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ĀRKĀRTAS  

SĒDES PROTOKOLS 

Mārupē 

 

2017. gada  30. oktobrī  Nr.  8 

 

Ārkārtas domes sēde  tiek  

sasaukta plkst. 15.00 

 

Ārkārtas domes sēdi vada -  

Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs  

 

Ārkārtas domes sēdē piedalās deputāti:  
Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Guntis Ruskis, Jānis Lībietis, Andrejs Kirillovs, Nadīna Millere, Andris 

Puide, Pēteris Pikše, Dace Štrodaha, Sigita Sakoviča, Jānis Lagzdkalns, Gatis Vācietis, Ira Dūduma. 

 

Ārkārtas domes sēdē nepiedalās deputāti:  
Anita Vintere, Normunds Orleāns, Raivis Zeltīts, Edgars Jansons tiešo darba pienākumu dēļ uz 

ārkārtas domes sēdi nav ieradušies. 

 

Ārkārtas domes sēdē piedalās: 

Juridiskās nodaļas vadītāja Gaļina Sušiņina, 

Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Laima Levanoviča, 

Attīstības nodaļas vadītāja Ilze Krēmere. 

 

Ārkārtas domes sēdi protokolē:   

Administrācijas kancelejas pārzine Ilona Eglīte. 

 

Darba kārtība: 

1. Par pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšanu savstarpējiem norēķiniem 

ar citām pašvaldībām laika periodā no 2017. gada 1. septembra līdz 2017. gada 31. decembrim. 

2. Par tiesībām nomāt pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes gabala, kas atrodas Skultes ielā 

31, Skultē, Mārupes novadā, kadastra Nr.________, daļu, _______ha platībā. 

3. Par finansiāla atbalsta sniegšanu T.P. 

4. Par nekustamā īpašuma „Laukkalniņi”, Mārupes novads, kadastra Nr. _______, _______ha 

platībā atsavināšanas atlīdzības apstiprināšanu un atsavināšanu. 

5. Par grozījumiem Mārupes novada domes 2014. gada 30. aprīļa lēmumā Nr. 29 (sēdes 

protokols Nr. 6). 

 

Ārkārtas sēdes vadītājs M.Bojārs lūdz deputātu balsojumu par ārkārtas domes sēdes darba 

kārtību. 

 

Atklāti balsojot ar  12  balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, P.Pikše, S. 

Sakoviča, A. Puide, D. Štrodaha, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, G. Vācietis), (A. Vintere, 

N.Orleāns, R.Zeltīts, E. Jansons lūguši attaisnot neierašanos uz ārkārtas domes sēdi), (G. Ruskis  
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ārkārtas domes sēdi kavē, balsojumā par darba kārtību nepiedalās),  „pret”  nav,  „atturas”  nav, 

Mārupes novada dome  nolemj: 

 

1.Apstiprināt ārkārtas domes sēdes  darba kārtību. 

2.Vienojas atklāt ārkārtas domes sēdi. 

 

1. 

Par pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšanu savstarpējiem norēķiniem ar 

citām pašvaldībām laika periodā no 2017. gada 1. septembra līdz 2017. gada 31. decembrim 

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

 

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

Sakoviča, A. Puide, D. Štrodaha, J. Lagzdkalns, N. Millere, G. Ruskis, I. Dūduma, G. Vācietis),  „pret”  

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

 
Pieņemt lēmumu Nr.1 saskaņā ar pielikumu: 

Apstiprināt izdevumu tāmes: 

1. Mārupes vidusskolas izmaksas uz vienu skolēnu mēnesī ir 50,59 EUR, saskaņā ar 

pielikumu; 

2. Mārupes pamatskolas izmaksas uz vienu skolēnu mēnesī ir 65,28 EUR un pirmsskolas 

izmaksas uz vienu audzēkni ir 170,60 EUR, saskaņā ar pielikumu; 

3. Skultes sākumskolas izmaksas uz vienu skolēnu mēnesī ir 233,96 EUR un pirmsskolas 

izmaksas uz vienu audzēkni mēnesī ir 224,61 EUR, saskaņā ar pielikumu; 

4. Jaunmārupes pamatskolas izmaksas uz vienu skolēnu ir 111,42 EUR un pirmsskolas 

izmaksas uz vienu audzēkni mēnesī ir 154,91 EUR, saskaņā ar pielikumu; 

5. Apstiprināt PII „Lienīte” izdevumu tāmi, nosakot, ka izmaksas uz vienu audzēkni 

mēnesī ir 195,79 EUR, saskaņā ar pielikumu; 

6. Apstiprināt PII „Zeltrīti” izdevumu tāmi, nosakot, ka izmaksas uz vienu audzēkni 

mēnesī ir 185,03 EUR, saskaņā ar pielikumu; 

7.  Apstiprināt PII „Mārzemīte” izdevumu tāmi, nosakot, ka izmaksas uz vienu audzēkni 

mēnesī ir 225,80 EUR, saskaņā ar pielikumu. 

 

2. 

Par tiesībām nomāt pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes gabala, kas atrodas Skultes 

ielā 31, Skultē, Mārupes novadā, kadastra Nr. _______, daļu,  _______ha platībā 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs/Attīstības nodaļas vadītāja I. Krēmere. 

 

Atklāti balsojot ar  12  balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, P.Pikše, S. 

Sakoviča, A. Puide, D. Štrodaha, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, G. Vācietis),  „pret”  nav,  

„atturas”  1 (N. Millere), Mārupes novada dome  nolemj: 

 
Pieņemt lēmumu Nr.2 saskaņā ar pielikumu: 

1. Iznomāt SIA „Gaisa takas”, reģ. Nr. _______, ar juridisko adresi Kurmales iela 

_______, Mārupe, Mārupes novads, nekustamā īpašuma Skultes ielā 31, Skultē, Mārupes novadā, 

kadastra Nr. _______, daļu,  _______ha platībā, saskaņā ar grafisko pielikumu. 

2. Nomas maksu par nomāto nekustamo īpašumu – zemes gabala Skultes ielā 31, Skultē, 

Mārupes novadā, kadastra Nr. _______, daļu,  _______ha platībā, noteikt 1,5% apmērā no nekustamā 

īpašuma kadastrālās vērtības gadā. 

3. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt nomas līgumu par nekustamā 

īpašuma Skultes ielā 31, Skultē, Mārupes novadā, kadastra Nr. _______, daļu,  _______ha platībā, 

nomu uz 10 (desmit) gadiem. 
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3. 

Par finansiāla  atbalsta sniegšanu T.P.  

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

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

Sakoviča, A. Puide, D. Štrodaha, G. Ruskis, N. Millere, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, G. Vācietis),  „pret”  

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

 
Pieņemt lēmumu Nr.3 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt T.P., personas kods _______, finansiālo 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 pianistes T.P., personas kods _______, likumisko pārstāvi I.P., personas kods _______, un biedrību 

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

3. Finansējumu pārskaitīt Biedrībai pēc administratīvā līguma parakstīšanas un attiecīga 

rēķina saņemšanas. 

4. T.P., personas kods _______, likumiskajai pārstāvei (mātei) I.P., 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, T.P., personas kods _______, 

likumiskajai pārstāvei (mātei) I.P. 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). 

 

4. 

Par nekustamā īpašuma „Laukkalniņi”, Mārupes novads, kadastra Nr. _______,  

_______ha platībā, atsavināšanas atlīdzības apstiprināšanu un atsavināšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

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

Sakoviča, A. Puide, D. Štrodaha, G. Ruskis, N. Millere, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, G. Vācietis),  „pret”  

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Laukkalniņi”, Mārupes novadā, kadastra Nr. _______, kas 

sastāv no zemesgabala _______ha platībā, atsavināšanas atlīdzību _______euro apmērā par vienu 

kvadrātmetru, kas ievērojot atsavināmā zemesgabala kopējo platību ir _______euro (_______) 

apmērā.  

2. Ierosināt nekustamā īpašuma „Laukkalniņi”, Mārupes novadā, kadastra Nr. _______, kas 

sastāv no zemesgabala _______ha platībā, atsavināšanu par _______euro (_______)apmērā, ar 

mērķi pildīt pašvaldības autonomo funkciju saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās 

daļas 6. punktu. 

3. Nosūtīt D.Z. uzaicinājumu noslēgt pirkuma līgumu. 

4. Uzdot Mārupes novada domes priekšsēdētājam slēgt ar D.Z., personas kods _______, 

nekustamā īpašuma „Laukkalniņi”, Mārupes novadā, kadastra Nr. _______, kas sastāv no 

zemesgabala _______ha platībā, pirkuma līgumu un veikt darbības īpašuma tiesību ierakstīšanai 

zemesgrāmatā uz Mārupes novada pašvaldības vārda. 
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5. Uzdot Mārupes novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļai segt visus izdevumus, kas 

radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma „Laukkalniņi”, Mārupes novadā, kadastra Nr. _______, 

_______ha platībā, atsavināšanu, tostarp, bet ne tikai ar īpašuma tiesību ierakstīšanu zemesgrāmatā. 

6. Izdevumus segt no Pašvaldības īpašumu pārvaldei paredzētā budžeta. 

 

5. 

Par grozījumiem Mārupes novada domes 2014. gada 30. aprīļa  

lēmumā Nr. 29 (sēdes protokols Nr. 6) 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs/domes priekšsēdētāja vietniece L. Kadiģe. 

 

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

Sakoviča, A. Puide, D. Štrodaha, G. Ruskis, N. Millere, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, G. Vācietis),  „pret”  

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.5 saskaņā ar pielikumu: 

Atzīt Mārupes novada domes 2014. gada 30. aprīļa lēmuma Nr. 29 (sēdes protokols Nr. 6) 

6.6 apakšpunktu par spēku zaudējušu.  

 

 

Ārkārtas domes sēde tiek pasludināta par slēgtu plkst. 16.00 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs         /paraksts/      Mārtiņš Bojārs 

  

 

Administrācijas kancelejas pārzine   /paraksts/      Ilona Eglīte 

 

 

 

Ārkārtas domes sēdes protokols parakstīts 2017. gada  31. oktobrī.
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