
 
 

SĒDES PROTOKOLS 

Mārupē 

 

2017. gada  25. oktobrī  Nr.  7 

 

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, Pēteris Pikše, Dace 

Štrodaha, Sigita Sakoviča, Raivis  Zeltīts, Jānis Lagzdkalns. 

 

Domes  sēdē nepiedalās deputāti: 

Gatis Vācietis  atrodas atvaļinājumā, 

Ira Dūduma atrodas seminārā,  

Edgars Jansons  - bērēs. 

 

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; 

Attīstības nodaļas teritorijas plānotāja Dace Žīgure; 

Administrācijas vadītājs Kristaps Ločs. 

 

Domes  sēdi protokolē:   

Administrācijas kancelejas pārzine Ilona Eglīte. 

 

Darba kārtība: 

Attīstības  un vides jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

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

2. Par nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu. 

3. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi. 

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

noteikšanu (2 gab.). 

5. Par nekustamā īpašuma Vīnkalnu iela 45, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 

_________), detālplānojuma izstrādes uzsākšanu. 

6. Par nekustamā īpašuma „Lielvalteri”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. ________), 

detālplānojuma izstrādes uzsākšanu. 

7. Par nekustamā īpašuma „Unguri B”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. ________), 

detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai. 



8. Par nekustamā īpašuma Lielā iela 88, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. ________),  

detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai.  

9. Par projektu konkursa „Mārupe – mūsu mājas” projektu pieteikumu vērtēšanas 

komisijas izveidošanu un komisijas nolikuma apstiprināšanu. 

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

līdzdarbības līgumu un saņemt finansējumu valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai” 

apstiprināšanu. 

11. Par Mārupes novada attīstības programmas 2013. - 2019. gadam rīcības plāna un 

investīciju plāna aktualizāciju 2017. – 2019. gadam. 

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

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

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

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

ietvaros projekta „Jaunmārupes skeitparka atjaunošana” īstenošanai. 

14. Par nekustamā īpašuma „Spaģēni”, Mārupē, Mārupes novadā, sastāvā esošas zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumu ________, ________ha platībā,  un zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu ________daļu, ________ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā. 

15. Par iepirkuma „Bašēnu ceļa no P132, C-13, Dzirnieku (no C 13 līdz P 133) ielas rekonstrukcija 

ar gājēju ietvi, ielas apgaismojumu un lietus ūdens kanalizāciju, Mārupē” organizēšanu un 

iepirkuma komisijas izveidošanu 

16. Par iepirkuma „Mārupes vidusskolas pārbūve” organizēšanu un iepirkuma komisijas 

izveidošanu. 

17.Par iepirkuma „Administratīvā centra publiskās ārtelpas atjaunošana” organizēšanu un 

iepirkuma komisijas izveidošanu. 

18. Par iepirkuma „Elektroenerģijas iegāde” organizēšanu un iepirkuma komisijas izveidošanu. 

 

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

19. Par Mārupes novada Sociālā dienesta nolikuma apstiprināšanu.  

20. Par grozījumiem Mārupes novada domes 2017. gada 26. aprīļa lēmumā Nr. 18.2 (sēdes 

protokols Nr. 6) 

21. Par grozījumiem Mārupes novada domes 2017. gada 26. aprīļa lēmumā Nr. 18.1 (sēdes 

protokols Nr. 6). 

22. Par Mārupes novada domes 2017. gada 26. aprīļa lēmuma Nr. 18.3 (sēdes protokols Nr. 6) 

atcelšanu un jauna lēmuma pieņemšanu par finansiālu atbalstu sportistam D.B. 

23. Par finansiālu atbalstu sportistei L.K.S. 

24. Par instrukcijas  „Jauniešu Brīvprātīgā darba pieredzes apliecināšanas vadlīnijas” 

apstiprināšanu. 

25. Par līdzfinansējuma sniegšanu Mālpils internātpamatskolas uzturēšanai. 

26. Par Jaunmārupes pamatskolas  interešu izglītības programmas „Peldētapmācība bērniem 

no 4 – 10 gadiem”  2017./2018. - 2019./2020. mācību gadam saskaņošanu. 

 

Finanšu  komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

27. Par grozījumiem 2010. gada 10. februāra līgumā Nr. 5-25/23-2010 ar SIA „Getliņi Eko”.  

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

naudas  dzēšanu J.B.. 

29. Par Mārupes novada domes iestāšanos Dzimtsarakstu nodaļu darbinieku  asociācijā. 

30. Par Attīstības un vides jautājumu  komitejas priekšsēdētāja P.Pikšes iesnieguma 

izskatīšanu. 

31. Par  nomas maksas noteikšanu. 

 

Domes priekšsēdētāja iesniegtie lēmumprojekti: 

32. Par finansiālā atbalsta sniegšanu M.K.R. 

33. Par domes priekšsēdētāja M.Bojāra iesnieguma izskatīšanu. 

34. Par naudas balvas izmaksu par sasniegumiem sportā E.B. 



35. Par grozījumiem Mārupes novada domes 2016. gada 29. jūnija sēdes Nr.7 lēmumā Nr. 64 

„Par PII „Zeltrīti” dalību Eiropas Savienības Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr.1 (KA1) 

skolu sektora projektā un pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu”. 

 

Informācijai: izpilddirektora I. Puncuļa atskaite. 

 

Sēdes vadītājs M.Bojārs lūdz deputātu balsojumu par sēdes darba kārtību. 

 

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

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

Millere), (I. Dūduma, G. Vācietis, E. Jansons attaisnojošu iemeslu dēļ domes sēdē nepiedalās),  „pret”  

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

 

1.Apstiprināt domes sēdes  darba kārtību. 

2.Vienojas atklāt domes sēdi 

 

Attīstības  un vides jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

 

1.1 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  10  balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, A.Kirillovs, P.Pikše, S. Sakoviča, A. 

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

Zeltīts, N. Orleāns, J. Lībietis), Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 1.1 saskaņā ar pielikumu: 

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

1.2 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  10  balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, A.Kirillovs, P.Pikše, S. Sakoviča, A. 

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

Zeltīts, N. Orleāns, J. Lībietis), Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 1.2 saskaņā ar pielikumu: 

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

1.3 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  10  balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, A.Kirillovs, P.Pikše, S. Sakoviča, A. 

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

Zeltīts, N. Orleāns, J. Lībietis), Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 1.3 saskaņā ar pielikumu: 

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

2. 

Par nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 



 

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

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

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 2 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu ________, ________ha platībā,  

nosaukumu Birzes iela, Jaunmārupe, Mārupes novads. 

2. Noteikt nekustamajam īpašumam Birzes iela, Jaunmārupe, Mārupes novada, ________ha 

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

nodalījuma joslā (kods 1101). 

3. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam piecu darba dienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas. 

4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

3. 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

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

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

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 3  saskaņā ar pielikumu: 

1. Mainīt nekustamā īpašuma Loka ceļš ________, kadastra Nr. ________, 1. zemes vienībai 

0,4489 ha platībā ar kadastra apzīmējumu ________ zemes lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo 

māju apbūvi (kods 0601). 

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

informēt zemes īpašnieku. 

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

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

 

4.1 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu  

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

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

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

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 4.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Vilciņi”, 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, piešķirt 

adresi „Mazvilciņi”, Mārupes novads. 

3. Noteikt zemesgabalam „Nr.1” ar kadastra apzīmējumu ________,  ________ ha platībā, 

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

4. Zemesgabalam  „Nr.2” ar  kadastra apzīmējumu ________, ________ha platībā un t.sk. 

ēkām, atstāt spēkā esošo adresi  „Vilciņi”, Mārupes novads. 

5. Noteikt zemesgabalam „Nr.2” ar kadastra apzīmējumu ________, zemes lietošanas mērķus:  

5.1. individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601), ________ha platībā; 



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

platībā. 

6. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas. 

7. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

4.2 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu  

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

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

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

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 4.2 saskaņā ar pielikumu: 

 1. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Mērnieki”, kadastra Nr. ________, zemes ierīcības 

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

2. Piešķirt zemesgabalam „Nr.1” ar kadastra apzīmējumu ________,  ________ha platībā, 

adresi Rožu iela ________, Mārupe, Mārupes novads.  

3. Noteikt zemesgabalam „Nr.1”ar kadastra apzīmējumu ________,________ha platībā, 

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

4. Piešķirt zemesgabalam „Nr.2” ar kadastra apzīmējumu ________,  ________ha platībā 

adresi Rožu iela ________, Mārupe, 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. Piešķirt zemesgabalam „Nr.3” ar kadastra apzīmējumu ________,  ________ha platībā, 

nosaukumu Rožu iela, Mārupe, Mārupes novads.  

7. Noteikt zemesgabalam „Nr.3” ar kadastra apzīmējumu ________, ________ha platībā, zemes 

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

joslā (kods 1101). 

8. Piešķirt zemesgabalam „Nr.4” ar kadastra apzīmējumu ________,  ________ha platībā, 

nosaukumu Rožu iela, Mārupe, Mārupes novads.  

9. Noteikt zemesgabalam „Nr.4” ar kadastra apzīmējumu ________, ________ha platībā, 

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

nodalījuma joslā (kods 1101). 

10. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

5. 

Par nekustamā īpašuma Vīnkalnu iela 45, Mārupē, Mārupes novadā  

(kadastra Nr. ________), detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

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

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

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 5 saskaņā ar pielikumu: 



1. Uzsākt nekustamā īpašuma Vīnkalnu iela 45, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 

________),  detālplānojuma izstrādi.  

2. Apstiprināt detālplānojuma darba uzdevumu Nr. ________un noteikt detālplānojuma 

robežas saskaņā ar darba uzdevuma pielikumā norādīto, iekļaujot detālplānojuma teritorijā nekustamo 

īpašumu Vīnkalnu iela 45, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. ________) pilnā apjomā un daļu no 

nekustamā īpašuma „Dignitas”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. ________) – teritoriju no 

īpašuma robežas līdz servitūta ceļam (ieskaitot) un joslu gar meliorācijas grāvi, kas piekļaujas 

īpašumam Vīnkalnu iela 45, apmēram 15m platumā. Detālplānojuma robeža var tikt precizēta, ja tas 

nepieciešams ar blakus esošajiem nekustamajiem īpašumiem vienota ielu vai inženierkomunikāciju tīkla 

izveidei, vai sarkano līniju noteikšanai, saskaņojot izmaiņas ar iesaistīto īpašumu īpašniekiem. 

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 Vīnkalnu iela 45, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 

________),  īpašniekiem A.Ž., personas kods ________, V.U., personas kods ________, I.N., 

personas kods ________,  un S.M., personas kods ________. 

5. Uzdot Mārupes novada pašvaldības Attīstības nodaļas teritorijas plānotājai pieņemto lēmumu 

nosūtīt detālplānojuma teritorijas īpašniekam, ievietot Mārupes novada mājas lapā  www.marupe.lv un 

Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā. 

6. 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 „Lielvalteri”, Mārupē, Mārupes novadā  

(kadastra Nr. ________), detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

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

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

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 6 saskaņā ar pielikumu: 

1. Uzsākt nekustamā īpašuma „Lielvalteri”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. ________),  

detālplānojuma izstrādi.  

2. Apstiprināt detālplānojuma darba uzdevumu Nr. ________ un noteikt detālplānojuma 

robežas atbilstoši nekustamā īpašuma „Lielvalteri”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. ________),  

robežām, ________ha platībā. Detālplānojuma robeža var tikt precizēta, ja tas nepieciešams ar blakus 

esošajiem nekustamajiem īpašumiem vienota ielu tīkla izveidei vai sarkano līniju noteikšanai, 

saskaņojot izmaiņas ar iesaistīto īpašumu īpašniekiem. 

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 „Lielvalteri”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. ________),  

īpašniekiem L.L., personas kods ________, M.B., personas kods ________, J.L., personas kods 

________, K.L., personas kods ________, L.F., personas kods ________,  un I.A., personas kods 

________, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu. 

5. Uzdot Mārupes novada pašvaldības Attīstības nodaļas teritorijas plānotājai pieņemto lēmumu 

nosūtīt detālplānojuma teritorijas īpašniekiem, ievietot Mārupes novada mājas lapā  www.marupe.lv un 

Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā. 

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

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

 

 

 

 



7. 

Par nekustamā īpašuma „Unguri B”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. ________), 

detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

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

N.Orleāns, S. Sakoviča, A. Vintere, A. Puide, D. Štrodaha, G. Ruskis, 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 „Unguri B”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra 

Nr. ________),  detālplānojuma projekts publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. 

2. Noteikt publiskās apspriešanas termiņu četras nedēļas. 

3. Uzdot Mārupes novada pašvaldības Attīstības nodaļas teritorijas plānotājai pieņemto 

lēmumu nosūtīt detālplānojuma teritorijas īpašniekam, ievietot Mārupes novada tīmekļa vietnē 

www.marupe.lv un Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā. 

 

8. 

Par nekustamā īpašuma Lielā iela 88, Mārupē, Mārupes novadā  

(kadastra Nr. ______),  detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai  

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

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

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

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 8 saskaņā ar pielikumu: 

1. Nodot iesniegto nekustamā īpašuma Lielā iela 88, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra 

Nr. ______), detālplānojuma projekts publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. 

2. Noteikt publiskās apspriešanas termiņu četras nedēļas. 

3. Uzdot Mārupes novada pašvaldības Attīstības nodaļas teritorijas plānotājai pieņemto 

lēmumu nosūtīt detālplānojuma teritorijas īpašniekam, ievietot Mārupes novada tīmekļa vietnē 

www.marupe.lv un Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā. 

 

9. 

Par projektu konkursa „Mārupe – mūsu mājas” projektu pieteikumu vērtēšanas 

komisijas izveidošanu un komisijas nolikuma apstiprināšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

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

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

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 9 saskaņā ar pielikumu: 

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

mājas” ietvaros šādā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētājs: 

Ilze Krēmere, Attīstības nodaļas vadītāja. 

 

Komisijas locekļi:  

Dace Žīgure, Teritorijas plānotāja; 

Elīna Brigmane, Tūrisma koordinatore; 

Zane Zvejniece, Projektu vadītāja. 



 

Komisijas sekretāre:  

Projektu koordinatore Solvita Upmane. 

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

 

10. 

Par Nolikuma  

projektu konkursa „Mārupe – mūsu mājas” 

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

veikšanai” apstiprināšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

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

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

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 10 saskaņā ar pielikumu: 

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

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

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

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

www.marupe.lv. 

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

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

 

11. 

Par Mārupes novada attīstības programmas 

 2013. - 2019. gadam rīcības plāna un investīciju plāna aktualizāciju 2017. – 2019. gadam 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

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

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

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 11 saskaņā ar pielikumu: 

1. Izveidot darba grupu Mārupes novada attīstības programmas 2013. - 2019. gadam 

rīcības plāna un investīciju plāna aktualizācijai 2017.– 2019. gadam šādā sastāvā: 

Darba grupas vadītāja:  Ilze Krēmere, Attīstības nodaļas vadītāja; 

Darba grupas locekļi:     Pēteris Pikše, Attīstības un vides jautājumu komitejas vadītājs; 

Līga Kadiģe, domes priekšsēdētāja vietniece, Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu 

komitejas vadītāja; 

Mārtiņš Bojārs, domes priekšsēdētājs, Finanšu komitejas vadītājs; 

Artis Dreimanis, Pašvaldības īpašumu pārvaldes vadītājs; 

Ira Dūduma, Mārupes novada kultūras nama vadītāja, deputāte; 

Laima Levanoviča, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja; 

Andris Puide, deputāts; 

Andrejs Kirillovs, deputāts; 

Juris Ivanovs, AS  „Mārupes komunālie pakalpojumi” valdes loceklis. 

 

Darba grupas sekretāre: Solvita Upmane, Attīstības nodaļas projektu koordinatore. 

2. Darba grupai līdz šī gada 11. decembrim aktualizēt Mārupes novada attīstības 

programmas 2013. - 2019. gadam rīcības plānu un investīciju plānu 2017. – 2019. gadam un iesniegt 

apstiprināšanai Mārupes novada domei.  

 

http://www.marupe.lv/


12. 

Par grozījumu Mārupes novada domes 2011. gada 12. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 9/2011 

„Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Mārupes novadā” 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

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

N.Orleāns, S. Sakoviča, A. Vintere, A. Puide, D. Štrodaha, G. Ruskis, 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. 28/2017  „Grozījums Mārupes novada domes 2011. 

gada 12. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 9/2011 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Mārupes 

novadā”” saskaņā ar pielikumu. 

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

nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.  

3. Saistošos noteikumus publicēt vietējā laikrakstā 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 dalību atklātā konkursā Lauku attīstības programmas 

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

attīstības stratēģiju” ietvaros 

projekta „Jaunmārupes skeitparka atjaunošana” īstenošanai 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

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

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

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 13 saskaņā ar pielikumu: 

1. Sagatavot un iesniegt projektu „Jaunmārupes skeitparka atjaunošana” Lauku attīstības 

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

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

2. Projekta ietvaros veikt Jaunmārupes skeitparka atjaunošanu Mārupes pašvaldībai 

piederošā nekustamajā īpašumā Mazcenu aleja 3/1 (kadastra  Nr. ______), Jaunmārupe, Mārupes 

novads. 

3. Projekta īstenošanas laikā nodrošināt projekta īstenošanas izmaksas 25 495,32 EUR, no 

kurām pieprasītais publiskais finansējums sastāda ~ 65% no attiecināmajām izmaksām, t.i., 15 000 EUR 

un pašvaldības līdzfinansējums 10 495,32 EUR. 

 

14. 

Par nekustamā īpašuma „Spaģēni”, Mārupē, Mārupes novadā, sastāvā esošas zemes vienības ar 

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

______daļu, ______ ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

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

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

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

 



Pieņemt lēmumu Nr. 14 saskaņā ar pielikumu: 

1. Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma „Spaģēni”, Mārupe, Mārupes novadā, 

kadastra Nr. ______, sastāvā ietilpstošās zemes vienības, kadastra apzīmējums ______, ______ha 

platībā, un zemes vienības, kadastra apzīmējums ______, daļas,  ______ha platībā (vairāk vai mazāk, 

cik izrādīsies izstrādājot zemes ierīcības projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), 

pieņemšanu dāvinājumā no G.J., personas kods ______, ar mērķi izmantot to pašvaldības infrastruktūras 

attīstībai un uzturēšanai. 

2. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram organizēt vienošanās noslēgšanu starp 

Mārupes novada pašvaldību un G.J., personas kods ______, paredzot kārtību, kādā pašvaldība atgūst 

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

netiek īstenots zemes īpašnieka vainas dēļ. 

3. Izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes vienības, kadastra apzīmējums ______, daļai, 

______ha platībā. 

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

visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma „Spaģēni”, Mārupe, Mārupes novadā, 

kadastra Nr. ______, sastāvā ietilpstošās zemes vienības, kadastra apzīmējums ______, ______ha 

platībā, un zemes vienības, kadastra apzīmējums ______, daļas,  ______ha platībā (vairāk vai mazāk, 

cik izrādīsies izstrādājot zemes ierīcības projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus),  

pieņemšanu dāvinājumā, tai skaitā segt izdevumus par zemes ierīcības projekta izstrādi un zemes robežu 

plānu izstrādi. 

 

15. 
Par iepirkuma „Bašēnu ceļa no P132, C-13, Dzirnieku (no C 13 līdz P 133) ielas rekonstrukcija ar 

gājēju ietvi, ielas apgaismojumu un lietus ūdens kanalizāciju, Mārupē”  

organizēšanu un iepirkuma komisijas izveidošanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

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

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

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 15 saskaņā ar pielikumu: 

1. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram Ivaram Punculim organizēt iepirkumu 

„Bašēnu ceļa no P132, C-13, Dzirnieku (no C 13 līdz P 133) ielas rekonstrukcija ar gājēju ietvi, ielas 

apgaismojumu un lietus ūdens kanalizāciju, Mārupē”. 

2. Izveidot iepirkuma komisiju šādā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētājs: Ivars Punculis. 

Komisijas locekļi:  Artis Dreimanis; 

 Ilze Krēmere; 

 Staņislavs Petrovskis; 

 Normunds Kārklis. 

 

Komisijas sekretāre – Inga Galoburda. 

 

16. 
Par iepirkuma „Mārupes vidusskolas pārbūve”  

organizēšanu un iepirkuma komisijas izveidošanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

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

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

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 16 saskaņā ar pielikumu: 



1.Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram Ivaram Punculim organizēt iepirkumu 

„Mārupes vidusskolas pārbūve”. 

2.Izveidot iepirkuma komisiju šādā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētājs: Ivars Punculis. 

Komisijas locekļi:  Līga Kadiģe; 

 Jānis Lagzdkalns; 

 Artis Dreimanis; 

 Guntars Igaunis. 

 

Komisijas sekretāre – Inga Galoburda. 

 

17. 
Par iepirkuma „Administratīvā centra publiskās ārtelpas atjaunošana”  

organizēšanu un iepirkuma komisijas izveidošanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

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

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

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 17 saskaņā ar pielikumu: 

1.Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram Ivaram Punculim organizēt iepirkumu 

„Administratīvā centra publiskās ārtelpas atjaunošana”. 

2.Izveidot iepirkuma komisiju šādā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētājs: Ivars Punculis. 

Komisijas locekļi:  Artis Dreimanis; 

 Ilze Krēmere; 

 Staņislavs Petrovskis; 

 Normunds Kārklis. 

 

Komisijas sekretāre – Iveta Strūģe. 

 

18. 
Par iepirkuma „Elektroenerģijas iegāde” 

organizēšanu un iepirkuma komisijas izveidošanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

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

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

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 18 saskaņā ar pielikumu: 

1.Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram Ivaram Punculim organizēt iepirkumu 

„Elektroenerģijas iegāde”. 

2.Izveidot iepirkuma komisiju šādā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētājs: Ivars Punculis. 

Komisijas locekļi:  Normunds Kārklis; 

 Artis Dreimanis; 

 Valdis Kārkliņš; 

 Kristaps Ločs. 

 

Komisijas sekretāre – Inga Galoburda. 

 

 



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

 

19. 

Par Mārupes novada Sociālā dienesta nolikuma apstiprināšanu   

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

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

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

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 19 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt Mārupes novada Sociālā dienesta nolikumu saskaņā ar Pielikumu.  

2. Atzīt par spēku zaudējušu Sociālā dienesta nolikumu, kas apstiprināts ar Mārupes 

novada domes 2009. gada 26. augusta lēmumu Nr. 49 (sēdes protokols Nr. 6).  

 

20. 

Par grozījumiem Mārupes novada domes 2017. gada 26. aprīļa 

lēmumā Nr. 18.2 (sēdes protokols Nr. 6) 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

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

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

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 20 saskaņā ar pielikumu: 

1. Grozīt Mārupes novada domes 2017. gada 26. aprīļa lēmuma Nr. 18.2 (sēdes protokols Nr. 6) 

konstatējošās daļas 4. punkta 4.4 apakšpunktu un izteikt to šādā redakcijā: 

„Smoļenskas cietokšņa kauss”, kas norisināsies Smoļenskā, Krievijā no 2017. gada 19. oktobra 

līdz 22. oktobrim”. 

2. Grozīt Mārupes novada domes 2017. gada 26. aprīļa lēmuma Nr. 18.2 (sēdes protokols Nr. 6) 

konstatējošās daļas 5. punkta 5.4 apakšpunktu un izteikt to šādā redakcijā: 

„sacensību „Smoļenskas cietokšņa kauss” dalības maksa 100,00 euro, ceļa izdevumi – 100,00 

euro”. 

3. 2017. gada 5. jūnijā veikto izmaksu biedrībai „Olimpiks” attiecināt uz lēmuma 1. punktā 

norādītajām un pašvaldības atbalstītajām izmaksām.  

4. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram I. Punculim slēgt ar K.G.P., personas kods 

______,  likumisko pārstāvi (māti) I.P., personas kods ______, un biedrību „Olimpiks”, reģ. Nr. 

______,  vienošanos par grozījumiem Administratīvajā līgumā  

Nr. ______ attiecībā uz atbalsta izlietojuma mērķi. 

5. K.G.P., personas kods ______,  likumiskai pārstāvei (mātei) I.P., personas kods ______, un 

biedrībai „Olimpiks”, reģ. Nr. ______, nodrošināt piešķirtā finansējuma izlietošanu atbilstoši tā 

piešķiršanas mērķim, administratīvajā līgumā paredzētajā kārtībā iesniedzot domei atskaiti par tā 

izlietošanu.  

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

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

likumiskai pārstāvei (mātei) I.P., personas kods ______, un biedrībai „OLIMPIKS”, reģ. Nr. ______, 

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

neizlietotajā vai piešķiršanas mērķim neatbilstoši izlietotajā daļā administratīvajā līgumā noteiktajos 

termiņos un kārtībā.  

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

rajona tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

 

 



21. 

Par grozījumiem Mārupes novada domes 2017. gada 26. aprīļa  

lēmumā Nr. 18.1 (sēdes protokols Nr. 6) 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

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

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

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 21 saskaņā ar pielikumu: 

1. Grozīt Mārupes novada domes 2017. gada 26. aprīļa lēmuma Nr. 18.1. (sēdes protokols 

Nr. 6) konstatējošās daļas 3. punkta 3.2 apakšpunktu un izteikt to šādā redakcijā: 

„Smoļenskas cietokšņa kauss”, kas norisināsies Smoļenskā,  Krievijā, no 2017.gada 19.oktobra 

līdz 22.oktobrim”. 

2. 2017. gada 5. jūnijā veikto izmaksu biedrībai „Olimpiks” attiecināt uz lēmuma 1. punktā 

norādītajām un pašvaldības atbalstītajām izmaksām.  

3. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram I. Punculim slēgt ar A.R. personas kods 

______,  likumisko pārstāvi (māti) O.P.-K., personas kods ______, un biedrību „Olimpiks”, reģ. Nr. 

______, vienošanos par grozījumiem Administratīvajā līgumā Nr. ______ attiecībā uz atbalsta 

izlietojuma mērķi. 

4. A.R., personas kods ______,  likumiskai pārstāvei (māti) P.P.-K., personas kods ______, un 

biedrībai „Olimpiks”, reģ. Nr. ______, nodrošināt piešķirtā finansējuma izlietošanu atbilstoši tā 

piešķiršanas mērķim, administratīvajā līgumā paredzētajā kārtībā iesniedzot domei atskaiti par tā 

izlietošanu.  

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

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

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

______, abiem kopā solidāri vai  katram atsevišķi atmaksāt Mārupes novada domei piešķirto 

finansējumu neizlietotajā vai piešķiršanas mērķim neatbilstoši izlietotajā daļā administratīvajā līgumā 

noteiktajos termiņos un kārtībā.  

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

rajona tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

22. 

Par Mārupes novada domes 2017. gada 26. aprīļa lēmuma Nr. 18.3 (sēdes protokols Nr. 6 ) 

atcelšanu un jauna lēmuma pieņemšanu par finansiālu atbalstu sportistam D.B. 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

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

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

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 22 saskaņā ar pielikumu: 

1. Atcelt Mārupes novada domes 2017. gada 26. aprīļa lēmumu Nr. 18.3 (sēdes protokols Nr. 6) 

„Par finansiālu atbalstu sportistam D.B.”. 

2. Piešķirt D.B., personas kods ______, finansiālu atbalstu 700,00 euro (septiņi simti euro) 

apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar viņa dalību starptautiskajās taekvondo sacensībās 

„Smoļenskas cietokšņa kauss” Krievijā, 2017. gada 20. - 22.oktobris, „Ambassadors Cup” Somijā, 

2017. gada 27. - 29.oktobris, „5th Korean Ambassadors Cup and 15th Prague Open” Čehijā, 2017. gada 

3. - 5. novembris, „Cristmas tournament”, Čehijā, 2017.gada 8. - 9. decembris, saskaņā ar piestādīto 

izdevumu aprēķinu. 

2. Izdevumus segt no sportam paredzētā budžeta. 



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

kods ______, un Biedrību „OLIMPIKS”, reģ. Nr. ______,  par atbalsta piešķiršanas, izlietošanas un 

atskaišu iesniegšanas kārtību. 

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

norādīto kontu. 

5. D.B., personas kods ______, un biedrībai „OLIMPIKS”, reģ. Nr. ______, abiem kopā un 

katram atsevišķi nodrošināt piešķirtā finansējuma izlietošanu atbilstoši tā piešķiršanas mērķim, 

administratīvajā līgumā paredzētajā kārtībā iesniedzot domei atskaites par tā izlietošanu.  

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

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

biedrībai „OLIMPIKS”, reģ. Nr. ______, abiem kopā solidāri vai katram atsevišķi atmaksāt Mārupes 

novada domei  piešķirto finansējumu neizlietotajā vai piešķiršanas mērķim neatbilstoši izlietotajā daļā 

administratīvajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.  

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

rajona tiesā (Baldones ielā 1a, Rīgā). 

 

23. 

Par finansiālu atbalstu sportistei L.K.S.  

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

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

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

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 23 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt L.K.S., personas kods ______, finansiālu atbalstu 300,00 (trīs simti euro, 00 centi) 

euro apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar sportistes dalību starptautiskās sacensībās 

ūdensslēpošanā Ukrainā, Dņipro pilsētā, no 2017. gada 29. septembra līdz 1. oktobrim. 

2. Izdevumus segt no sportam paredzētā budžeta. 

3. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt ar L.K.S., personas kods ______, 

likumisko pārstāvi (māti) A.D., personas kods ______, un Ūdenssporta biedrību „Aqua sports”, 

reģ.Nr.LV______, trīspusējo administratīvo līgumu par atbalsta piešķiršanas, izlietošanas un atskaišu 

iesniegšanas kārtību.  

4. Finansējumu pārskaitīt Ūdenssporta biedrībai „Aqua sports”, reģ. Nr. ______, pēc 

administratīvā līguma parakstīšanas uz rēķinā norādīto kontu. 

5. L.K.S., personas kods ______, likumiskai pārstāvei (mātei) A.D., personas kods ______, un 

Ūdenssporta biedrībai „Aqua sports”, reģ. Nr.LV______, abiem kopā un katram atsevišķi nodrošināt 

piešķirtā finansējuma izlietošanu atbilstoši tā piešķiršanas mērķim, administratīvajā līgumā paredzētajā 

kārtībā iesniedzot domei atskaiti par tā izlietošanu.  

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

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

likumiskai pārstāvei (mātei) A.D., personas kods ______, un Ūdenssporta biedrībai „Aqua sports”, reģ. 

Nr.LV______, abiem kopā solidāri vai katram atsevišķi atmaksāt Mārupes novada domei piešķirto 

finansējumu neizlietotajā vai piešķiršanas mērķim neatbilstoši izlietotajā daļā administratīvajā līgumā 

noteiktajos termiņos un kārtībā.  

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

rajona tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

24. 

Par instrukcijas  „Jauniešu Brīvprātīgā darba pieredzes apliecināšanas vadlīnijas” 

apstiprināšanu 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 



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

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

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 24 saskaņā ar pielikumu: 

Apstiprināt instrukciju „Jauniešu Brīvprātīgā darba pieredzes apliecināšanas 

vadlīnijas” saskaņā ar pielikumu. 

25. 

Par līdzfinansējuma sniegšanu Mālpils internātpamatskolas uzturēšanai 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

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

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

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 25 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt līdzfinansējumu Mālpils internātpamatskolai 2017./2018.mācību gada 

pirmajam semestrim (no 2017. gada septembra līdz 2017. gada decembrim) par katru Mārupes novada 

pašvaldībā deklarēto izglītojamo personu 17,10 euro apmērā. 

2. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt līgumu ar Mālpils novada domi 

par līdzfinansējuma piešķiršanu. 

3. Uzdot Finanšu un grāmatvedības nodaļai veikt norēķinus ar Mālpils internātpamatskolu 

līgumā pielīgtajā kārtībā un apmērā. 

 

26. 

Par Jaunmārupes pamatskolas  interešu izglītības programmas „Peldētapmācība bērniem 

no 4 – 10 gadiem”  2017./2018. - 2019./2020.mācību gadam saskaņošanu 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

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

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

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 26 saskaņā ar pielikumu: 

Saskaņot Jaunmārupes pamatskolas interešu izglītības programmu „Peldētapmācība 

bērniem no 4 – 10 gadiem” 2017./2018. – 2019./2020. mācību gadam saskaņā ar pielikumu. 
 

Finanšu  komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

 

27. 

Par grozījumiem 2010. gada 10. februāra līgumā Nr. 5-25/23-2010 ar SIA „Getliņi Eko”  

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M. Bojārs  

 

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

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

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 27 saskaņā ar pielikumu: 

1. Atcelt Mārupes novada domes 2017. gada 9. augusta lēmumu Nr. 5 (sēdes protokols Nr. 3). 

2. Atļaut Mārupes novada domes priekšsēdētājam Mārtiņam Bojāram noslēgt ar SIA „Getliņi 

Eko”, reģ. Nr. ______, vienošanos par grozījumiem 2010. gada 10. februāra līgumā Nr. 5-25/23-2010, 

saskaņā ar pielikumu.  

 

 



28. 

Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās  

nokavējuma naudas  dzēšanu J.B. 

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M. Bojārs  

 

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

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

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 28 saskaņā ar pielikumu: 

 1. Dzēst J.B., personas kods ______, nekustamā īpašuma nodokļa parādu un ar to saistīto 

nokavējuma naudu, kopā 235,40 euro (divi simti trīsdesmit pieci euro un 40 centi) par nekustamo 

īpašumu ______, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr. ______, kas izveidojies par 2012. gadu un 

2013. gadu, līdz maksātnespējas procesa pasludināšanas brīdim, t.i., 27.09.2013.  

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

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

nodokļu un nodevu samaksas termiņa nokavējumu  pamatparādam turpina palielināties nokavējuma 

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

apmēru, tai skaitā pieaugušo  nokavējuma naudas apmēru. 

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

personu datu aizsardzību).  

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

inspektorei I.Lasumai – Lasmanei.  

 

29. 

Par Mārupes novada domes iestāšanos Dzimtsarakstu nodaļu darbinieku  asociācijā 

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M. Bojārs  

 

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

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

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 29 saskaņā ar pielikumu: 

1. Iestāties biedrībā „Dzimtsarakstu nodaļu darbinieku asociācija”, reģ. Nr. ______.  

2. Mārupes novada domes priekšsēdētājam veikt nepieciešamās darbības Mārupes novada 

domes uzņemšanai biedrībā „Dzimtsarakstu nodaļu darbinieku asociācija”, reģ. Nr. ______. 

3. Administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai pēc Mārupes novada domes 

iestāšanās biedrībā „Dzimtsarakstu nodaļu darbinieku asociācija”, reģ. Nr. ______, veikt biedru naudas 

un iestāšanās maksas samaksu saskaņā ar biedrības piestādītajiem rēķiniem no Dzimtsarakstu nodaļas 

budžeta.  

 

30. 

Par Attīstības un vides jautājumu  komitejas priekšsēdētāja  

P.Pikšes iesnieguma izskatīšanu 

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M. Bojārs  

 

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

Sakoviča, A. Vintere, A. Puide, D. Štrodaha, G. Ruskis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere), (P. Pikše 

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

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 30  saskaņā ar pielikumu: 



Piešķirt Mārupes novada domes Attīstības un vides jautājumu komitejas priekšsēdētājam 

Pēterim Pikšem  apmaksātu papildatvaļinājumu no 2017. gada 27. novembra piecas darba dienas, t.i., 

līdz 2017. gada 1. decembrim, par nostrādāto laika periodu no 2016. gada 26. jūnija līdz 2017. gada  

25. jūnijam. 

 

31. 

Par  nomas maksas noteikšanu 

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M. Bojārs  

 

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

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

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 31 saskaņā ar pielikumu: 

Noteikt maksu par pirmsskolas izglītības iestādes „Lienīte”, Pērses ielā 16A, Mārupē, telpas 

nomas lietošanu interešu izglītības un mūžiglītības organizēšanai ārpus mācību procesa 14,50 EUR 

(četrpadsmit euro un 50 centi) + PVN mēnesī.  

 

Domes priekšsēdētāja iesniegtie lēmumprojekti: 

 

32. 

Par finansiāla atbalsta sniegšanu M.K.R.  

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs  

 

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

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

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 32 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt M.K.R., personas kods ______, finansiālu atbalstu 314,00 euro (trīs simti 

četrpadsmit euro) apmērā, lai segtu izdevumus uz starptautisko pianistu konkursu „VIII György 

Ferenczy Piano Competition” Budapeštā, Ungārijā, no 2017. gada 17. novembra līdz 20. novembrim, un 

„Competition Virtuosi per musica di pianoforte” Usti nad Labem, Čehijā, no 2017. gada 22. novembra 

līdz 24. novembrim, saskaņā ar piestādīto izdevumu tāmi. 

2. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt trīspusējo administratīvo līgumu 

ar pianista M.K.R., personas kods ______, likumisko pārstāvi L.R., personas kods ______, un biedrību 

„Rīgas rajona Jauniešu orķestra atbalsta biedrība”, reģ. Nr. ______3. 

3. Finansējumu pārskaitīt Biedrībai pēc administratīvā līguma parakstīšanas un attiecīga 

rēķina saņemšanas. 

4. M.K.R., personas kods ______, likumiskajai pārstāvei (mātei) L.R., personas kods 

______, un biedrībai „Rīgas rajona Jauniešu orķestra atbalsta biedrība”, reģ. Nr. ______, abiem kopā 

nodrošināt piešķirtā atbalsta izlietošanu atbilstoši lēmuma 1. punktā paredzētajam mērķim, 

administratīvajā līgumā noteiktajā kārtībā iesniedzot domei atskaiti par tā izlietošanu.  

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

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

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

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

dome piešķirto finansējumu neizlietotajā vai piešķiršanas mērķim neatbilstoši izlietotajā daļā 

administratīvajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.  

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

rajona tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

 
 



33. 

Par domes priekšsēdētāja M.Bojāra iesnieguma izskatīšanu 

Ziņo domes  priekšsēdētāja vietniece L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar  13  balsīm „par” (L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, P.Pikše, N.Orleāns, S. 

Sakoviča, A. Vintere, A. Puide, D. Štrodaha, G. Ruskis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere),  (M. 

Bojārs kā ieinteresētā persona, pamatojoties uz likuma  „Par pašvaldībām” 37. panta 11,. punktu, 

balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  nav, Mārupes novada dome  

nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 33 saskaņā ar pielikumu: 

Piešķirt Mārupes novada domes priekšsēdētājam Mārtiņam Bojāram apmaksātu 

papildatvaļinājumu no 2017. gada 21. novembra astoņas darba dienas, t.i., līdz 2017. gada  

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

 

34. 

Par naudas balvas izmaksu par sasniegumiem sportā E.B.  

Ziņo domes  priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

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

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

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 34 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apbalvot sportistu E.B., personas kods ______, par izciliem sasniegumiem starptautiskā 

līmenī, pārstāvot Latvijas Republiku Eiropas čempionātā, ar naudas balvu 700,00 euro (septiņi simti 

euro) apmērā. 

2. Uzdot Mārupes novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļai izmaksāt E.B., personas 

kods ______, naudas balvu 700,00 euro (septiņi simti euro) apmērā uz likumiskā pārstāvja J.B., 

personas kods ______, a/s „Swedbank” kontu L______, HABALV22 

3. Balvas izmaksu segt no 2017. gada sportam paredzētā budžeta.  

4. Izskaidrot E.B., personas kods ______, ka balvas izmaksa par vienu un to pašu sasniegumu 

nav pieļaujama. 

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

tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

35. 

Par grozījumiem Mārupes novada domes 2016. gada 29. jūnija sēdes Nr. 7 lēmumā Nr. 64  

„Par PII „Zeltrīti” dalību Eiropas Savienības Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr. 1 (KA1) 

skolu sektora projektā un pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu” 

Ziņo domes  priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

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

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

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 35 saskaņā ar pielikumu: 

1. Izteikt Mārupes novada domes 2016. gada 29. jūnija sēdes Nr.7  lēmumā Nr. 64 

„Par PII „Zeltrīti” dalību Eiropas Savienības Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr.1 (KA1) 

skolu sektora projektā un pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu” 2. un 3. punktu šādā redakcijā: 

 

„2. Piešķirt pirmsskolas izglītības iestādei „Zeltrīti” līdzfinansējumu dalībai projektā  25% no 

apstiprinātās projekta summas 7 524,00 EUR un neattiecināmos izdevumus 252,50 EUR.  



 3. Izdevumus segt no pirmsskolas izglītības iestādes „Zeltrīti” apstiprinātā budžeta saskaņā ar 

tabulā iekļauto finanšu resursu sadalījumu: 

 

Finanšu avoti Summa, EUR 

Kopējās projekta izmaksas 9 657,50 

ERASMUS+ finansējums 7 524,00 

Pašvaldības līdzfinansējums, 

25%  
1 881,00 

Pašvaldības segtās 

neattiecināmās izmaksas 
252,50 

” 

2. Lēmums sēdes protokola pielikumā uz  vienas lapas  (pielikums Nr. 35) 

 
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   27. oktobrī 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


