. līdz 

18.03.2024 

7 V.L. „___” 

neatbilst saistošo noteikumu 3.2 punktam -  pa  ielu vai 

ceļu gar īpašumu „___” nav izbūvēts maģistrālais 

kanalizācijas vads un tas neatrodas tuvumā šim 

nekustamajam īpašumam 

8 J.S. 
Brūkleņu iela 

___ 

neatbilst saistošo noteikumu 5. punktam – 28.03.2017. 

līdzfinansējumu pieprasītāja deklarētā dzīvesvieta ir Rīgā, 

Dārzciema ielā ___ (PMLP Iedzīvotāju reģistra 

informācija) 
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9 G.N. 
Mazā Briežu iela 

___ 

neatbilst saistošo noteikumu 6.3 punktam – 

līdzfinansējuma pieprasītāja bērnu E.N., personas kods 

___, un H.N., personas kods ___, deklarētā dzīvesvieta ir 

Mārupes novads, Mazā Briežu iela ___ (PMLP 

Iedzīvotāju reģistra informācija). Savukārt bērna M.N., 

personas kods ___, deklarētā dzīvesvieta ir Nīcgales iela 

___ Rīga (PMLP Iedzīvotāju reģistra informācija) 

 

3. Piešķirt tiesības saņemt pašvaldības līdzfinansējumu citā pieteikšanās periodā prioritārā 

kārtībā, jo pieteikumi atbilst Saistošo noteikumu 17. punkta prasībām, bet ir pārsniegts budžetā 

paredzēto finanšu līdzekļu apjoms, sekojošām personām: 

 

Nr. 
Iesniedzējs 

(īpašnieks) 
Adrese 

Iesniedzēja 

līdzfinansējums (EUR) 

Pašvaldības 

līdzfinansējums 

(EUR) 

1 S.M. Druvas iela ___ 0 1331,24 

2 A.K. Ziediņu iela ___ 0 2369,77 

3 M.P. 
Kreimeņu iela 

___ 

0 1490,99 

4 M.L. Meža iela ___ 0 1490,63 

KOPĀ 6682,63 

 

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

norakstu, kas attiecas uz konkrētu iesniedzēju 10 (desmit) darba dienu laikā no šī lēmuma 

pieņemšanas brīža, vienlaikus 1. punktā minētajām personām nosūtot uzaicinājumu noslēgt līgumu par 

līdzfinansējuma piešķiršanas un izlietošanas kārtību.  

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

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

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

personām un AS „Mārupes komunālie pakalpojumi”.  

6. Sabiedrisko attiecību speciālistiem nodrošināt informācijas publicēšanu Mārupes novada 

pašvaldība tīmekļa vietnē. 

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

tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā).  

 

Finanšu komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

 

25. 

Par Mārupes novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāju 

Ziņo finanšu komitejas vadītāja vietniece  L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar   13  balsīm „par” (P. Pikše, J. Lagzdkalns, M. Bauda,  A. Mihailovs, A. 

Puide, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, L. Kadiģe, I. Dūduma, N. Orleāns, E. Jansons, A. Kirillovs), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 25 saskaņā ar pielikumu: 

1. Noteikt, ka Dzintra Klintsone, personas kods ______, sākot ar 2017. gada  

22. maiju, uz atsevišķa Mārupes novada domes priekšsēdētāja rīkojuma pamata, aizvieto Mārupes 

novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāju Līgu Lauperi, tās prombūtnes laikā. 

2. Atbrīvot Līgu Lauperi no Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas amata ar 2017. gada  

18. jūliju. 

3. Iecelt Dzintru Klintsoni, personas kods _______, Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas 

amatā ar 2017. gada 19. jūliju. 
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4. Administrācijas kancelejas pārzinei Ilonai Eglītei par pieņemto lēmumu informēt 

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi un Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentu.  

5. Administrācijas kancelejas pārzinei Ilonai Eglītei nosūtīt Tieslietu ministrijas 

Dzimtsarakstu departamentam Dzintras Klintsones paraksta paraugu uz Mārupes novada domes 

veidlapas.  

 

26. 

 Par atteikumu no kapitāla daļu pirmpirkuma tiesībām 

Ziņo finanšu komitejas vadītāja vietniece  L. Kadiģe. 

 

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

Puide, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, L. Kadiģe, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Kirillovs), „pret”  nav,  

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 26 saskaņā ar pielikumu: 

1. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz Stopiņu novada domes piederošām  1121 kapitāla 

daļām SIA „Rīgas apriņķa avīze”, reģ. Nr. ______ 

2. Par pieņemto lēmumu ne vēlāk kā līdz 2017. gada 8. maijam paziņot Stopiņu novada 

domei.  

 

27. 

Par nekustamā īpašumā „Bērziņi”, Mārupes novadā, kadastra Nr. ______, sastāvā ietilpstošās 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu ______, ______ha platībā, un zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu ______, ______ ha  platībā, pieņemšanu dāvinājumā  

Ziņo finanšu komitejas vadītāja vietniece  L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar   13  balsīm „par” (P. Pikše, J. Lagzdkalns, M. Bauda,  A. Mihailovs, A. 

Puide, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, L. Kadiģe, I. Dūduma, N. Orleāns, E. Jansons, A. Kirillovs), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 27 saskaņā ar pielikumu: 

1. Pieņemt dāvinājumā nekustamajā īpašumā „Bērziņi” ietilpstošās zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu ______, ______ha platībā, un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu ______, 

______ha platībā, no U.B., personas kods ______, un M.B., personas kods ______, ar mērķi izmantot 

to pašvaldības infrastruktūras attīstībai un uzturēšanai. 

2. Uzdot Mārupes novada domes priekšsēdētājam slēgt zemes vienības, kadastra 

apzīmējums ______, ______ha platībā, un zemes vienības, kadastra apzīmējums ______, ______ha 

platībā, Dāvinājuma līgumu ar U.B., personas kods ______, un M.B., personas kods ______. 

3. Uzdot Mārupes novada domes priekšsēdētājam veikt darbības, kas saistās ar zemes 

vienības, kadastra apzīmējums ______, ______ha platībā, un zemes vienības, kadastra apzīmējums 

______, ______ha platībā, ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Mārupes novada pašvaldības vārda.  

4. Uzdot Mārupes novada domes Administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai segt 

visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar zemes vienības, kadastra apzīmējums ______, ______ha 

platībā, un zemes vienības, kadastra apzīmējums ______, ______ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā. 

 

28. 

Par nekustamā īpašuma Priežu ielā 9, Jaunmārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr. ______, 

daļas, ______ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā  

Ziņo finanšu komitejas vadītāja vietniece  L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar   13  balsīm „par” (P. Pikše, J. Lagzdkalns, M. Bauda,  A. Mihailovs, A. 

Puide, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, L. Kadiģe, I. Dūduma, N. Orleāns, E. Jansons, A. Kirillovs), 

„pret”  nav,  „atturas”  nav,  Mārupes novada dome nolemj: 
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Pieņemt lēmumu Nr. 28 saskaņā ar pielikumu: 

1. Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Priežu ielā 9, Jaunmārupē, 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 V.K., 

personas kods ______, ar mērķi izmantot to pašvaldības infrastruktūras attīstībai un uzturēšanai. 

2. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram organizēt vienošanās noslēgšanu starp 

Mārupes novada pašvaldību un V.K., personas kods ______, paredzot kārtību, kādā pašvaldība atgūst 

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

netiek īstenots zemes īpašnieka vainas dēļ. 

3. Mārupes novada domes Attīstības nodaļai organizēt zemes ierīcības projekta izstrādi. 

4. Uzdot Mārupes novada domes Administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai segt visus 

izdevumus, kas radīsies saistībā ar daļas no nekustamā īpašuma Priežu ielā 9, Jaunmārupē, Mārupes 

novadā, kadastra Nr. ______, ______ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā, tai skaitā segt izdevumus par 

zemes ierīcības projekta izstrādi un zemes robežu plānu izstrādi. 

 

29. 

Par iepirkuma „Mārupes vidusskolas stadiona pārbūve”  

organizēšanu un iepirkuma komisijas izveidošanu 

Ziņo finanšu komitejas vadītāja vietniece  L. Kadiģe. 

 

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

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

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 29 saskaņā ar pielikumu: 

1. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram Ivaram Punculim organizēt iepirkumu 

„Mārupes vidusskolas stadiona pārbūve”. 

2. Izveidot iepirkuma komisiju šādā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētājs: Ivars Punculis. 

Komisijas locekļi: Līga Kadiģe; 

Jānis Lagzdkalns; 

Artis Dreimanis; 

Normunds Kārklis; 

Laima Levanoviča; 

Edagrs Jansons. 

 

Komisijas sekretāre – Inga Galoburda. 

 

30. 

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

Ziņo finanšu komitejas vadītāja vietniece  L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar   13  balsīm „par” (P. Pikše, J. Lagzdkalns, M. Bauda,  A. Mihailovs, A. 

Puide, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, L. Kadiģe, I. Dūduma, N. Orleāns, E. Jansons, A. Kirillovs), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 30 saskaņā ar pielikumu: 

Piešķirt Mārupes novada domes Vides un komunālo jautājumu komitejas priekšsēdētājam 

Jānim Rušeniekam ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu  no 2017. gada 8. maija vienu kalendāra 

nedēļu, neieskaitot svētku dienas, t.i., līdz 2017. gada 15. maijam, par nostrādāto laika periodu no 

2016. gada 20. jūnija līdz 2017. gada 19. jūnijam. 
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31. 

Par Mārupes novada domes 2017. gada 22. februāra lēmuma Nr. 34 (sēdes protokols  Nr. 3) 

atzīšanu par spēkā neesošu un iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu  

Ziņo finanšu komitejas vadītāja vietniece  L. Kadiģe/Juridiskās nodaļas vadītāja G. Sušiņina. 

 

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

Mihailovs, J.Rušenieks, G.Vācietis, L. Kadiģe, I. Dūduma), „pret”  2 (N. Orleāns, E.Jansons), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 31 saskaņā ar pielikumu: 

1. Atzīt Mārupes novada domes 2017. gada 22. februāra lēmumu Nr. 34 (sēdes protokols 

Nr. 3) „Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu „Mežābeles”, Mārupes novadā” 

par spēkā nesošu no tā pieņemšanas brīža. 

2. Uzdot Mārupes novada domes priekšsēdētāja vietniecei L.Kadiģei veikt darbības 

stāvokļa atjaunošanai, kāds ir bijis pirms Mārupes novada domes 2017. gada 22. februāra lēmuma  

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

pieņemšanas, tajā skaitā parakstīt pirkšanas atcelējaktu par 2017. gada 23. februāra pirkšanas akta 

atcelšanu. 

3. Pēc 2. punkta minēto darbību izpildes pabeigšanas un iepriekšējā stāvokļa, kāds ir 

bijis pirms Mārupes novada domes 2017. gada 22. februāra lēmuma Nr. 34 „Par pirmpirkuma tiesību 

izmantošanu uz nekustamo īpašumu „Mežābeles”, Mārupes novadā”  pieņemšanas, atjaunošanas, atzīt 

ka Mārupes novada dome ir zaudējusi pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Mežābeles”, 

Mārupes novadā, ar kadastra Nr. ______, un pircējs ir tiesīgs nekustamā īpašuma tiesības reģistrēt 

zemesgrāmatu nodaļā saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra noteikumu Nr. 919 

„Noteikumi par vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem”  

10.1 punktu.  

4. Atzīt sev par saistošu administratīvo līgumu, kas 2017. gada 19. aprīlī tika noslēgts 

starp Mārupes novada domi, M.B. – G. un  M.G. par iespējamu izlīgumu administratīvajā lietā. 

5. Mārupes novada domes Administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai segt visus 

izdevumus, kas saistīti ar šī lēmuma izpildi.  

6. Par pieņemto lēmumu informēt zvērinātu notāri I.M., Administratīvo rajona tiesu, M. 

B. – G. un  M.G.  

 

32. 

Par aizņēmuma ņemšanu AS  „Mārupes komunālie pakalpojumi” pamatkapitāla palielināšanai 

KF projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē, 4. kārta” īstenošanai  

Ziņo finanšu komitejas vadītāja vietniece  L. Kadiģe/Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja L. 

Levanoviča. 

 

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

J.Rušenieks, G.Vācietis, L. Kadiģe, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Kirillovs), „pret”  nav,  „atturas”  3 (R. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 32 saskaņā ar pielikumu: 

1. Uzdod Mārupes novada domes priekšsēdētājam M.Bojāram (viņa prombūtnes laikā – 

domes priekšsēdētāja vietniecei Līgai Kadiģei) domes vārdā ņemt aizņēmumu un slēgt aizdevuma 

līgumu ar Valsts kasi, ievērojot šādus nosacījumus:  

1.1.Aizņēmuma prognozētais apmērs - 5 013 738,58 EUR; 

1.2. izņēmuma mērķis – AS „Mārupes komunālie pakalpojumi” pamatkapitāla 

palielināšana KF projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē, 4. kārta” īstenošanai; 

1.3. Aizdevējs – Valsts kase; 

1.4. Aizņēmuma izņemšanas laika grafiks –  2017. gadā 1 810 389,56 EUR;  

    2018. gadā  1 481 904,47  EUR; 

    2019. gadā 1 112 132,82 EUR;  
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    2020. gadā 500 984,84 EUR;  

       2021. gadā 108 326,89 EUR; 

(ar vienu maksājumu gadā pamatojoties uz Mārupes novada domes lēmumu par pamatkapitāla 

palielināšanu); 

1.5. Paredzētais atmaksas termiņš – 20 gadi; 

1.6. Plānotais atliktais pamatsummas maksājums – atmaksa no 2018. gada janvāra no 

saņemtās aizdevuma daļas; 

1.7. Aizņēmuma atmaksāšanas garantijas – Mārupes novada dome garantē ar savu 

budžetu.  

 

33. 

Par aizņēmuma ņemšanu AS  „Mārupes komunālie pakalpojumi” pamatkapitāla palielināšanai 

Mārupes novada Skultes ciema katlumājas (ar jaudu līdz 3 MW) energoefektivitātes 

uzlabošanas investīciju projektam 

Ziņo finanšu komitejas vadītāja vietniece  L. Kadiģe. 

 

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

Mihailovs, J.Rušenieks, G.Vācietis, L. Kadiģe, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Kirillovs), „pret”  nav,  

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 33 saskaņā ar pielikumu: 

1.Uzdod Mārupes novada domes priekšsēdētājam M.Bojāram (viņa prombūtnes laikā – domes 

priekšsēdētāja vietniecei L.Kadiģei) domes vārdā ņemt aizņēmumu un slēgt aizdevuma līgumu ar 

Valsts kasi, ievērojot šādus nosacījumus:  

1.1. Aizņēmuma prognozētais apmērs - 229 960,62 EUR; 

1.1. Aizņēmuma mērķis – AS „Mārupes komunālie pakalpojumi” pamatkapitāla 

palielināšana Mārupes novada Skultes ciema katlu mājas energoefektivitātes uzlabošanas investīciju 

projekta īstenošanai; 

1.2. Aizdevējs – Valsts kase; 

1.3. Aizņēmuma izņemšanas laika grafiks –  2017. gadā 229 960,62 EUR ar vienu 

maksājumu pamatojoties uz Mārupes novada domes lēmumu par pamatkapitāla palielināšanu; 

1.4. Paredzētais atmaksas termiņš – 20 gadi; 

1.5. Plānotais atliktais pamatsummas maksājums – atmaksa no 2018. gada janvāra; 

1.6. Aizņēmuma atmaksāšanas garantijas – Mārupes novada dome garantē ar savu 

budžetu.  

 

Domes priekšsēdētāja vietnieces  iesniegtie lēmumprojekti: 

 

34. 

Par amata vietas likvidēšanu un jaunas amata vietas izveidošanu Mārupes novada  

pirmsskolas izglītības iestādē „Mārzemīte” 

Ziņo domes priekšsēdētāja vietniece  L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar   13  balsīm „par” (P. Pikše, J. Lagzdkalns, R. Zeltīts, M. Bauda,  A. 

Mihailovs, J.Rušenieks, G.Vācietis, L. Kadiģe,  A. Puide, E. Jansons,  I. Dūduma, N. Orleāns, A. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 34 saskaņā ar pielikumu: 

1. Ar 2017. gada 30. aprīli  Mārupes novada pirmsskolas izglītības iestādē „Mārzemīte” 

likvidēt vienu amata vietu pirmsskolas izglītības skolotāja palīgs. 

2. Ar 2017. gada 1. maiju Mārupes novada pirmsskolas izglītības iestādē „Mārzemīte” 

izveidot vienu jaunu amata vietu sētnieks (klasifikatora kods 9613 01), 13. saime III  līmenis,  

4. mēnešalgu grupa, nedēļas darba laiks 40 stundas. 
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35. 

Par jaunu amata vietu izveidošanu Mārupes novada Pašvaldības īpašumu pārvaldē 

Ziņo domes priekšsēdētāja vietniece  L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar   13  balsīm „par” (P. Pikše, J. Lagzdkalns, R. Zeltīts, M. Bauda,  A. 

Mihailovs, J.Rušenieks, G.Vācietis, L. Kadiģe,  A. Puide, E. Jansons,  I. Dūduma, N. Orleāns, A. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 35 saskaņā ar pielikumu: 

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

amata vietas: 

1.1. vienu amata vietu Pašvaldības īpašumu pārvaldes vadītāja palīgs  (profesijas kods 3343 

45), 23. saime III B līmenis, 9. mēnešalgu grupa, nedēļas darba laiks - 40 stundas. 

1.2. vienu amata vietu ceļu būvinženiera palīgs (profesijas kods 2142 15), 20. saime  

II līmenis, 9. mēnešalgu grupa, normālais nedēļas darba laiks - 40 stundas. 

 

 

36. 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo domes priekšsēdētāja vietniece  L. Kadiģe. 

 

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

J.Rušenieks, G.Vācietis, L. Kadiģe,  I. Dūduma, A. Kirillovs), „pret”  nav,  „atturas”  4 (N. Orleāns, R. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 36 saskaņā ar pielikumu: 

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

 

 

37. 

Par Mārupes novada domes 2016. gada pārskatu 

Ziņo domes priekšsēdētāja vietniece  L. Kadiģe/Finanšu un grāmatvedības nodaļas galvenā 

grāmatvede I. Feldšteine. 

 

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

Mihailovs, J.Rušenieks, G.Vācietis, L. Kadiģe,  A. Puide, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Kirillovs), „pret”  

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 37 saskaņā ar pielikumu: 

             1. Apstiprināt Mārupes novada domes 2016. gada pārskatu par laika periodu no 2016. gada  

1. janvāra līdz 2016. gada 31. decembrim. 

2. Pieņemt zināšanai SIA „ Revidents un grāmatvedis” iesniegto zvērinātu revidentu 

ziņojumu.  

 

 

38. 

Par AS „Mārupes komunālie pakalpojumi” 2016. gada pārskata 

pieņemšanu zināšanai 

Ziņo domes priekšsēdētāja vietniece  L. Kadiģe/ Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja L. 

Levanoviča.  

 

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

J.Rušenieks, G.Vācietis, L. Kadiģe,  I. Dūduma, N. Orleāns, A. Kirillovs), „pret”  nav,  „atturas”  3 (E. 

Jansons, A. Puide, R. Zeltīts), Mārupes novada dome nolemj: 
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Pieņemt lēmumu Nr. 38 saskaņā ar pielikumu: 

1. Pieņemt zināšanai AS „Mārupes komunālie pakalpojumi”, ______, 2016. gada 

pārskatu: 

Neto apgrozījums   2 342 776 EUR 

Bilances kopsumma  22 255 206 EUR  

Zaudējumi pēc nodokļiem  -104 013 EUR 

2. Uzdot Mārupes novada domes priekšsēdētājas vietniecei Līgai Kadiģei, kā AS „Mārupes 

komunālie pakalpojumi” akciju turētājam, akcionāru sapulcē apstiprināt kapitālsabiedrības 2016. gada 

pārskatu. 

3. Uzdot AS „Mārupes komunālie pakalpojumi” valdes loceklim Jurim Ivanovam līdz  

2017. gada 5. maijam publicēt kapitālsabiedrības mājas lapā apstiprināto gada pārskatu.  

 

 

39. 

Par grozījumiem Mārupes novada  

domes 2016. gada 19. oktobra lēmumā Nr. 1 (ārkārtas sēdes protokols Nr. 13) 

Ziņo domes priekšsēdētāja vietniece  L. Kadiģe. 

 

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

Mihailovs, J.Rušenieks, G.Vācietis, L. Kadiģe,  E. Jansons,  I. Dūduma, N. Orleāns, A. Kirillovs), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 39 saskaņā ar pielikumu: 

1. Izteikt Mārupes novada domes 2016. gada 19. oktobra lēmuma Nr. 1 (ārkārtas sēdes 

protokols Nr.13) 5.punktu šādā redakcijā:  

„ (5) Mārupes novada domes kopējais finansējums 5 388 390,58 EUR (pieci miljoni trīs simti 

astoņdesmit astoņi tūkstoši trīs simti deviņdesmit eiro, 58 centi) sastāv no sekojošiem Mārupes novada 

domes ieguldījumiem: 

- Finansējums 57 400,00 EUR (piecdesmit septiņi tūkstoši četri simti eiro, 00 centi) 

apmērā AS „Mārupes komunālie pakalpojumi” tehniskā projekta sagatavošanai ir piešķirts ar 

Mārupes novada domes 2014. gada 30. aprīļa sēdes Nr. 6 lēmumu Nr. 30.; 

- Finansējums 307 252,00 EUR (trīs simti septiņi tūkstoši divi simti piecdesmit divi 

eiro, 00 centi) apmērā ir piešķirts ar Mārupes novada domes 2016. gada 30. marta sēdes Nr.3 lēmumu 

Nr.39; 

- Finansējums 10 000,00 EUR (desmit tūkstoši eiro, 00 centi) apmērā AS „Mārupes 

komunālie pakalpojumi” finanšu modeļa un tehniski ekonomiskā pamatojuma sagatavošanai 

projektam „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē, 4.kārta” ir piešķirts ar Mārupes 

novada domes 2016. gada 29. jūnija sēdes Nr. 7 lēmumu Nr.58. 

- Finansējumu 5 013 738,58 EUR (pieci miljoni trīspadsmit tūkstoši septiņi simti 

trīsdesmit astoņi eiro, 58 centi) Mārupes novada dome pēc projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu 

attīstība Mārupē, 4.kārta” apstiprināšanas un civiltiesiska līguma noslēgšanas nodrošina,  ņemot 

aizņēmumu Valsts kasē.” 

 

2. Izteikt Mārupes novada domes 2016. gada 19. oktobra lēmuma Nr.1 (ārkārtas sēdes 

protokols Nr.13) 6. punktu šādā redakcijā:  

„ (6) Finansējumu 5 013 738,58 EUR (pieci miljoni trīspadsmit tūkstoši septiņi simti 

trīsdesmit astoņi eiro, 58 centi)  apmērā pēc aizņēmuma apstiprināšanas un aizdevuma līguma 

noslēgšanas ieguldīt AS „Mārupes komunālie pakalpojumi” pamatkapitāla palielināšanas procedūras 

ietvaros.” 

 

40.1 

Par finansiālu atbalstu sportistam Ģ.F. 

Ziņo domes priekšsēdētāja vietniece  L. Kadiģe. 
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Atklāti balsojot ar   13  balsīm „par” (P. Pikše, J. Lagzdkalns, R. Zeltīts, M. Bauda,  A. 

Mihailovs, J.Rušenieks, G.Vācietis, L. Kadiģe,  A. Puide, E. Jansons,  I. Dūduma, N. Orleāns, A. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 40.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt Ģ. F., personas kods ______, finansiālo atbalstu 720,00 euro (septiņi simti 

divdesmit eiro, 00 eiro centi) apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar dalību 28.Vasaras Pasaules 

universiādē Taipejā, Ķīnā, 2017. gadā no 19. augusta līdz 31. augustam, 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, t.i.,  līdz 105,00 euro apmērā. 

2. Izdevumus segt no sportam paredzētā budžeta. 

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

Ģ.F., ______, un biedrību „Latvijas Peldēšanas federācija”, reģ. Nr. ______. 

4. Pēc administratīvā līguma parakstīšanas finansējumu pārskaitīt biedrībai „Latvijas 

Peldēšanas federācija”, reģ. Nr. ______, uz tās rēķinā norādīto kontu. 

5. Ģ.F., personas kods ______, un biedrībai „Latvijas Peldēšanas federācija”, reģ. Nr. ______, 

abiem kopā un katram atsevišķi nodrošināt piešķirtā finansējuma izlietošanu atbilstoši tā piešķiršanas 

mērķim, administratīvajā līgumā paredzētajā kārtībā, iesniedzot domai atskaiti par tā izlietošanu. 

6. Gadījumā, ja piešķirtais finansējums tiek izlietots neatbilstoši tā piešķiršanas mērķim 

(lēmuma 1. punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, Ģ.F., personas kods ______, un 

biedrībai „Latvijas Peldēšanas federācija”, reģ. Nr. ______, abiem kopā solidāri vai  katram atsevišķi 

atmaksāt Mārupes novada dome piešķirto finansējumu neizlietotajā vai piešķiršanas mērķim 

neatbilstoši izlietotajā daļā administratīvajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.  

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

rajona tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

 

40.2 

Par finansiālu atbalstu sportistam V.F. 

Ziņo domes priekšsēdētāja vietniece  L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar   13  balsīm „par” (P. Pikše, J. Lagzdkalns, R. Zeltīts, M. Bauda,  A. 

Mihailovs, J.Rušenieks, G.Vācietis, L. Kadiģe,  A. Puide, E. Jansons,  I. Dūduma, N. Orleāns, A. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 40.2 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt V.F., personas kods ______, finansiālo atbalstu 720,00 euro (septiņi simti 

divdesmit euro, 00 eiro centi) apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar dalību 28.Vasaras Pasaules 

universiādē Taipejā, Ķīnā, 2017. gadā no 19. augusta līdz 31. augustam, 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, t.i.,  līdz 105,00 euro apmērā. 

2. Izdevumus segt no sportam paredzētā budžeta. 

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

V.F., ______, un biedrību „Latvijas Peldēšanas federācija”, reģ. Nr. ______. 

4.Pēc administratīvā līguma parakstīšanas finansējumu pārskaitīt biedrībai „Latvijas 

Peldēšanas federācija”, reģ. Nr. ______, uz tās rēķinā norādīto kontu. 

5. V.F., personas kods ______, un biedrībai „Latvijas Peldēšanas federācija”, reģ.Nr. ______, 

abiem kopā un katram atsevišķi nodrošināt piešķirtā finansējuma izlietošanu atbilstoši tā piešķiršanas 

mērķim, administratīvajā līgumā paredzētajā kārtībā, iesniedzot domai atskaiti par tā izlietošanu. 

6. Gadījumā, ja piešķirtais finansējums tiek izlietots neatbilstoši tā piešķiršanas mērķim 

(lēmuma 1. punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, V.F., personas kods ______, un 

biedrībai „Latvijas Peldēšanas federācija”, reģ. Nr. ______, abiem kopā solidāri vai  katram atsevišķi 

atmaksāt Mārupes novada dome piešķirto finansējumu neizlietotajā vai piešķiršanas mērķim 

neatbilstoši izlietotajā daļā administratīvajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.  
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7. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā 

rajona tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

 

40.3 

Par finansiālu atbalstu sportistam D.B. 

Ziņo domes priekšsēdētāja vietniece  L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar   13  balsīm „par” (P. Pikše, J. Lagzdkalns, R. Zeltīts, M. Bauda,  A. 

Mihailovs, J.Rušenieks, G.Vācietis, L. Kadiģe,  A. Puide, E. Jansons,  I. Dūduma, N. Orleāns, A. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 40.3 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt D.B., personas kods ______, finansiālo atbalstu 360,00  euro (trīs simti sešdesmit 

euro, 00 eiro centi) apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar dalību treniņnometnē Spānijā, Lloret de 

mar, no 2017. gada 24. aprīļa līdz 2017. gada 8. maijam, 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, t.i.,  līdz 200,00 euro apmērā. 

2. Izdevumus segt no sportam paredzētā budžeta. 

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

D.B., ______, un A.B., personas kods ______. 

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

5. D.B., personas kods ______, un A.B., personas kods ______, abiem kopā un katram 

atsevišķi nodrošināt piešķirtā finansējuma izlietošanu atbilstoši tā piešķiršanas mērķim, 

administratīvajā līgumā paredzētajā kārtībā, iesniedzot domai atskaiti par tā izlietošanu. 

6. Gadījumā, ja piešķirtais finansējums tiek izlietots neatbilstoši tā piešķiršanas mērķim 

(lēmuma 1. punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, D.B., personas kods ______, un 

A.B., personas kods ______, abiem kopā solidāri vai  katram atsevišķi atmaksāt Mārupes novada 

domes piešķirto finansējumu neizlietotajā vai piešķiršanas mērķim neatbilstoši izlietotajā daļā 

administratīvajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.  

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

rajona tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

 

41. 

Par finansiālā atbalsta sniegšanu A.L.R.  

Ziņo domes priekšsēdētāja vietniece  L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar   13  balsīm „par” (P. Pikše, J. Lagzdkalns, R. Zeltīts, M. Bauda,  A. 

Mihailovs, J.Rušenieks, G.Vācietis, L. Kadiģe,  A. Puide, E. Jansons,  I. Dūduma, N. Orleāns, A. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 41 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt A.L.R., personas kods ______, finansiālo atbalstu 283,62 euro (divi simti 

astoņdesmit trīs euro, 62 centi) apmērā, lai segtu dalības maksas un ceļa izdevumus uz jauno pianistu 

konkursu „Tbilisi International Contest of Young Pianist”, kas notiks Gruzijā, Tbilisi pilsētā no  

2017. gada 1. maija līdz 8. maijam. 

2. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt trīspusējo administratīvo līgumu 

ar pianistes A.L.R., personas kods ______, likumisko pārstāvi I.R., personas kods ______, un biedrību 

„Rīgas rajona Jauniešu orķestra atbalsta biedrība”, reģ. Nr. ______. 

3. Finansējumu pārskaitīt Biedrībai pēc administratīvā līguma parakstīšanas un attiecīga 

rēķina saņemšanas. 

4. A.L.R., personas kods ______, likumiskajai pārstāvei (mātei) I.R., personas kods 

______, un biedrībai „Rīgas rajona Jauniešu orķestra atbalsta biedrība”, reģ. Nr. ______, abiem kopā 
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nodrošināt piešķirtā atbalsta izlietošanu atbilstoši lēmuma 1. punktā paredzētajam mērķim, 

administratīvajā līgumā noteiktajā kārtībā iesniedzot domei atskaiti par tā izlietošanu.  

5. Gadījumā, ja piešķirtais finansējums tiek izlietots neatbilstoši tā piešķiršanas mērķim 

(lēmuma 1. punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, A.L.R., personas kods ______, 

likumiskajai pārstāvei (mātei) I.R., personas kods ______, un biedrībai „Rīgas rajona Jauniešu 

orķestra atbalsta biedrība”, reģ. Nr. ______, abiem kopā solidāri vai  katram atsevišķi atmaksāt 

Mārupes novada domes piešķirto finansējumu neizlietotajā vai piešķiršanas mērķim neatbilstoši 

izlietotajā daļā administratīvajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.  

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

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

 

 

42. 

Par Mārupes novada domes 2017. gada 29. marta lēmuma Nr. 19.1 (sēdes protokols Nr. 5) 

„Par finansiālu atbalstu sportistam E.A.” atcelšanu un jauna lēmuma pieņemšanu 

Ziņo domes priekšsēdētāja vietniece  L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar   13  balsīm „par” (P. Pikše, J. Lagzdkalns, R. Zeltīts, M. Bauda,  A. 

Mihailovs, J.Rušenieks, G.Vācietis, L. Kadiģe,  A. Puide, E. Jansons,  I. Dūduma, N. Orleāns, A. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 42 saskaņā ar pielikumu: 

1. Atcelt Mārupes novada domes 2017. gada 29. martā pieņemto  lēmumu Nr. 19.1 

(sēdes protokols Nr. 5)„Par finansiālu atbalstu sportistam E.A.”. 

2. Piešķirt E.A., personas kods ______, finansiālu atbalstu 360,00 euro apmērā, lai segtu 

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

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

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

kā 50% apmērā. 

3. Izdevumus segt no sportam paredzētā budžeta. 

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

personas kods ______, likumisko pārstāvi (māti) K.A., personas kods ______, un biedrību „Mārupes 

BMX klubs”, reģ. Nr. ______. 

5. Pēc administratīvā līguma parakstīšanas finansējumu pārskaitīt biedrībai „Mārupes BMX 

klubs”,  reģ. Nr. ______, uz tās rēķinā norādīto kontu. 

6. E.A., personas kods ______, likumiskajai pārstāvei (mātei) K.A., personas kods ______, un 

biedrībai „Mārupes BMX klubs”, reģ. Nr. ______, abiem kopā un katram atsevišķi nodrošināt 

piešķirtā finansējuma izlietošanu atbilstoši tā piešķiršanas mērķim, administratīvajā līgumā 

paredzētajā kārtībā iesniedzot domei atskaites par tā izlietošanu.  

7. Gadījumā, ja piešķirtais finansējums tiek izlietots neatbilstoši tā piešķiršanas mērķim 

(lēmuma 1. punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, tad E.A., personas kods ______, 

likumiskajai pārstāvei (mātei) K.A., personas kods ______, un biedrībai „Mārupes BMX klubs”, reģ. 

Nr. ______, abiem kopā solidāri vai  katram atsevišķi atmaksāt Mārupes novada dome piešķirto 

finansējumu neizlietotajā vai piešķiršanas mērķim neatbilstoši izlietotajā daļā administratīvajā līgumā 

noteiktajos termiņos un kārtībā.  

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

rajona tiesā (Baldones ielā 1a, Rīgā). 
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43. 

Par Mārupes novada domes deputāta Māra Liepiņa pilnvaru pirmstermiņa izbeigšanu 

Ziņo domes priekšsēdētāja vietniece  L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar   13  balsīm „par” (P. Pikše, J. Lagzdkalns, R. Zeltīts, M. Bauda,  A. 

Mihailovs, J.Rušenieks, G.Vācietis, L. Kadiģe,  A. Puide, E. Jansons,  I. Dūduma, N. Orleāns, A. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 43 saskaņā ar pielikumu: 

1. Izbeigt Mārupes novada domes deputāta Māra Liepiņu pilnvaras. 

2. Par pieņemto lēmumu informēt Mārupes  novada Vēlēšanu komisiju.  

 

 

Pielikumā apstiprināts 51 (piecdesmit  viens)  domes sēdes lēmums. 

 

 

Domes priekšsēdētāja vietniece                        /paraksts/                                  Līga Kadiģe 

 

  

 

Pašvaldības  administrācijas  

kancelejas pārzine     /paraksts/                                    Ilona Eglīte 

 

 

Domes sēdes protokols  tiek parakstīts  

2017. gada  3. maijā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


