
 
 

SĒDES PROTOKOLS 

Mārupē 

 

2017. gada  30. augustā  Nr.  4 

 

Domes sēde  tiek  

sasaukta plkst. 15.00 

 

Domes  sēdi vada -  

Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs  

 

Domes  sēdē piedalās deputāti: Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Guntis Ruskis, Anita Vintere, Jānis Lībietis, 

Andrejs Kirillovs, Nadīna Millere, Andris Puide, Normunds Orleāns, Ira Dūduma, Pēteris Pikše, Dace 

Štrodaha, Gatis Vācietis, Sigita Sakoviča, Raivis  Zeltīts, Jānis Lagzdkalns. 

 

Domes  sēdē nepiedalās  

deputāts Edgars  Jansons  sakarā ar dalību Hokeja federācijas  valdes sanāksmē. 

 

Domes  sēdē piedalās: 

Juridiskās nodaļas vadītāja Gaļina Sušiņina; 

Izpilddirektors Ivars Punculis; 

Sabiedrisko attiecību speciāliste Uva  Bērziņa; 

Finanšu un  grāmatvedības nodaļas vadītāja Laima Levanoviča;  

Attīstības nodaļas vadītāja Ilze  Krēmere. 

 

Domes  sēdi protokolē:   

Administrācijas kancelejas pārzine Ilona Eglīte. 

 

Darba kārtība: 

Attīstības  un vides jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

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

noteikšanu. 

2. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi (5 gab.). 

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

detālplānojuma apstiprināšanu. 

4. Par nekustamā  īpašuma „Saulesciems”, Mārupes novadā (kadastra Nr. _______),  

detālplānojuma projekta pilnveidošanu atbilstoši publiskās apspriedes rezultātiem. 

5. Par nekustamā īpašuma „Mazāvas”,  Mārupes novadā (kadastra Nr. _______), 

detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma termiņa pagarinājumu un aktualizāciju. 

6. Par nekustamā īpašuma „Lielās Āvas”, Mārupes novadā (kadastra Nr. _______),  

1. zemes vienības (kadastra apzīmējums _______) un 2. zemes vienības (kadastra apzīmējums 

_______) detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma termiņa pagarinājumu un aktualizāciju. 

7. Par nekustamā  īpašuma „Pilari”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. _______),  

detālplānojuma projekta pilnveidošanu atbilstoši publiskās apspriedes rezultātiem. 



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

ietverot priekšlikumus atsevišķu zemes vienību funkcionālā zonējuma grozīšanai, apstiprināšanu  

un saistošo noteikumu „Lokālplānojuma Mārupes un Tīraines ciemu ielu tīkla un sarkano līniju 

precizēšanai, ietverot priekšlikumus atsevišķu zemes vienību funkcionālā zonējuma grozīšanai, 

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa” apstiprināšanu. 

9. Par zemesgabala iegūšanu īpašumā (3 gab.). 

10. Par fotokonkursa „Es Mīlu Mārupi” organizēšanu.  

11. Par konkursa „Mārupes novada uzņēmēju gada balva 2017” komisijas izveidošanu un 

nolikuma apstiprināšanu. 

 

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

12. Par saistošo noteikumu Nr.  25/2017 „Grozījumi Mārupes novada domes 2013. gada  

25. septembra saistošajos noteikumos Nr. 18/2013 „Par līdzfinansējumu Mārupes Mūzikas un 

mākslas skolā”” pieņemšanu. 

13. Par Jaunmārupes pamatskolas  interešu izglītības programmu  2017./2018., 2018./2019. un 

2018./2019. mācību gadam saskaņošanu. 

14. Par Mārupes pamatskolas  interešu izglītības programmas  2016./2017. -  2018./2019. 

apakšprogrammu precizēšana. 

15. Par Mārupes mūzikas un mākslas skolas  interešu izglītības programmu saskaņošanu. 

16. Par līdzfinansējumu SIA „Ziņas TV” projektam „Lai dzīvo bērni!”. 

17. Par finansiālā atbalsta piešķiršanu Mārupes novada amatnieku un mājražotāju biedrībai 

„Radīts Mārupē”. 

18. Par dalību Valsts izglītības attīstības aģentūras administrētā Eiropas Sociālā fonda projekta  

Nr. 8.4.1.0/16/I/001 „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” īstenošanā. 

 

Finanšu  komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

19. Par Mārupes novada pašvaldības civilās aizsardzības  komisijas izveidošanu un nolikuma 

apstiprināšanu. 

20. Par domes priekšsēdētāja M.Bojāra iesnieguma izskatīšanu. 

21. Par privātpersonu līdzmaksājumu par Mārupes novada sporta centra sniegtajiem 

pakalpojumiem. 

22. Par jaunu amata vietu izveidošanu Mārupes novada Skultes sākumskolā. 

 

Domes priekšsēdētāja iesniegtie lēmumprojekti: 

23. Par grozījumu Mārupes novada domes 2010. gada 18. augusta saistošajos noteikumos  

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

24. Par zemesgabala iegūšanu īpašumā. 

25. Par amatu vietas izveidošanu Mārupes novada Jaunmārupes pamatskolā. 

26. Par jaunas amata vietas izveidošanu Mārupes novada Mārupes Sporta centrā. 

27. Par grozījumiem Mārupes novada domes  2017. gada 22. februāra lēmumā Nr. 10 (sēdes 

protokols Nr. 3).  

28. Par grozījumiem instrukcijā „Kārtība, kādā Mārupes novada pašvaldība sadala valsts budžeta 

mērķdotāciju pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto 

pedagogu, pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu  darba samaksai un valsts 

sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” apstiprināšanu un komisijas sastāva maiņu. 

 

Sēdes vadītājs M.Bojārs lūdz deputātu balsojumu par domes sēdes darba kārtību, no darba 

kārtības izslēdzot 25. darba kārtības punktu par peldbaseina būvniecību Mārupes novadā un iekļaujot 

papildus  6 domes priekšsēdētāja iesniegtos lēmumprojektus. 

 

Atklāti balsojot ar   15   „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, I.Dūduma, P.Pikše, 

N.Orleāns, S. Sakoviča, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. 

Millere), (E. Jansons attaisnojošu iemeslu dēļ domes sēdē nepiedalās),  „pret”   nav,     „atturas”  1 (A. 

Puide),   Mārupes novada dome  nolemj: 



 

1.Apstiprināt domes sēdes  darba kārtību. 

2.Vienojas atklāt domes sēdi. 

 

Attīstības  un vides jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

 

1. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu  

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo attīstības un vides jautājumu komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar    16   „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, I.Dūduma, P.Pikše, 

A.Puide, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, 

N. Millere),  „pret”   nav,  „atturas”   nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.1 saskaņā ar pielikumu: 

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

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

2. Zemesgabalam „Nr.1” ar  kadastra apzīmējumu _______, _______ ha platībā,  atstāt spēkā 

esošo adresi „Vējrozes”, Mārupes novads. 

3. Zemesgabalam „Nr.1” ar kadastra apzīmējumu _______, _______ha platībā, atstāt spēkā 

esošo zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 

0101). 

4. Piešķirt zemesgabalam „Nr.2” ar kadastra apzīmējumu _______, _______ha platībā,  adresi 

„Upesrozes”, Mārupes novads. 

5. Noteikt zemesgabalam „Nr.2” ar kadastra apzīmējumu _______, _______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). 

 

2.1 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 

Ziņo attīstības un vides jautājumu komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar    16   „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, I.Dūduma, P.Pikše, 

A.Puide, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, 

N. Millere),  „pret”   nav,  „atturas”   nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 2.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Noteikt nekustamajam īpašumam Marijas iela _______, Mārupē, Mārupes novadā, 

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

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

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

 

2.2 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 

Ziņo attīstības un vides jautājumu komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar    16   „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, I.Dūduma, P.Pikše, 

A.Puide, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, 

N. Millere),  „pret”   nav,  „atturas”   nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 



Pieņemt lēmumu Nr. 2.2 saskaņā ar pielikumu: 

1. Noteikt nekustamajam īpašumam Dzelzceļa iela _______, Mārupē, Mārupes novadā, 

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

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

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

 

2.3 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 

Ziņo attīstības un vides jautājumu komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar    16   „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, I.Dūduma, P.Pikše, 

A.Puide, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, 

N. Millere),  „pret”   nav,  „atturas”   nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 2.3 saskaņā ar pielikumu: 

1. Noteikt nekustamajam īpašumam Ledaiņu iela _______, Mārupē, Mārupes novadā, 

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

2. 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 lietošanas mērķi 

Ziņo attīstības un vides jautājumu komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar    16   „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, I.Dūduma, P.Pikše, 

A.Puide, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, 

N. Millere),  „pret”   nav,  „atturas”   nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 2.4 saskaņā ar pielikumu: 

1. Noteikt nekustamajam īpašumam Ledaiņu iela _______, Mārupē, Mārupes novadā, 

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

2. 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 lietošanas mērķi 

Ziņo attīstības un vides jautājumu komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar    16   „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, I.Dūduma, P.Pikše, 

A.Puide, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, 

N. Millere),  „pret”   nav,  „atturas”   nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 2.5 saskaņā ar pielikumu: 

1. Noteikt nekustamajam īpašumam Ledaiņu iela _______, Mārupē, Mārupes novadā, _______ 
ha platībā, zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve  (kods 0601). 

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

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

 

3. 

Par nekustamā  īpašuma Bebru iela _______, Mārupē,  

Mārupes novadā (kadastra Nr. _______), detālplānojuma apstiprināšanu 

Ziņo attīstības un vides jautājumu komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 



Atklāti balsojot ar    16   „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, I.Dūduma, P.Pikše, 

A.Puide, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, 

N. Millere),  „pret”   nav,  „atturas”   nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 3 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Bebru iela _______, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra 

Nr. _______), detālplānojumu. 

2. Noteikt, ka detālplānojums īstenojams saskaņā ar administratīvo līgumu (lēmuma  

1. pielikums), ietverot sekojošus būtiskākos nosacījumus: 

2.1. detālplānojumu atļauts realizēt pa daļām, atbilstoši detālplānojuma realizācijas kārtībai 

un līguma nosacījumiem 2 (divās) kārtās:  

2.1.1. I. kārta – veic galveno inženierkomunikāciju (elektroapgāde, kanalizācija, ūdensapgāde) 

izbūvi un Kabiles ielas izbūvi vismaz šķembu līmenī, būvprojektā paredzot meliorācijas sistēmu 

pārkārtošanu un drenāžas sistēmas izveidi lietus ūdens novadīšanai; 

2.1.2. II.  kārtā - ceļa cietais segums un labiekārtojuma elementi (apgaismojums, ietves, lietus 

ūdens novadīšanas sistēmas izbūve) pēc tam, kad ir veikta galveno inženierkomunikāciju un 75 % zemes 

vienību apbūve; 

2.2. Detālplānojuma īstenotāji nodrošina projektēto ceļu un inženierkomunikāciju (izņemot 

gāzes apgādes un elektronisko sakaru inženierkomunikācijas) izbūvi atbilstoši detālplānojuma 

risinājumam, nodrošinot to pieslēgumu centralizētajām sistēmām,  

2.3. Zemes vienību sadali un ēku būvniecību jaunajās apbūves teritorijās atļauts uzsākt pēc 

ceļa izbūves un nodošanas ekspluatācijā vismaz šķembu līmenī un galveno inženierkomunikāciju izbūves 

un nodošanas ekspluatācijā. 

2.4. Bebru ielas daļa,  projektētā zemes vienība Nr. 7, izdalāma atsevišķā zemes vienībā, un 

atsavināma par labu Mārupes novada domei ne vēlāk kā tiek uzsākta zemes vienību sadale; 

2.5. Līdz pašvaldības lēmumam par Kabiles ielas pārņemšanu, Detālplānojuma īstenotājiem 

vai to saistību pārņēmējiem, jānodrošina tās publiska pieejamība un koplietošanas funkcija, kā arī 

caurbraukšanas funkcija, slēdzot personālservitūtu par labu pašvaldībai. Pēc ielas pilnīgas izbūves, iela 

nododama pašvaldībai. 

2.6. Detālplānojuma īstenotājiem, nododot īpašuma tiesības uz zemes vienībām, kam 

paredzēta piekļuve pa Kabiles ielu, ir pienākums tās nodrošināt ar piekļuvi - tiek slēgts personālservitūts 

ar pašvaldību; 

2.7. Detālplānojuma īstenošanas rezultātā izbūvētās inženierkomunikācijas un ceļus 

Detālplānojuma īstenotājs apsaimnieko un uztur par saviem finanšu līdzekļiem līdz viņu īpašuma tiesību 

izbeigšanas brīdim.  

3. Detālplānojums īstenojams sekojošā secībā: 

3.1. Pašvaldība un detālplānojuma īstenotāji slēdz administratīvo līgumu par detālplānojuma 

īstenošanas kārtību un realizācijas termiņiem; 

3.2. Detālplānojuma īstenošana uzsākama pēc paziņojuma par detālplānojuma apstiprināšanu 

ar Mārupes novada domes lēmumu publikācijas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, saskaņā ar administratīvā 

līguma nosacījumiem. 

4. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt ar nekustamā īpašuma Bebru iela 

_______, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. _______),  īpašniekiem S.P. - Š, personas kods 

_______, I.Š., personas kods _______,  un V.P., personas kods _______, administratīvo līgumu par 

detālplānojuma īstenošanu saskaņā ar 1. pielikumu. 

5. Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums par detālplānojuma 

apstiprināšanu publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”. 

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

Administratīvajā rajona tiesā (Rīgā, Antonijas ielā 6, LV – 1010). 

 

4. 

Par nekustamā  īpašuma „Saulesciems”, Mārupes novadā (kadastra Nr. _______),  

detālplānojuma projekta pilnveidošanu atbilstoši publiskās apspriedes rezultātiem 

Ziņo attīstības un vides jautājumu komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 



Atklāti balsojot ar    16   „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, I.Dūduma, P.Pikše, 

A.Puide, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, 

N. Millere),  „pret”   nav,  „atturas”   nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 4 saskaņā ar pielikumu: 

1. Nodot nekustamā īpašuma „Saulesciems”, Mārupes novadā (kadastra Nr. _______), 

detālplānojuma projektu pilnveidošanai saskaņā ar publiskās apspriedes rezultātiem. 

2. Pēc detālplānojuma pilnveidotās redakcijas izstrādes paredzēt atkārtotu publisko 

apspriešanu. 

 

5. 

Par nekustamā īpašuma „Mazāvas”,  Mārupes novadā (kadastra Nr. _______), detālplānojuma 

izstrādes darba uzdevuma termiņa pagarinājumu un aktualizāciju 

Ziņo attīstības un vides jautājumu komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar    16   „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, I.Dūduma, P.Pikše, 

A.Puide, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, 

N. Millere),  „pret”   nav,  „atturas”   nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 5 saskaņā ar pielikumu: 

1. Atļaut turpināt detālplānojuma nekustamā īpašuma „Mazāvas”, Mārupes novadā 

(kadastra Nr. _______), izstrādi saskaņā ar darba uzdevumu Nr. _______. 

2. Noteikt darba uzdevuma Nr. 2015/9 derīguma termiņu 1 gads no šī lēmuma pieņemšanas 

dienas. 

3. Noteikt, ka atkārtoti jāsaņem nosacījumi detālplānojuma izstrādei no Darba uzdevumā 

minētajām institūcijām, ja beidzies institūciju noteiktais nosacījumu derīguma termiņš.  

4. Aktualizēt Darba uzdevuma 5.6.2 sadaļu, papildinot to ar apakšpunktu šādā redakcijā: 

„meža inventarizācijas lieta”  

5. Aktualizēt Darba uzdevuma 6. sadaļu, papildinot to ar 6.10 punktu šādā redakcijā: „6.10. 

Valsts meža dienests, Rīgas reģionālā virsmežniecība”. 

 

6. 

Par nekustamā īpašuma „Lielās Āvas”, Mārupes novadā (kadastra Nr. _______), 1. zemes vienības 

(kadastra apzīmējums _______) un 2. zemes vienības (kadastra apzīmējums 8076 005 0026) 

detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma termiņa pagarinājumu un aktualizāciju 

Ziņo attīstības un vides jautājumu komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar    16   „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, I.Dūduma, P.Pikše, 

A.Puide, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, 

N. Millere),  „pret”   nav,  „atturas”   nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 6 saskaņā ar pielikumu: 

1. Atļaut turpināt detālplānojuma nekustamā īpašuma „Lielās Āvas”, Mārupes novadā 

(kadastra Nr. _______),  1. zemes vienībai (kadastra apzīmējums _______) un 2. zemes vienībai (kadastra 

apzīmējums _______), izstrādi saskaņā ar darba uzdevumu Nr. _______. 

2. Noteikt darba uzdevuma Nr. _______derīguma termiņu 1 gads no šī lēmuma 

pieņemšanas dienas. 

3. Noteikt, ka atkārtoti jāsaņem nosacījumi detālplānojuma izstrādei no Darba uzdevumā 

minētajām institūcijām, ja beidzies institūciju noteiktais nosacījumu derīguma termiņš. 

4. Aktualizēt Darba uzdevuma 5.6.2 sadaļu, papildinot to ar apakšpunktu šādā redakcijā: 

„meža inventarizācijas lieta”.  

5. Aktualizēt Darba uzdevuma 6. sadaļu, papildinot to ar 6.10 punktu šādā redakcijā:  

„6.10. Valsts meža dienests, Rīgas reģionālā virsmežniecība”. 

 



7. 

Par nekustamā  īpašuma „Pilari”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. _______),  

detālplānojuma projekta pilnveidošanu atbilstoši publiskās apspriedes rezultātiem 

Ziņo attīstības un vides jautājumu komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar    16   „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, I.Dūduma, P.Pikše, 

A.Puide, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, 

N. Millere),  „pret”   nav,  „atturas”   nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 7 saskaņā ar pielikumu: 

1. Nodot iesniegto nekustamā īpašuma „Pilari”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 

_______), detālplānojuma projektu pilnveidošanai saskaņā ar publiskās apspriedes rezultātiem. 

2. Pēc detālplānojuma pilnveidotās redakcijas izstrādes paredzēt atkārtotu publisko 

apspriešanu. 

3. Pēc sākotnējā viedokļa no VAS „Latvijas valsts ceļi”  saņemšanas lemt par 

detālplānojuma darba uzdevuma grozījumiem, ja tas uzskatāms par lietderīgu.  

 
8. 

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

priekšlikumus atsevišķu zemes vienību funkcionālā zonējuma grozīšanai, apstiprināšanu 

un saistošo noteikumu „Lokālplānojuma Mārupes un Tīraines ciemu ielu tīkla un sarkano līniju 

precizēšanai, ietverot priekšlikumus atsevišķu zemes vienību funkcionālā zonējuma grozīšanai, 

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa” apstiprināšanu 

Ziņo attīstības un vides jautājumu komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar    14   „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, P.Pikše, A.Puide, 

N.Orleāns, S. Sakoviča, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis, R. Zeltīts, N. Millere),  „pret”   

nav,  „atturas”    2 (I. Dūduma, J. Lagzdkalns),  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 8 saskaņā ar pielikumu: 

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

precizēšanai, ietverot priekšlikumus atsevišķu zemes vienību funkcionālā zonējuma grozīšanai, 

2.redakciju kā  galīgo. 

2. Pieņemt saistošos noteikumus  Nr. 24/2017  „Lokālplānojuma Mārupes un Tīraines 

ciemu ielu tīkla un sarkano līniju precizēšanai, ietverot priekšlikumus atsevišķu zemes vienību 

funkcionālā zonējuma grozīšanai, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa” 

(turpmāk – Saistošie noteikumi) saskaņā ar pielikumu. 

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc attiecīga paziņojuma publicēšanas 

oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”. 

4. Saistošie noteikumi ir īstenojami Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

noteiktā dienā. 

5. Lokālplānojuma pielikumā ietvertos priekšlikumus atsevišķu zemes vienību funkcionālā 

zonējuma grozīšanai izskatīt Mārupes novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes gaitā, lemjot par 

sagatavoto priekšlikumu noraidīšanu vai iekļaušanu Mārupes novada funkcionālajā zonējumā.  

6. Noteikt, ka lokālplānojuma risinājumi ir integrējami Mārupes novada teritorijas 

plānojumā 2014.-2026. gadam, tā grozījumu izstrādes ietvaros.  

7. Paziņojumu par lēmuma pieņemšanu 5 (piecu) darba dienu laikā ievietot Teritorijas 

attīstības plānošanas informācijas sistēmā, pašvaldības tīmekļa vietnē www.marupe.lv un Mārupes 

novada domes informatīvajā izdevumā „Mārupes Vēstis”. 

8. Paziņojumu par Saistošo noteikumu pieņemšanu 2 (divu) nedēļu laikā pēc Saistošo 

noteikumu apstiprināšanas publicēt oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”,  Mārupes novada domes 

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

9. Lēmumu par Saistošo noteikumu apstiprināšanu un saistītos dokumentus ievietot 

pašvaldības tīmekļa vietnē un nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

 

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


9.1 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo attīstības un vides jautājumu komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar    12  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, A.Kirillovs, I.Dūduma, P.Pikše, S. Sakoviča, 

A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis, J. Lagzdkalns, N. Millere),  „pret”   nav,  „atturas”   4 (J. 

Lībietis, A. Puide, R. Zeltīts, N. Orleāns),  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 9.1 saskaņā ar pielikumu: 

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

 

9.2 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo attīstības un vides jautājumu komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar    13  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, A.Kirillovs,  J. Lībietis, I.Dūduma, P.Pikše, 

S. Sakoviča, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis, J. Lagzdkalns, N. Millere),  „pret”   nav,  

„atturas”   3 (A. Puide, R. Zeltīts, N. Orleāns),  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 9.2 saskaņā ar pielikumu: 

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

 

9.3 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo attīstības un vides jautājumu komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar    12  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, A.Kirillovs, I.Dūduma, P.Pikše, S. Sakoviča, 

A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis, J. Lagzdkalns, N. Millere),  „pret”   nav,  „atturas”   4 (J. 

Lībietis, A. Puide, R. Zeltīts, N. Orleāns),  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 9.3 saskaņā ar pielikumu: 

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

 

10. 

Par fotokonkursa „Es Mīlu Mārupi” organizēšanu  

Ziņo attīstības un vides jautājumu komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar    16   „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, I.Dūduma, P.Pikše, 

A.Puide, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, 

N. Millere),  „pret”   nav,  „atturas”   nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 
Pieņemt lēmumu Nr. 10 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt foto konkursa „Es mīlu Mārupi!” nolikumu saskaņā ar pielikumu, paredzot 

apbalvojuma „Atzinības raksts otrā pakāpe”, „Atzinības raksts trešā pakāpe” un „Pateicības raksts” 

piešķiršanu attiecīgi pirmās, otrās un trešās vietas ieguvējiem 2018. gadā ar attiecīgu finansējumu. 

2. Uzdot Apbalvojuma piešķiršanas komisijai veikt nepieciešamās darbības konkursa 

izsludināšanai, pieteikumu vērtēšanai, pēc nepieciešamības pieaicinot neatkarīgus ekspertus vai 

speciālistus bez balsstiesībām, par konkursa rezultātiem informējot Mārupes novada domi, sagatavojot un 

iesniedzot attiecīgu lēmumprojektu.  

 

11. 

Par konkursa „Mārupes novada uzņēmēju gada balva 2017” komisijas izveidošanu  

un nolikuma apstiprināšanu 

Ziņo attīstības un vides jautājumu komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 



Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar    16   „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, I.Dūduma, P.Pikše, 

A.Puide, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, 

N. Millere),  „pret”   nav,  „atturas”   nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 11 saskaņā ar pielikumu: 

1. Izveidot konkursa  „Mārupes novada uzņēmēju gada balva” komisiju šādā sastāvā: 

Komisijas locekļi:  

Domes priekšsēdētājs - Mārtiņš Bojārs; 

Domes priekšsēdētāja vietnieks - Līga Kadiģe; 

Attīstības  un vides jautājumu komitejas priekšsēdētājs - Pēteris Pikše; 

Attīstības nodaļas vadītājs - Ilze Krēmere; 

Uzņēmējdarbības attīstības konsultants - Liena Ādamsone; 

Biedrības „Mārupes uzņēmēji” pārstāvis - Jurijs Baibakovs; 

Biedrības „Pierīgas Partnerība” pārstāvis - Alīna Lukjanceva; 

Biedrības „Radīts Mārupē” pārstāvis - Žanete Rušeniece; 

Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas pārstāvis - Madara Ūlande. 

2. Apstiprināt konkursa  „Mārupes novada uzņēmēju gada balva” komisijas nolikumu saskaņā ar 

pielikumu.  

 

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

 

12. 

Par saistošo noteikumu Nr.  25/2017 

„Grozījumi Mārupes novada domes 2013. gada  

25. septembra saistošajos noteikumos Nr. 18/2013  

„Par līdzfinansējumu Mārupes Mūzikas un mākslas skolā”” pieņemšanu  

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar    16   „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, I.Dūduma, P.Pikše, 

A.Puide, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, 

N. Millere),  „pret”   nav,  „atturas”   nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 12 saskaņā ar pielikumu: 

1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.  25/2017 „Grozījumi Mārupes novada domes 2013. gada  

25. septembra saistošajos noteikumos Nr. 18/2013 „Par līdzfinansējumu Mārupes Mūzikas un mākslas 

skolā””, saskaņā ar pielikumu. 

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

nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.  

 3. Saistošos noteikumus publicēt vietējā laikrakstā vai bezmaksas izdevumā, ja likumā „Par 

pašvaldībām” 45. panta otrajā daļā noteiktajā termiņā pašvaldībai netiks nosūtīts Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas atzinums, vai  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

atzinumā netiks izteikti iebildumi par pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu. 

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

„Mārupes Vēstis”. 

 

13. 

Par Jaunmārupes pamatskolas  interešu izglītības programmu  2017./2018.,  

2018./2019. un 2019./2020. mācību gadam saskaņošanu 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 



Atklāti balsojot ar    16   „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, I.Dūduma, P.Pikše, 

A.Puide, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, 

N. Millere),  „pret”   nav,  „atturas”   nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 13 saskaņā ar pielikumu: 

Saskaņot Jaunmārupes pamatskolas interešu izglītības programmas 2017./2018., 

2018./2019. un 2019./2020. mācību gadam saskaņā ar pielikumu. 
 

14. 

Par Mārupes pamatskolas  interešu izglītības programmas  2016./2017. -   

2018./2019. apakšprogrammu  precizēšana 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar    16   „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, I.Dūduma, P.Pikše, 

A.Puide, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, 

N. Millere),  „pret”   nav,  „atturas”   nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 14 saskaņā ar pielikumu: 

Saskaņot Mārupes pamatskolas Interešu izglītības programmas 2016./2017. – 2018./2019. 

mācību gadam  apakšprogrammas saskaņā ar pielikumu. 
 

15. 

Par Mārupes mūzikas un mākslas skolas  interešu izglītības programmu saskaņošanu 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar    16   „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, I.Dūduma, P.Pikše, 

A.Puide, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, 

N. Millere),  „pret”   nav,  „atturas”   nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 15 saskaņā ar pielikumu: 

Saskaņot Mārupes Mūzikas un mākslas skolas interešu izglītības programmas saskaņā ar 

pielikumu. 
 

16. 

Par līdzfinansējumu SIA „Ziņas TV” projektam „Lai dzīvo bērni!” 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar    16   „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, I.Dūduma, P.Pikše, 

A.Puide, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, 

N. Millere),  „pret”   nav,  „atturas”   nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 16 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piedalīties  SIA „Ziņas TV”, reģ. Nr. _______, īstenotajā projektā „Lai dzīvo bērni!” ar 

pašvaldības līdzfinansējumu 300,00 euro (trīs simti euro) apmērā. 

2. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt ar SIA „Ziņas TV”, reģ. Nr. 

50103665341, sadarbības līgumu par dalību projektā, paredzot tajā finansējuma piešķiršanas un 

izlietošanas kārtību. 

 

17. 

Par finansiālā atbalsta piešķiršanu Mārupes novada amatnieku un  

mājražotāju biedrībai „Radīts Mārupē”  

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 



Atklāti balsojot ar    16   „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, I.Dūduma, P.Pikše, 

A.Puide, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, 

N. Millere),  „pret”   nav,  „atturas”   nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 17 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt biedrībai „Radīts Mārupē”, reģ. Nr. _______, finansiālo atbalstu 1500,00 euro 

(viens tūkstotis pieci simti euro) apmērā projekta „Rūķu meistardarbnīcas” īstenošanai  

2017. gada 2. decembrī Mārupes novada dienas centrā „Tīraine” no plkst.11:00-13:00, 2017. gada  

3. decembrī Mārupes novada dienas centrā „Skulte” no plkst.11:00-13:00 un 2017. gada  

9. decembrī Mārupes novada dienas centrā „Švarcenieki” no plkst. 11:00-13:00, saskaņā ar izdevumu 

aprēķinu tāmi. 

2. Izdevumus segt no Kultūras nama budžeta pakalpojumu izmaksām. 

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

„Radīts Mārupē”, reģ. Nr. _______, par finansējuma piešķiršanas, izlietošanas un atskaišu iesniegšanas 

kārtību. 

4. Finansējumu pārskaitīt biedrībai „Radīts Mārupē”, reģ. Nr. _______, pēc administratīvā 

līguma parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas. 

5. Biedrībai „Radīts Mārupē”, reģ. Nr. _______, nodrošināt saņemtā finansiālā atbalsta 

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

iesniedzot Mārupes novada domei atskaiti par līdzekļu izlietošanu. 

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

(lēmuma 1. punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, Biedrībai „Radīts Mārupē”, reģ. Nr. 

_______, atmaksāt Mārupes novada domei piešķirto finansējumu neizlietotajā vai piešķiršanas mērķim 

neatbilstoši izlietotajā daļā administratīvajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.  

7. Piešķirt biedrībai „Radīts Mārupē”, reģ. Nr. _______, tiesības 2017. gada 2. decembrī no 

plkst.11:00-13:00 izmantot Mārupes novada dienas centra „Tīraine” telpas Viršu ielā 4, Tīrainē, Mārupes 

novadā, 2017. gada 3. decembrī no plkst.11:00-13:00, izmantot Mārupes novada dienas centra „Skulte” 

telpas Skultes ielā 31, Skultē, Mārupes novadā, 2017. gada 9. decembrī no plkst. 11:00-13:00 Mārupes 

novada dienas centra „Švarcenieki” telpas Mazcenu alejā 4, Jaunmārupē, Mārupes novadā, ar 100% 

nomas maksas samazinājumu.  

8. Ne vēlāk kā piecas dienas pirms nekustamā īpašuma izmantošanas uzsākšanas biedrībai 

„Radīts Mārupē” slēgt līgumu par telpu izmantošanu ar domes izpilddirektoru.  

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

rajona tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

18. 

Par dalību Valsts izglītības attīstības aģentūras administrētā Eiropas Sociālā fonda projekta  

Nr. 8.4.1.0/16/I/001 „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” īstenošanā 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar    16   „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, I.Dūduma, P.Pikše, 

A.Puide, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, 

N. Millere),  „pret”   nav,  „atturas”   nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 18 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piedalīties Projekta ,,Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" īstenošanā. 

2. Noslēgt sadarbības līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Projekta īstenošanu. 

3. Nodrošināt Projekta aktivitāšu ieviešanu atbilstoši Projekta īstenošanas noteikumiem, tajā 

skaitā nodrošināt nepieciešamos cilvēkresursus atbalstāmo darbību īstenošanai pašvaldībā Izglītības 

dienesta kapacitātes ietvaros. 

4. Administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai Projektam nodrošināt atvērtu norēķinu 

kontu Valsts kasē, atsevišķu grāmatvedības uzskaiti un finanšu plānošanu atbilstoši Latvijas Republikas 

normatīvajiem aktiem un starptautiskajiem grāmatvedības standartiem, un sagatavo maksājumu 



uzdevumus, norādot budžeta izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodus atbilstoši spēkā esošajiem 

Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem par budžeta izdevumu ekonomisko klasifikāciju.  

5. Par atbildīgo projekta ieviešanā un rezultātu rādītāju sasniegšanā noteikt Mārupes novada 

Izglītības dienesta vadītāju. 

 

Finanšu  komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

 

19. 

Par Mārupes novada pašvaldības civilās aizsardzības  

komisijas izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu 

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar    16   „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, I.Dūduma, P.Pikše, 

A.Puide, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, 

N. Millere),  „pret”   nav,  „atturas”   nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 19 saskaņā ar pielikumu: 

1. Atcelt Mārupes novada domes 2012. gada 27. jūnija lēmumu Nr. 16 (sēdes protokols Nr. 12). 

2. Izveidot Mārupes novada civilās aizsardzības komisiju šādā sastāvā:  

Komisijas priekšsēdētājs – Mārupes novada domes priekšsēdētājs. 

Komisijas locekļi: 

Mārupes novada domes izpilddirektors; 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvis;  

Valsts policijas pārstāvis;  

Nacionālo bruņoto spēku (zemessardzes) pārstāvis;  

Valsts meža dienesta pārstāvis;  

Akciju sabiedrības „Latvenergo" pārstāvis;  

Mārupes novada Sociālā dienesta vadītāja; 

Mārupes novada pašvaldības policijas priekšnieks; 

Mārupes novada domes Darba aizsardzības speciālists. 

Akciju sabiedrības „Mārupes komunālie pakalpojumi“ valdes loceklis. 

3. Apstiprināt Mārupes novada pašvaldības civilās aizsardzības komisijas nolikumu saskaņā ar 

pielikumu Nr. 1  

3. Informēt lēmuma 2. punktā minētās iestādes un institūcijas par pieņemto lēmumu.  

 

20. 

Par domes priekšsēdētāja M.Bojāra iesnieguma izskatīšanu 

Ziņo finanšu komitejas vadītāja vietniece L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar    15   „par” (L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, I.Dūduma, P.Pikše, A.Puide, 

N.Orleāns, S. Sakoviča, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. 

Millere),  (M. Bojārs, 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. 20 saskaņā ar pielikumu: 

Piešķirt Mārupes novada domes priekšsēdētājam Mārtiņam Bojāram  ikgadējo apmaksāto 

atvaļinājumu no 2017. gada 13. septembra vienu kalendāra nedēļu, t.i., līdz 2017. gada 19. septembrim un 

apmaksātu papildatvaļinājumu no 2017. gada 20. septembra divas darba dienas, t.i., līdz 2017. gada  

21. septembrim, par nostrādāto laika periodu no 2016. gada 1. jūlija līdz 2017. gada 30. jūnijam. 

 

 

 

 



21. 

 Par privātpersonu līdzmaksājumu par  

Mārupes novada sporta centra sniegtajiem pakalpojumiem  

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar    15   „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, I.Dūduma, P.Pikše, 

A.Puide, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Vācietis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. 

Millere),  „pret”   nav,  „atturas”   1 (G. Ruskis),  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 21 saskaņā ar pielikumu: 

1. Noteikt šādu privātpersonu līdzmaksājumu par Mārupes novada sporta centra sniegtajiem 

maksas pakalpojumiem no  1. oktobra līdz  31. maijam:  

1.1. Vispusīgās fiziskās sagatavotības interešu izglītības apakšprogrammā - 12,40 EUR + 

PVN 21% apmērā vienam audzēknim mēnesī; 

1.2. Vieglatlētikas interešu izglītības apakšprogrammā - 12,40 EUR + PVN 21% apmērā 

vienam audzēknim mēnesī 

1.3. Futbola interešu izglītības apakšprogrammā –12,40 EUR + PVN 21% apmērā vienam 

audzēknim mēnesī; 

1.4. Volejbola interešu izglītības apakšprogrammā - 12,40 EUR + PVN 21% apmērā vienam 

audzēknim mēnesī; 

1.5. Basketbola interešu izglītības apakšprogrammā - 12,40 EUR + PVN 21% apmērā vienam 

audzēknim mēnesī; 

1.6. Taekvondo interešu izglītības apakšprogrammā - 12,40 EUR + PVN 21% apmērā vienam 

audzēknim mēnesī. 

2. Atbrīvot no lēmuma 1. punktā noteiktā pienākuma veikt līdzmaksājumu: 

2.1. Trūcīgas un maznodrošinātas personas; 

2.2. Bērnus bāreņus un bez vecāku gādības palikušos bērnus; 

2.3. Mārupes novada sporta centra audzēkņus, kuri apmeklē sporta meistarības pilnveidošanas 

un augstākās sporta meistarības grupas, sākot ar MT7grupu; 

2.4. Mārupes novada sporta centra audzēkņus, kuri ir Latvijas Republikas izlases vai Latvijas 

jauniešu izlases komandas (sākot no U14) kandidāti; 

2.5. Bērnus invalīdus.  

3. Samazināt lēmuma 1. punktā noteikto līdzmaksājumu: 

3.1. par 50% - audzēknim, kura brālis vai māsa apgūst vienu interešu izglītības 

apakšprogrammu, maksājot par pakalpojumu 1. punktā apstiprināto līdzfinansējumu pilnā apmērā; 

3.2. Audzēknim no ģimenes, kurā ir trīs vai vairāki bērni, par 100% par trešo un nākamiem 

bērniem. 

4. Lai saņemtu atbrīvojumu (2. punkts) vai atvieglojumu (3. punkts), audzēknim vai viņa 

likumiskajam pārstāvim ir jāiesniedz Mārupes novada Sporta centrā rakstisks iesniegums, pievienojot 

iesniegumā norādītā atvieglojuma vai atbrīvojuma piemērošanas apliecinošu dokumentu. Ja atvieglojuma 

vai atbrīvojuma piemērošanas fakta apliecināšana ir  Mārupes novada Sporta centra kompetencē vai šo 

faktu apliecinošā dokumenta izdēvējiestāde ir kāda cita Mārupes novada domes dibinātā iestāde vai tās 

struktūrvienība, iesniegumā atsevišķi ir norādāms šis apstāklis, un pats dokuments nav pievienojams.  

5. Līdzmaksājums tiek veikts uz atsevišķa līguma pamata, kuru slēdz Mārupes novada 

Sporta centrs un audzēknis vai viņa likumiskais pārstāvis 

6. Ja persona attaisnoti – veselības stāvokļa dēļ, iesniedzot ģimenes ārsta izziņu, nav 

apmeklējusi nodarbības un kavējuma periods ir ilgāks par divām kalendārajām nedēļām, par kavēto laika 

periodu tiek veikts līdzfinansējuma pārrēķins.  

7. Persona nedrīkst apmeklēt neapmaksātas nodarbības.  

8. Līdzmaksājuma iemaksas izpildes kontroli nodrošina Mārupes novada Sporta centrs.  . 

9. Lēmums stājas spēkā 2017. gada 1. oktobrī. 

 

 

 

 



22. 

Par jaunu amata vietu izveidošanu Mārupes novada Skultes sākumskolā 

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar    16   „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, I.Dūduma, P.Pikše, 

A.Puide, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, 

N. Millere),  „pret”   nav,  „atturas”   nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 22 saskaņā ar pielikumu: 

Ar 2017. gada 1. septembri Mārupes novada Skultes sākumskolā izveidot divas jaunas 

amata vietas pirmsskolas izglītības skolotājs  (profesijas kods 2342 01). 
 

Domes priekšsēdētāja iesniegtie lēmumprojekti: 

 

23. 

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

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

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs/Juridiskās nodaļas vadītāja G. Sušiņina. 

 

Atklāti balsojot ar    14   „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, J.Lībietis, I.Dūduma, P.Pikše, A.Puide, S. 

Sakoviča, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere),  „pret”   

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 23 saskaņā ar pielikumu: 

1. Saistošos noteikumus esošajā apstiprinātajā redakcijā saskaņā ar pielikumu publicēt vietējā 

laikrakstā „Mārupes Vēstis”.  

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

„Mārupes Vēstis”. 

 

24. 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar    12  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, A.Kirillovs, I.Dūduma, P.Pikše, S. Sakoviča, 

A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis, J. Lagzdkalns, N. Millere),  „pret”   nav,  „atturas”   4 (J. 

Lībietis, A. Puide, R. Zeltīts, N. Orleāns),  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 24 saskaņā ar pielikumu: 

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

25. 

Par amatu vietas izveidošanu Mārupes novada Jaunmārupes pamatskolā 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar    16   „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, I.Dūduma, P.Pikše, 

A.Puide, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, 

N. Millere),  „pret”   nav,  „atturas”   nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 25 saskaņā ar pielikumu: 

Ar  2017. gada 1. septembri Mārupes novada Jaunmārupes pamatskolā izveidot vienu 

jaunu amata vietu medicīnas māsa (profesijas kods 3221 01) 5.2 saime III līmenis, 7. mēnešalgu 

grupa. 
 

 



26. 

Par jaunas amata vietas izveidošanu Mārupes novada Mārupes Sporta centrā 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar    15   „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, I.Dūduma, P.Pikše, 

A.Puide, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Vācietis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. 

Millere),  „pret”   nav,  „atturas”   1 (G. Ruskis),  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 26 saskaņā ar pielikumu: 

Ar 2017. gada 1. oktobri  Mārupes novada Mārupes Sporta centrā izveidot jaunu amata 

vietu lietvedis  (profesijas kods 3341 04), 18.3 saime II līmenis, 7. mēnešalgu grupa. 
 

27. 

Par grozījumiem Mārupes novada domes  

2017. gada 22. februāra lēmumā Nr. 10 (sēdes protokols Nr. 3)  

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar    16   „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, I.Dūduma, P.Pikše, 

A.Puide, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, 

N. Millere),  „pret”   nav,  „atturas”   nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 27 saskaņā ar pielikumu: 

1. Izteikt Mārupes novada domes 2017. gada 22. februāra lēmuma Nr.10 (sēdes protokols 

Nr. 3) 1. un 6. punktu šādā redakcijā:  

„1. Piešķirt biedrībai „Mārupes zaļie īkšķīši”, reģ. Nr. _______, finansiālo atbalstu 1214,49 euro 

apmērā kultūras pasākuma - stādu gadatirgus rīkošanai laukumā pēc adreses Loka ceļš 58, Jaunmārupe, 

Mārupes novads, 2017. gada 20. maijā, bet ne vairāk kā 5% apmērā no kopējiem izdevumiem šī 

pasākuma organizēšanai. 

6. Piešķirt Biedrībai „Mārupes zaļie īkšķīši”, reģ. Nr. ______8, tiesības  organizētā pasākuma – 

gadatirgus īstenošanai 2017. gada 20. maijā izmantot pašvaldības nekustamo īpašumu, kas atrodas Loka 

ceļš 58, Jaunmārupē, Mārupes novadā, ar 100 % nomas maksas samazinājumu.” 

2. Mārupes novada domes izpilddirektoram nodrošināt administratīvā līguma Nr. ______ 

grozīšanu atbilstoši veiktajām izmaiņām Mārupes novada domes lēmumā Nr. 10 (sēdes protokols Nr. 3).  

3. Biedrībai „Mārupes zaļie īkšķīši”, reģ. Nr. ______, pirms vienošanās par grozījumiem 

administratīvajā līgumā Nr. ______ parakstīšanas iesniegt domē precizētu atskaiti par 2017. gada  

20. maijā notikušo pasākumu, norādot kopējo izdevumu summu un izdalot pašvaldības un pašu 

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

rajona tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

28. 

Par grozījumiem instrukcijā „Kārtība, kādā Mārupes novada pašvaldība sadala valsts budžeta 

mērķdotāciju pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto 

pedagogu, pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu  darba samaksai un valsts 

sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” apstiprināšanu un komisijas sastāva maiņu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar    16   „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, I.Dūduma, P.Pikše, 

A.Puide, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, 

N. Millere),  „pret”   nav,  „atturas”   nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 28 saskaņā ar pielikumu: 

1. Izdarīt instrukcijā „Kārtība, kādā Mārupes novada pašvaldība sadala valsts budžeta 

mērķdotāciju pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto 



pedagogu, pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu  darba samaksai un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātajām iemaksām” (turpmāk – Instrukcija), kas apstiprināta ar Mārupes novada 

domes 2016. gada 28. septembra sēdes Nr. 11 lēmumu Nr. 30, sekojošus grozījumus:  

1.1. Papildināt Instrukciju ar 6.  punktu „Mārupes novada Izglītības dienests piecu darba 

dienu laikā pēc mērķdotāciju sadalījuma apstiprināšanas Ministru kabinetā nodrošina informācijas 

ievadi Valsts izglītības informācijas sistēmā par piešķirtās mērķdotācijas apjomu katrā izglītības iestādē” 

1.2. Papildināt Instrukcijas 8.4 punktu ar vārdu „Tarificētajai” 

1.3. Izteikt Instrukcijas 10. punktu šādā redakcijā „Apstiprinātā finansējuma ietvaros 

izglītības iestādes vadītājs, saskaņā ar iestādē apstiprinātajiem kritērijiem,  izvērtējot pedagoga darba 

intensitāti un personīgo ieguldījumu izglītības iestādes attīstībā,  ir tiesīgs noteikt līdz 50% augstāku 

pedagoga mēneša darba algas likmi saskaņā ar 2016. gada 5. jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.445 

„Pedagogu darba samaksas noteikumi” 10. punktā noteikto regulējumu”  

1.4. Izteikt Instrukcijas 11. punktu šādā redakcijā „Izglītības iestāžu vadītāju vietnieku un 

pedagogu darba slodzi un algu, laika posmam no kārtējā gada 1. septembra līdz nākamā gada  

31. augustam, piešķirtā finansējuma ietvaros, nosaka izglītības iestādes vadītājs.” 
1.5. Papildināt Instrukcijas 16. punktu ar vārdiem „1. septembrī”  

1.6. Svītrot Instrukcijas 16. punktā vārdus „un programmu nodrošinājumam” 

1.7. Svītrot Instrukcijas 18. punktā vārdus „un 1. janvāri” 

 

2.Veikt izmaiņas mērķdotāciju sadales komisijā, nosakot to šādā sastāvā:  

Komisijas priekšsēdētāja: Līga Kadiģe. 

Komisijas locekļi: Ira Dūduma, Laima Levanoviča, Sarmīte Antiņa, Elita Lecko. 

 

 

Domes sēde tiek pasludināta par slēgtu plkst. 17.00 

 

Domes priekšsēdētājs                                      /paraksts/                    Mārtiņš Bojārs  

 

  

Novada pašvaldības administrācijas  

kancelejas pārzine    /paraksts/       Ilona Eglīte 

 

 

Domes sēdes protokols  tiek parakstīts  

2017. gada   31. augustā 

 

 

 

 

 

 

 


