
 

 
 

SĒDES PROTOKOLS 

Mārupē 

 

2016. gada  27. aprīlī  Nr. 5 

 

Domes sēde  tiek  

sasaukta plkst. 15.00 

 

Domes sēdi vada -  

Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs. 

 

Domes sēdē piedalās deputāti: Līga Kadiģe, Aleksandrs Mihailovs, Andrejs Kirillovs, Jānis Rušenieks, 

Jānis Lagzdkalns, Maija Bauda, Normunds Orleāns, Edgars Jansons, Andris Puide, Gatis Vācietis, 

Pēteris Pikše, Renārs Freibergs, Ira Dūduma, Raivis Zeltīts. 

 

Domes sēdē piedalās sekojoši darbinieki: 

Juriste Sarmīte Maščinska, 

Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja  Laima Levanoviča, 

Izpilddirektors Ivars Punculis, 

Administrācijas vadītājs Kristaps Ločs, 

Attīstības nodaļas teritorijas plānotāja Dace Žīgure, 

Sabiedrisko attiecību speciāliste Uva Bērziņa. 

 

Domes sēdi protokolē:   

Administrācijas kancelejas pārzine Ilona Eglīte. 

 

Darba kārtība 

Attīstības komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

1. Par nekustamā īpašuma  daļas pieņemšanu dāvinājumā (4 gab.). 

Tīraines iela 20, kadastra Nr. ____________; 

Tīraines iela 28, kadastra Nr. ____________; 

Tīraines iela 37, kadastra Nr. ____________; 

Tīraines iela 38, kadastra Nr.  ____________. 

2. Par zemes ierīcības projekta izstrādi (6 gab.). 

nekustamam īpašumam  Plieņciema iela ____________, kadastra Nr. ____________; 

nekustamam īpašumam   Tīraines iela ____________, kadastra Nr. ____________; 

nekustamam īpašumam  Tīraines iela ____________, kadastra Nr. ____________; 

nekustamam īpašumam  Tīraines iela ____________, kadastra Nr. ____________; 

nekustamam īpašumam  „Pepas____________” , kadastra Nr. ____________, 

____________. zemes vienībai; 

nekustamam īpašumam  Tīraines iela ____________, kadastra Nr. ____________. 

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

noteikšanu (5 gab.). 

4. Par zemes vienības daļas pievienošanu nekustamajam īpašumam Kurpnieku iela 

____________, kadastra Nr. ____________, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu. 



5. Par zemesgabala lietošanas mērķi. 

6. Par  Mārupes novada domes  Attīstības nodaļas nolikuma apstiprināšanu.   

7. Par Mārupes novada Tūrisma konsultatīvās padomes nolikuma apstiprināšanu 

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

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

attīstības stratēģiju" ietvaros, iesniedzot projekta „Lidmašīnu skatu laukuma būvniecība” 

pieteikumu. 

9. Par dalību atklātā konkursa Lauku attīstības programmas 2014. - 2020. gadam 19.2 pasākuma 

„Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros 

projekta „Velo apkopes stendu uzstādīšana” īstenošanai. 

10. Par Mārupes novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam īstenošanas uzraudzības 

pārskata par 2013. - 2015. gadu periodu apstiprināšanu. 

11. Par Mārupes novada Mārketinga konsultatīvās padomes izveidošanu. 

12. Par Mārupes novada Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes izveidošanu. 

13. Par Mārupes novada Labiekārtošanas konsultatīvās padomes izveidošanu. 

 

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

14. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu biedrībai „Mārupes BMX klubs”. 

15. Par finansiālu atbalstu sportistiem (6 gab.). 

16. Par finansiālo atbalstu mūziķim. 

17. Par grozījumiem Mārupes novada Domes 2009. gada 22. decembra saistošajos noteikumos 

Nr.23/2009 „Par pabalstu jaundzimušo aprūpei”. 

18. Par grozījumiem Mārupes novada domes 2015. gada 30. septembra saistošajos noteikumos  

Nr. 18/2015 „Par pašvaldības palīdzību bāreņiem  un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, 

kuri ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem   pēc 

pilngadības sasniegšanas””. 

19. Par grozījumiem Mārupes novada domes 2009. gada 22. decembra saistošajos noteikumos  

Nr. 24/2009 „Par pabalstu transporta pakalpojumiem”. 

20. Par saistošo noteikumu Nr. 9/2016 „Par pabalstiem veselīga dzīvesveida profilakses pasākumu 

veikšanai” apstiprināšanu. 

21. Par grozījumiem Mārupes novada Bāriņtiesas nolikumā 

22. Par jaunas amata vietas izveidošanu Mārupes novada Bāriņtiesā. 

23. Par Mārupes novada Bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu.  

24. Par nosaukuma piešķiršanu Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādei Rožu 

ielā 35. 

25. Par Mārupes novada pašvaldības  pirmsskolas izglītības iestādes  „Mārzemīte” nolikuma 

apstiprināšanu. 

26. Par amata vietas izveidošanu pirmsskolas izglītības iestādē „Lienīte”. 

27. Par Mārupes novada Izglītības konsultatīvās padomes nolikuma apstiprināšanu. 

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

apstiprināšanu. 

29. Par Mārupes novada Kultūrvides konsultatīvās padomes izveidošanu. 

30. Par Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojuma 

sniedzējam. 

31. Par Mārupes vidusskolas pamatizglītības programmu saskaņošanu. 

32. Par Mārupes novada Sporta centra iestāšanos biedrībā „Latvijas Basketbola savienība”. 

33. Par bērnu  un jauniešu nometņu organizēšanu Mārupes novadā 2016. gadā. 

34. Par finansiālo atbalstu jauktajam korim „Sonante”. 

35. Par finansiālo atbalstu Mārupes Mūzikas un mākslas skolas pūtēju orķestrim. 

36. Par nolikuma „Tiesību piešķiršanas kārtība bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai 

Mārupes novadā 2016. gadā” apstiprināšanu. 

 

Finanšu komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

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



Nr. 28/2015 „NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA ATVIEGLOJUMU PIEŠĶIRŠANAS 

KĀRTĪBA MĀRUPĒ”.  

38. Par  Mārupes novada domes  Juridiskās nodaļas izveidošanu  un nolikuma apstiprināšanu.  

39. Par  Mārupes novada domes  Iepirkumu  nodaļas nolikuma apstiprināšanu.  

40. Par Mārupes novada domes  iepirkumu plānošanas, veikšanas un kontroles noteikumu 

apstiprināšanu. 

41. Par Mārupes novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas nolikuma apstiprināšanu. 

42. Par grozījumiem Mārupes novada pašvaldības Administrācijas nolikumā. 

43. Mārupes novada pašvaldības  iestādes  -  Mārupes novada  būvvalde izveidošanu, nolikuma 

apstiprināšanu un iestādes vadītāja iecelšanu amatā.  

44. Par saistošo noteikumu  „Mārupes novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu.  

45. Par Mārupes novada pašvaldības  iestādes - Pašvaldības policija izveidošanu,  nolikuma 

apstiprināšanu un  iestādes vadītāja iecelšanu amatā. 

46. Par AS „Mārupes komunālie pakalpojumi” 2015. gada pārskata pieņemšanu zināšanai. 

47. Par pilnvarojuma došanu Līgai Kadiģei. 

48. Par saistošo noteikumu Nr.  12/2016  „Par saistošo noteikumu Nr. 14/2015 „Par rakšanas 

darbu veikšanu Mārupes novadā” atzīšanu par spēku zaudējušiem” apstiprināšanu  

un 2016. gada 30. marta Mārupes novada domes apstiprināto saistošo noteikumu Nr. 5/2016 

„Grozījumi Mārupes novada domes 2015. gada 26. augusta saistošajos noteikumos Nr. 14/2015 

„Par rakšanas darbu veikšanu Mārupes novadā””  atcelšanu. 

49. Par Mārupes novada domes, Daugavas ielā 29, Mārupē, telpu nodošanu biedrībai „Latvijas 

Sarkanais krusts” bezatlīdzības lietošanā. 

50. Par saistošo noteikumu  Nr. 13/2016 „Grozījumi Mārupes novada domes 2016. gada  

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

budžeta apstiprināšanu” apstiprināšanu. 

51. Par amata vietas izveidošanu Mārupes pašvaldības administrācijas struktūrvienības 

Juridiskajā nodaļā. 

 

Vides un komunālo jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

52. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu Mārupes novada 

administratīvajā teritorijā . 

 

Domes priekšsēdētāja iesniegtie lēmumprojekti: 

53. Par finansiālu atbalstu sportistam K.M.   

54. Par  zemes ierīcības projekta izstrādi (2 gab.). 

nekustamam īpašumam „Līčupes”, kadastra Nr. ____________,  

nekustamam īpašumam  Vecozolu iela ____________, kadastra Nr.  ____________ 

56. Par SIA „PICHE” iesnieguma izskatīšanu. 

57. Par Mārupes novada domes 2015. gada pārskatu. 

 

M.Bojārs lūdz papildināt darba kārtību ar priekšsēdētāja  iesniegtajiem lēmumprojektiem. 

Deputāti pretenzijas neizvirza, notiek balsojums. 

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

M. Bauda, A. Kirillovs, A. Mihailovs, N. Orleāns, R.Freibergs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis), 

(E.Jansons, A.Puide domes sēdi kavē, balsojumā nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas” nav, Mārupes 

novada dome nolemj: 

 

Darba kārtību papildināt ar domes priekšsēdētāja iesniegtajiem lēmumprojektiem. 

 

M.Bojārs lūdz deputātu balsojumu par darba kārtību kopumā. 

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

M. Bauda, A. Kirillovs, A. Mihailovs, N. Orleāns, R.Freibergs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis), 

(E.Jansons, A.Puide domes sēdi kavē, balsojumā  par darba kārtību nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas” 

nav, Mārupes novada dome nolemj: 

 



1. Apstiprināt domes sēdes  darba kārtību kopumā. 

2. Vienojas atklāt domes sēdi. 

 

Deputāts A.Puide ierodas uz  

domes sēdi plkst. 15.05, 

turpmākajā balsojumā nepiedalās. 

 

Attīstības komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

 

1.1 

Par daļas no  nekustamā īpašuma   Tīraines iela 20,  

kadastra Nr. ____________,  pieņemšanu dāvinājumā  

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar 14  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, 

M. Bauda, A. Kirillovs, A. Mihailovs, N. Orleāns, A.Puide, R.Freibergs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, 

G.Vācietis), (E.Jansons domes sēdi kavē, balsojumā  šo lēmumu  nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas” 

nav, Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 1.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Konceptuāli atbalstīt  nekustamā īpašuma   Tīraines iela 20, kadastra Nr. 

____________,  daļas, kas ir apgrūtināta ar pašvaldības īpašumu – Tīraines iela, pieņemšanu  

dāvinājumā no I.P., personas kods ____________,  ar mērķi izmantot to kā pašvaldības ielu. 

2. Uzdod Mārupes novada domes  izpilddirektoram organizēt vienošanās noslēgšanu starp 

Mārupes novada domi un I.P., personas kods ____________, paredzot kārtību, kādā pašvaldība atgūst 

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

netiek īstenots zemes īpašnieka ietekmes rezultātā.  

3. Izstrādāt zemes ierīcības projektu saskaņā ar grafisko pielikumu.  

4. Uzdot Mārupes novada domes grāmatvedībai veikt maksājumus, kas radīsies saistībā ar 

daļas no nekustamā īpašuma Tīraines iela 20, kadastra Nr. ____________,  pieņemšanu dāvinājumā, 

tajā skaitā segt izdevumu par zemes ierīcības projekta izstrādi un zemes robežu plānu izstrādi.  

 

1.2 

Par daļas no  nekustamā īpašuma   Tīraines iela 28,  

kadastra Nr. ____________, pieņemšanu dāvinājumā  

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar 14  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, 

M. Bauda, A. Kirillovs, A. Mihailovs, N. Orleāns, A.Puide, R.Freibergs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, 

G.Vācietis), (E.Jansons domes sēdi kavē, balsojumā  šo lēmumu  nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas” 

nav, Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 1.2 saskaņā ar pielikumu: 

1. Konceptuāli atbalstīt  nekustamā īpašuma   Tīraines iela 28, kadastra Nr. 

____________,  daļas, kas ir apgrūtināta ar pašvaldības īpašumu – Tīraines iela, pieņemšanu  

dāvinājumā no P.M., personas kods ____________,  ar mērķi izmantot to kā pašvaldības ielu. 

2. Uzdod Mārupes novada domes  izpilddirektoram organizēt vienošanās noslēgšanu starp 

Mārupes novada domi un P.M., personas kods ____________, paredzot kārtību, kādā pašvaldība atgūst 

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

netiek īstenots zemes īpašnieka ietekmes rezultātā.  

3. Izstrādāt zemes ierīcības projektu saskaņā ar grafisko pielikumu.  

4. Uzdot Mārupes novada domes grāmatvedībai veikt maksājumus, kas radīsies saistībā ar 

daļas no nekustamā īpašuma Tīraines iela 28, kadastra Nr. ____________, pieņemšanu dāvinājumā, tajā 

skaitā segt izdevumu par zemes ierīcības projekta izstrādi un zemes robežu plānu izstrādi.  



 

1.3 

Par daļas no  nekustamā īpašuma   Tīraines iela 37,  

kadastra Nr. ____________, pieņemšanu dāvinājumā 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar 14  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, 

M. Bauda, A. Kirillovs, A. Mihailovs, N. Orleāns, A.Puide, R.Freibergs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, 

G.Vācietis), (E.Jansons domes sēdi kavē, balsojumā  šo lēmumu  nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas” 

nav, Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 1.3 saskaņā ar pielikumu: 

1. Konceptuāli atbalstīt  nekustamā īpašuma   Tīraines iela 37, kadastra Nr. 

____________,  daļas, kas ir apgrūtināta ar pašvaldības īpašumu – Tīraines iela, pieņemšanu  

dāvinājumā no D.S., personas kods ____________,  ar mērķi izmantot to kā pašvaldības ielu. 

2. Uzdod Mārupes novada domes  izpilddirektoram organizēt vienošanās noslēgšanu starp 

Mārupes novada domi un D.S., personas kods ____________, paredzot kārtību, kādā pašvaldība atgūst 

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

netiek īstenots zemes īpašnieka ietekmes rezultātā.  

3. Izstrādāt zemes ierīcības projektu saskaņā ar grafisko pielikumu.  

4. Uzdot Mārupes novada domes grāmatvedībai veikt maksājumus, kas radīsies saistībā ar 

daļas no nekustamā īpašuma Tīraines iela 37, kadastra Nr. ____________, pieņemšanu dāvinājumā, tajā 

skaitā segt izdevumu par zemes ierīcības projekta izstrādi un zemes robežu plānu izstrādi.  

 

1.4 

Par daļas no  nekustamā īpašuma   Tīraines iela 38,  

kadastra Nr. ____________, pieņemšanu dāvinājumā  

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar 14  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, 

M. Bauda, A. Kirillovs, A. Mihailovs, N. Orleāns, A.Puide, R.Freibergs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, 

G.Vācietis), (E.Jansons domes sēdi kavē, balsojumā  šo lēmumu  nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas” 

nav, Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 1.4 saskaņā ar pielikumu: 

1. Konceptuāli atbalstīt  nekustamā īpašuma   Tīraines iela 38, kadastra Nr. 

____________,  daļas, kas ir apgrūtināta ar pašvaldības īpašumu – Tīraines iela, pieņemšanu  

dāvinājumā no V.J., personas kods ____________,  ar mērķi izmantot to kā pašvaldības ielu. 

2. Uzdod Mārupes novada domes  izpilddirektoram organizēt vienošanās noslēgšanu starp 

Mārupes novada domi un V.J., personas kods ____________, paredzot kārtību, kādā pašvaldība atgūst 

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

netiek īstenots zemes īpašnieka ietekmes rezultātā.  

3. Izstrādāt zemes ierīcības projektu saskaņā ar grafisko pielikumu.  

4. Uzdot Mārupes novada domes grāmatvedībai veikt maksājumus, kas radīsies saistībā ar 

daļas no nekustamā īpašuma Tīraines iela 38, kadastra Nr. ____________,  pieņemšanu dāvinājumā, 

tajā skaitā segt izdevumu par zemes ierīcības projekta izstrādi un zemes robežu plānu izstrādi.  

 

2.1 

Par nekustamā īpašuma Plieņciema iela ____________, kadastra Nr. ____________,  

zemes ierīcības projekta izstrādi 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar 14  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, 

M. Bauda, A. Kirillovs, A. Mihailovs, N. Orleāns, A.Puide, R.Freibergs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, 



G.Vācietis), (E.Jansons domes sēdi kavē, balsojumā  šo lēmumu  nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas” 

nav, Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 2.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Atcelt 2013. gada 27. novembra Mārupes novada domes lēmumu Nr. 6.1 (sēdes protokols  

Nr.9) „Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašuma Plieņciema iela ____________, 

kadastra Nr. ____________” 

2. Uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi, atdalot no nekustamā īpašuma Plieņciema iela 

____________, kadastra Nr. ____________, zemesgabalu 0,12 ha  platībā un Puķu ielas daļu 

____________ha platībā, platību precizējot pie robežu iemērīšanas.  

3. Projekta grafiskās daļas izstrāde attiecībā uz kartogrāfiskā materiāla pamatni ir veicama pēc 

brīvas izvēles atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011. gada 12. aprīļa noteikumu Nr. 288 

„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 38. punkta nosacījumiem. 

4.Izstrādāto zemes ierīcības projektu saskaņot: 

-ar AS „Sadales tīkli”, Šmerļa iela 1, Rīga, LV - 1160, tālr.80200403; 

-ar AS  „Mārupes komunālie pakalpojumi”, Viršu iela 16, Tīraine, Mārupes novads, LV-2167, 

tālr.29242617; 

  - ar AS „Latvijas gāze”, Vagonu iela 20, Rīga, LV – 1009; 

-ar SIA „Lattelecom”, Kleistu iela 5,Rīga,LV-1067, 67051456; 

- ar SIA „Mērniecības datu centrs”, Sarkandaugavas iela 26 k-8, Rīga, LV-1005, tālr. 67496833. 

5. Zemes ierīcības projekta sadalījuma skici, pirms zemes ierīcības projekta izstrādes, saskaņot 

Mārupes novada Attīstības nodaļā un zemes ierīcības projektu iesniegt novada domē apstiprināšanai. 

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). 

 

2.2 

Par nekustamā īpašuma Tīraines iela ____________, kadastra Nr. ____________  

zemes ierīcības projekta izstrādi 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar 14  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, 

M. Bauda, A. Kirillovs, A. Mihailovs, N. Orleāns, A.Puide, R.Freibergs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, 

G.Vācietis), (E.Jansons domes sēdi kavē, balsojumā  šo lēmumu  nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas” 

nav, Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 2.2 saskaņā ar pielikumu: 

1. Uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi, atdalot no nekustamā īpašuma Tīraines iela 

____________, kadastra Nr. ____________, Tīraines ielas daļu ____________ha platībā, platību 

precizējot pie robežu iemērīšanas.  

2. Projekta grafiskās daļas izstrāde attiecībā uz kartogrāfiskā materiāla pamatni ir veicama pēc 

brīvas izvēles atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011. gada 12. aprīļa noteikumu Nr. 288 

„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 38. punkta nosacījumiem. 

3.Izstrādāto zemes ierīcības projektu saskaņot: 

-ar AS „Sadales tīkli”, Šmerļa iela 1, Rīga, LV - 1160, tālr.80200403; 

  - ar AS „Latvijas gāze”, Vagonu iela 20, Rīga, LV – 1009; 

-ar SIA „Lattelecom”, Kleistu iela 5, Rīga, LV-1067, 67051456; 

-ar AS  „Mārupes komunālie pakalpojumi”, Viršu iela 16, Tīraine, Mārupes novads, LV-2167, 

tālr.29242617; 

- ar SIA „Mērniecības datu centrs”, Sarkandaugavas iela 26 k-8, Rīga, LV-1005, tālr. 67496833. 

4. Zemes ierīcības projekta sadalījuma skici, pirms zemes ierīcības projekta izstrādes, saskaņot 

Mārupes novada Attīstības nodaļā un zemes ierīcības projektu iesniegt novada domē apstiprināšanai. 



5. Zemes ierīcības projekta izstrādi, zemes robežu plānu izstrādi saskaņā ar lēmuma 1. punktu un 

īpašuma tiesību pārejas reģistrāciju uz pašvaldības vārda, finansēt no Mārupes novada pašvaldības 

budžeta līdzekļiem.  

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). 

 

2.3 

Par nekustamā īpašuma Tīraines iela ____________, kadastra Nr. ____________,  

zemes ierīcības projekta izstrādi 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar 14  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, 

M. Bauda, A. Kirillovs, A. Mihailovs, N. Orleāns, A.Puide, R.Freibergs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, 

G.Vācietis), (E.Jansons domes sēdi kavē, balsojumā  šo lēmumu  nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas” 

nav, Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 2.3 saskaņā ar pielikumu: 

1. Uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi, atdalot no nekustamā īpašuma Tīraines iela 

____________, kadastra Nr. ____________, zemes vienības daļu ____________ha platībā ar mērķi 

pievienot nekustamajam īpašumam Tīraines ielai,  platību precizējot pie robežu iemērīšanas.  

2. Projekta grafiskās daļas izstrāde attiecībā uz kartogrāfiskā materiāla pamatni ir veicama pēc 

brīvas izvēles atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011. gada 12. aprīļa noteikumu Nr. 288 

„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 38. punkta nosacījumiem. 

3. Izstrādāto zemes ierīcības projektu saskaņot: 

-ar AS „Sadales tīkli”, Šmerļa iela 1, Rīga, LV - 1160, tālr.80200403; 

-ar AS  „Mārupes komunālie pakalpojumi”, Viršu iela 16, Tīraine, Mārupes novads, LV-2167, 

tālr.29242617; 

  - ar AS „Latvijas gāze”, Vagonu iela 20, Rīga, LV – 1009; 

-ar SIA „Lattelecom”, Kleistu iela 5, Rīga, LV-1067, 67051456; 

- ar SIA „Mērniecības datu centrs”, Sarkandaugavas iela 26 k-8, Rīga, LV-1005, tālr. 67496833. 

4. Zemes ierīcības projekta sadalījuma skici, pirms zemes ierīcības projekta izstrādes, saskaņot 

Mārupes novada Attīstības nodaļā un zemes ierīcības projektu iesniegt novada domē apstiprināšanai. 

5. Zemes ierīcības projekta izstrādi, zemes robežu plānu izstrādi saskaņā ar lēmuma 1. punktu un 

īpašuma tiesību pārejas reģistrāciju uz pašvaldības vārda, finansēt  no Mārupes novada pašvaldības 

budžeta līdzekļiem.  

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). 

 

2.4 

Par nekustamā īpašuma Tīraines iela ____________, kadastra Nr. ____________,  

zemes ierīcības projekta izstrādi 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar 14  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, 

M. Bauda, A. Kirillovs, A. Mihailovs, N. Orleāns, A.Puide, R.Freibergs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, 

G.Vācietis), (E.Jansons domes sēdi kavē, balsojumā  šo lēmumu  nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas” 

nav, Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 2.4 saskaņā ar pielikumu: 



1. Uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi, atdalot no nekustamā īpašuma Tīraines iela 

____________, kadastra Nr. ____________, zemes vienības daļu ____________ha platībā ar mērķi 

pievienot nekustamajam īpašumam Tīraines ielai,  platību precizējot pie robežu iemērīšanas.  

2. Projekta grafiskās daļas izstrāde attiecībā uz kartogrāfiskā materiāla pamatni ir veicama pēc 

brīvas izvēles atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011. gada 12. aprīļa noteikumu Nr. 288 

„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 38. punkta nosacījumiem. 

3.Izstrādāto zemes ierīcības projektu saskaņot: 

-ar AS „Sadales tīkli”, Šmerļa iela 1, Rīga, LV - 1160, tālr.80200403; 

-ar AS  „Mārupes komunālie pakalpojumi”, Viršu iela 16, Tīraine, Mārupes novads, LV-2167, 

tālr.29242617; 

  - ar AS „Latvijas gāze”, Vagonu iela 20, Rīga, LV – 1009; 

-ar SIA „Lattelecom”, Kleistu iela 5, Rīga, LV-1067, 67051456; 

- ar SIA „Mērniecības datu centrs”, Sarkandaugavas iela 26 k-8, Rīga, LV-1005, tālr. 67496833; 

4. Zemes ierīcības projekta sadalījuma skici, pirms zemes ierīcības projekta izstrādes, saskaņot 

Mārupes novada Attīstības nodaļā un zemes ierīcības projektu iesniegt novada domē apstiprināšanai. 

5. Zemes ierīcības projekta izstrādi, zemes robežu plānu izstrādi saskaņā ar lēmuma 1.punktu un 

īpašuma tiesību pārejas reģistrāciju uz pašvaldības vārda, finansēt no Mārupes novada pašvaldības 

budžeta līdzekļiem.  

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). 

 

2.5 

Par nekustamā īpašuma „Pepas____________” , kadastra Nr. ____________, ____________ zemes 

vienības zemes ierīcības projekta izstrādi 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar 14  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, 

M. Bauda, A. Kirillovs, A. Mihailovs, N. Orleāns, A.Puide, R.Freibergs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, 

G.Vācietis), (E.Jansons domes sēdi kavē, balsojumā  šo lēmumu  nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas” 

nav, Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 2.5 saskaņā ar pielikumu: 

1. Uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi, sadalot nekustamā īpašuma „Pepas____________”, 

kadastra Nr. ____________, ____________ zemes vienību  četros apbūves gabalos ar platību ne 

mazāku par  ____________ha katru un izdalot Kalnupes ielas daļu kā atsevišķu zemes vienību, platību 

precizējot pie robežu iemērīšanas. 

2. Projekta grafiskās daļas izstrāde attiecībā uz kartogrāfiskā materiāla pamatni ir veicama pēc 

brīvas izvēles atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011. gada 12. aprīļa noteikumu Nr. 288 

„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 38. punkta nosacījumiem. 

3. Izstrādāto zemes ierīcības projektu saskaņot: 

-ar AS „Sadales tīkli”, Šmerļa iela 1, Rīga, LV - 1160, tālr.80200403; 

-ar AS  „Mārupes komunālie pakalpojumi”, Viršu iela 16, Tīraine, Mārupes novads, LV-2167, 

tālr.29242617; 

  - ar AS „Latvijas gāze”, Vagonu iela 20, Rīga, LV – 1009; 

-ar SIA „Lattelecom”, Kleistu iela 5, Rīga, LV-1067, 67051456; 

- ar SIA „Mērniecības datu centrs”, Sarkandaugavas iela 26 k-8, Rīga, LV-1005, tālr. 67496833. 

4. Zemes ierīcības projekta sadalījuma skici, pirms zemes ierīcības projekta izstrādes, saskaņot 

Mārupes novada Attīstības nodaļā un zemes ierīcības projektu iesniegt novada domē apstiprināšanai. 

5. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 



Plkst. 15.20 ierodas deputāts E. Jansons, 

turpmākajā balsojumā piedalās. 

 

2.6 

Par nekustamā īpašuma Tīraines iela ____________, kadastra Nr. ____________,  

zemes ierīcības projekta izstrādi 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar 15  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, 

M. Bauda, A. Kirillovs, A. Mihailovs, N. Orleāns, A.Puide, R.Freibergs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, 

G.Vācietis, E.Jansons), „pret”  nav,  „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 2.6 saskaņā ar pielikumu: 

1. Uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi, atdalot no nekustamā īpašuma Tīraines iela 

____________, kadastra Nr. ____________, zemes vienības daļu ____________ha platībā ar mērķi 

pievienot nekustamajam īpašumam Tīraines ielai,  platību precizējot pie robežu iemērīšanas.  

2. Projekta grafiskās daļas izstrāde attiecībā uz kartogrāfiskā materiāla pamatni ir veicama pēc 

brīvas izvēles atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011. gada 12. aprīļa noteikumu Nr. 288 

„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 38. punkta nosacījumiem. 

3.Izstrādāto zemes ierīcības projektu saskaņot: 

-ar AS „Sadales tīkli”, Šmerļa iela 1, Rīga, LV - 1160, tālr.80200403; 

-ar AS  „Mārupes komunālie pakalpojumi”, Viršu iela 16, Tīraine, Mārupes novads, LV-2167, 

tālr.29242617; 

  - ar AS „Latvijas gāze”, Vagonu iela 20, Rīga, LV – 1009; 

-ar SIA „Lattelecom”, Kleistu iela 5, Rīga, LV-1067, 67051456; 

- ar SIA „Mērniecības datu centrs”, Sarkandaugavas iela 26 k-8, Rīga, LV-1005, tālr. 67496833; 

4. Zemes ierīcības projekta sadalījuma skici, pirms zemes ierīcības projekta izstrādes, saskaņot 

Mārupes novada Attīstības nodaļā un zemes ierīcības projektu iesniegt novada Domē apstiprināšanai. 

5. Zemes ierīcības projekta izstrādi, zemes robežu plānu izstrādi saskaņā ar lēmuma 1.punktu un 

īpašuma tiesību pārejas reģistrāciju uz pašvaldības vārda, finansēt Mārupes novada pašvaldības budžeta 

līdzekļiem.  

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). 

 

3.1 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu  

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar 15  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, 

M. Bauda, A. Kirillovs, A. Mihailovs, N. Orleāns, A.Puide, R.Freibergs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, 

G.Vācietis, E.Jansons), „pret”  nav,  „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 3.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt nekustamajam īpašumam „Mežāres”, kadastra Nr. ____________,  zemes 

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

2. Piešķirt zemesgabalam „Nr.1” – ____________ha platībā, adresi „Asūnes”, Mārupes novads. 

3. Zemesgabalam „Nr.1”    - ____________ha platībā, noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, 

uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

4. Piešķirt zemesgabalam „Nr.2” – ____________ha platībā, adresi „Baldiņi”, Mārupes novads. 

5. Zemesgabalam „Nr.2”  - ____________ha platībā, noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 



6. Piešķirt zemesgabalam „Nr.4” – ____________ha platībā, nosaukumu Skuju iela, Mārupes 

novads. 

7. Zemesgabalam „Nr.4”  - ____________ha platībā, noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme 

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

8. Paliekošajam zemesgabalam „Nr.3”– ____________ha platībā un t.sk. ēkām, atstāt spēkā 

esošo adresi „Mežāres”, Mārupes novads. 

9. Zemesgabalam „Nr.3”  - ____________ ha platībā, atstāt spēkā esošos zemes lietošanas 

mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

10. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

3.2 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu  

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar 15  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, 

M. Bauda, A. Kirillovs, A. Mihailovs, N. Orleāns, A.Puide, R.Freibergs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, 

G.Vācietis, E.Jansons), „pret”  nav,  „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 3.2 saskaņā ar pielikumu: 

 1. Apstiprināt nekustamajam īpašumam Lielā iela ____________, kadastra Nr. ____________,  

zemes ierīcības projektu kā galīgo (projektēto zemesgabalu platība var mainīties pēc zemes iemērīšanas 

dabā). 

2. Piešķirt zemesgabalam „Nr.1” – ____________ha platībā, nosaukumu „Sēļu dīķis”, Mārupe, 

Mārupes novads. 

3. Zemesgabalam „Nr.1”  - ____________ha platībā, noteikt zemes lietošanas mērķi – Fizisko 

un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdeņu teritorija (kods 0302). 

4. Paliekošajam zemesgabalam „Nr.2” – ____________ha platībā un t. sk. ēkām, atstāt spēkā 

esošo adresi Lielā iela 124, Mārupe, Mārupes novads. 

5. Zemesgabalam „Nr.2”  - ____________ha platībā, noteikt zemes lietošanas mērķi – 

individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). 

6. Piešķirt zemesgabalam „Nr.3” – ____________ha platībā, nosaukumu Lielā iela, Mārupe, 

Mārupes novads. 

7. Zemesgabalam „Nr.3”  - ____________ha platībā, noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme 

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

8. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

3.3 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu  

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar 15  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, 

M. Bauda, A. Kirillovs, A. Mihailovs, N. Orleāns, A.Puide, R.Freibergs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, 

G.Vācietis, E.Jansons), „pret”  nav,  „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 3.3 saskaņā ar pielikumu: 



1. Apstiprināt nekustamajam īpašumam „Gaiļi____________”, kadastra Nr. ____________,  

zemes ierīcības projektu kā galīgo (projektēto zemesgabalu platība var mainīties pēc zemes iemērīšanas 

dabā). 

2. Piešķirt zemesgabalam „Nr.2” – ____________ha platībā, nosaukumu „Zvaigznāji”, Vētras,  

Mārupes novads. 

3. Zemesgabalam „Nr.2”  - ____________ha platībā, noteikt zemes lietošanas mērķi – neapgūta 

individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). 

4. Paliekošajam zemesgabalam „Nr.1” – ____________ha platībā, atstāt spēkā esošo 

nosaukumu „Gaiļi____________”, Mārupes novads. 

5. Zemesgabalam „Nr.1”  - ____________ha platībā, atstāt spēkā esošo zemes lietošanas mērķi 

– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

6. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

3.4 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu  

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar 15  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, 

M. Bauda, A. Kirillovs, A. Mihailovs, N. Orleāns, A.Puide, R.Freibergs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, 

G.Vācietis, E.Jansons), „pret”  nav,  „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 3.4 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt nekustamajam īpašumam Mežvidu 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 Mežvidu iela 

____________, Skulte, Mārupes novads. 

3. Zemesgabalam „Nr.2”  - ____________ha platībā, noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz 

kuras saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

4. Paliekošajam zemesgabalam „Nr.1” – ____________ ha platībā,  atstāt spēkā esošo adresi 

Mežvidu iela ____________, Skulte, Mārupes novads. 

5. Zemesgabalam „Nr.1”  - ____________ha platībā, atstāt spēkā esošo zemes lietošanas mērķi 

– zeme, uz kuras saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

6. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

3.5 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu  

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar 15  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, 

M. Bauda, A. Kirillovs, A. Mihailovs, N. Orleāns, A.Puide, R.Freibergs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, 

G.Vācietis, E.Jansons), „pret”  nav,  „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 3.5 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt nekustamajam īpašumam „Rožlauki”, kadastra Nr. ____________,  zemes 

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



2. Piešķirt zemesgabalam „Nr.1” – ____________ha platībā, adresi Rožu iela ____________, 

Mārupe, Mārupes novads. 

3. Zemesgabalam „Nr.1”  - ____________ha platībā, noteikt zemes lietošanas mērķi – 

individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). 

4. Piešķirt zemesgabalam „Nr.2” – ____________ha platībā, adresi Rožu iela ____________, 

Mārupe, Mārupes novads. 

5. Zemesgabalam „Nr.2”  - ____________ha platībā, noteikt zemes lietošanas mērķi – 

individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). 

6. Paliekošajam zemesgabalam „Nr.3” – ____________ha platībā un t. sk. ēkai piešķirt adresi 

Rožu iela ____________, Mārupe, Mārupes novads. 

7. Zemesgabalam „Nr.3”  - 0,3700 ha platībā, mainīt zemes lietošanas mērķi uz  individuālo 

dzīvojamo māju apbūvi (kods 0601). 

8. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

4. 

Par zemes vienības daļas pievienošanu nekustamajam īpašumam Kurpnieku iela 

____________, kadastra Nr. 80760031628, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar 14  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, 

M. Bauda, A. Kirillovs, A. Mihailovs, N. Orleāns, A.Puide, R.Freibergs, R.Zeltīts,  G.Vācietis, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 4 saskaņā ar pielikumu: 

1.Apvienot no nekustamā īpašuma „Kurpnieki” atdalīto zeme vienības daļu ____________ha 

platībā ar nekustamo īpašumu Kurpnieku iela ____________, kadastra Nr. ____________, un piešķirt 

adresi Kurpnieku iela ____________, Mārupe, Mārupes novads. 

2. Noteikt zemesgabalam ____________ ha platībā zemes lietošanas mērķi – individuālo 

dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). 

3. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

5. 

Par zemesgabala lietošanas mērķi 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar 15  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, 

M. Bauda, A. Kirillovs, A. Mihailovs, N. Orleāns, A.Puide, R.Freibergs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, 

G.Vācietis, E.Jansons), „pret”  nav,  „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 5 saskaņā ar pielikumu: 

1. Noteikt nekustamā īpašuma „Puriņi”, kadastra Nr. ____________, zemes vienības daļai ar 

kadastra apzīmējumu ____________ – ____________ ha platībā,  zemes lietošanas mērķi – valsts 

aizsardzības nozīmes objektu, drošības, policijas, ugunsdzēsības un glābšanas, robežsardzes un soda 

izciešanas iestāžu apbūve (kods 0906). 

2. Noteikt nekustamā īpašuma „Puriņi”, kadastra Nr. ____________, ____________zemes 

vienībai ar kadastra apzīmējumu ____________ zemes lietošanas mērķus: 

2.1. ____________ha platībā – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 

(kods 0101); 



2.2. ____________ha patībā  - valsts aizsardzības nozīmes objektu, drošības, policijas, 

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

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

informēt zemes īpašnieku. 

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

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

 

6. 

Par Mārupes novada domes   

 Attīstības nodaļas nolikuma apstiprināšanu  

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar 15  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, 

M. Bauda, A. Kirillovs, A. Mihailovs, N. Orleāns, A.Puide, R.Freibergs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, 

G.Vācietis, E.Jansons), „pret”  nav,  „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 6 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt Mārupes novada domes Attīstības nodaļas nolikumu saskaņā ar pievienoto 

pielikumu Nr. 1. 

2. Atcelt 2013. gada 24. aprīļa Mārupes novada domes lēmumu Nr. 10, Mārupes novada 

domes administrācija Attīstības nodaļas nolikumu. 

 

7. 

Par Mārupes novada Tūrisma konsultatīvās padomes nolikuma apstiprināšanu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

M. Bauda, A. Kirillovs, A. Mihailovs, A.Puide, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis), „pret”  1 (N.Orleāns),  

„atturas”  2 (E.Jansons, R.Freibergs), Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 7 saskaņā ar pielikumu: 

Apstiprināt Mārupes novada Tūrisma konsultatīvās padomes nolikumu saskaņā ar 

pielikumu Nr. 1. 
8. 

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

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

attīstības stratēģiju" ietvaros, iesniedzot projekta  

„Lidmašīnu skatu laukuma būvniecība” pieteikumu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar 14  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, 

M. Bauda, A. Kirillovs, A. Mihailovs, A.Puide, R.Freibergs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 8 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piedalīties Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam 19.2 pasākuma „Darbību 

īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" ietvaros, sagatavojot un 

iesniedzot projekta pieteikumu „Lidmašīnu skatu laukuma būvniecība”, tā ietvaros paredzot izbūvēt un 

labiekārtot lidmašīnu skatu laukumu Skultē, Skultes ielā 34. 

2. Projekta īstenošanas laikā no  2017. gada 1. aprīļa – 2017. gada 1. septembrim 

nodrošināt priekšfinansējumu 82 823,29 EUR apmērā, no kuriem pašvaldības līdzfinansējums 69 323,29 

EUR apmērā un pieprasītais publiskais finansējums 13 500,00 EUR apmērā. 

 

 



 

9. 

Par dalību atklātā konkursā Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam 19.2 pasākuma 

„Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros 

projekta „Velo apkopes stendu uzstādīšana” īstenošanai 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

M. Bauda, A. Kirillovs, A. Mihailovs, A.Puide, R.Freibergs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis), „pret”  1 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 9 saskaņā ar pielikumu: 

1. Sagatavot un iesniegt projektu „Velo apkopes stendu uzstādīšana” Lauku attīstības 

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

vietējās attīstības stratēģiju" biedrības „Pierīgas partnerība” izsludinātā atklātā konkursā. 

2. Projekta ietvaros uzstādīt velo apkopes stendus Mārupes pašvaldībai piederošos 

nekustamos īpašumos: 

2.1. Konrādu iela 7 (kadastra Nr. ____________), Mārupe, Mārupes novads; 

2.2. Mazcenu aleja 4 (kadastra Nr. ____________), Jaunmārupe, Mārupes novads; 

2.3. Skultes iela 31 (kadastra Nr. ____________), Skulte, Mārupes novads.  

3. Projekta īstenošanas laikā nodrošināt projekta īstenošanas izmaksas 3956,70 EUR, no 

kurām pieprasītais publiskais finansējums sastāda 90% no attiecināmajām izmaksām, t.i. 3956,70 EUR 

un pašvaldības līdzfinansējums 10 %, kas ir 395,67 EUR. 

 

10. 

Par Mārupes novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam īstenošanas uzraudzības 

pārskata par 2013. - 2015. gada perioda apstiprināšanu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar 15  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, 

M. Bauda, A. Kirillovs, A. Mihailovs, N. Orleāns, A.Puide, R.Freibergs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, 

G.Vācietis, E.Jansons), „pret”  nav,  „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 10 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt Mārupes novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam īstenošanas 

uzraudzības pārskatu par 2013. - 2015. gada periodu.  

2. Publicēt pārskatu „Mārupes novada attīstības programmas 2013.–2019. gadam 

īstenošanas uzraudzības pārskats par 2013.-2015. gada periodu” pašvaldības tīmekļa vietnē 

www.marupe.lv. 

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

īstenošanas uzraudzības pārskata par 2013.-2015. gada perioda apstiprināšanu” pašvaldības tīmekļa 

vietnē  www.marupe.lv un laikrakstā „Mārupes Vēstis”. 

 

11. 

Par Mārupes novada Mārketinga konsultatīvās padomes izveidošanu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

M. Bauda, A. Kirillovs, A. Mihailovs, A.Puide, R.Freibergs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis), „pret”  1 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 11 saskaņā ar pielikumu: 

Uzdot attīstības nodaļas vadītājai organizēt  Mārupes novada Mārketinga konsultatīvās padomes 

nolikuma izstrādi un virzīt apstiprināšanai uz 2016. gada jūnija Mārupes novada domes sēdi.   

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


 

12. 

Par Mārupes novada Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes izveidošanu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar 14  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, 

M. Bauda, A. Kirillovs, A. Mihailovs, A.Puide, R.Freibergs, R.Zeltīts, N.Orleāns, J.Rušenieks, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 12 saskaņā ar pielikumu: 

Uzdot attīstības nodaļas vadītājai organizēt  Mārupes novada Uzņēmējdarbības atbalsta 

konsultatīvās padomes nolikuma izstrādi un virzīt apstiprināšanai uz 2016. gada jūnija Mārupes novada 

domes sēdi.   

13. 

Par Mārupes novada Labiekārtošanas konsultatīvās padomes izveidošanu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

M. Bauda, A. Kirillovs, A. Mihailovs, A.Puide, R.Freibergs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis), „pret”  1 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 13 saskaņā ar pielikumu: 

Uzdot attīstības nodaļas vadītājai organizēt  Mārupes novada Labiekārtošanas konsultatīvās 

padomes nolikuma izstrādi un virzīt apstiprināšanai uz 2016. gada septembra Mārupes novada domes 

sēdi.   

 

No plkst. 15.50   līdz plkst. 15.55 tiek pasludināts  

domes sēdes  pārtraukums. 

 

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

 

14. 

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu biedrībai „Mārupes BMX klubs” 

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe.  

 

Atklāti balsojot ar  15  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, M. 

Bauda, A. Kirillovs, A. Mihailovs, A. Puide, N. Orleāns, R.Freibergs, R.Zeltīts, E.Jansons, J.Rušenieks, 

G.Vācietis), „pret”  nav, „atturas”  nav, Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 14 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt Biedrībai „Mārupes BMX klubs”, ____________,  finanšu līdzekļus EUR 

6000, 00 (seši tūkstoši euro un 00 centi) apmērā riteņbraukšanas sporta veida BMX sacensību 

organizēšanai   Mārupē 2016. gada 6. un 7. augustā. 

2. Izdevumus deleģēšanas līgumā paredzēto funkciju izpildei paredzēt ko Mārupes novada 

Sporta centra budžeta.   

3.  Piešķirtos finansu līdzekļus pārskaitīt uz Biedrības   „Mārupes BMX klubs”, 

____________ bankas  kontu: A/S „Swedbank”, Kods: ____________, ne ātrāk kā pēc 2016.  gada 

1. jūnija, t.i. pēc deleģēšanas līguma stāšanās spēkā.  

 

15.1 

Par finansiālu atbalstu sportistam  R.M.   

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe.  

 



Atklāti balsojot ar  15  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, M. 

Bauda, A. Kirillovs, A. Mihailovs, A. Puide, N. Orleāns, R.Freibergs, R.Zeltīts, E.Jansons, J.Rušenieks, 

G.Vācietis), „pret”  nav, „atturas”  nav, Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 15.1 saskaņā ar pielikumu: 

 1. Piešķirt R.M., personas kods ____________, finansiālu atbalstu 470,50 EUR apmērā dalībai 

starptautiskajā hokeja turnīrā „CCM World Invitational”  Ķīnas pilsētā Pekinā no 2016. gada 31. jūlija 

līdz 8. augustam hokeja izlases komandas „Pārdaugava 07” sastāvā. 

2. Izdevumus segt no sportam paredzētā budžeta. 

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

R.M., personas kods ____________, likumisko pārstāvi (tēvu) A.M., personas kods ____________, un 

SIA „Pegasus International”, ____________. 

4. Finansējumu pārskaitīt SIA „Pegasus International”, ____________, pēc administratīvā 

līguma parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas. 

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

rajona tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

15.2 

Par finansiālu atbalstu sportistam D.P.   

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe.  

 

Atklāti balsojot ar  15  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, M. 

Bauda, A. Kirillovs, A. Mihailovs, A. Puide, N. Orleāns, R.Freibergs, R.Zeltīts, E.Jansons, J.Rušenieks, 

G.Vācietis), „pret”  nav, „atturas”  nav, Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 15.2 saskaņā ar pielikumu: 

 1. Piešķirt D.P., personas kods ____________, finansiālu atbalstu 470,50 EUR apmērā dalībai 

starptautiskajā hokeja turnīrā „CCM World Invitational” Ķīnas pilsētā Pekinā no 2016. gada 31. jūlija 

līdz 8. augustam hokeja izlases komandas „Pārdaugava 07” sastāvā. 

2. Izdevumus segt no sportam paredzētā budžeta. 

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

D.P., personas kods ____________, likumisko pārstāvi (māti) E.P., personas kods ____________, un 

SIA „Pegasus International”, ____________. 

4. Finansējumu pārskaitīt SIA „Pegasus International”, ____________, pēc administratīvā 

līguma parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas. 

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

rajona tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

15.3 

Par finansiālu atbalstu sportistam E.R. 

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe.  

 

Atklāti balsojot ar  15  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, M. 

Bauda, A. Kirillovs, A. Mihailovs, A. Puide, N. Orleāns, R.Freibergs, R.Zeltīts, E.Jansons, J.Rušenieks, 

G.Vācietis), „pret”  nav, „atturas”  nav, Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 15.3 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt E.R., personas kods ____________, finansiālu atbalstu 720,00 EUR apmērā, lai 

daļēji segtu izdevumus, kas saistīti ar sportista dalību BMX sacensībās 2016. gadā, saskaņā ar piestādīto 

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

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

ne vairāk kā 50% apmērā. 

2. Izdevumus segt no sportam paredzētā budžeta. 

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

E.R., personas kods ____________, un biedrību „Mārupes BMX klubs”, ____________. 



4. Finansējumu pārskaitīt biedrībai „Mārupes BMX klubs”, ____________, pēc administratīvā 

līguma parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas. 

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

rajona tiesā (Baldones ielā 1a, Rīgā). 

 

15.4 

Par finansiālu atbalstu sportistam E.R. 

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe.  

 

Atklāti balsojot ar  15  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, M. 

Bauda, A. Kirillovs, A. Mihailovs, A. Puide, N. Orleāns, R.Freibergs, R.Zeltīts, E.Jansons, J.Rušenieks, 

G.Vācietis), „pret”  nav, „atturas”  nav, Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 15.4 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt E.R., personas kods ____________, finansiālu atbalstu 360,00 EUR apmērā, lai 

daļēji segtu izdevumus, kas saistīti ar sportista dalību BMX sacensībās 2016. gadā, saskaņā ar piestādīto 

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

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

ne vairāk kā 50% apmērā. 

2. Izdevumus segt no sportam paredzētā budžeta. 

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

E.R., personas kods ____________, likumisko pārstāvi (māti) I.R., personas kods ____________, un 

biedrību „Mārupes BMX klubs”, ____________. 

4. Finansējumu pārskaitīt biedrībai „Mārupes BMX klubs”, ____________, pēc administratīvā 

līguma parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas. 

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

rajona tiesā (Baldones ielā 1a, Rīgā). 

 

15.5 

Par finansiālu atbalstu sportistam K.Z.   

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe.  

 

Atklāti balsojot ar  15  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, M. 

Bauda, A. Kirillovs, A. Mihailovs, A. Puide, N. Orleāns, R.Freibergs, R.Zeltīts, E.Jansons, J.Rušenieks, 

G.Vācietis), „pret”  nav, „atturas”  nav, Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 15.5 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt K.Z., personas kods ____________, finansiālu atbalstu 720,00 EUR apmērā, lai 

daļēji segtu izdevumus, kas saistīti ar sportista dalību treniņnometnē Flattach, Austrijā no 2016. gada  

1. maija - 2016. gada 10. maijam, saskaņā ar norādīto izdevumu aprēķinu un, paredzot, ka norādītās 

izmaksas, kas saistītas ar dzīvošanas izdevumu segšanu ārpus Latvijas Republikas, no pašvaldības 

piešķirtā atbalsta ir sedzamas ne vairāk kā 50% apmērā. 

2. Izdevumus segt no sportam paredzētā budžeta. 

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

K.Z., personas kods ____________, un biedrību „Latvijas Slēpošanas savienība”, ____________. 

4. Finansējumu pārskaitīt biedrībai „Latvijas Slēpošanas savienība”, ____________, pēc 

administratīvā līguma parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas. 

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

rajona tiesā (Baldones ielā 1a, Rīgā). 

 

15.6 

Par finansiālu atbalstu sportistam D.Z.   

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe.  

 



Atklāti balsojot ar  15  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, M. 

Bauda, A. Kirillovs, A. Mihailovs, A. Puide, N. Orleāns, R.Freibergs, R.Zeltīts, E.Jansons, J.Rušenieks, 

G.Vācietis), „pret”  nav, „atturas”  nav, Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 15.6 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt D.Z., personas kods ____________, finansiālu atbalstu 720,00 EUR apmērā, lai 

daļēji segtu izdevumus, kas saistīti ar sportista dalību treniņnometnē Flattach, Austrijā no 2016. gada  

1. maija - 2016. gada 10. maijam, saskaņā ar norādīto izdevumu aprēķinu un, paredzot, ka norādītās 

izmaksas, kas saistītas ar dzīvošanas izdevumu segšanu ārpus Latvijas Republikas, no pašvaldības 

piešķirtā atbalsta ir sedzamas ne vairāk kā 50% apmērā. 

2. Izdevumus segt no sportam paredzētā budžeta. 

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

D.Z., personas kods ____________, likumisko pārstāvi J.Z., personas kods ____________,  un biedrību 

„Latvijas Slēpošanas savienība”, ____________. 

4. Finansējumu pārskaitīt biedrībai „Latvijas Slēpošanas savienība”, ____________, pēc 

administratīvā līguma parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas. 

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

rajona tiesā (Baldones ielā 1a, Rīgā). 

 

16. 

Par finansiālu atbalstu R.P. 

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe.  

 

Atklāti balsojot ar  15  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, M. 

Bauda, A. Kirillovs, A. Mihailovs, A. Puide, N. Orleāns, R.Freibergs, R.Zeltīts, E.Jansons, J.Rušenieks, 

G.Vācietis), „pret”  nav, „atturas”  nav, Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 16 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt R.P., personas kods ____________, finansiālu atbalstu EUR 273,53, lai segtu 

ceļa izdevumus un daļēji dzīvošanas izdevumus, kas saistīti ar viņa dalību konkursā „XI Mozart 

International Piano Competition” Frascati, Itālijā no 2016. gada 7. maija līdz 8. maijam. 

2. Atteikt piešķirt finansiālu atbalstu R.P. mūzikas pedagoģei Baibai Niedriņai, kas saistīti 

ar R.P. dalību konkursā „XI Mozart International Piano Competition” Frascati, Itālijā no 2016. gada  

7. maija līdz 8. maijam. 

3. Izdevumus segt no kultūrai paredzētā budžeta. 

4. Lēmuma 1. punktā minēto finansējumu pārskaitīt biedrībai „Rīgas rajona Jauniešu 

orķestra atbalsta biedrība”, ____________, pēc attiecīga rēķina saņemšanas. 

5. Biedrībai „Rīgas rajona Jauniešu orķestra atbalsta biedrība”, ____________, nodrošināt 

saņemtā finansiālā atbalsta izlietojumu atbilstoši piešķiršanas mērķim, ne vēlāk kā viena mēneša laikā 

pēc pasākuma norises, iesniedzot Mārupes novada domei atskaiti par līdzekļu izlietošanu. Finansiālo 

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

nekavējoties ieskaitīt Mārupes novada pašvaldības gadījumā budžetā. 

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

rajona tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

17. 

Par grozījumiem Mārupes novada domes 2009. gada 22. decembra saistošajos noteikumos  

Nr. 23/2009 „Par pabalstu jaundzimušo aprūpei” 

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe.  

 

Atklāti balsojot ar  15  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, M. 

Bauda, A. Kirillovs, A. Mihailovs, A. Puide, N. Orleāns, R.Freibergs, R.Zeltīts, E.Jansons, J.Rušenieks, 

G.Vācietis), „pret”  nav, „atturas”  nav, Mārupes novada dome nolemj: 

 



Pieņemt lēmumu Nr. 17 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt iesniegto saistošo noteikumu projektu Nr. 6/2016  „Grozījumi Mārupes novada 

domes 2009. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 23/2009 „Par pabalstu jaundzimušo 

aprūpei”” saskaņā ar Pielikumu. 

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

veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.  

3. Saistošos noteikumus publicēt  pašvaldības  bezmaksas informatīvajā izdevumā  „Mārupes 

vēstis”. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā  pēc to publicēšanas.  

 

18. 

Par grozījumiem Mārupes novada domes 2015. gada 30. septembra saistošajos noteikumos  

Nr. 18/2015 „Par pašvaldības palīdzību bāreņiem  un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, 

kuri ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem   pēc 

pilngadības sasniegšanas”” 

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe.  

 

Atklāti balsojot ar  15  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, M. 

Bauda, A. Kirillovs, A. Mihailovs, A. Puide, N. Orleāns, R.Freibergs, R.Zeltīts, E.Jansons, J.Rušenieks, 

G.Vācietis), „pret”  nav, „atturas”  nav, Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 18 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt iesniegto saistošo noteikumu projektu Nr.  7/2016 „Grozījumi Mārupes novada 

domes 2015. gada 30. septembra saistošajos noteikumos Nr. 18/2015 „Par pašvaldības palīdzību 

bāreņiem  un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kuri ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī bāreņiem un 

bez vecāku gādības palikušajiem bērniem   pēc pilngadības sasniegšanas”” saskaņā ar Pielikumu. 

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

veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.  

3. Saistošos noteikumus publicēt  pašvaldības  bezmaksas informatīvajā izdevumā  „Mārupes 

vēstis”. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā  pēc to publicēšanas.  

 

19. 

Par grozījumiem Mārupes novada domes 2009. gada 22. decembra saistošajos noteikumos  

Nr. 24/2009 „Par pabalstu transporta pakalpojumiem” 

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe.  

 

Atklāti balsojot ar  15  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, M. 

Bauda, A. Kirillovs, A. Mihailovs, A. Puide, N. Orleāns, R.Freibergs, R.Zeltīts, E.Jansons, J.Rušenieks, 

G.Vācietis), „pret”  nav, „atturas”  nav, Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 19 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt iesniegto saistošo noteikumu projektu Nr. 8/2016 „Grozījumi Mārupes novada 

domes 2009. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 24/2009 „Par pabalstu transporta 

pakalpojumiem”” saskaņā ar Pielikumu. 

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

veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.  

3. Saistošos noteikumus publicēt  pašvaldības  bezmaksas informatīvajā izdevumā  „Mārupes 

vēstis”. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā  pēc to publicēšanas.  

4. Lēmums sēdes protokola pielikumā uz vienas lpp (pielikums Nr. 19). 

 

20. 

Par saistošo noteikumu Nr. 9/2016  

„Par pabalstiem veselīga dzīvesveida profilakses pasākumu veikšanai” apstiprināšanu 

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe.  

 



Atklāti balsojot ar  15  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, M. 

Bauda, A. Kirillovs, A. Mihailovs, A. Puide, N. Orleāns, R.Freibergs, R.Zeltīts, E.Jansons, J.Rušenieks, 

G.Vācietis), „pret”  nav, „atturas”  nav, Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 20 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt iesniegto saistošo noteikumu projektu Nr. 9/2016 „Par pabalstiem veselīga 

dzīvesveida profilakses pasākumu veikšanai” saskaņā ar Pielikumu. 

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

veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.  

3. Saistošos noteikumus publicēt  pašvaldības  bezmaksas informatīvajā izdevumā  „Mārupes 

vēstis”. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā  pēc to publicēšanas.  

 

21. 

Par grozījumiem Mārupes novada Bāriņtiesas nolikumā 

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe.  

 

Atklāti balsojot ar  15  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, M. 

Bauda, A. Kirillovs, A. Mihailovs, A. Puide, N. Orleāns, R.Freibergs, R.Zeltīts, E.Jansons, J.Rušenieks, 

G.Vācietis), „pret”  nav, „atturas”  nav, Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 21 saskaņā ar pielikumu: 

Grozīt Mārupes novada Bāriņtiesas nolikuma 2.1 punktu un izteikt to šādā redakcijā: 

„2.1 Bāriņtiesas sastāvā ir bāriņtiesas priekšsēdētājs, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks un 4 

(četri) bāriņtiesas locekļi”. 

 

22. 

Par jaunas amata vietas izveidošanu Mārupes novada Bāriņtiesā 

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe.  

 

Atklāti balsojot ar  15  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, M. 

Bauda, A. Kirillovs, A. Mihailovs, A. Puide, N. Orleāns, R.Freibergs, R.Zeltīts, E.Jansons, J.Rušenieks, 

G.Vācietis), „pret”  nav, „atturas”  nav, Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 22 saskaņā ar pielikumu: 

Ar 2016. gada 1. maiju Mārupes novada bāriņtiesā izveidot jaunu amata vietu bāriņtiesas 

loceklis (profesijas kods 3412 06), 45. saime II līmenis, 9. mēnešalgu grupa. 

 

23. 

Par Mārupes novada Bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu  

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe.  

 

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

Bauda, A. Kirillovs, A. Mihailovs, A. Puide, N. Orleāns, R.Freibergs, R.Zeltīts, G.Vācietis),  

(J.Rušenieks kā ieinteresētā persona, pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 37. panta 11. punktu, 

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

dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 23 saskaņā ar pielikumu: 

Ievēlēt  Agnesi Lausku, personas kods ____________, par Mārupes novada bāriņtiesas locekli 

(45. saime II līmenis, 9. mēnešalgu grupa) uz 5 (pieciem) gadiem, t.i.,    no 2016. gada 1. maija līdz 

2021. gada 30. aprīlim. 

 

 

 



24. 

Par nosaukuma piešķiršanu Mārupes novada pašvaldības 

 pirmsskolas izglītības iestādei Rožu ielā 35  

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe.  

 

Atklāti balsojot ar  15  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, M. 

Bauda, A. Kirillovs, A. Mihailovs, A. Puide, N. Orleāns, R.Freibergs, R.Zeltīts, E.Jansons, J.Rušenieks, 

G.Vācietis), „pret”  nav, „atturas”  nav, Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 24 saskaņā ar pielikumu: 

Piešķirt Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādei Rožu ielā 35 nosaukumu 

„Pirmsskolas izglītības iestāde „Mārzemīte””.  

 

25. 

Par Mārupes novada pašvaldības  pirmsskolas izglītības iestādes  „Mārzemīte” 

nolikuma apstiprināšanu 

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe.  

 

Atklāti balsojot ar  14  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, M. 

Bauda, A. Kirillovs, A. Mihailovs, A. Puide, N. Orleāns, R.Freibergs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 25 saskaņā ar pielikumu: 

Apstiprināt Mārupes novada pirmsskolas izglītības iestādes „Mārzemīte” nolikumu saskaņā ar 

Pielikumu Nr. 1. 

 

26. 

Par amata vietas izveidošanu pirmsskolas izglītības iestādē „Lienīte” 

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe.  

 

Atklāti balsojot ar  15  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, M. 

Bauda, A. Kirillovs, A. Mihailovs, A. Puide, N. Orleāns, R.Freibergs, R.Zeltīts, E.Jansons, J.Rušenieks, 

G.Vācietis), „pret”  nav, „atturas”  nav, Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 26 saskaņā ar pielikumu: 

Ar 2016. gada 1. maiju pirmsskolas izglītības iestādē „Lienīte” izveidot vienu amata vietu 

vadītāja vietnieks saimnieciskajā darbā (klasifikatora kods 1345 04), 3. saime  IIB līmenis,  

8. mēnešalgu grupa, normālais nedēļas darba laiks - 40 stundas. 

 

27. 

Par Mārupes novada Izglītības konsultatīvās padomes nolikuma apstiprināšanu 

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe.  

 

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

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

„atturas”  2 (N.Orleāns, E.Jansons), Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 27 saskaņā ar pielikumu: 

Apstiprināt Mārupes novada Izglītības konsultatīvās padomes izstrādāto nolikumu saskaņā ar 

pielikumu Nr.1. 

 

28. 

Par Mārupes novada Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes nolikuma apstiprināšanu 

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe.  



Atklāti balsojot ar  15  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, M. 

Bauda, A. Kirillovs, A. Mihailovs, A. Puide, N. Orleāns, R.Freibergs, R.Zeltīts, E.Jansons, J.Rušenieks, 

G.Vācietis), „pret”  nav, „atturas”  nav, Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 28 saskaņā ar pielikumu: 

Apstiprināt Mārupes novada Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes izstrādāto 

nolikumu saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

 

29. 

Par Mārupes novada Kultūrvides konsultatīvās padomes izveidošanu 

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe.  

 

Atklāti balsojot ar  14  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, M. 

Bauda, A. Kirillovs, A. Mihailovs, A. Puide, R.Freibergs, R.Zeltīts, E.Jansons, J.Rušenieks, G.Vācietis), 

„pret”  nav, „atturas”  1 (N.Orleāns), Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 29 saskaņā ar pielikumu: 

Uzdot attīstības nodaļas vadītājai organizēt  Mārupes novada Kultūrvides konsultatīvās 

padomes nolikuma izstrādi un virzīt apstiprināšanai uz 2016. gada decembra Mārupes novada domes 

sēdi.   

 

30. 

Par Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam 

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe.  

 

Atklāti balsojot ar  15  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, M. 

Bauda, A. Kirillovs, A. Mihailovs, A. Puide, N. Orleāns, R.Freibergs, R.Zeltīts, E.Jansons, J.Rušenieks, 

G.Vācietis), „pret”  nav, „atturas”  nav, Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 30 saskaņā ar pielikumu: 

 1. Atbalstīt ar līdzfinansējumu  EUR 188,00 apmērā mēnesī bērna vecāku vai aizbildni, kurš 

saņem privāto bērnu uzraudzības pakalpojumu, par bērnu vecumā no pusotra gada vecuma līdz brīdim, 

kad tiek uzsākta obligātā bērna sagatavošana pamatizglītības apguve, saskaņā ar pašvaldības 

saistošajiem noteikumiem par Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas 

funkcijas īstenošanas kārtību. 

2. Līdzfinansējums tiek piešķirts uz trīspusēja līguma pamata. 

3. Līdzfinansējums ir piemērojams no 2016. gada 1. jūnija līdz turpmākam Mārupes novada 

domes lēmumam.  

4. Izglītības dienestam sadarbībā ar Finanšu un grāmatvedības nodaļu veikt grozījumus 

pašvaldības budžetā. 

 

31. 

Par Mārupes vidusskolas pamatizglītības programmu saskaņošanu 

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe.  

 

Atklāti balsojot ar  15  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, M. 

Bauda, A. Kirillovs, A. Mihailovs, A. Puide, N. Orleāns, R.Freibergs, R.Zeltīts, E.Jansons, J.Rušenieks, 

G.Vācietis), „pret”  nav,  „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 31 saskaņā ar pielikumu: 

1. Saskaņot: 

1.1. Pamatizglītības programmas (kods – 21011111), 

1.2. Pamatizglītības otrā posma (7. - 9. klase) humanitārā un sociālā virziena programmas 

(kods – 23012111), 



1.3. Pamatizglītības otrā posma (7. - 9. klase) matemātikas, dabaszinības un tehnikas 

virziena programmas (kods – 23013111) īstenošanu Mārupes vidusskolā. 

 

32. 

Par Mārupes novada Sporta centra  iestāšanos biedrībā „Latvijas Basketbola savienība” 

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe.  

 

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

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

„atturas”  2 (N. Orleāns, R.Freibergs), Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 32 saskaņā ar pielikumu: 

1. Atbalstīt Mārupes novada Sporta centra  iestāšanos  biedrībā „Latvijas Basketbola savienība”. 

2. Deleģēt Mārupes novada Sporta centra vadītāju pārstāvēt Mārupes novada Sporta 

centru  biedrībā „Latvijas Basketbola savienība”. 

 

33. 

Par bērnu  un jauniešu nometņu organizēšanu Mārupes novadā 2016. gadā  

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe.  

 

Atklāti balsojot ar  14  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, M. 

Bauda, A. Kirillovs, A. Mihailovs, A. Puide, N. Orleāns, R.Freibergs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 33 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „KASKAD -4”, ____________, tiesības 

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

Skultes ielā 25, Skultē, no 2016. gada 6. jūnija - 2016. gada 17. jūnijam. 

2. Piešķirt Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „KASKAD -4”, ____________,  

pašvaldības līdzfinansējumu nometnes organizēšanai 1960,00 EUR apmērā. 

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

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

4. Noteikt Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „KASKAD -4”, ____________, nomas 

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

no 2016. gada 6. jūnija līdz  2016. gada 17. jūnijam  saskaņā ar Mārupes novada domes 2014. gada 30. 

aprīļa lēmuma Nr. 29, protokols Nr. 9, 14. punktā noteikto nomas maksu izglītības pasākumu 

organizēšanai ārpus mācību procesa. 

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

ierobežotu atbildību „KASKAD -4”, ____________, jāslēdz nomas līgums ar Mārupes novada 

pašvaldību vispārējā kārtībā. 

6. Piešķir biedrībai „PRAST”, ____________, tiesības organizēt bērnu  un jauniešu 

nometni „Es pētnieks” Jaunmārupes pamatskolā, Mazcenu alejā 4a, Jaunmārupē,  rīkošanai  no  

2016. gada 6. jūnija līdz  2016. gada 17. jūnijam. 

7. Piešķirt biedrībai „PRAST”, ____________, pašvaldības līdzfinansējumu nometnes 

organizēšanai 3915,46 EUR apmērā. 

8. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt ar biedrību „PRAST”,  

____________, administratīvo līgumu saskaņā ar Pielikumu Nr. 3. 

9. Noteikt biedrībai „PRAST”, ____________, nomas maksu par Jaunmārupes 

pamatskolas telpu izmantošanu nometnes „Es pētnieks” rīkošanai  no 2016. gada 6. jūnija līdz   

2016. gada 17. jūnijam saskaņā ar Mārupes novada domes 2014. gada 30. aprīļa lēmuma Nr. 29, 

protokols Nr.9, 14. punktā noteikto nomas maksu izglītības pasākumu organizēšanai ārpus mācību 

procesa. 

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

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



11. Piešķirt pieaugošo izglītības iestādei „DZM”, ____________, tiesības organizēt bērnu 

un jauniešu  nometni „Esi Pētnieks!” Mārupes vidusskolā, Kantora ielā 97, Mārupē,  no rīkošanai  no 

2016. gada 8. augusta līdz  2016. gada 19. augustam. 

12.  Piešķirt pieaugošo izglītības iestādei „DZM”, ____________, pašvaldības 

līdzfinansējumu nometnes organizēšanai 3920,00 EUR apmērā. 

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

„DZM”, 

reģ. Nr. 3380802040, administratīvo līgumu saskaņā ar Pielikumu Nr. 3. 

14. Noteikt pieaugošo izglītības iestādei „DZM”, ____________, nomas maksu par 

Mārupes vidusskolas telpu izmantošanu nometnes „Esi Pētnieks!” rīkošanai no 2016. gada 8. augusta 

līdz  2016. gada 19. augustam  saskaņā ar Mārupes novada domes 2014. gada 30. aprīļa lēmuma Nr. 29, 

protokols Nr. 9, 14. punktā noteikto nomas maksu izglītības pasākumu organizēšanai ārpus mācību 

procesa. 

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

„DZM”, ____________, jāslēdz nomas līgums ar Mārupes novada pašvaldību vispārējā kārtībā. 

16. Piešķirt Mārupes vidusskolas izglītības un atbalsta biedrībai, ____________, tiesības 

organizēt bērnu  un jauniešu nometni „Sajūtu jampadracis” Mārupes vidusskolas telpās,  Kantora ielā 

97, Mārupē,  no 2016. gada 6. jūnija līdz  2016. gada 17. jūnijam. 

17. Piešķirt Mārupes vidusskolas izglītības un atbalsta biedrībai, ____________, 

pašvaldības līdzfinansējumu nometnes organizēšanai 4620,00 EUR apmērā. 

18. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt ar Mārupes vidusskolas izglītības 

un atbalsta biedrību, ____________, administratīvo līgumu saskaņā ar Pielikumu Nr.3. 

19. Noteikt Mārupes vidusskolas izglītības un atbalsta biedrībai, ____________, nomas 

maksu par Mārupes vidusskolas telpu izmantošanu nometnes „Sajūtu jampadracis” rīkošanai no 2016. 

gada 6. jūnija līdz  2016. gada 17. jūnijam  saskaņā ar Mārupes novada domes 2014. gada 30. aprīļa 

lēmuma Nr. 29, protokols Nr. 9, 14. punktā noteikto nomas maksu izglītības pasākumu organizēšanai 

ārpus mācību procesa. 

20. Noteikt, ka par Mārupes vidusskolas telpu izmantošanu Mārupes vidusskolas izglītības 

un atbalsta biedrībai, ____________, jāslēdz nomas līgums ar Mārupes novada pašvaldību vispārējā 

kārtībā. 

21. Piešķirt biedrībai „Latvijas Veselības un sporta asociācija”, ____________, tiesības 

organizēt bērnu un jauniešu nometni „Tīraines pienenes” Latvijas Veselības un sporta asociācijas telpās 

Pakalniņu ielā 4, Tīrainē, Mārupes novadā,  no 2016. gada 6. jūnija līdz  2016. gada 17. jūnijam. 

22. Piešķirt biedrībai „Latvijas Veselības un sporta asociācija”, ____________, pašvaldības 

līdzfinansējumu nometnes organizēšanai 1400,00 EUR apmērā. 

23. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt ar biedrību „Latvijas Veselības un 

sporta asociācija”, ____________, administratīvo līgumu saskaņā ar Pielikumu Nr. 3. 

24. Piešķirt nodibinājumam „Kustību lauks”, ____________, tiesības organizēt bērnu un 

jauniešu  nometni „Dienas sporta un atpūtas nometne” Mārupes vidusskolā, Kantora ielā 97, Mārupē,   

no 2016. gada 6. jūnija līdz  2016. gada 17. jūnijam. 

25. Piešķirt nodibinājumam „Kustību lauks”, ____________, pašvaldības līdzfinansējumu 

nometnes organizēšanai 2100,00 EUR apmērā. 

26. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt ar nodibinājumu „Kustību lauks”, 

____________, administratīvo līgumu saskaņā ar Pielikumu Nr. 3. 

27. Noteikt nodibinājumam „Kustību lauks”, ____________,  nomas maksu par Mārupes 

vidusskolas telpu izmantošanu nometnes „Dienas sporta un atpūtas nometne” rīkošanai no 2016. gada  

6. jūnija līdz  2016. gada 17. jūnijam saskaņā ar Mārupes novada domes 2014. gada 30. aprīļa lēmuma 

Nr. 29, protokols Nr. 9, 14. punktā noteikto nomas maksu izglītības pasākumu organizēšanai ārpus 

mācību procesa. 

28. Noteikt, ka par Mārupes vidusskolas telpu izmantošanu nodibinājumam „Kustību 

lauks”, ____________, jāslēdz nomas līgums ar Mārupes novada pašvaldību vispārējā kārtībā. 

29. Piešķirt biedrībai „Ievas radošā darbnīca”, ____________, tiesības organizēt bērnu un 

jauniešu  nometni „Konfu Panda Tīrainē”, Tīrainē,  no 2016. gada 27. jūnija līdz  2016. gada 3. jūlijam. 

30. Piešķirt biedrībai „Ievas radošā darbnīca”, ____________, pašvaldības līdzfinansējumu 

nometnes organizēšanai 2352,00 EUR apmērā. 



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

darbnīca”, ____________, administratīvo līgumu saskaņā ar Pielikumu Nr. 3. 

32. Piešķirt biedrībai „Mārupes radošā laboratorija”, ____________, tiesības organizēt 

bērnu un jauniešu  nometni „Vasaras krāsu spēles Mārupē”, Jaunmārupē, no 2016. gada 18. jūlija  – 

2016. gada 24. jūlijam. 

33. Piešķirt biedrībai „Mārupes radošā laboratorija”, ____________, pašvaldības 

līdzfinansējumu nometnes organizēšanai 2352,00 EUR apmērā. 

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

laboratorija”, ____________, administratīvo līgumu saskaņā ar Pielikumu Nr. 3. 

 

34. 

Par finansiālo atbalstu jauktajam korim „Sonante” 

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe.  

 

Atklāti balsojot ar  14  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, M. 

Bauda, A. Kirillovs, A. Mihailovs, A. Puide, N. Orleāns, R.Freibergs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 34 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt jauktajam korim „Sonante” finansiālu atbalstu 11525,22 EUR apmērā, lai segtu 

izdevumus, kas saistīti ar kolektīva dalību Folkloras festivālā „Alegria”, Spānijā, no 2016. gada 26. 

jūnija līdz 3. jūlijam. saskaņā ar izdevumu aprēķinu tāmi. 

2. Izdevumus segt no kultūrai paredzētā budžeta. 

3. Minēto finansējumu pārskaitīt  biedrībai „Sonante 2”, ____________, pēc attiecīgā 

rēķina saņemšanas. 

4. Biedrībai „Sonante 2”, ____________, nodrošināt saņemtā finansiālā atbalsta 

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

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

un/vai nepienācīgās izlietošanas (neatbilstoši piešķiršanas mērķim) gadījumā nekavējoties ieskaitīt 

Mārupes novada pašvaldības gadījumā budžetā. 

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

rajona tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

35. 

Par finansiālo atbalstu Mārupes Mūzikas un mākslas skolas pūtēju orķestrim 

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe.  

 

Atklāti balsojot ar  14  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, M. 

Bauda, A. Kirillovs, A. Mihailovs, A. Puide, N. Orleāns, R.Freibergs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 35 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt Mārupes Mūzikas un mākslas skolas pūtēju orķestrim finansiālu atbalstu 2763,80 

EUR apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar kolektīva dalību Eiropas Mūzikas skolu festivālā 

EMUSIK DONOSTIA/SAN SEBASTIAN 2016, kas notiks  no 2016. gada 5. maija līdz 8. maijam 

Spānijas pilsētā Sansebastjanā, saskaņā ar izdevumu aprēķinu tāmi. 

2. Izdevumus segt no kultūrai paredzētā budžeta. 

3. Lēmuma 1. punktā minēto finansējumu pārskaitīt biedrībai „Rīgas rajona Jauniešu orķestra 

atbalsta biedrība”, ____________, pēc attiecīga rēķina saņemšanas. 

3. Biedrībai „Rīgas rajona Jauniešu orķestra atbalsta biedrība”, ____________, nodrošināt 

saņemtā finansiālā atbalsta izlietojumu atbilstoši piešķiršanas mērķim, ne vēlāk kā viena mēneša laikā 

pēc pasākuma norises, iesniedzot Mārupes novada domei atskaiti par līdzekļu izlietošanu. Finansiālo 

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

nekavējoties ieskaitīt Mārupes novada pašvaldības gadījumā budžetā. 



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

rajona tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

36. 

Par nolikuma „Tiesību piešķiršanas kārtība 

bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai Mārupes novadā 2016. gadā” apstiprināšanu 

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe.  

Debates par šo jautājumu tiek pārtrauktas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar  15  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, 

M. Bauda, A. Kirillovs, A. Mihailovs,  E.Jansons, A. Puide, N. Orleāns, R.Freibergs, R.Zeltīts, 

J.Rušenieks, G.Vācietis), „pret”   nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 36 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt Nolikumu „Tiesību piešķiršanas kārtība bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai 

Mārupes novadā 2016. gadā” saskaņā ar Pielikumu Nr. 1. 

2. Uzdot Mārupes novada Domes izpilddirektoram rīkot konkursu par tiesībām organizēt bērnu 

un jauniešu nometnes 2016. gadā.  

 

No plkst. 17.00  līdz plkst. 17.05   

tiek pasludināts  domes sēdes  pārtraukums. 

 

Finanšu komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

 

37. 

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

Nr. 28/2015 „NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA ATVIEGLOJUMU PIEŠĶIRŠANAS 

KĀRTĪBA MĀRUPĒ” 

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M.Bojārs/juriste S.Maščinska. 

 

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

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

R.Freibergs  no sēdes telpas uz brīdi izgājuši, balsojumā  par šo lēmumu nepiedalās),  „pret”  nav, 

„atturas”  nav, Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 37 saskaņā ar pielikumu: 

1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 10/2016 „Grozījumi Mārupes novada domes 2014.gada  

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

ATVIEGLOJUMU PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA MĀRUPĒ” saskaņā ar Pielikumu. 

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

veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

3. Saistošos noteikumus publicēt  pašvaldības  bezmaksas informatīvajā izdevumā  „Mārupes 

vēstis”.  

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2016. gada 1. jūliju.   

 

38. 

Par Mārupes novada domes Juridiskās nodaļas izveidošanu un tās nolikuma apstiprināšanu  

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M.Bojārs . 

 

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

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

R.Freibergs  no sēdes telpas uz brīdi izgājuši, balsojumā  par šo lēmumu nepiedalās),  „pret”  nav, 

„atturas”  nav, Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 38 saskaņā ar pielikumu: 



1. Izveidot jaunu struktūrvienību – Mārupes novada domes Juridiskā nodaļa un iekļaut to 

pašvaldības administrācijas sastāvā. 

2. Apstiprināt Mārupes novada domes Juridiskās nodaļas nolikumu saskaņā ar Pielikumu  

Nr. 1. 

 

39. 

Par Mārupes novada domes  

Iepirkumu nodaļas nolikuma apstiprināšanu 

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  14 balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, M. 

Bauda, A. Kirillovs, A. Mihailovs, A. Puide, N. Orleāns, E.Jansons, G.Vācietis, R.Zeltīts, R.Freibergs),  

„pret”  1 (J.Rušenieks), „atturas”  nav, Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 39 saskaņā ar pielikumu: 

1. Atcelt ar Mārupes novada domes 2015. gada 22. aprīļa sēdē Nr. 5   lēmumu Nr. 18  

apstiprināt  Mārupes novada domes iepirkumu nodaļas nolikumu. 

2. Apstiprināt Mārupes novada domes iepirkumu nodaļas nolikumu saskaņā ar Pielikumu. 

 

40. 

Par Mārupes novada domes  

iepirkumu plānošanas, veikšanas un kontroles noteikumu apstiprināšanu 

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M.Bojārs . 

 

Atklāti balsojot ar  14 balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, M. 

Bauda, A. Kirillovs, A. Mihailovs, A. Puide, N. Orleāns, E.Jansons, G.Vācietis, R.Zeltīts, R.Freibergs),  

„pret”  1 (J.Rušenieks), „atturas”  nav, Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 40 saskaņā ar pielikumu: 

1.Atcelt ar Mārupes novada domes 2015. gada 22. aprīļa sēdes Nr. 5 lēmumu Nr. 20 

apstiprinātos noteikumus par Mārupes novada domes iepirkumu plānošanu, veikšanu un kontroli. 

2.Apstiprināt noteikumus par Mārupes novada domes iepirkumu plānošanu, veikšanu un 

kontroli saskaņā ar Pielikumu. 

 

41. 

Par Mārupes novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas nolikuma apstiprināšanu 

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M.Bojārs . 

 

Atklāti balsojot ar  15  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, M. 

Bauda, A. Kirillovs, A. Mihailovs, A. Puide, N. Orleāns, R.Freibergs, R.Zeltīts, E.Jansons, J.Rušenieks, 

G.Vācietis), „pret”  nav,  „atturas” nav,  Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 41 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt Mārupes novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas nolikumu 

saskaņā ar Pielikumu.  

2. Ar šī lēmuma spēkā stāšanas brīdi atzīt par spēku zaudējušu  Mārupes novada domes 

2012. gada 27. jūnija sēdes Nr. 12 lēmumu Nr. 29 „Par Mārupes novada Finanšu un grāmatvedības 

nodaļas nolikuma apstiprināšanu”. 

 

42. 

Par grozījumiem Mārupes novada pašvaldības  

Administrācijas nolikumā 

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M.Bojārs . 

 



Atklāti balsojot ar  15  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, M. 

Bauda, A. Kirillovs, A. Mihailovs, A. Puide, N. Orleāns, R.Freibergs, R.Zeltīts, E.Jansons, J.Rušenieks, 

G.Vācietis), „pret”  nav,  „atturas” nav,  Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 42 saskaņā ar pielikumu: 

1. Izteikt nolikuma nosaukumu šādā redakcijā: 

Mārupes novada domes administrācijas nolikums. 

 

2. Izteikt nolikuma 1. punktu šādā redakcijā: 

1. Mārupes novada domes administrācija (turpmāk – administrācija) ir Mārupes novada 

domes (turpmāk – dome) dibinātā iestāde, kas nodrošina domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī domes 

darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu. 

 

3. Izteikt nolikuma 5. punktu šādā redakcijā: 

Administrācijas sastāvā ietilpst šādās amata vietās strādājošie darbinieki: sabiedrisko attiecību 

speciālists, personāla lietu pārzinis, darba aizsardzības speciālists, lietvedis, kancelejas pārzinis, 

datorsistēmu un datortīklu administrators. 

 

4. Izteikt nolikuma 6.3 punktu šādā redakcijā: 

6.3. Mārupes novada domes Attīstības nodaļa. 

 

5. Izteikt nolikuma 6.4 punktu šādā redakcijā: 

6.4. Mārupes novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļa. 

 

6. Svītrot  Mārupes novada pašvaldības administrācija nolikuma 6.5 punktu. 

 

7. Izteikt nolikuma 6.6 punktu  šādā redakcijā: 

6.6. Mārupes novada domes Iepirkumu nodaļa. 

 

8. Papildināt Mārupes novada pašvaldības administrācijas nolikumu ar 6.7 punktu, 

izsakot to šādā redakcijā: 

6.7. Mārupes novada Juridiskā nodaļa.  

 

 

43. 

Par Mārupes novada pašvaldības  iestādes  -  Mārupes novada  būvvalde izveidošanu, 

nolikuma apstiprināšanu un iestādes vadītāja iecelšanu amatā  

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M.Bojārs . 

 

Atklāti balsojot ar  15  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, M. 

Bauda, A. Kirillovs, A. Mihailovs, A. Puide, N. Orleāns, R.Freibergs, R.Zeltīts, E.Jansons, J.Rušenieks, 

G.Vācietis), „pret”  nav,  „atturas” nav,  Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 43 saskaņā ar pielikumu: 

1. Ar 2016. gada 1. maiju  likvidēt Mārupes novada domes struktūrvienību – Mārupes novada 

būvvalde. 

2. Ar 2016. gada 1. maiju  izveidot Mārupes novada pašvaldības iestādi – Mārupes novada 

būvvalde un par iestādes vadītāju iecelt Aidu Lismani, personas kods  ____________.  

3. Apstiprināt Mārupes novada būvvaldes  nolikumu saskaņā ar Pielikumu Nr. 1 

 

44. 

Par  saistošo noteikumu „Mārupes novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu 

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M.Bojārs . 

 



Atklāti balsojot ar  15  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, M. 

Bauda, A. Kirillovs, A. Mihailovs, A. Puide, N. Orleāns, R.Freibergs, R.Zeltīts, E.Jansons, J.Rušenieks, 

G.Vācietis), „pret”  nav,  „atturas” nav,  Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 44 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt iesniegto saistošo noteikumu projektu Nr.  11/2016„Mārupes novada pašvaldības 

nolikums” saskaņā ar Pielikumu. 

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

veidā nosūtīt  zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

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

 

45. 

Par Mārupes novada pašvaldības  iestādes - Pašvaldības policija izveidošanu,  nolikuma 

apstiprināšanu un  iestādes vadītāja iecelšanu amatā 

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M.Bojārs . 

 

Atklāti balsojot ar  15  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, M. 

Bauda, A. Kirillovs, A. Mihailovs, A. Puide, N. Orleāns, R.Freibergs, R.Zeltīts, E.Jansons, J.Rušenieks, 

G.Vācietis), „pret”  nav,  „atturas” nav,  Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 45 saskaņā ar pielikumu: 

1. Ar 2016. gada 1. maiju  likvidēt Mārupes novada dome struktūrvienību – Mārupes novada 

pašvaldības policija. 

2. Ar  2016.  gada 1. maiju izveidot Mārupes novada pašvaldības iestādi – Mārupes novada 

pašvaldības policija un par iestādes vadītāju iecelt Juri Jēkabsonu, personas kods  ____________. 

3. Apstiprināt Mārupes novada pašvaldības policijas nolikumu saskaņā ar Pielikumu Nr.1 

4. Apstiprināt Mārupes novada pašvaldības policijas amata atšķirības zīmes saskaņā ar 

Pielikumu Nr.2. 

 

46. 

Par AS „Mārupes komunālie pakalpojumi”  

2015. gada pārskata pieņemšanu zināšanai 

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M.Bojārs . 

 

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

Bauda, A. Kirillovs, A. Mihailovs, N. Orleāns, R.Freibergs, G.Vācietis), „pret”  1 (E.Jansons), „atturas”  

3 (A.Puide, R.Zeltīts, J.Rušenieks), Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 46 saskaņā ar pielikumu: 

1. Pieņemt zināšanai AS „Mārupes komunālie pakalpojumi”, ____________, 2015. gada 

pārskatu: 

Neto apgrozījums   2 146 761 EUR 

Bilances kopsumma  21 367 799 EUR  

Zaudējumi pēc nodokļiem  -32 200 EUR 

 

2. Uzdot Mārupes novada domes priekšsēdētājam Mārtiņam Bojāram, kā AS „Mārupes 

komunālie pakalpojumi” akciju turētājam, akcionāru sapulcē apstiprināt kapitālsabiedrības 2015. gada 

pārskatu. 

 

47. 

Par pilnvarojuma došanu Līgai Kadiģei  

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M.Bojārs . 

 



Atklāti balsojot ar  14  balsīm „par” (M.Bojārs, P. Pikše, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, M. Bauda, A. 

Kirillovs, A. Mihailovs, A. Puide, N. Orleāns, R.Freibergs, R.Zeltīts, E.Jansons, J.Rušenieks, 

G.Vācietis), (L.Kadiģe kā ieinteresētā persona, pamatojoties uz likuma  „Par pašvaldībām” 37. panta 

11. punktu, balsojumā par šo lēmumu nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas” nav,  Mārupes novada dome 

nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 47 saskaņā ar pielikumu: 

1. Pilnvarot Mārupes novada domes priekšsēdētāja vietnieci  Līgu Kadiģi  pārstāvēt  Mārupes 

novada domi Latvijas Pašvaldību savienības biedrības biedru kongresā, kas notiks 2016. gada 20.maijā.  

2. Finanšu un grāmatvedības nodaļai  pārskaitīt dalības maksu  par katru dalībnieku (domes 

priekšsēdētāju M.Bojāru un domes priekšsēdētāja vietnieci Līgu Kadiģi)  EUR 35,00 (trīsdesmit pieci 

euro un 00 centi)  apmērā pēc iesniegtā rēķina.  

 

48. 

Par saistošo noteikumu Nr.  12/2016  „Par saistošo noteikumu Nr. 14/2015 „Par rakšanas darbu 

veikšanu Mārupes novadā” atzīšanu par spēku zaudējušiem” apstiprināšanu  

un  

2016. gada 30. marta Mārupes novada domes apstiprināto saistošo noteikumu Nr. 5/2016 

„Grozījumi Mārupes novada domes 2015. gada 26. augusta saistošajos noteikumos Nr. 14/2015 

„Par rakšanas darbu veikšanu Mārupes novadā””  atcelšanu  

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M.Bojārs . 

 

Plkst. 17.40 domes sēdi,  

ar sēdes vadītāja atļauju, atstāj deputāts  

R.Freibergs, turpmākajā balsojumā nepiedalās. 

 

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

Kirillovs, A. Mihailovs, A. Puide, N. Orleāns, R.Zeltīts, E.Jansons, G.Vācietis), (R.Freibergs sēdes telpu 

ar sēdes vadītāja atļauju atstājis, balsojumā nepiedalās), „pret”   1 (J.Rušenieks), „atturas”  1 

(L.Kadiģe), Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 48 saskaņā ar pielikumu: 

1. Pieņemt saistošos noteikumus  12/2016 „Par saistošo noteikumu Nr. 14/2015 „Par rakšanas 

darbu veikšanu Mārupes novadā” atzīšanu par spēku zaudējušiem”. 

2. Atcelt Mārupes novada domes 2016. gada 30. martā apstiprinātos saistošos noteikumus  

Nr. 5/2016 „Grozījumi Mārupes novada domes 2015. gada 26. augusta saistošajos noteikumos  Nr. 

14/2015 „Par rakšanas darbu veikšanu Mārupes novadā””. 

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

veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

4. Saistošos noteikumus publicēt  pašvaldības  bezmaksas informatīvajā izdevumā  „Mārupes 

vēstis” un interneta vietnē www.marupe.lv.  

 

49. 

Par Mārupes novada domes,  

Daugavas ielā 29, Mārupē,  

telpu nodošanu biedrībai „Latvijas Sarkanais krusts” bezatlīdzības lietošanā 

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M.Bojārs . 

 

Atklāti balsojot ar  14 balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, M. 

Bauda, A. Kirillovs, A. Mihailovs, A. Puide, N. Orleāns, R.Zeltīts, E.Jansons, J.Rušenieks, G.Vācietis), 

(R.Freibergs sēdes telpu ar sēdes vadītāja atļauju atstājis, balsojumā nepiedalās),  „pret”  nav,  

„atturas”  nav, Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 49 saskaņā ar pielikumu: 



 1. Nodot biedrībai „Latvijas Sarkanais krusts”, reģ.Nr.40008002279,  bezatlīdzības lietošanā 

nedzīvojamo  telpu, ar inventarizācijas Nr. 2, daļu  5 m2  platībā, kas atrodas Daugavas ielā 29, Mārupē, 

uz laiku līdz 2020.  gada 31. decembrim. 

 2. Nodot biedrībai „Latvijas Sarkanais krusts”, reģ.Nr.40008002279, nedzīvojamo telpu ar 

mērķi tās izmantot Eiropas Atbalsta fonda „atbalsta komplektu” uzglabāšanai un izdalei trūcīgiem un 

ārkārtas situācijā nonākušiem novada iedzīvotājiem.     

3. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt līgumu ar biedrību „Latvijas Sarkanais 

krusts”, reģ.Nr.40008002279,  par nedzīvojamās telpas nodošanu bezatlīdzības lietošanā. 

 

50. 

Par saistošo noteikumu  Nr. 13/2016 „Grozījumi Mārupes novada Domes 2016. gada 27. janvāra 

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

apstiprināšanu” apstiprināšanu 

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M.Bojārs . 

 

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

Bauda, A. Kirillovs, A. Mihailovs, A. Puide, N. Orleāns, R.Zeltīts, G.Vācietis), (R.Freibergs sēdes telpu 

ar sēdes vadītāja atļauju atstājis, balsojumā nepiedalās),  „pret”  1 (J.Rušenieks),  „atturas”  1 

(E.Jansons), Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 50 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt Mārupes novada domes saistošos noteikumu Nr. 13/2016 „Grozījumi Mārupes 

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

pašvaldības 2016.gada budžeta apstiprināšanu”” saskaņā ar Pielikumu.  

2. Saistošie noteikumi par pašvaldības budžeta apstiprināšanu un budžeta grozījumiem stājas 

spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas. 

3.Saistošos noteikumus triju dienu laikā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai zināšanai. 

 

Plkst. 17.50 domes sēdi,  

ar sēdes vadītāja atļauju, atstāj deputāte 

L.Kadiģe, turpmākajā balsojumā nepiedalās. 

 

51. 

Par amata vietas izveidošanu Mārupes pašvaldības 

administrācijas struktūrvienības Juridiskajā nodaļā 

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M.Bojārs . 

 

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

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

R.Freibergs sēdes telpu ar sēdes vadītāja atļauju atstājuši, balsojumā  par sagatavoto lēmumu 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 51 saskaņā ar pielikumu: 

Ar 2016. gada 1. maiju Mārupes novada pašvaldības administrācijas struktūrvienības Juridiskā 

nodaļā izveidot jaunu amata vietu Juridiskās nodaļas vadītājs (klasifikatora kods 1211 21), 1. saime III 

līmenis, 13. mēnešalgu grupa, nedēļas darba laiks - 40 stundas. 

 

Vides un komunālo jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

 

52. 

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas  

noteikšanu Mārupes novada administratīvajā teritorijā   

Ziņo Vides un komunālo jautājumu komitejas vadītājs J.Rušenieks. 



 

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

Kirillovs, A. Mihailovs, J.Rušenieks, R.Zeltīts, G.Vācietis), (L.Kadiģe, R.Freibergs sēdes telpu ar sēdes 

vadītāja atļauju atstājuši, balsojumā  par sagatavoto lēmumu nepiedalās),„pret”   1 (E.Jansons),  

„atturas”  2 (A. Puide, N. Orleāns),  Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 52 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifu Mārupes novada 

administratīvajā teritorijā  EUR 5,53 par 1m3 , neieskaitot PVN.  

2. Maksas grozījumus publicēt vietējā laikrakstā „Mārupes Vēstis”. 

3. Maksas grozījumi stājas spēkā tikai gadījumā, ja likumīgā spēkā ir stājies Sabiedrisko 

pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2016. gada 1. aprīļa lēmums Nr. 41 „Par sabiedrības ar 

pierobežu atbildību „Getliņi EKO” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu” . 

4. Maksas grozījumi stājas spēkā un ir piemērojami otrā mēneša pirmajā datumā pēc šī 

lēmuma publicēšanas vietējā laikrakstā „Mārupes Vēstis”. 

 

Domes priekšsēdētāja iesniegtie lēmumprojekti: 

 

53. 

Par finansiālu atbalstu sportistam K.M.   

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

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

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

R.Freibergs sēdes telpu ar sēdes vadītāja atļauju atstājuši, balsojumā  par sagatavoto lēmumu 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 53 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt K.M., personas kods ____________, finansiālu atbalstu EUR 231,26 (divi simti 

trīsdesmit viens euro un 26 centi), lai daļēji segtu izdevumus, kas saistīti ar sportista dalību sacensībās 

„International swim meeting” Berlīnē, Vācijā. 

2. Izdevumus segt no 2016. gada sportam paredzētā budžeta. 

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

personas kods ____________, likumisko pārstāvi (māti) G.M., personas kods ____________. 

4. Finansējumu pārskaitīt G.M., personas kods ____________,  pēc administratīvā līguma 

parakstīšanas uz līgumā norādīto bankas kontu ____________, AS „SEB Banka”. 

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

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

 

54.1 

Par nekustamā īpašuma „Līčupes”, kadastra Nr. ____________,  

zemes ierīcības projekta izstrādi 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

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

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

R.Freibergs sēdes telpu ar sēdes vadītāja atļauju atstājuši, balsojumā  par sagatavoto lēmumu 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 54.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Atcelt 2016. gada 30. marta Mārupes novada domes lēmumu Nr. 1.5 (sēdes protokols Nr. 3) 

par nekustamā īpašuma „Līčupes”, kadastra Nr. ____________, zemes ierīcības projekta izstrādi. 

2. Piekrist zemes ierīcības projekta izstrādei, sadalot  nekustamo īpašumu „Līčupes”, kadastra 

Nr. ____________, trīs zemesgabalos ar platību ne mazāku par ____________ha katru, platību 

precizējot pie robežu uzmērīšanas. 



3. Projekta grafiskās daļas izstrāde attiecībā uz kartogrāfiskā materiāla pamatni ir veicama pēc 

brīvas izvēles atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011. gada 12. aprīļa noteikumu Nr. 288 

„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 38. punkta nosacījumiem. 

4. Izstrādāto zemes ierīcības projektu saskaņot: 

   -ar Zemkopības ministrijas Nekustamie īpašumi, Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010, tālr. 
67027587; 

-ar AS „Sadales tīkli”, Šmerļa iela 1, Rīga, LV - 1160, tālr.80200403; 

-ar AS  „Mārupes komunālie pakalpojumi”, Viršu iela 16, Tīraine, Mārupes novads, LV-2167, 

tālr.29242617; 

-ar SIA „Mērniecības datu centrs”, Sarkandaugavas iela 26 k-8, Rīga, LV-1005, tālr. 67496833. 

5. Zemes ierīcības projekta sadalījuma skici, pirms zemes ierīcības projekta izstrādes, saskaņot 

Mārupes novada Attīstības nodaļā un zemes ierīcības projektu iesniegt novada domē apstiprināšanai. 

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). 

 

54.2 

Par nekustamā īpašuma Vecozolu iela ____________, kadastra Nr. ____________,  

zemes ierīcības projekta izstrādi 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

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

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

R.Freibergs sēdes telpu ar sēdes vadītāja atļauju atstājuši, balsojumā  par sagatavoto lēmumu 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 54.2 saskaņā ar pielikumu: 

1. Uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi, sadalot nekustamo īpašumu Vecozolu iela 

____________, kadastra Nr. ____________, divos atsevišķos zemesgabalos ar platību ne mazāku par 

____________ha katru, platību precizējot pie robežu uzmērīšanas. 

2. Projekta grafiskās daļas izstrāde attiecībā uz kartogrāfiskā materiāla pamatni ir veicama pēc 

brīvas izvēles atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011. gada 12. aprīļa noteikumu Nr. 288 

„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 38. punkta nosacījumiem. 

3.Izstrādāto zemes ierīcības projektu saskaņot: 

-ar AS „Sadales tīkli”, Šmerļa iela 1, Rīga, LV - 1160, tālr.80200403; 

-ar AS  „Mārupes komunālie pakalpojumi”, Viršu iela 16, Tīraine, Mārupes novads, LV-2167, 

tālr.29242617; 

  - ar A/S „Latvijas gāze”, Vagonu iela 20, Rīga, LV – 1009; 

-ar SIA „Lattelecom”, Kleistu iela 5,Rīga,LV-1067, 67051456; 

- ar SIA „Mērniecības datu centrs”, Sarkandaugavas iela 26 k-8, Rīga, LV-1005, tālr. 67496833; 

4. Zemes ierīcības projekta sadalījuma skici, pirms zemes ierīcības projekta izstrādes, saskaņot 

Mārupes novada Attīstības nodaļā un zemes ierīcības projektu iesniegt novada domē apstiprināšanai. 

5. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

55. 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

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

Kirillovs, A. Mihailovs, G.Vācietis), (L.Kadiģe, R.Freibergs sēdes telpu ar sēdes vadītāja atļauju 



atstājuši, balsojumā  par sagatavoto lēmumu nepiedalās),„pret”   1 (J.Rušenieks),   „atturas”  4 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 55 saskaņā ar pielikumu: 

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

 

56. 

Par SIA „PICHE” iesnieguma izskatīšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs/juriste S.Maščinska. 

 

Plkst. 18.05 domes sēdi,  

ar sēdes vadītāja atļauju, atstāj deputāts 

E.Jansons, turpmākajā balsojumā nepiedalās. 

 

 

Atklāti balsojot ar  2  balsīm „par” (M.Bauda, N.Orleāns),  (L.Kadiģe, E.Jansons, R.Freibergs 

sēdes telpu ar sēdes vadītāja atļauju atstājuši, balsojumā  par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret” 5   

(M.Bojārs, J. Lagzdkalns, A. Kirillovs, A. Mihailovs, J.Rušenieks),   „atturas” 5 (P. Pikše, I. Dūduma,  

A.Puide, R.Zeltīts, G.Vācietis), 

 

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

daļai, Mārupes novada dome nolemj: 

 

Nepieņem lēmumu Nr. 56 saskaņā ar pielikumu sagatavotajā redakcijā un atgriezt atkārtotai 

izskatīšanai  attīstības komitejas sēdē. 

 

57. 

Par Mārupes novada domes 2015. gada pārskatu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

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

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

R.Freibergs sēdes telpu ar sēdes vadītāja atļauju atstājuši, balsojumā  par sagatavoto lēmumu 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 57 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt Mārupes novada domes 2015. gada pārskatu par laika periodu no 2015. gada  

1. janvāra līdz 2015. gada 31. decembrim. 

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

 

 

Domes sēde tiek pasludināta par slēgtu plkst.18.30 

 

Domes priekšsēdētājs      /paraksts/   Mārtiņš Bojārs   

 

 

Novada pašvaldības administrācijas  

kancelejas pārzine    /paraksts/      Ilona Eglīte 

 

 

Domes sēdes protokols  tiek parakstīts  

2016. gada  2.maijā 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


