
 

  

 

 

 

 

 

SĒDES PROTOKOLS 

Mārupē 

 

2016.gada  27.janvārī  Nr.1 

 

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, Ira Dūduma, Maija Bauda, Normunds Orleāns, Edgars Jansons, Andris Puide, Raivis 

Zeltīts, Gatis Vācietis, Pēteris Pikše, Renārs Freibergs. 

 

Domes sēdē piedalās sekojoši darbinieki: 

Juristi Sarmīte Maščinska, 

Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Laima Levanoviča, 

Attīstības nodaļas vadītāja Ilze Krēmere, 

Sabiedrisko attiecību speciāliste Uva Bērziņa. 

 

Harijs Egle –par darba kārtības punktu Nr. 12  

„Par SIA „Ledus halle” iesnieguma izskatīšanu”. 

 

Domes sēdi protokolē:   

Administrācijas kancelejas pārzine Ilona Eglīte. 

 

Darba kārtība 

Attīstības komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

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

nekustamam īpašumam Lambertu iela _____, kadastra Nr. ____; 

nekustamam īpašuma „Brīviņi____”, kadastra Nr. ____. 

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

noteikšanu.  (3 gab.). 

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

4.Par zemesgabala iegūšanu īpašumā. 

5.Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu ____ atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Kūdras”, 

adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu. 

6.Par nekustamā īpašuma „Cieceri”, kadastra Nr. ____, Mārupes novadā, ____zemes vienības 

detālplānojuma izstrādes uzsākšanu. 

7.Par 2013.gada 27.novembra Domes lēmuma Nr.8.5 (prot. Nr.9) „Par detālplānojuma izstrādes 

uzsākšanu nekustamam īpašumam „_____ pļavas” (kadastra Nr. ____)” atcelšanu un 

detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, apstiprinot jaunu darba uzdevumu. 

8.Par 2014.gada 29.janvāra Domes lēmuma Nr.5.3 (prot. Nr.2) „Par detālplānojuma izstrādes 

uzsākšanu nekustamam īpašumam „_____ pļavas” (kadastra Nr. ____)” atcelšanu un 

detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, apstiprinot jaunu darba uzdevumu. 

9.Par nekustamajā  īpašumā „Pogas”, kad.Nr. ____, ietilpstošās zemes vienības ar kadastra 

apzīmējums ____atsavināšanu sabiedrības vajadzībām. 

10.Par daļas no nekustamā īpašuma „Brīviņi ____”, kad. Nr. ____,  atsavināšanu sabiedrības 

vajadzībām. 
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Apvienotās Finanšu, Sociālās, izglītības, kultūra, sporta, 

Vides un komunālo jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

11.Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu (5 gab.). 

12.Par SIA „Ledus halle” iesnieguma izskatīšanu. 

13.Par amata vietas izveidošanu Mārupes pašvaldības administrācijas struktūrvienībā 

Labiekārtošanas dienests. 

14.Par administrācijas vadītāja apstiprināšanu. 

15.Par iepirkuma komisijas izveidošanu  iepirkumam „Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana 

Mārupes novada izglītības iestādēs”. 

16.Par iepirkuma komisijas izveidošanu  iepirkumam „Mārupes novada pašvaldības ielu un ceļu 

ikdienas uzturēšanas darbi vasaras  un ziemas sezonā”. 

17.Par iepirkuma komisijas izveidošanu  pašvaldības ielu un ceļu  būvdarbu veikšanas 

iepirkumiem 2016.gadā.  

18.Par V.L. iesniegumu izskatīšanu.  

19.Par finansiālo atbalstu deju kolektīvam „Mārupieši”. 

20.Par 1.klašu atvēršanu 2016./2017.mācību gadā  Mārupes novada pašvaldības vispārējās 

izglītības iestādēs. 

21.Par precizētu saistošo noteikumu „Par datu bāzes „Mārupes novada privātie bērnu uzraudzības 

pakalpojuma sniedzēji” izveidošanas un uzturēšanas kārtību” apstiprināšanu. 

22.Par Domes priekšsēdētāja M.Bojāra iesnieguma izskatīšanu. 

23.Par Mārupes novada Domes automašīnu turpmāko izmantošanu. 

24.Par zemes nomas maksas precizēšanu. 

25.Par Mārupes novada dalību Latvijas IV Olimpiādē 2016. 

26.Par grāmatu „Mārupes novads Māras zīmē”. 

27.Par saistošo noteikumu Nr.14 „Par rakšanas darbu veikšanu Mārupes novadā” publicēšanu. 

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

29.Par saistošo noteikumu „Kārtība, kādā Mārupes novada pašvaldība piešķir un izmaksā atbalstu 

par bērnu, ja bērns saņem pakalpojumu pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai 

privātajā pirmsskolas izglītības iestādē” apstiprināšanu. 

30.Par Mārupes novada Domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka, patstāvīgās komitejas 

priekšsēdētāja un deputātu atlīdzību. 

31.Par Mārupes Par Mārupes novada Domes pārstāvju nozīmēšanu  AS „Mārupes komunālie 

pakalpojumi” organizēto iepirkumu komisijās . 

32.Par Mārupes novada pašvaldības un tās iestāžu  darbinieku amatu vienību un atlīdzības 

noteikšanu (5 gab.). 

33.Par saistošo noteikumu „Par Mārupes novada pašvaldības 2016.gada budžeta apstiprināšanu” 

pieņemšanu. 

 

Domes priekšsēdētāja iesniegtie lēmumprojekti: 

34.Par zemesgabala apvienošanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu. 

35.Par nekustamā īpašuma Mežvidu iela ____, kadastra Nr. ____,  zemes ierīcības projekta 

izstrādi. 

36.Par 2014.gada 29.janvāra Domes lēmuma Nr.5.2 (prot. Nr.2) „Par detālplānojuma izstrādes 

uzsākšanu nekustamam īpašumam „_____ pļavas” (kadastra Nr. ____)” atcelšanu.  

37.Par Mārupes pašvaldības izglītības iestāžu karjeras izglītības plāna 2016. – 2019.gadam 

apstiprināšanu. 

38.Par pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšanu laika periodam no 2016.gada 

1.janvāra līdz 2016.gada 31.augustam norēķiniem ar privātām izglītības iestādēm. 

39.Par pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšanu laika periodam no 2016.gada 

1.janvāra līdz 2016.gada 31.augustam norēķiniem ar pašvaldībām. 

40.Par zemesgabala iegūšanu īpašumā. 

41.Par Mārupes novada pašvaldības deinstitucionalizācijas vadības  grupas izveidošanu. 

42.Par grozījumiem Mārupes novada vizuālās identitātes stila grāmatā. 

43.Par privāto vispārējās  izglītības iestāžu līdzfinansēšanu. 

44.Par Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam. 

45.Par izsoles rezultātu apstiprināšanu. 



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

izskatīšanu. 

 

M.Bojārs lūdz darba kārtībā iekļaut 13 Domes priekšsēdētāja jautājumus. 

Deputāti pretenzijas neizvirza, notiek balsojums par darba kārtības papildināšanu ar 13 Domes 

priekšsēdētāja iesniegtajiem lēmumprojektiem 

 

Atklāti balsojot ar  14 balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, N.Orleāns, 

M.Bauda, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, E.Jansons, J.Lagzdkalns, P.Pikše, R.Freibergs), 

(A.Puide Domes sēdi kavē, šajā balsojumā  nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  nav,  Mārupes novada 

Dome nolemj: 

 

Deputāts R.Freibergs lūdz darba kārtības punktu Nr.12  „Par SIA „Ledus halle” iesnieguma 

izskatīšanu” un punktu Nr.30  „Par Mārupes novada Domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka, 

patstāvīgās komitejas priekšsēdētāja un deputātu atlīdzību” izskatīt kā pirmos, tā kā viņam steidzami ir 

jādodas prom. 

Deputāti pretenzijas neizvirza, notiek balsojums par darba kārtības  punkta Nr.12  „Par SIA 

„Ledus halle” iesnieguma izskatīšanu” un punkta Nr.30  „Par Mārupes novada Domes priekšsēdētāja, 

priekšsēdētāja vietnieka, patstāvīgās komitejas priekšsēdētāja un deputātu atlīdzību” izskatīšanu kā 

pirmos. 

 

M.Bojārs lūdz deputātu balsojumu par darba kārtību kopumā, darbā kārtības  punktu Nr.12  

„Par SIA „Ledus halle” iesnieguma izskatīšanu” un punktu Nr.30  „Par Mārupes novada Domes 

priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka, patstāvīgās komitejas priekšsēdētāja un deputātu atlīdzību” 

izskatot kā pirmos, taču darba kārtības numerāciju atstājot nemainīgu. 

 

Atklāti balsojot ar  14 balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, N.Orleāns, 

M.Bauda, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, E.Jansons, J.Lagzdkalns, P.Pikše, R.Freibergs), 

(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. 

 

Attīstības komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

 

1.1 

Par nekustamā īpašuma Lambertu iela ____, kadastra Nr. ____,  

zemes ierīcības projekta izstrādi 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  14 balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, N.Orleāns, 

M.Bauda, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, E.Jansons, J.Lagzdkalns, P.Pikše, A.Puide), 

(R.Freibergs, pēc balsojuma par lēmumiem Nr. 12 un Nr. 30, Domes sēdi ar sēdes vadītāja atļauju 

atstājis, balsojumā  nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  nav,  Mārupes novada Dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.1.1 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piekrist zemes ierīcības projekta izstrādei, atdalot no nekustamā īpašuma Lambertu iela ____, 

kadastra Nr. ____, zemesgabalu ____ha platībā un Lielās ielas pievedceļu, 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 A/S „Sadales tīkli”, Šmerļa iela 1, Rīga, LV - 1160, tālr.80200403; 



-ar A/S  „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.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekiem. 

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

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

 

1.2 

Par nekustamā īpašuma „Brīviņi ____”, kadastra Nr. ____,  

zemes ierīcības projekta izstrādi 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  14 balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, N.Orleāns, 

M.Bauda, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, E.Jansons, J.Lagzdkalns, P.Pikše, A.Puide), 

(R.Freibergs, pēc balsojuma par lēmumiem Nr. 12 un Nr. 30, Domes sēdi ar sēdes vadītāja atļauju 

atstājis, balsojumā  nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  nav,  Mārupes novada Dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.1.2 saskaņā ar pielikumu: 

1.Uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi, atdalot no nekustamā īpašuma „Brīviņi____”, kadastra 

Nr. ____, zemesgabalu ____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 A/S „Sadales tīkli”, Šmerļa iela 1, Rīga, LV - 1160, tālr.80200403; 

-ar A/S  „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 „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 katrai daļai saskaņā ar lēmuma 

1.punktu un īpašuma tiesību pārejas reģistrāciju uz pašvaldības vārda, finansēt no Mārupes novada 

pašvaldības budžeta līdzekļiem.  

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

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

 

2.1 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu  

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  13 balsīm „par” (M.Bojārs,  A. Kirillovs, A. Mihailovs, N.Orleāns, M.Bauda, 

R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, E.Jansons, J.Lagzdkalns, P.Pikše, A.Puide), (L.Kadiģe no 

sēdes telpas uz brīdi izgājusi, balsojumā par šo lēmumu nepiedalās), (R.Freibergs, pēc balsojuma par 

lēmumiem Nr. 12 un Nr. 30, Domes sēdi ar sēdes vadītāja atļauju atstājis, balsojumā  nepiedalās), „pret”  

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.2.1 saskaņā ar pielikumu: 

1.Apstiprināt nekustamajam īpašumam „Alpi”, kadastra Nr. ____, zemes ierīcības projektu kā 

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



2.Piešķirt zemesgabalam „Nr.2” – ____ha platībā, nosaukumu C-13 Stīpnieku ceļš- Alpi- 

Dzirnieki, Mārupes novads,  un iekļaut nekustamā īpašuma  C-13 Stīpnieku ceļš- Alpi- Dzirnieki, 

kadastra Nr. ____, īpašuma sastāvā. 

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

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

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

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). 

 

 

2.2 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu  

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  13 balsīm „par” (M.Bojārs,  A. Kirillovs, A. Mihailovs, N.Orleāns, M.Bauda, 

R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, E.Jansons, J.Lagzdkalns, P.Pikše, A.Puide), (L.Kadiģe no 

sēdes telpas uz brīdi izgājusi, balsojumā par šo lēmumu nepiedalās), (R.Freibergs, pēc balsojuma par 

lēmumiem Nr. 12 un Nr. 30, Domes sēdi ar sēdes vadītāja atļauju atstājis, balsojumā  nepiedalās), „pret”  

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.2.2 saskaņā ar pielikumu: 

1.Apstiprināt nekustamajam īpašumam „Dimanti” Lielā iela ____, kadastra Nr. ____, zemes 

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

2.Mainīt nekustamajam īpašumam „Dimanti” Lielā iela ____, ____ha platībā un t. sk. ēkām, uz 

adresi Lielā 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 Lielā iela ____, 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, adresi Lielā iela ____, Mārupe, Mārupes 

novads.  

7.Zemesgabalam „Nr.3”  - ____ha platībā, noteikt zemes lietošanas mērķi – individuālo 

dzīvojamo māju apbūve  (kods 0601). 

8.Piešķirt zemesgabalam „Nr.4” – ____ha platībā, adresi Lielā iela ____, Mārupe, Mārupes 

novads.  

9.Zemesgabalam „Nr.4”  - ____ha platībā, noteikt zemes lietošanas mērķi – individuālo 

dzīvojamo māju apbūve  (kods 0601). 

10. Zemesgabalam „Nr.5” – ____ ha platībā, atstāt spēkā esošo nosaukumu „Dimanti”, Mārupe, 

Mārupes novads un iekļaut nekustamā īpašuma Lielā iela ____, kadastra Nr. ____, īpašuma sastāvā. 

11.Zemesgabalam „Nr.5”  - ____platībā, noteikt zemes lietošanas mērķi – neapgūtu individuālo 

dzīvojamo māju apbūve (kods 0600). 

12.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

 

 



2.3 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu  

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  13 balsīm „par” (M.Bojārs,  A. Kirillovs, A. Mihailovs, N.Orleāns, M.Bauda, 

R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, E.Jansons, J.Lagzdkalns, P.Pikše, A.Puide), (L.Kadiģe no 

sēdes telpas uz brīdi izgājusi, balsojumā par šo lēmumu nepiedalās), (R.Freibergs, pēc balsojuma par 

lēmumiem Nr. 12 un Nr. 30, Domes sēdi ar sēdes vadītāja atļauju atstājis, balsojumā  nepiedalās), „pret”  

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.2.3 saskaņā ar pielikumu: 

1.Apstiprināt nekustamajam īpašumam „Zīlītes”, kadastra Nr. ____, zemes ierīcības projektu kā 

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

2.Paliekošajam zemesgabalam „A”  - ____ha platībā un t.sk. ēkām,  atstāt spēkā esošo adresi 

„Zīlītes”, Jaunmārupe, Mārupes novads  

3. Atstāt spēkā Zemesgabalam „A”  - ____ha platībā, esošo zemes lietošanas mērķi – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

4.Piešķirt zemesgabalam „B”– ____ha platībā, adresi „Saulesceļš”, Jaunmārupe, Mārupes 

novads. 

5.Noteikt zemesgabalam „B”– ____ ha platībā, 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). 

 

3.1 

Par zemesgabala atdalīšanu, adreses piešķiršanu  

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  12 balsīm „par” (M.Bojārs,  A. Kirillovs, A. Mihailovs, N.Orleāns, M.Bauda, 

R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, J.Lagzdkalns, P.Pikše, A.Puide), (L.Kadiģe no sēdes telpas 

uz brīdi izgājusi, balsojumā par šo lēmumu nepiedalās), (R.Freibergs, pēc balsojuma par lēmumiem Nr. 

12 un Nr. 30, Domes sēdi ar sēdes vadītāja atļauju atstājis, balsojumā  nepiedalās), „pret”  nav,  

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.3.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Norieši”, kadastra Nr. ____, zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu ____ – ____ha platībā, un piešķirt adresi „Mikiji”, Mārupes novads. 

2. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu ____ – ____ha platībā, zemes lietošanas 

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

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). 

 

3.2 

Par zemesgabala atdalīšanu, adreses piešķiršanu  

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  13 balsīm „par” (M.Bojārs,  A. Kirillovs, A. Mihailovs, N.Orleāns, M.Bauda, 

R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, E.Jansons, J.Lagzdkalns, P.Pikše, A.Puide), (L.Kadiģe no 

sēdes telpas uz brīdi izgājusi, balsojumā par šo lēmumu nepiedalās), (R.Freibergs, pēc balsojuma par 



lēmumiem Nr. 12 un Nr. 30, Domes sēdi ar sēdes vadītāja atļauju atstājis, balsojumā  nepiedalās), „pret”  

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.3.2 saskaņā ar pielikumu: 

1.Atdalīt no nekustamā īpašuma „Pogas”, kadastra Nr. ____, zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu ____ – ____ha platībā, un piešķirt adresi Ozolu iela ____, Jaunmārupe, Mārupes novads. 

2.Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu ____ – ____ha platībā, zemes lietošanas mērķi  - 

neapgūta individuālās dzīvojamās mājas apbūve (kods 0600). 

3.Zemes robežu plānu izstrādi par zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu ____un 80760110177, 

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

budžeta līdzekļiem. 

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). 

 

 

4. 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  8 balsīm „par” (M.Bojārs,  A. Kirillovs, A. Mihailovs, M.Bauda, G.Vācietis, 

I.Dūduma, J.Lagzdkalns, P.Pikše), (L.Kadiģe no sēdes telpas uz brīdi izgājusi, balsojumā par šo lēmumu 

nepiedalās), (R.Freibergs, pēc balsojuma par lēmumiem Nr. 12 un Nr. 30, Domes sēdi ar sēdes vadītāja 

atļauju atstājis, balsojumā  nepiedalās), „pret”  1 (J.Rušenieks),  „atturas”  4 (E.Jansons, R.Zeltīts, 

A.Puide, N.Orleāns),  Mārupes novada Dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.4 saskaņā ar pielikumu: 

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

 

 

5. 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu ____atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Kūdras”, 

adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  11 balsīm „par” (M.Bojārs,  A. Kirillovs, A. Mihailovs, N.Orleāns, M.Bauda, 

R.Zeltīts, G.Vācietis, I.Dūduma, E.Jansons, J.Lagzdkalns, P.Pikše), (L.Kadiģe no sēdes telpas uz brīdi 

izgājusi, balsojumā par šo lēmumu nepiedalās), (R.Freibergs, pēc balsojuma par lēmumiem Nr. 12 un Nr. 

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

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

 

 Pieņemt lēmumu Nr.5 saskaņā ar pielikumu: 

1.Atcelt 2015.gada 25.novembra Mārupes novada Domes lēmumu Nr.13 (sēdes prot. Nr.19) „Par 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu ____atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Kūdras” un pievienošanu 

nekustamajam īpašumam „Gaigalas”, kadastra Nr. ____”. 

2.Piekrist no nekustamā īpašuma „Kūdras”, kadastra Nr. ____, atdalīt zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu ____ – ____ha platībā, un piešķirt nosaukumu „Gaigalas-A”, Mārupes novads. 

3.Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu ____ – ____ha platībā, zemes lietošanas mērķi - 

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. 

4.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu nosūtīt 

nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

 



6. 

Par nekustamā īpašuma „Cieceri”, kadastra Nr. ____, Mārupes novadā,  

____zemes vienības detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  11 balsīm „par” (M.Bojārs,  A. Kirillovs, A. Mihailovs, N.Orleāns, M.Bauda, 

G.Vācietis, I.Dūduma, J.Rušenieks, E.Jansons, J.Lagzdkalns, P.Pikše), (L.Kadiģe no sēdes telpas uz brīdi 

izgājusi, balsojumā par šo lēmumu nepiedalās), (R.Freibergs, pēc balsojuma par lēmumiem Nr. 12 un Nr. 

30, Domes sēdi ar sēdes vadītāja atļauju atstājis, balsojumā  nepiedalās), „pret”   nav,  „atturas” 2 

(A.Puide, R.Zeltīts),  Mārupes novada Dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.6 saskaņā ar pielikumu: 

1.Uzsākt nekustamā īpašuma „Cieceri”, kadastra Nr. ____, Mārupes novadā, ____zemes vienības 

ar kadastra apzīmējuma Nr. ____detālplānojuma izstrādi.  

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

atbilstoši nekustamā īpašuma „Cieceri”, kadastra Nr. ____, Mārupes novadā, ____zemes vienības ar 

kadastra apzīmējuma Nr. ____ robežām, aptuveni ____ha platībā. 

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

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

finansēšanu ar nekustamā īpašuma „Cieceri”, kadastra Nr. ____, Mārupes novadā, 2. zemes vienības ar 

kadastra apzīmējuma Nr. ____  īpašnieku  A.R., personas kods ____, saskaņā ar pielikumu. 

 

7. 

Par 2013.gada 27.novembra Domes lēmuma Nr.8.5 (prot. Nr.9) „Par detālplānojuma izstrādes 

uzsākšanu nekustamam īpašumam „____ pļavas” (kadastra Nr. ____)” atcelšanu un 

detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, apstiprinot jaunu darba uzdevumu  

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  11 balsīm „par” (M.Bojārs,  A. Kirillovs, A. Mihailovs, N.Orleāns, M.Bauda, 

G.Vācietis, I.Dūduma, E.Jansons, J.Lagzdkalns, P.Pikše, L.Kadiģe), (R.Freibergs, pēc balsojuma par 

lēmumiem Nr. 12 un Nr. 30, Domes sēdi ar sēdes vadītāja atļauju atstājis, balsojumā  nepiedalās), „pret”   

1 (J.Rušenieks)  „atturas” 2 (A.Puide, R.Zeltīts),  Mārupes novada Dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.7 saskaņā ar pielikumu: 

1.Atcelt 2013.gada 27.novembra Mārupes novada Domes lēmumu Nr.8.5 (prot. Nr.9) „Par 

detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamam īpašumam „____ pļavas”, kadastra Nr. ____”. 

2. Atcelt ar Mārupes novada Domes 2013.gada 27.novembra lēmumu Nr.8.5 apstiprināto darba 

uzdevumu Nr. ____.  

3. Izbeigt 2014.gada 9.janvārī starp Mārupes novada Domi un nekustamā īpašuma „____pļavas” 

īpašnieci R.T., personas kods ____, noslēgto līgumu Nr. ____par detālplānojuma izstrādi un finansēšanu. 

4.Uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamā īpašuma „____ pļavas”, kadastra Nr. ____,  Mārupes 

novadā, teritorijā atbilstoši jaunam darba uzdevumam.  

5.Apstiprināt detālplānojuma izstrādes darba uzdevumu Nr. ____. 

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

7.Mārupes novada Domes izpilddirektoram slēgt līgumu ar nekustamā īpašuma nekustamā īpašuma 

„____ pļavas”, kadastra Nr. ____,  Mārupes novadā, īpašnieci R.T., personas kods ____, saskaņā ar šī 

lēmuma pielikumu. 

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

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

 

8. 

Par 2014.gada 29.janvāra Domes lēmuma Nr.5.3 (prot. Nr.2) „Par detālplānojuma izstrādes 

uzsākšanu nekustamam īpašumam „____ pļavas”  (kadastra Nr. ____)” atcelšanu un 

detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, apstiprinot jaunu darba uzdevumu  

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 



Atklāti balsojot ar  13 balsīm „par” (M.Bojārs,  A. Kirillovs, A. Mihailovs, N.Orleāns, M.Bauda, 

G.Vācietis, I.Dūduma, J.Rušenieks, R.Zeltīts, E.Jansons, J.Lagzdkalns, P.Pikše, L.Kadiģe), (R.Freibergs, 

pēc balsojuma par lēmumiem Nr. 12 un Nr. 30, Domes sēdi ar sēdes vadītāja atļauju atstājis, balsojumā  

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.8 saskaņā ar pielikumu: 

1.Atcelt 2014.gada 29.janvāra Mārupes novada Domes lēmumu Nr.5.3 (prot. Nr.2) „Par 

detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamam īpašumam „____ pļavas”, kadastra Nr. ____”. 

2.Atcelt ar Mārupes novada Domes 2014.gada 29.janvāra lēmumu Nr.5.3 apstiprināto darba 

uzdevumu Nr. ____.  

3.Izbeigt 2014.gada 17.februārī starp Mārupes novada Domi un nekustamā īpašuma „____pļavas”  

īpašniekiem R.T., personas kods ____, un L.K., personas kods ____, noslēgto līgumu Nr. ____par 

detālplānojuma izstrādi un finansēšanu. 

4.Uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamā īpašuma „____ pļavas”, kadastra Nr. ____,  Mārupes 

novadā, teritorijā, atbilstoši jaunam darba uzdevumam.  

5.Apstiprināt detālplānojuma izstrādes darba uzdevumu Nr. ____. 

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

7.Mārupes novada Domes izpilddirektoram slēgt līgumu ar nekustamā īpašuma „____ pļavas”, 

kadastra Nr. ____,  īpašniekiem R.T., personas kods ____, un L.K., personas kods ____, saskaņā ar šī 

lēmuma pielikumu. 

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

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

 

9. 

Par nekustamajā  īpašumā „Pogas”, kad.Nr. ____, ietilpstošās zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu  ____atsavināšanu sabiedrības vajadzībām 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  14 balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe,  A. Kirillovs, A. Mihailovs, N.Orleāns, 

M.Bauda, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, E.Jansons, J.Lagzdkalns, P.Pikše, A.Puide), 

(R.Freibergs, pēc balsojuma par lēmumiem Nr. 12 un Nr. 30, Domes sēdi ar sēdes vadītāja atļauju 

atstājis, balsojumā  nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  nav,  Mārupes novada Dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.9 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt atlīdzību par nekustamā īpašuma  „Pogas”, kad.Nr. ____, sastāvā esošo 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu ____ EUR 6,62 par vienu kvadrātmetru 

2. Ierosināt nekustamā īpašuma „Pogas”, kad.Nr. ____, sastāvā esošās zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu ____  atsavināšanu sabiedrības vajadzībām par pirkuma summu EUR 6,62 (seši 

euro un 62 centi) ar mērķi pildīt pašvaldības autonomo funkciju saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 

15.panta pirmās daļas 2.punktu. 

3. Nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam M.G.  uz adresi: „____, uzaicinājumu noslēgt 

pirkuma līgumu  

4. Uzdot Mārupes novada Domes priekšsēdētājam Mārtiņam Bojāram slēgt ar M.G., 

personas kods ____, pirkuma līgumu.  

5. Uzdot Mārupes novada Domes grāmatvedībai veikt maksājumus, kas radīsies saistībā ar 

nekustamā īpašuma  „Pogas”, kad.Nr. ____, sastāvā esošās zemes vienības ar kad.apzīmējumu 

____atsavināšanu.   

 

10. 

Par daļas no nekustamā īpašuma „Brīviņi ____”, kad.Nr. ____,   

atsavināšanu sabiedrības vajadzībām 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  14 balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe,  A. Kirillovs, A. Mihailovs, N.Orleāns, 

M.Bauda, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, E.Jansons, J.Lagzdkalns, P.Pikše, A.Puide), 



(R.Freibergs, pēc balsojuma par lēmumiem Nr. 12 un Nr. 30, Domes sēdi ar sēdes vadītāja atļauju 

atstājis, balsojumā  nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  nav,  Mārupes novada Dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.10 saskaņā ar pielikumu: 

1.Apstiprināt atlīdzību par atsavināmo daļu no nekustamā īpašuma „Brīviņi ____”, kad.Nr. ____,  

EUR 11,17 par vienu kvadrātmetru. 

2.Ierosināt daļas no nekustamā īpašuma „Brīviņi ____”, kad.Nr. ____,  atsavināšanu sabiedrības 

vajadzībām par pirkuma summu EUR 11,17 (vienpadsmit euro un 17 centi) ar mērķi pildīt pašvaldības 

autonomo funkciju saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu. 

3.Nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam A.J. uz adresi: ____uzaicinājumu noslēgt pirkuma 

līgumu  

4.Uzdot Mārupes novada Domes priekšsēdētājam Mārtiņam Bojāram slēgt ar A.J., personas kods 

____, pirkuma līgumu.  

5.Uzdot Mārupes novada Domes Finanšu un grāmatvedības nodaļai  veikt maksājumus, kas 

radīsies saistībā ar daļas no  nekustamā īpašuma  „Brīviņi ____”, kad.Nr. ____,  atsavināšanu.   

 

Apvienotās Finanšu, Sociālās, izglītības, kultūra, sporta, 

Vides un komunālo jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

 

11.1 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu 

G.S., personas kods ________ 

Ziņo Domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  13 balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe,  A. Kirillovs, A. Mihailovs, N.Orleāns, 

M.Bauda, R.Zeltīts,  G.Vācietis, I.Dūduma, E.Jansons, J.Lagzdkalns, P.Pikše, A.Puide), (R.Freibergs, pēc 

balsojuma par lēmumiem Nr. 12 un Nr. 30, Domes sēdi ar sēdes vadītāja atļauju atstājis, balsojumā  

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.11.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Dzēst G.S., personas kods _______,  nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu summā 

EUR ______, kā arī ar to saistīto nokavējuma naudu. 

2. Lēmumu nodot izpildei Mārupes novada pašvaldības administrācijas struktūrvienības 

Finanšu un grāmatvedības nodaļas nekustamā īpašuma nodokļa inspektorei Inetai Lasumai – Lasmanei.  

3. Lēmums izpildāms nekavējoties.  

 

 

11.2 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu 

I.G., personas kods ______ 

Ziņo Domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  13 balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe,  A. Kirillovs, A. Mihailovs, N.Orleāns, 

M.Bauda, R.Zeltīts,  G.Vācietis, I.Dūduma, E.Jansons, J.Lagzdkalns, P.Pikše, A.Puide), (R.Freibergs, pēc 

balsojuma par lēmumiem Nr. 12 un Nr. 30, Domes sēdi ar sēdes vadītāja atļauju atstājis, balsojumā  

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.11.2 saskaņā ar pielikumu: 

1. Dzēst I.G., personas kods ______, nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu summā 

EUR ______, kā arī ar to saistīto nokavējuma naudu. 

2. Lēmumu nodot izpildei Mārupes novada pašvaldības administrācijas struktūrvienības 

Finanšu un grāmatvedības nodaļas nekustamā īpašuma nodokļa inspektorei Inetai Lasumai – Lasmanei.  

3. Lēmums izpildāms nekavējoties.  

 

 

 



11.3 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu 

B.B., personas kods ______ 

Ziņo Domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

______ 

Atklāti balsojot ar  12 balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe,  A. Kirillovs, A. Mihailovs, N.Orleāns, 

M.Bauda, R.Zeltīts,  G.Vācietis, I.Dūduma, E.Jansons, J.Lagzdkalns, P.Pikše), (R.Freibergs, pēc 

balsojuma par lēmumiem Nr. 12 un Nr. 30, Domes sēdi ar sēdes vadītāja atļauju atstājis, balsojumā  

nepiedalās), „pret”  1 (J.Rušenieks),  „atturas”  1 (A.Puide),  Mārupes novada Dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.11.3 saskaņā ar pielikumu: 

1.Dzēst B.B., personas kods ______, nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu summā EUR 

______, kā arī ar to saistīto nokavējuma naudu. 

2.Lēmumu nodot izpildei Mārupes novada pašvaldības administrācijas struktūrvienības Finanšu 

un grāmatvedības nodaļas nekustamā īpašuma nodokļa inspektorei Inetai Lasumai – Lasmanei.  

3.Lēmums izpildāms nekavējoties.  

 

11.4 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu 

L.Z., personas kods ______ 

Ziņo Domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  12 balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe,  A. Kirillovs, A. Mihailovs, N.Orleāns, 

M.Bauda, R.Zeltīts,  G.Vācietis, I.Dūduma, E.Jansons, J.Lagzdkalns, P.Pikše), (R.Freibergs, pēc 

balsojuma par lēmumiem Nr. 12 un Nr. 30, Domes sēdi ar sēdes vadītāja atļauju atstājis, balsojumā  

nepiedalās), „pret”  1 (J.Rušenieks),  „atturas”  1 (A.Puide),  Mārupes novada Dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.11.4 saskaņā ar pielikumu: 

1. Dzēst L.Z., personas kods ______,  nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu summā 

EUR ______, kā arī ar to saistīto nokavējuma naudu. 

2. Lēmumu nodot izpildei Mārupes novada pašvaldības administrācijas struktūrvienības 

Finanšu un grāmatvedības nodaļas nekustamā īpašuma nodokļu inspektorei Inetai Lasumai – Lasmanei.  

3. Lēmums izpildāms nekavējoties.  

 

11.5 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu 

A.K., personas kods ______ 

Ziņo Domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  12 balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe,  A. Kirillovs, A. Mihailovs, N.Orleāns, 

M.Bauda, R.Zeltīts,  G.Vācietis, I.Dūduma, E.Jansons, J.Lagzdkalns, P.Pikše), (R.Freibergs, pēc 

balsojuma par lēmumiem Nr. 12 un Nr. 30, Domes sēdi ar sēdes vadītāja atļauju atstājis, balsojumā  

nepiedalās), „pret”  1 (J.Rušenieks),  „atturas”  1 (A.Puide),  Mārupes novada Dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.11.5 saskaņā ar pielikumu: 

1. Dzēst A.K., personas kods ______, nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu summā 

EUR ______, kā arī ar to saistīto nokavējuma naudu. 

2. Lēmumu nodot izpildei Mārupes novada pašvaldības administrācijas struktūrvienības 

Finanšu un grāmatvedības nodaļas nekustamā īpašuma nodokļu inspektorei Inetai Lasumai – Lasmanei.  

3. Lēmums izpildāms nekavējoties.  

 

12. 

Par SIA „Ledus halle” iesnieguma izskatīšanu 

Ziņo Domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 



Atklāti balsojot ar  12 balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe,  J.Rušenieks, A. Kirillovs, A. Mihailovs, 

M.Bauda, R.Zeltīts,  A.Puide, G.Vācietis, I.Dūduma, J.Lagzdkalns, P.Pikše), „pret”  nav,   „atturas”  3 

(E.Jansons, N.Orleāns, R.Freibergs),  Mārupes novada Dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.12 saskaņā ar pielikumu: 

Noraidīt SIA „Ledus halle”, reģ.Nr. ______, valdes locekļa D.K. 2015.gada 11.decembra 

iesniegumu Nr. ______ 

 

13. 

Par amata vietas izveidošanu Mārupes pašvaldības administrācijas  

struktūrvienībā Labiekārtošanas dienests 

Ziņo Domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  13 balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe,  A. Kirillovs, A. Mihailovs, N.Orleāns, 

M.Bauda, R.Zeltīts,  G.Vācietis, I.Dūduma, A.Puide, J.Rušenieks, J.Lagzdkalns, P.Pikše), (R.Freibergs, 

pēc balsojuma par lēmumiem Nr. 12 un Nr. 30, Domes sēdi ar sēdes vadītāja atļauju atstājis, balsojumā  

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.13 saskaņā ar pielikumu: 

Ar 2016.gada 1.februāri Mārupes pašvaldības administrācijas struktūrvienībā  Labiekārtošanas 

dienestā izveidot vienu amata vietu remontstrādnieks (profesijas kods 9313 02), 13.saime III līmenis, 

4.mēnešalgu grupa. 

 

14. 

Par administrācijas vadītāja apstiprināšanu 

Ziņo Domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

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

R.Zeltīts,  G.Vācietis, I.Dūduma, A.Puide, J.Rušenieks, J.Lagzdkalns, P.Pikše), (R.Freibergs, pēc 

balsojuma par lēmumiem Nr. 12 un Nr. 30, Domes sēdi ar sēdes vadītāja atļauju atstājis, balsojumā  

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.14 saskaņā ar pielikumu: 

Iecelt Kristapu Loču, personas kods ______, Mārupes novada pašvaldības administrācijas 

vadītāja amatā ar 2016.gada 22.februāri. 

 

15. 

Par iepirkuma komisijas izveidošanu  iepirkumam  

„Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana Mārupes novada izglītības iestādēs” 

Ziņo Domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  13 balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe,  A. Kirillovs, A. Mihailovs, N.Orleāns, 

M.Bauda, R.Zeltīts,  G.Vācietis, I.Dūduma, A.Puide, J.Rušenieks, J.Lagzdkalns, P.Pikše), (R.Freibergs, 

pēc balsojuma par lēmumiem Nr. 12 un Nr. 30, Domes sēdi ar sēdes vadītāja atļauju atstājis, balsojumā  

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.15 saskaņā ar pielikumu: 

Izveidot iepirkumu komisiju  iepirkumam „Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana Mārupes 

novada izglītības iestādēs” šādā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētājs:   Ivars Punculis. 

Komisijas locekļi:  Līga Kadiģe; 

Sarmīte Antiņa; 

Maija Bauda; 

Jānis Lagzdkalns; 

Sigita Sakoviča. 

 



Komisijas sekretāre – Ināra Maļinovska. 

 

16. 

Par iepirkuma komisijas izveidošanu  iepirkumam „Mārupes novada pašvaldības ielu un ceļu 

ikdienas uzturēšanas darbi vasaras  un ziemas sezonā” 

Ziņo Domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  14 balsīm „par” (M.Bojārs,  L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, N.Orleāns, 

M.Bauda, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, E.Jansons, J.Lagzdkalns, P.Pikše, A.Puide), 

(R.Freibergs, pēc balsojuma par lēmumiem Nr. 12 un Nr. 30, Domes sēdi ar sēdes vadītāja atļauju 

atstājis, balsojumā  nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  nav,  Mārupes novada Dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.16 saskaņā ar pielikumu: 

1.Izveidot iepirkumu komisiju  iepirkumam „Mārupes novada pašvaldības ielu un ceļu ikdienas 

uzturēšanas darbi vasaras  un ziemas sezonā” šādā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētājs:  Ivars Punculis. 

Komisijas locekļi: Jurijs Kornevs; 

Artis Dreimanis; 

Ziedīte Lapiņa; 

Pēteris Pikše. 

 

Komisijas sekretāre – Ināra Maļinovska. 

 

17. 

Par iepirkuma komisijas izveidošanu  pašvaldības ielu un ceļu  

būvdarbu veikšanas iepirkumiem 2016.gadā  

Ziņo Domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  14 balsīm „par” (M.Bojārs,  L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, N.Orleāns, 

M.Bauda, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, E.Jansons, J.Lagzdkalns, P.Pikše, A.Puide), 

(R.Freibergs, pēc balsojuma par lēmumiem Nr. 12 un Nr. 30, Domes sēdi ar sēdes vadītāja atļauju 

atstājis, balsojumā  nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  nav,  Mārupes novada Dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.17 saskaņā ar pielikumu: 

Izveidot iepirkumu komisiju iepirkumiem, kuru priekšmets ir  pašvaldības ielu un ceļu būvdarbu 

veikšana 2016.gadā šādā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētājs:   Ivars Punculis. 

Komisijas locekļi:  Jurijs Korņevs; 

Artis Dreimanis; 

Pēteris Pikše; 

Normunds Kārklis; 

Jānis Rušenieks. 

Komisijas sekretāre – Inga Galoburda.   

 

18. 

Par V.L. iesniegumu izskatīšanu  

Ziņo Domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  13 balsīm „par” (M.Bojārs,  L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, N.Orleāns, 

M.Bauda, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, E.Jansons, P.Pikše, A.Puide), (R.Freibergs, pēc 

balsojuma par lēmumiem Nr. 12 un Nr. 30, Domes sēdi ar sēdes vadītāja atļauju atstājis, balsojumā  

nepiedalās), (J.Lagzdkalns no sēdes telpas uz brīdi izgājis, balsojumā par šo lēmumu nepiedalās), „pret”  

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.18 saskaņā ar pielikumu: 



Nodrošināt no Mārupes novada Domes budžeta sociāliem mērķiem paredzētiem finanšu 

līdzekļiem V.L., personas kods ______, sniegto ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 

uzturēšanās pakalpojumu Biedrība „Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija” apmaksu līdz īres līguma 

iesniegšanai, bet ne ilgāk par 2016.gada 1.martu. 

 

19. 

Par finansiālo atbalstu deju kolektīvam „Mārupieši” 

Ziņo Domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  12  balsīm „atturas” (M.Bojārs,  L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, 

N.Orleāns, M.Bauda, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, P.Pikše, A.Puide), (R.Freibergs, pēc 

balsojuma par lēmumiem Nr. 12 un Nr. 30, Domes sēdi ar sēdes vadītāja atļauju atstājis, balsojumā  

nepiedalās), (E.Jansons  un J.Lagzdkalns no sēdes telpas uz brīdi izgājuši, balsojumā par šo lēmumu 

nepiedalās), „pret”  nav,  „par”  nav,   

 

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

Mārupes novada Dome nolemj: 

 

Nepieņemt lēmumu Nr.19, atgriezt lēmumprojekta izskatīšanu februāra mēneša komitejas sēdēs. 

 

20. 

Par 1.klašu atvēršanu 2016./2017.mācību gadā  

Mārupes novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs 

Ziņo Domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  13 balsīm „par” (M.Bojārs,  L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, N.Orleāns, 

M.Bauda, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, E.Jansons, P.Pikše, A.Puide), (R.Freibergs, pēc 

balsojuma par lēmumiem Nr. 12 un Nr. 30, Domes sēdi ar sēdes vadītāja atļauju atstājis, balsojumā  

nepiedalās), (J.Lagzdkalns no sēdes telpas uz brīdi izgājis, balsojumā  par šo lēmumu nepiedalās), „pret”  

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.20 saskaņā ar pielikumu: 

1.Noteikt, ka 2016./2017.mācību gadā 1.klašu skaits: 

1.1.Mārupes vidusskolā ir 4 (četras); 

1.2.Jaunmārupes pamatskolā ir 4 (četras); 

1.3.Mārupes pamatskolā ir 4 (četras); 

1.4.Skultes sākumskolā ir 1 (viena).   

 

 

21. 

Par precizētu saistošo noteikumu „Par datu bāzes „Mārupes novada privātie bērnu uzraudzības 

pakalpojuma sniedzēji” izveidošanas un uzturēšanas kārtību” apstiprināšanu 

Ziņo Domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  13 balsīm „par” (M.Bojārs,  L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, N.Orleāns, 

M.Bauda, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, E.Jansons, P.Pikše, A.Puide), (R.Freibergs, pēc 

balsojuma par lēmumiem Nr. 12 un Nr. 30, Domes sēdi ar sēdes vadītāja atļauju atstājis, balsojumā  

nepiedalās), (J.Lagzdkalns no sēdes telpas uz brīdi izgājis, balsojumā  par šo lēmumu nepiedalās), „pret”  

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.21 saskaņā ar pielikumu: 

1.Precizēt saistošos noteikumus  Nr.22/2015 „Par datu bāzes „Mārupes novada privātie bērnu 

uzraudzības pakalpojuma sniedzēji” izveidošanas un uzturēšanas kārtību”,  saskaņā ar Pielikumu. 

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

 

 



22. 

Par Domes priekšsēdētāja M.Bojāra iesnieguma izskatīšanu 

Ziņo Domes priekšsēdētāja vietniece L.Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar  11 balsīm „par” (L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, N.Orleāns, M.Bauda, 

R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, P.Pikše, A.Puide), (R.Freibergs, pēc balsojuma par 

lēmumiem Nr. 12 un Nr. 30, Domes sēdi ar sēdes vadītāja atļauju atstājis, balsojumā  nepiedalās), 

(J.Lagzdkalns no sēdes telpas uz brīdi izgājis, balsojumā  par šo lēmumu nepiedalās), (M.Bojārs, kā 

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

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.22 saskaņā ar pielikumu: 

Piešķirt Mārupes novada Domes priekšsēdētājam Mārtiņam Bojāram  ikgadējo apmaksāto 

atvaļinājumu no 2016.gada 7.marta līdz 2016.gada 16.martam un apmaksātu papildatvaļinājumu no 

2016.gada 17.marta divas darba dienas, t.i. līdz 2016.gada 18.martam, par nostrādāto laika periodu no 

2014.gada 1.jūlija līdz 2015.gada 30.jūnijam. 

 

23. 

Par Mārupes novada Domes automašīnu turpmāko izmantošanu 

Ziņo Domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  13 balsīm „par” (M.Bojārs,  L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, N.Orleāns, 

M.Bauda, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, E.Jansons, P.Pikše, A.Puide), (R.Freibergs, pēc 

balsojuma par lēmumiem Nr. 12 un Nr. 30, Domes sēdi ar sēdes vadītāja atļauju atstājis, balsojumā  

nepiedalās), (J.Lagzdkalns no sēdes telpas uz brīdi izgājis, balsojumā  par šo lēmumu nepiedalās), „pret”  

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.23 saskaņā ar pielikumu: 

Uzdot Mārupes novada Domes izpilddirektoram I.Punculim organizēt pašvaldībai piederošas 

kustamas mantas RENAULT TRAFIC, reģistrācijas numurs ______, OPEL ZAFIRA, reģistrācijas 

numurs ______, OPEL ZAFIRA, reģistrācijas numurs ______ un  RENAULT LAGUNA, reģistrācijas 

numurs ______, novērtēšanu, ar mērķi veikt tās atsavināšanu.  

 

24. 

Par zemes nomas maksas  precizēšanu 

Ziņo Domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  13 balsīm „par” (M.Bojārs,  L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, N.Orleāns, 

M.Bauda, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, E.Jansons, P.Pikše, A.Puide), (R.Freibergs, pēc 

balsojuma par lēmumiem Nr. 12 un Nr. 30, Domes sēdi ar sēdes vadītāja atļauju atstājis, balsojumā  

nepiedalās), (J.Lagzdkalns no sēdes telpas uz brīdi izgājis, balsojumā  par šo lēmumu nepiedalās), „pret”  

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.24 saskaņā ar pielikumu: 

1.Noteikt nomas maksu EUR ______ gadā par daļu no nekustamajā īpašumā „Mauriņi”, kad.Nr. 

______,  ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu ______,  ar kopējo platību ______ha, 

(nomājamā zemes gabala platība var tikt precizēta, veicot zemes robežu uzmērīšanu) nomu. 

2.Nomas maksas samaksu veikt no 2015.gada 8.septembra,  ievērojot Mārupes novada Domes 

2015.gada 8.septembra lēmumu Nr. 10, protokols Nr. 15.  

 

25. 

Par Mārupes novada dalību Latvijas IV Olimpiādē 2016 

Ziņo Domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  14 balsīm „par” (M.Bojārs,  L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, N.Orleāns, 

M.Bauda, R.Zeltīts, J.Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, E.Jansons, P.Pikše, A.Puide), 



(R.Freibergs, pēc balsojuma par lēmumiem Nr. 12 un Nr. 30, Domes sēdi ar sēdes vadītāja atļauju 

atstājis, balsojumā  nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  nav,  Mārupes novada Dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.25 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piedalīties Latvijas IV Olimpiādē. 

2.Nozīmēt par atbildīgo personu – Mārupes novada Sporta centra vadītāju Silviju Bartuševicu un 

uzdot izveidot Mārupes novada komandu. 

3.Par pieņemto lēmumu informēt Latvijas Olimpisko komiteju. 

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

pašvaldības komandas dalību Latvijas IV Olimpiādē,  no sportam paredzētā budžeta 

 

26. 

Par grāmatu „Mārupes novads Māras zīmē” 

Ziņo Domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  14 balsīm „par” (M.Bojārs,  L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, N.Orleāns, 

M.Bauda, R.Zeltīts, J.Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, E.Jansons, P.Pikše, A.Puide), 

(R.Freibergs, pēc balsojuma par lēmumiem Nr. 12 un Nr. 30, Domes sēdi ar sēdes vadītāja atļauju 

atstājis, balsojumā  nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  nav,  Mārupes novada Dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.26 saskaņā ar pielikumu: 

Noteikt Mārupes novada Domes izdotajai grāmatai „Mārupes novads Māras zīmē”  cenu 9,91 

EUR (bez PVN).  

27. 

Par  saistošo noteikumu Nr.14 

„Par rakšanas darbu veikšanu Mārupes novadā” publicēšanu 

Ziņo Domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  11 balsīm „par” (M.Bojārs,  L.Kadiģe, N.Orleāns, M.Bauda, R.Zeltīts, 

J.Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, E.Jansons, A.Puide), (R.Freibergs, pēc balsojuma par 

lēmumiem Nr. 12 un Nr. 30, Domes sēdi ar sēdes vadītāja atļauju atstājis, balsojumā  nepiedalās), „pret”  

nav,  „atturas”  3 (A.Mihailovs, A.Kirillovs, P.Pikše),  Mārupes novada Dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.27 saskaņā ar pielikumu: 

1. Nepiekrist Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās  attīstības ministrijas 

2015.gada 1.oktobra vēstulē Nr.18-6/8092 minētajiem argumentiem un aicinājumam pārskatīt Domes 

2015.gada 26.augustā pieņemtos saistošos noteikumus „Par rakšanas darbu veikšanu Mārupes novadā". 

2. Publicēt 2015.gada 26.augustā pieņemtos saistošos noteikumus Nr. 14 „Par rakšanas 

darbu veikšanu Mārupes novadā" pašvaldības  bezmaksas informatīvajā izdevumā  „Mārupes vēstis”. 

3. Saistošos noteikumus Nr. 14„Par rakšanas darbu veikšanu Mārupes novadā" triju darba 

dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijai. 

28.1 

Par finansiālu atbalstu sportistam A.D.G.   

Ziņo Domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  14 balsīm „par” (M.Bojārs,  L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, N.Orleāns, 

M.Bauda, R.Zeltīts, J.Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, E.Jansons, P.Pikše, A.Puide), 

(R.Freibergs, pēc balsojuma par lēmumiem Nr. 12 un Nr. 30, Domes sēdi ar sēdes vadītāja atļauju 

atstājis, balsojumā  nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  nav,  Mārupes novada Dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.28.1 saskaņā ar pielikumu: 

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

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

2.Izdevumus segt no sportam paredzētā budžeta. 



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

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

federāciju”, reģistrācijas Nr. ______. 

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

administratīvā līguma parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas. 

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

tiesā (Baldones ielā 1a, Rīgā). 

 

28.2 

Par finansiālu atbalstu sportistam T.P. 

Ziņo Domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  14 balsīm „par” (M.Bojārs,  L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, N.Orleāns, 

M.Bauda, R.Zeltīts, J.Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, E.Jansons, P.Pikše, A.Puide), 

(R.Freibergs, pēc balsojuma par lēmumiem Nr. 12 un Nr. 30, Domes sēdi ar sēdes vadītāja atļauju 

atstājis, balsojumā  nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  nav,  Mārupes novada Dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.28.2 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt T.P., personas kods ______, finansiālu atbalstu 360,00 EUR apmērā, lai līdzfinansētu 

sportista dalību tenisa sacensībās 2016.gada augustā Minhenē, Vācijā. 

2.Izdevumus segt no sportam paredzētā budžeta. 

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

personas kods _____, likumisko pārstāvi M.P., personas  kods _____ un biedrību „Tenisa talantu fonds”, 

reģistrācijas Nr. _____. 

4.Finansējumu pārskaitīt biedrībai „Tenisa talantu fonds”, reģistrācijas Nr. _____, pēc 

administratīvā līguma parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas. 

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

tiesā (Baldones ielā 1a, Rīgā). 

 

28.3 

Par finansiālu atbalstu sportistei K.K. 

Ziņo Domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  14 balsīm „par” (M.Bojārs,  L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, N.Orleāns, 

M.Bauda, R.Zeltīts, J.Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, E.Jansons, P.Pikše, A.Puide), 

(R.Freibergs, pēc balsojuma par lēmumiem Nr. 12 un Nr. 30, Domes sēdi ar sēdes vadītāja atļauju 

atstājis, balsojumā  nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  nav,  Mārupes novada Dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.28.3 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt K.K., personas kods _____, finansiālu atbalstu 150,00 EUR (viens simts piecdesmit euro) 

apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar sportista dalību treniņnometnē Maskavā no 2016.gada 

26.janvāra līdz 29.janvārim. 

2.Izdevumus segt no sportam paredzētā budžeta. 

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

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

4.Pēc administratīvā līguma noslēgšanas finansiālo atbalstu pārskaitīt D.K. uz kontu  _____ 

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

tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

29. 

Par  saistošo noteikumu „Kārtība, kādā Mārupes novada pašvaldība piešķir un izmaksā atbalstu 

par bērnu, ja bērns saņem pakalpojumu pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai 

privātajā pirmsskolas izglītības iestādē” apstiprināšanu 

Ziņo Domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 



Atklāti balsojot ar  14 balsīm „par” (M.Bojārs,  L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, N.Orleāns, 

M.Bauda, R.Zeltīts, J.Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, E.Jansons, P.Pikše, A.Puide), 

(R.Freibergs, pēc balsojuma par lēmumiem Nr. 12 un Nr. 30, Domes sēdi ar sēdes vadītāja atļauju 

atstājis, balsojumā  nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  nav,  Mārupes novada Dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.29 saskaņā ar pielikumu: 

1.Apstiprināt iesniegto saistošo noteikumu projektu Nr.1„Kārtība, kādā Mārupes novada 

pašvaldība piešķir un izmaksā atbalstu par bērnu, ja bērns saņem pakalpojumu pie privātā bērnu 

uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai privātajā pirmsskolas izglītības iestādē” 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”. 

 

30. 

Par Mārupes novada Domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka, patstāvīgās komitejas 

priekšsēdētāja un deputātu atlīdzību  

Ziņo Domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

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

R.Zeltīts, J.Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, P.Pikše, A.Puide), „pret”  3 (R.Freibergs, 

N.Orleāns, E.Jansons),  „atturas”  nav,  Mārupes novada Dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.30 saskaņā ar pielikumu: 

1. Atcelt Mārupes novada Domes 2013.gada 28.augusta lēmumu Nr. 35. 

2. Atcelt Mārupes novada Domes 2013.gada 28.augusta lēmumu Nr. 36. 

3. Atcelt Mārupes novada Domes 2013.gada 28.augusta lēmumu Nr. 37. 

4. Atcelt Mārupes novada Domes 2013.gada 28.augusta lēmumu Nr. 38. 

 

31. 

Par Mārupes novada Domes pārstāvju nozīmēšanu  AS „Mārupes komunālie pakalpojumi” 

organizēto iepirkumu komisijās   

Ziņo Domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  12 balsīm „par” (M.Bojārs,  A. Kirillovs, A. Mihailovs, N.Orleāns, M.Bauda, 

R.Zeltīts, G.Vācietis, I.Dūduma, J.Rušenieks, J.Lagzdkalns, P.Pikše, L.Kadiģe), (R.Freibergs, pēc 

balsojuma par lēmumiem Nr. 12 un Nr. 30, Domes sēdi ar sēdes vadītāja atļauju atstājis, balsojumā  

nepiedalās), (E.Jansons,  kā ieinteresētā persona pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 37.panta 

11.punktu, balsojumā par šo lēmumu nepiedalās), „pret”   1 (A.Puide),  „atturas”  nav,   Mārupes 

novada Dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.31 saskaņā ar pielikumu: 

Nozīmēt Mārupes novada Domes izpilddirektoru Ivaru Punculi  un deputātu Edgaru Jansonu 

darbam AS „Mārupes komunālie pakalpojumi” rīkoto iepirkumu komisijās  -   „Jaunmārupes ciema 

ūdenssaimniecības sistēmas attīstība – 2.daļa”  būvdarbiem un inženiertehniskai uzraudzībai.  

 

32.1 

Par Mārupes novada pašvaldības administrācijas un tās struktūrvienību 

darbinieku amatu vienību un atlīdzības noteikšanu  

Ziņo Domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  13 balsīm „par” (M.Bojārs,  L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, N.Orleāns, 

M.Bauda, R.Zeltīts, J.Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, P.Pikše, A.Puide), (R.Freibergs, 

pēc balsojuma par lēmumiem Nr. 12 un Nr. 30, Domes sēdi ar sēdes vadītāja atļauju atstājis, balsojumā  

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.32.1 saskaņā ar pielikumu: 



Apstiprināt Mārupes novada pašvaldības administrācijas un tās struktūrvienību -  būvvaldes, 

labiekārtošanas dienesta,  attīstības nodaļas, finanšu un grāmatvedības nodaļas, pašvaldības policijas, 

iepirkumu nodaļa  darbinieku  amatu vienību, klasifikācijas un atlīdzības sarakstu. 

 

 

32.2 

Par Mārupes Sporta centra, Kultūras nama, Mazcenu bibliotēkas  

darbinieku amatu vienību un atlīdzības noteikšanu  

Ziņo Domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  12 balsīm „par” (M.Bojārs,  L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, N.Orleāns, 

M.Bauda, R.Zeltīts, J.Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, P.Pikše, A.Puide), (I.Dūduma, kā ieinteresētā 

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

nepiedalās),  (R.Freibergs, pēc balsojuma par lēmumiem Nr. 12 un Nr. 30, Domes sēdi ar sēdes vadītāja 

atļauju atstājis, balsojumā  nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  1 (E.Jansons),  Mārupes novada Dome 

nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.32.2 saskaņā ar pielikumu: 

Apstiprināt Mārupes Sporta centra, Kultūras nama, Mazcenu bibliotēkas darbinieku amatu 

vienību, klasifikācijas un atlīdzības sarakstu. 

 

 

32.3 

Par Mārupes novada pašvaldības  Izglītības dienesta un izglītības 

 iestāžu darbinieku amatu vienību un atlīdzības noteikšanu  

Ziņo Domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  12 balsīm „par” (M.Bojārs,  L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, N.Orleāns, 

M.Bauda, R.Zeltīts, I.Dūduma, J.Rušenieks, G.Vācietis, P.Pikše, A.Puide), (J.Lagzdkalns, kā ieinteresētā 

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

nepiedalās),  (R.Freibergs, pēc balsojuma par lēmumiem Nr. 12 un Nr. 30, Domes sēdi ar sēdes vadītāja 

atļauju atstājis, balsojumā  nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  1 (E.Jansons),  Mārupes novada Dome 

nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.32.3 saskaņā ar pielikumu: 

Apstiprināt Mārupes novada pašvaldības  Izglītības dienesta un izglītības iestāžu – Mārupes 

vidusskola,  Jaunmārupes pamatskola, Mārupes pamatskola,  Skultes sākumskola, PII „Lienīte”, PII 

„Zeltrīti”, Mārupes mūzikas un mākslas skola darbinieku amatu vienību, klasifikācijas un atlīdzības 

sarakstu. 

 

 

32.4 

Par Mārupes novada Sociālā dienesta un Dzimtsarakstu nodaļas   

darbinieku amatu vienību un atlīdzības noteikšanu  

Ziņo Domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  12 balsīm „par” (M.Bojārs,  L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, N.Orleāns, 

M.Bauda, R.Zeltīts, I.Dūduma, J.Rušenieks, J.Lagzdkalns, P.Pikše, A.Puide), (G.Vācietis, kā ieinteresētā 

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

nepiedalās),  (R.Freibergs, pēc balsojuma par lēmumiem Nr. 12 un Nr. 30, Domes sēdi ar sēdes vadītāja 

atļauju atstājis, balsojumā  nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  1 (E.Jansons),  Mārupes novada Dome 

nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.32.4 saskaņā ar pielikumu: 

Apstiprināt Mārupes novada pašvaldības  Sociālā dienesta un Dzimtsarakstu nodaļas  darbinieku   

klasifikācijas un atlīdzības sarakstu.  



 

32.5 

Par Mārupes novada Bāriņtiesas un Administratīvās komisijas  

darbinieku amatu vienību un atlīdzības noteikšanu  

Ziņo Domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  12 balsīm „par” (M.Bojārs,  L.Kadiģe, G.Vācietis, A. Mihailovs, N.Orleāns, 

M.Bauda, R.Zeltīts, I.Dūduma, J.Rušenieks, J.Lagzdkalns, P.Pikše, A.Puide), (A.Kirillovs, kā ieinteresētā 

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

nepiedalās),  (R.Freibergs, pēc balsojuma par lēmumiem Nr. 12 un Nr. 30, Domes sēdi ar sēdes vadītāja 

atļauju atstājis, balsojumā  nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  1 (E.Jansons),  Mārupes novada Dome 

nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.32.5 saskaņā ar pielikumu: 

Apstiprināt Mārupes novada pašvaldības  Bāriņtiesas un Administratīvās komisijas darbinieku   

klasifikācijas un atlīdzības sarakstu. 

 

33. 

 Par saistošo noteikumu „Par Mārupes novada pašvaldības 2016. gada 

budžeta apstiprināšanu” pieņemšanu 

Ziņo Domes priekšsēdētājs M.Bojārs/Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja L.Levanoviča. 

 

Atklāti balsojot ar  13 balsīm „par” (M.Bojārs,  L.Kadiģe, G.Vācietis, A. Mihailovs, N.Orleāns, 

M.Bauda, R.Zeltīts, I.Dūduma, J.Rušenieks, J.Lagzdkalns, P.Pikše, A.Puide, A.Kirillovs),  (R.Freibergs, 

pēc balsojuma par lēmumiem Nr. 12 un Nr. 30, Domes sēdi ar sēdes vadītāja atļauju atstājis, balsojumā  

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.33 saskaņā ar pielikumu: 

 1.Pieņemt Mārupes novada Domes saistošos noteikumus Nr. 2 „Par Mārupes novada pašvaldības 

2016.gada budžeta apstiprināšanu” saskaņā ar Pielikumu.  

2.Saistošie noteikumi par pašvaldības budžeta apstiprināšanu stājas spēkā nākamajā dienā pēc to 

parakstīšanas; 

3.Saistošos noteikumus triju dienu laikā rakstveidā vai elektroniskā veidā nosūtīt Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 

 

Domes priekšsēdētāja iesniegtie lēmumprojekti: 

 

34. 

Par zemesgabala apvienošanu, adreses piešķiršanu  

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo Domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  14 balsīm „par” (M.Bojārs,  L.Kadiģe, N.Orleāns, M.Bauda, R.Zeltīts, 

J.Lagzdkalns, J.Rušenieks, A.Mihailovs, A.Kirillovs, P.Pikše G.Vācietis, I.Dūduma, E.Jansons, A.Puide), 

(R.Freibergs, pēc balsojuma par lēmumiem Nr. 12 un Nr. 30, Domes sēdi ar sēdes vadītāja atļauju 

atstājis, balsojumā  nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  nav,   Mārupes novada Dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.34 saskaņā ar pielikumu: 

1.Apvienot vienā nekustamajā īpašumā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu _____ un _____ – 

_____ha platībā un piešķirt, t.sk. ledus hallei, adresi Kantora iela _____,  Mārupe, Mārupes novads. 

2.Noteikt nekustamajam īpašumam Kantora iela _____, Mārupe, Mārupes novads,  _____ha 

platībā, zemes lietošanas mērķi - pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve (kods 0908). 

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). 



35. 

Par nekustamā īpašuma Mežvidu iela _____, kadastra Nr. _____,  

zemes ierīcības projekta izstrādi 

Ziņo Domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  14 balsīm „par” (M.Bojārs,  L.Kadiģe, N.Orleāns, M.Bauda, R.Zeltīts, 

J.Lagzdkalns, J.Rušenieks, A.Mihailovs, A.Kirillovs, P.Pikše G.Vācietis, I.Dūduma, E.Jansons, A.Puide), 

(R.Freibergs, pēc balsojuma par lēmumiem Nr. 12 un Nr. 30, Domes sēdi ar sēdes vadītāja atļauju 

atstājis, balsojumā  nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  nav,   Mārupes novada Dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.35 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piekrist zemes ierīcības projekta izstrādei, atdalot no nekustamā īpašuma Mežvidu iela _____, 

kadastra Nr. _____, zemesgabalu _____ha platībā, 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 A/S „Sadales tīkli”, Šmerļa iela 1, Rīga, LV - 1160, tālr.80200403; 

-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 īpašniekiem. 

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

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

 

36. 

Par 2014.gada 29.janvāra Domes lēmuma Nr.5.2 (prot. Nr.2) „Par detālplānojuma izstrādes 

uzsākšanu nekustamam īpašumam „_____ pļavas” (kadastra Nr. _____)” atcelšanu  

Ziņo Domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  14 balsīm „par” (M.Bojārs,  L.Kadiģe, N.Orleāns, M.Bauda, R.Zeltīts, 

J.Lagzdkalns, J.Rušenieks, A.Mihailovs, A.Kirillovs, P.Pikše G.Vācietis, I.Dūduma, E.Jansons, A.Puide), 

(R.Freibergs, pēc balsojuma par lēmumiem Nr. 12 un Nr. 30, Domes sēdi ar sēdes vadītāja atļauju 

atstājis, balsojumā  nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  nav,   Mārupes novada Dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.36 saskaņā ar pielikumu: 

1.Atcelt 2014.gada 29.janvāra Mārupes novada Domes lēmumu Nr.5.2 (prot. Nr.2) „Par 

detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamam īpašumam „_____ pļavas” (kadastra Nr. _____)”. 

2.Atcelt ar Mārupes novada Domes 2014.gada 29.janvāra lēmumu Nr.5.2 apstiprināto darba 

uzdevumu Nr. _____ 

3. Izbeigt 2014.gada 17.februārī starp Mārupes novada Domi un nekustamā īpašuma „_____ 

pļavas” īpašnieci R.T., personas kods _____, noslēgto līgumu Nr. _____par detālplānojuma izstrādi un 

finansēšanu. 

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

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

 

37. 

Par Mārupes pašvaldības izglītības iestāžu karjeras izglītības plāna  

2016. – 2019.gadam apstiprināšanu 

Ziņo Domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  14 balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe,  A. Kirillovs, A. Mihailovs, N.Orleāns, 

M.Bauda, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, E.Jansons, J.Lagzdkalns, P.Pikše, A.Puide), 

(R.Freibergs, pēc balsojuma par lēmumiem Nr. 12 un Nr. 30, Domes sēdi ar sēdes vadītāja atļauju 

atstājis, balsojumā  nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  nav,  Mārupes novada Dome nolemj: 



 

Pieņemt lēmumu Nr.37 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt Mārupes pašvaldības izglītības iestāžu karjeras izglītības plānu 2015. – 

2019.gadam,  saskaņā ar pielikumu. 

2. Uzdot Izglītības dienestam veikt ar karjeras izglītības plānu saistīto izmaksu aprēķinu, 

paredzot to finansējuma avotu.  

 

38. 

Par pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšanu laika periodam no 2016.gada 

1.janvāra līdz 2016.gada 31.augustam norēķiniem ar privātām izglītības iestādēm 

Ziņo Domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  13 balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe,  A. Kirillovs, A. Mihailovs, N.Orleāns, 

M.Bauda, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma,  J.Lagzdkalns, P.Pikše, A.Puide), (R.Freibergs, 

pēc balsojuma par lēmumiem Nr. 12 un Nr. 30, Domes sēdi ar sēdes vadītāja atļauju atstājis, balsojumā  

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.38 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt izdevumu tāmes norēķiniem ar privātām pirmsskolas iestādēm: 

1)Apstiprināt PII „Lienīte” izdevumu tāmi, nosakot, ka izmaksas uz vienu audzēkni mēnesī ir 

156,84 EUR, saskaņā ar pielikumu; 

2)Apstiprināt PII „Zeltrīti” izdevumu tāmi, nosakot, ka izmaksas uz vienu audzēkni mēnesī ir 

192,97 EUR, saskaņā ar pielikumu 

3)Mārupes pamatskolas pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas izmaksas uz vienu 

audzēkni ir 178,73 EUR, saskaņā ar pielikumu; 

4)Skultes sākumskolas pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas izmaksas uz vienu 

audzēkni mēnesī ir 275,36 EUR, saskaņā ar pielikumu; 

5)Jaunmārupes pamatskolas pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas izmaksas uz vienu 

audzēkni mēnesī ir 230,36 EUR, saskaņā ar pielikumu; 

2.Vidējās pašvaldības pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas izmaksas 206,85 EUR. 

39. 

Par pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšanu laika periodam no 2016.gada 

1.janvāra līdz 2016.gada 31.augustam norēķiniem ar pašvaldībām 

Ziņo Domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  14 balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe,  A. Kirillovs, A. Mihailovs, N.Orleāns, 

M.Bauda, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, E.Jansons,  I.Dūduma,  J.Lagzdkalns, P.Pikše, A.Puide), 

(R.Freibergs, pēc balsojuma par lēmumiem Nr. 12 un Nr. 30, Domes sēdi ar sēdes vadītāja atļauju 

atstājis, balsojumā  nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  nav,   Mārupes novada Dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.39 saskaņā ar pielikumu: 

1.Apstiprināt izdevumu tāmes: 

1)Mārupes vidusskolas izmaksas uz vienu skolēnu mēnesī ir 52,42 EUR, saskaņā ar pielikumu; 

2)Mārupes pamatskolas izmaksas uz vienu skolēnu mēnesī ir 83,12 EUR un pirmsskolas 

izmaksas uz vienu audzēkni ir 162,54 EUR, saskaņā ar pielikumu; 

3)Skultes sākumskolas izmaksas uz vienu skolēnu mēnesī ir 395,63 EUR un pirmsskolas 

izmaksas uz vienu audzēkni mēnesī ir 244,19 EUR, saskaņā ar pielikumu; 

4)Jaunmārupes pamatskolas izmaksas uz vienu skolēnu ir 100,39 EUR un pirmsskolas izmaksas 

uz vienu audzēkni mēnesī ir 199,89 EUR, saskaņā ar pielikumu; 

5) Apstiprināt PII „Lienīte” izdevumu tāmi, nosakot, ka izmaksas uz vienu audzēkni mēnesī ir 

144,27 EUR, saskaņā ar pielikumu; 

6) Apstiprināt PII „Zeltrīti” izdevumu tāmi, nosakot, ka izmaksas uz vienu audzēkni mēnesī ir 

182,12 EUR, saskaņā ar pielikumu. 

 

 



40. 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā- 

Ziņo Domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

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

G.Vācietis, I.Dūduma, J.Lagzdkalns, P.Pikše),  (R.Freibergs, pēc balsojuma par lēmumiem Nr. 12 un Nr. 

30, Domes sēdi ar sēdes vadītāja atļauju atstājis, balsojumā  nepiedalās), (A.Puide no sēdes telpas uz 

brīdi izgājis, balsojumā par šo lēmumu nepiedalās), „pret”  2 (J.Rušenieks, E.Jansons),  „atturas”  2 

(R.Zeltīts, N.Orleāns),  Mārupes novada Dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.40 saskaņā ar pielikumu: 

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

 

41. 

Par Mārupes novada pašvaldības deinstitucionalizācijas vadības  grupas izveidošanu 

Ziņo Domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  12 balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe,  A. Kirillovs, A. Mihailovs, N.Orleāns, 

M.Bauda, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma,  J.Lagzdkalns, P.Pikše, A.Puide), (R.Freibergs, pēc 

balsojuma par lēmumiem Nr. 12 un Nr. 30, Domes sēdi ar sēdes vadītāja atļauju atstājis, balsojumā  

nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  2 (E.Jansons, R.Zeltīts),  Mārupes novada Dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.41 saskaņā ar pielikumu: 

1.Izveidot Mārupes novada pašvaldības Deinstitucionalizācijas vadības  grupu šādā sastāvā:     

1.1.Sociālā dienesta vadītāja – Una Putniņa; 

1.2.Domes priekšsēdētājs – Mārtiņš Bojārs; 

1.3.Domes priekšsēdētāja vietniece – Līga Kadiģe; 

1.4.Attīstības nodaļas vadītāja – Ilze Krēmere; 

1.5.Bāriņtiesas priekšsēdētāja – Anna Toniņa; 

1.6.Veselības veicināšanas koordinētājs – Arvīds Mūrnieks; 

1.7.Deputāts – Gatis Vācietis.   

  

42. 

Par grozījumiem Mārupes novada  

vizuālās identitātes stila grāmatā 

Ziņo Domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  14 balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe,  A. Kirillovs, A. Mihailovs, N.Orleāns, 

M.Bauda, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, E.Jansons,  I.Dūduma,  J.Lagzdkalns, P.Pikše, A.Puide), 

(R.Freibergs, pēc balsojuma par lēmumiem Nr. 12 un Nr. 30, Domes sēdi ar sēdes vadītāja atļauju 

atstājis, balsojumā  nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  nav,   Mārupes novada Dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.42 saskaņā ar pielikumu: 

Grozīt Mārupes novada pašvaldības vizuālās identitātes stila grāmatas sadaļā LIETVEDĪBA 

apstiprināto veidlapas ilustratīvo paraugu saskaņā ar Pielikumu. 

 

43. 

Par privāto vispārējās  izglītības iestāžu līdzfinansēšanu 

Ziņo Domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  14 balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe,  A. Kirillovs, A. Mihailovs, N.Orleāns, 

M.Bauda, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, E.Jansons,  I.Dūduma,  J.Lagzdkalns, P.Pikše, A.Puide), 

(R.Freibergs, pēc balsojuma par lēmumiem Nr. 12 un Nr. 30, Domes sēdi ar sēdes vadītāja atļauju 

atstājis, balsojumā  nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  nav,   Mārupes novada Dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.43 saskaņā ar pielikumu: 



1.Noteikt, ka no 2016.gada 1.februāra līdz 2017.gada 31.janvārim privātajām pamata un vidējās 

izglītības iestādēm ir piešķirams pašvaldības līdzfinansējums EUR 75,00 apmērā mēnesī  par vienu 

audzēkni, kura deklarētā dzīvesvieta ir Mārupes novada administratīvajā teritorijā. 

2.Piešķirtais līdzfinansējums ir izlietojams tikai pedagogu darba samaksas finansēšanai. 

3Mārupes novada Domes izpilddirektoram slēgt līgumus ar privātajām pamata un vidējās 

izglītības iestādēm saskaņā ar šo lēmumu. 

 

44. 

Par Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam 

Ziņo Domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  14 balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe,  A. Kirillovs, A. Mihailovs, N.Orleāns, 

M.Bauda, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, E.Jansons,  I.Dūduma,  J.Lagzdkalns, P.Pikše, A.Puide), 

(R.Freibergs, pēc balsojuma par lēmumiem Nr. 12 un Nr. 30, Domes sēdi ar sēdes vadītāja atļauju 

atstājis, balsojumā  nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  nav,   Mārupes novada Dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.44 saskaņā ar pielikumu: 

1.Atcelt Mārupes novada Domes 2015.gada 25.novembra lēmumu Nr. 25.  

2.Atbalstīt ar līdzfinansējumu  EUR 86,00 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 apguvei.  

3.Līdzfinansējums tiek piešķirts uz trīspusēja līguma pamata. 

4.Līdzfinansējums ir piemērojams no 2016.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 31.maijam.  

 

45. 

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu  

Ziņo Domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  10 balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe,  A. Kirillovs, M.Bauda, R.Zeltīts, 

J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma,  J.Lagzdkalns, P.Pikše), (R.Freibergs, pēc balsojuma par lēmumiem 

Nr. 12 un Nr. 30, Domes sēdi ar sēdes vadītāja atļauju atstājis, balsojumā  nepiedalās), (A.Mihailovs, kā 

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

lēmumu nepiedalās),  „pret”  1 (E.Jansons),  „atturas”  2 (N.Orleāns, A.Puide),   Mārupes novada Dome 

nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.45 saskaņā ar pielikumu: 

1.Apstiprināt SIA „Sabiedrība Mārupe", reģ.Nr. _____,  par nekustamā īpašuma - neapbūvēta 

zemesgabala „Noriņas”, Mārupes novadā, ar kopējo platību _____ha, kadastra Nr. _____, nomas tiesību 

izsoles uzvarētāju un nomas tiesību ieguvēju par nosolīto nomas summu: 

 1.1.mainīgā nomas maksa - 2% apmērā no Valsts zemes dienesta norādītās zemesgabala 

kadastrālās vērtības, gadā bez PVN; 

 1.2.nemainīgā nomas maksa 50,00 EUR (piecdesmit euro un 00 centi) apmērā gadā bez PVN 

 2.Uzdot Mārupes novada Domes izpilddirektoram slēgt nomas līgumu ar SIA „Sabiedrība 

Mārupe", reģ.Nr. _____.  

 

46. 

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

Ziņo Domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  13 balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe,  A. Kirillovs, N.Orleāns, M.Bauda, 

R.Zeltīts, A.Mihailovs, G.Vācietis, E.Jansons,  I.Dūduma,  J.Lagzdkalns, P.Pikše, A.Puide), (R.Freibergs, 

pēc balsojuma par lēmumiem Nr. 12 un Nr. 30, Domes sēdi ar sēdes vadītāja atļauju atstājis, balsojumā  

nepiedalās),  (J.Rušenieks, kā ieinteresētā persona, pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām” 37.panta 

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

nolemj: 

 



Pieņemt lēmumu Nr.46 saskaņā ar pielikumu: 

Mārupes novada Domes Vides un komunālo jautājumu komitejas priekšsēdētājam Jānim 

Rušeniekam  piešķirt ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu  no 2016.gada 1.februāra vienu nedēļu, t.i. līdz 

2016.gada 7.februārim, par nostrādāto laika periodu no 2015.gada 20.jūnija līdz 2016.gada 19.jūnijam. 

 

 

Domes sēde tiek pasludināta par slēgtu plkst.19.00 

 

 

Domes priekšsēdētājs      /paraksts/    Mārtiņš Bojārs   

 

Novada pašvaldības administrācijas  

kancelejas pārzine    /paraksts/       Ilona Eglīte 

 

 

 

Domes sēdes protokols  tiek parakstīts  

2016.gada  29.janvārī. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


