
 
 

SĒDES PROTOKOLS 

Mārupē 

 

2017. gada  20. decembrī  Nr.  10 

 

Domes sēde  

sasaukta plkst. 15.00 

 

Domes  sēdi vada -  

Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs  

 

Domes  sēdē piedalās deputāti: 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, Gatis Vācietis, Ira Dūduma, Edgars Jansons. 

 

Domes  sēdē piedalās: 

Juridiskās nodaļas vadītāja Gaļina Sušiņina; 

Izpilddirektors Ivars Punculis; 

Sabiedrisko attiecību speciāliste Uva  Bērziņa; 

Finanšu un  grāmatvedības nodaļas vadītāja Laima Levanoviča. 

 

Domes  sēdi protokolē:   

Administrācijas kancelejas pārzine Ilona Eglīte. 

 

Darba kārtība: 

Attīstības  un vides jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

1. Par zemes lietošanas mērķa maiņu (4 gab.). 

2. Par zemesgabala iegūšanu īpašumā (4 gab.). 

3. Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu (3 gab.). 

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

5. Par nekustamā īpašuma „Štālbergi", Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. _______), 

detālplānojuma izstrādes uzsākšanu. 

6.     Par apstrīdēšanas iesnieguma izskatīšanas termiņa pagarināšanu. 

7.  Par nekustamā īpašuma „Saulgoži" (kadastra Nr. ______) 1. zemes vienības detālplānojuma 

izstrādes darba uzdevuma termiņa pagarinājumu. 

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

investīciju plāna 2017. - 2019. gadam grozījumu apstiprināšanu. 

 

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

9. Par 2017. gada 22. novembra  saistošo noteikumu Nr. 30/2017 „Grozījumi Mārupes novada 

domes 2016. gada 30. novembra saistošajos noteikumos Nr. 42/2016 „Par kultūras un 

kultūrizglītības projektu, un radošo darbību atbalstu Mārupes novadā” pārskatīšanu. 

10. Par 1. klašu atvēršanu 2018./2019. mācību gadā Mārupes novada pašvaldības vispārējās 

izglītības iestādēs. 

11. Par jaunu amata vietu izveidošanu Mārupes novada Mārupes pamatskolā. 

 



 

Finanšu komitejas  iesniegtie lēmumprojekti: 

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

naudas  dzēšanu (3 gab.). 

13. Par Mārupes novada Bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu. 

14. Par noteikumu „Maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu 

apstiprināšanas kārtība” pieņemšanu. 

15. Par noteikumu „Valdes locekļa nominēšanas un piemērotības novērtēšanas kārtība 

pašvaldības kapitālsabiedrībās” pieņemšanu.  

16. Par Mārupes novada domes 2017. gada 30. augusta lēmuma Nr. 17 (sēdes protokols Nr. 4) 

„Par finansiālā atbalsta piešķiršanu Mārupes novada un amatnieku mājražotāju biedrībai „Radīts 

Mārupē””  atcelšanu. 

17. Par Mārupes novada Dzimtsarakstu nodaļas sniegto maksas pakalpojumu cenrāža 

apstiprināšanu. 

18. Par AS „Mārupes komunālie pakalpojumi” valdes locekļa nominēšanas un piemērotības 

novērtēšanas komisijas apstiprināšanu. 

19. Par saistošo noteikumu  Nr.  31/2017 „Grozījumi Mārupes novada domes 2017. gada  

18. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 4/2017 „Par Mārupes novada pašvaldības 2017. gada 

budžeta apstiprināšanu” apstiprināšanu. 

20. Par Mārupes novada pašvaldības iestāžu sadarbības grupas izveidošanu bērnu tiesību 

aizsardzības nodrošināšanai. 

 

Domes priekšsēdētāja iesniegtie lēmumprojekti: 

21. Par servitūta nodibināšanu  pašvaldības īpašumā ar kadastra Nr. ______. 

22. Par precizējumiem Mārupes novada domes 2017. gada 22. novembra lēmumā Nr. 15 (sēdēs 

protokola Nr. 9) „Par saistošo noteikumu Nr.  29/2017 „Par sociālajiem pabalstiem Mārupes 

novadā” pieņemšanu”. 

23. Par finansiālu atbalstu sportistiem (11 gab.). 

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

noteikšanu. 

25. Par zemesgabala iegūšanu īpašumā. 

26. Par servitūta nodibināšanu  pašvaldības īpašumā ar kadastra Nr. ______. 

27. Par amata vietas likvidēšanu un jaunas amata vietu izveidošanu Mārupes novada Pašvaldības 

īpašumu pārvaldē. 

28. Par jaunas amata vietas izveidošanu Mārupes novada pirmsskolas izglītības iestādē 

„Mārzemīte”. 

 

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

 

 Atklāti balsojot ar   17   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),  „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 zemes lietošanas mērķa maiņu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

 Atklāti balsojot ar    17   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),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 1.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Mainīt nekustamajam īpašumam Stīpnieku ceļš ______, Mārupē, Mārupes novadā, ar kadastra 

Nr. ______, ______ha platībā,  zemes lietošanas mērķi uz neapgūtu komercdarbības objektu apbūves zemi 

(kods 0800). 

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). 

 

1.2 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

 Atklāti balsojot ar    17   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),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 1.2 saskaņā ar pielikumu: 

1. Mainīt nekustamajam īpašumam Mauriņu iela ______, Mārupē, Mārupes novadā, ar kadastra 

Nr. ______, ______ha platībā,  zemes lietošanas mērķi uz neapgūtu individuālo dzīvojamo māju apbūves 

zemi (kods 0600). 

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). 

 

1.3 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

 Atklāti balsojot ar    17   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),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 1.3 saskaņā ar pielikumu: 

1. Mainīt nekustamajam īpašumam Mauriņu iela ______, Mārupē, Mārupes novadā, ar kadastra 

Nr. ______, ______ha platībā,  zemes lietošanas mērķi uz neapgūtu individuālo dzīvojamo māju apbūves 

zemi (kods 0600). 

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). 

 

 



1.4 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

 Atklāti balsojot ar    17   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),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 1.4 saskaņā ar pielikumu: 

1. Mainīt nekustamajam īpašumam Zeltiņu iela ______, kadastra Nr. ______,  zemes lietošanas 

mērķi uz komercdarbības objektu apbūves zemi  (kods 0801), ______ha platībā, un noliktavu apbūvi (kods 

1002) - ______ha platībā. 

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). 

   

2.1 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

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

Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, G. Vācietis),  „pret”  nav,   „atturas”  

5 (A. Puide, R. Zeltīts, J. Lībietis, N. Orleāns, E. Jansons),  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 2.1 saskaņā ar pielikumu: 

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

 

2.2 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

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

Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, G. Vācietis),  „pret”  nav,   „atturas”  

5 (A. Puide, R. Zeltīts, J. Lībietis, N. Orleāns, E. Jansons),  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 2.2 saskaņā ar pielikumu: 

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

 

2.3 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

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

Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, G. Vācietis),  „pret”  nav,   „atturas”  

5 (A. Puide, R. Zeltīts, J. Lībietis, N. Orleāns, E. Jansons),  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 2.3 saskaņā ar pielikumu: 

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

 

2.4 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 



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

Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, G. Vācietis),  „pret”  nav,   „atturas”  

5 (A. Puide, R. Zeltīts, J. Lībietis, N. Orleāns, E. Jansons),  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 2.4 saskaņā ar pielikumu: 

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

 

3.1 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

 Atklāti balsojot ar    17   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),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 3.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt no nekustamā īpašuma „Mežmaļi______”, kadastra Nr. ______, atdalītajam 

zemesgabalam „Nr.1”, ______ha platībā,  adresi Mežmaļu iela ______, Mārupe, Mārupes novads. 

2. Noteikt nekustamajam īpašumam Mežmaļu iela ______, Mārupē, Mārupes novadā, ______ha 

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

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). 

 

3.2 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

 Atklāti balsojot ar    17   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),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 3.2 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt no nekustamā īpašuma „Mežmaļi ______” kadastra Nr. ______, atdalītajam 

zemesgabalam „Nr. 2”, ______ha platībā, adresi Mazā Mežmaļu iela ______, Mārupe, Mārupes novads. 

2. Noteikt nekustamajam īpašumam Mazā Mežmaļu iela ______, Mārupē, Mārupes novadā, 

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

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). 

 

3.3 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

 Atklāti balsojot ar    17   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),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 3.3 saskaņā ar pielikumu: 



1. Piešķirt no nekustamā īpašuma „Mežmaļi ______”, kadastra Nr. ______, atdalītajam 

zemesgabalam „Nr. 3”, ______ha platībā,  adresi Mazā Mežmaļu iela ______, Mārupe, Mārupes novads. 

2. Noteikt nekustamajam īpašumam Mazā Mežmaļu iela ______, Mārupē, Mārupes novadā, 

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

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). 

 

4. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu  

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

 Atklāti balsojot ar    17   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),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 4 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Mēmeles iela ______, 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  un t.sk. ēkām, atstāt 

spēkā esošo adresi Mēmeles iela ______, Mārupe, Mārupes novads. 

3. Noteikt zemesgabalam „Nr. 1” ar kadastra apzīmējumu ______, ______ha platībā, zemes 

lietošanas mērķi  - individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).  

4. Piešķirt zemesgabalam „Nr. 2” ar kadastra apzīmējumu ______,  ______ha platībā, adresi 

Mēmeles iela ______, Mārupe, Mārupes novads.  

5. Noteikt zemesgabalam „Nr. 2” ar kadastra apzīmējumu ______, ______ha platībā, zemes 

lietošanas mērķi  - individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).  

6. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

8. 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 „Štālbergi", Mārupē, Mārupes novadā  

(kadastra Nr. ______), detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

 Atklāti balsojot ar    17   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),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 5 saskaņā ar pielikumu: 

1. Uzsākt nekustamā īpašuma „Štālbergi", Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. ______) 

detālplānojuma izstrādi.  

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

atbilstoši nekustamā īpašuma „Štālbergi", Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. ______), teritorijai, 

aptuveni ______ha platībā. 

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



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

finansēšanu ar nekustamā īpašuma „Štālbergi", Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. ______ īpašnieku 

V.J., personas kods ______, saskaņā ar pielikumu. 

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 apstrīdēšanas iesnieguma izskatīšanas termiņa pagarināšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

 Atklāti balsojot ar    17   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),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 6 saskaņā ar pielikumu: 

1. Pagarināt V.S. apstrīdēšanas iesnieguma (reģ. Nr. ______) izskatīšanas termiņu līdz  

2018. gada 21. martam. 

2. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā (Rīgas tiesu 

nams, Baldones ielā 1a, Rīga). 

 

7.  

Par nekustamā īpašuma „Saulgoži", Mārupes novadā (kadastra Nr. ______), detālplānojuma 

izstrādes darba uzdevuma termiņa pagarinājumu  

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

 Atklāti balsojot ar    17   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),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 7 saskaņā ar pielikumu: 

1. Atļaut turpināt nekustamā īpašuma „Saulgoži", Mārupes novadā (kadastra Nr. ______), 

detālplānojuma izstrādi saskaņā ar darba uzdevumu Nr. ______. 

2. Noteikt darba uzdevuma Nr. ______derīguma termiņu 4 mēneši no šī lēmuma 

pieņemšanas dienas.  

 

8. 

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

un investīciju plāna 2017. - 2019. gadam grozījumu apstiprināšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

 Atklāti balsojot ar    17   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),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 7 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt Mārupes novada attīstības programmas 2013. - 2019. gadam aktualizētā 

rīcības plāna un investīciju plāna 2017. – 2019. gadam grozījumus saskaņā ar pielikumu. 

2. Publicēt Mārupes novada attīstības programmas 2013. - 2019. gadam aktualizētā rīcības 

plāna un investīciju plāna 2017. – 2019. gadam grozījumus pašvaldības tīmekļa vietnē www.marupe.lv. 

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

http://www.marupe.lv/


2019. gadam aktualizētā rīcības plāna un investīciju plāna 2017.– 2019. gadam grozījumu apstiprināšanu” 

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

 

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

 

9. 

Par 2017. gada 22. novembra  saistošo noteikumu Nr. 30/2017 „Grozījumi Mārupes novada domes 

2016. gada 30. novembra saistošajos noteikumos Nr. 42/2016 „Par kultūras un kultūrizglītības 

projektu, un radošo darbību atbalstu Mārupes novadā” pārskatīšanu 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

 Atklāti balsojot ar    17   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),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 9 saskaņā ar pielikumu: 

1. Publicēt Mārupes novada domes 2017. gada 22. novembra  saistošos noteikumus  

Nr. 30/2017 „Grozījumi Mārupes novada domes 2016. gada 30. novembra saistošajos noteikumos  

Nr. 42/2016 „Par kultūras un kultūrizglītības projektu, un radošo darbību atbalstu Mārupes novadā” domes 

apstiprinātajā redakcijā bez precizējumiem.  

2. Par pieņemto lēmumu informēt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. 

 

10. 

Par 1. klašu atvēršanu 2018./2019. mācību gadā  

Mārupes novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

 Atklāti balsojot ar    17   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),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 10 saskaņā ar pielikumu: 

1.Noteikt, ka 2018./2019. mācību gadā 1. klašu skaits: 

1.1. Mārupes vidusskolā ir 4 (četras); 

1.2. Jaunmārupes pamatskolā ir 4 (četras); 

1.3. Mārupes pamatskolā ir 2 (divas); 

1.4. Skultes sākumskolā ir 2 (divas).   

 

11. 

Par jaunu amata vietu izveidošanu Mārupes novada Mārupes pamatskolā  

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

 Atklāti balsojot ar    17   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),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 11 saskaņā ar pielikumu: 

1. Ar 2018. gada 2. janvāri Mārupes novada Mārupes pamatskolā izveidot jaunas amata vietas: 

1.1. vienu amata slodzi speciālais pedagogs  (profesijas kods 2352 03); 

1.2. vienu amata vietu (0,5 slodzes ar nepilno nedēļas darba laiku 20 stundas) informācijas 

tehnoloģiju administrators (klasifikatora kods 2522 02) 19.5 saime IIA līmenis, 8. mēnešalgu grupa. 

 

 

 



Finanšu komitejas  iesniegtie lēmumprojekti: 

 

12.1 

Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un  

ar tiem saistītās nokavējuma naudas  dzēšanu J.U. 

Ziņo komitejas vadītājs M. Bojārs. 

 

 Atklāti balsojot ar    17   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),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 12.1 saskaņā ar pielikumu: 

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

nokavējuma naudu, kopā ______euro (______) par nekustamo īpašumu Bebru ielā ______, Mārupē, 

Mārupes novadā, kadastra Nr. ______, kas izveidojies par 2012. gadu un 2013. gadu, līdz maksātnespējas 

procesa pasludināšanas brīdim, t.i., 2013. gada 27. septembrim 

 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. Lēmums sēdes protokola pielikumā uz  vienas lapas  (pielikums Nr. 

12.1) 

12.2 

Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma 

naudas  dzēšanu G.I. 

Ziņo komitejas vadītājs M. Bojārs. 

 

 Atklāti balsojot ar    17   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),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 12.1 saskaņā ar pielikumu: 

 1. Dzēst G.I., personas kods ______, nekustamā īpašuma nodokļa parādu un ar to saistīto 

nokavējuma naudu, kopā ______euro (______) par nekustamo īpašumu Silaputniņu ielā ______, Tīrainē, 

Mārupes novadā, kadastra Nr. ______ kas izveidojies par 2013. un  2014. gadu.   

 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.  

 

 12.3 

Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma 

naudas  dzēšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „______” 

Ziņo komitejas vadītājs M. Bojārs. 

 



 Atklāti balsojot ar    17   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),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 12.3 saskaņā ar pielikumu: 

 1. Dzēst SIA „______”, reģ. Nr. ______, ar nekustamā īpašuma nodokļa parādu saistīto 

nokavējuma naudu ______euro (______) apmērā, par nekustamo īpašumu Dzirnieku ielā ______, 

Mārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr. ______, kas izveidojies par 2013. gadu, līdz maksātnespējas 

procesa pasludināšanas brīdim, t.i., 2013.  gada 19. decembrim. 

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

personu datu aizsardzību).  

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

inspektorei I.Lasumai – Lasmanei.  

 

13. 

Par Mārupes novada Bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu  

Ziņo komitejas vadītājs M. Bojārs. 

 

 Atklāti balsojot ar    17   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),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 13 saskaņā ar pielikumu: 

Ievēlēt  Diānu Suvorovu, personas kods ______, par Mārupes novada bāriņtiesas locekli uz 5 

(pieciem) gadiem. 

 

14. 

Par noteikumu „Maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu 

apstiprināšanas kārtība” pieņemšanu 

Ziņo komitejas vadītājs M. Bojārs. 

 

 Atklāti balsojot ar    17   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),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 14 saskaņā ar pielikumu: 

Pieņemt noteikumus „Maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu 

apstiprināšanas kārtība” saskaņā ar pielikumu.  

 

15. 

Par noteikumu „Valdes locekļa nominēšanas un piemērotības novērtēšanas  

kārtība pašvaldības kapitālsabiedrībās” pieņemšanu  

Ziņo komitejas vadītājs M. Bojārs. 

 

 Atklāti balsojot ar    17   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),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 14 saskaņā ar pielikumu: 

Pieņemt noteikumus „Valdes locekļa nominēšanas un piemērotības novērtēšanas kārtība 

pašvaldības kapitālsabiedrībās” saskaņā ar  pielikumu. 

 

 

 



16. 

Par Mārupes novada domes 2017. gada 30. augusta lēmuma Nr. 17 (sēdes protokols Nr. 4) 

„Par finansiālā atbalsta piešķiršanu Mārupes novada un amatnieku  

mājražotāju biedrībai „Radīts Mārupē””  atcelšanu 

Ziņo komitejas vadītājs M. Bojārs. 

 

 Atklāti balsojot ar    16   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),  „pret”  nav,   „atturas”  1 (E. Jansons)  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 16 saskaņā ar pielikumu: 

1. Atcelt Mārupes novada domes 2017. gada 30. augusta lēmumu Nr. 17 (sēdes protokols Nr. 4) 

„Par finansiālā atbalsta piešķiršanu Mārupes novada amatnieku un mājražotāju biedrībai „Radīts 

Mārupē””. 

2. Par minēto lēmumu informēt Mārupes novada amatnieku un mājražotāju biedrību „Radīts 

Mārupē”, reģ. Nr. ______. 

3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā (Rīgas tiesu nams 

Baldones ielā 1a, Rīgā). 

 

17. 

Par Mārupes novada Dzimtsarakstu nodaļas sniegto  

maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu   

Ziņo komitejas vadītājs M. Bojārs. 

 

 Atklāti balsojot ar    17   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),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 17 saskaņā ar pielikumu: 

1. Noteikt maksu par svinīgas laulību ceremonijas pakalpojuma  sniegšanu Mārupes  novada 

Dzimtsarakstu nodaļā: 

Nr.p.k. Pakalpojuma veids 
Mēr-

vienība 

Cena bez 

PVN 

(euro) 

PVN 

(euro) 

Cena ar 

PVN 

(euro) 

Piezīmes 

1. Laulības reģistrācija 

Dzimtsarakstu nodaļas telpās 

Daugavas ielā 29, Mārupē, 

Mārupes nov. 

1 laulība 0 0 0  

2 Laulības reģistrācija 

Dzimtsarakstu nodaļas telpās 

Daugavas ielā 29, Mārupē, 

Mārupes nov. 

1 laulība 0 0 0  

3. Svinīgas laulības reģistrācija 

ceremonijas sagatavošana un 

vadīšana, telpas noformējums 

un muzikāls noformējums  

1 laulība 22,3 4,69 27,00 Ja vismaz viens 

laulības pieteicējs 

ir deklarējis dzīves 

vietu Mārupes 

novadā vismaz 

vienu gadu 

4. Svinīgas laulības reģistrācija 

ceremonijas sagatavošana un 

1 laulība 26,45 

 

5,55 32,00  



vadīšana, telpas noformējums 

un muzikāls  noformējums  

5. Svinīgas laulības reģistrācija 

ceremonijas sagatavošana un 

vadīšana, telpas noformējums 

un muzikāls noformējums ar 

pianista pakalpojumu 

1 laulība 54,55 11,45 66,00 Ja vismaz viens 

laulības pieteicējs 

ir deklarējis dzīves 

vietu Mārupes 

novadā vismaz 

vienu gadu 

6. Svinīgas laulības reģistrācija 

ceremonijas sagatavošana un 

vadīšana, telpas noformējums 

un muzikāls  noformējums ar 

pianista pakalpojumu 

1 laulība 65,29 13,71 79,00  

7. Svinīgas laulības reģistrācijas 

ceremonijas vadīšanā citā 

piemērotā laulības reģistrācijas 

vietā. Ceremonijas vietas 

apskate. Nokļūšanu uz laulības 

ceremonijas vietu un atpakaļ 

nodrošina laulības iesniedzēji. 

Dokumentu nogādāšana. 

1 laulība 167,77 35,23 203,00 Ja vismaz viens 

laulības pieteicējs 

ir deklarējis dzīves 

vietu Mārupes 

novadā vismaz 

vienu gadu 

8. Svinīgas laulības reģistrācijas 

ceremonijas vadīšanā citā 

piemērotā laulības reģistrācijas 

vietā. Ceremonijas vietas 

apskate. Nokļūšanu uz laulības 

ceremonijas vietu un atpakaļ 

nodrošina  laulības iesniedzēji. 

Dokumentu nogādāšana. 

1 laulība 200,83 42,17 243,00  

2. Iekasētos līdzekļus par maksas pakalpojumiem ieskaitīt Mārupes novada pašvaldības budžetā. 

3. Maksa  par pakalpojumu pilnā apmērā samaksājama ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienas pirms 

laulības ceremonijas veikšanas. 

4. Pakalpojumu maksā nav iekļauta  Ministru kabineta 2013. gada 24. septembra noteikumu Nr. 906 

„Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu” noteiktā valsts  nodeva. 

5. Atzīt  Mārupes novada domes 2014. gada 29. janvāra lēmumu Nr. 19 „Par Mārupes novada 

Dzimtsarakstu nodaļas sniegto maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr. 2) par 

spēku zaudējušo. 

 

18. 

Par AS „Mārupes komunālie pakalpojumi” valdes locekļa nominēšanas un  

piemērotības novērtēšanas komisijas apstiprināšanu  

Ziņo komitejas vadītājs M. Bojārs. 

 

 Atklāti balsojot ar    17   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),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 18 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt AS „Mārupes komunālie pakalpojumi” valdes locekļa nominēšanas un 

piemērotības novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētājs:  domes priekšsēdētājs - kapitāldaļu turētāja pārstāvis M.Bojārs; 

Komisijas locekļi:   Attīstības un vides jautājumu komitejas priekšsēdētājs P.Pikše; 



Sociālās, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 

priekšsēdētāja  L.Kadiģe; 

    izpilddirektors I.Punculis; 

atbildīgā persona L.Levanoviča. 

 

2. Apstiprināt AS „Mārupes komunālie pakalpojumi” valdes locekļa nominēšanas un 

piemērotības novērtēšanas komisijas nolikumu saskaņā ar pielikumu. 

 

19. 

Par saistošo noteikumu  Nr.  31/ 2017  

„Grozījumi Mārupes novada domes 2017. gada 18. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 4/2017 

„Par Mārupes novada pašvaldības 2017. gada budžeta apstiprināšanu” apstiprināšanu 

Ziņo komitejas vadītājs M. Bojārs. 

 

 Atklāti balsojot ar    16   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),  „pret”  nav,   „atturas”  1 (E. Jansons),  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 19 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt Mārupes novada domes saistošos noteikumu Nr.__/2017 „Grozījumi Mārupes 

novada domes 2017. gada 18. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 4/2017 „Par Mārupes novada 

pašvaldības 2017.gada budžeta apstiprināšanu”” saskaņā ar Pielikumu.  

2. Saistošie noteikumi par pašvaldības budžeta apstiprināšanu un budžeta grozījumiem 

stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas. 

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

ministrijai zināšanai. 

 

20. 

Par Mārupes novada pašvaldības iestāžu sadarbības grupas 

 izveidošanu bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanai 

Ziņo komitejas vadītājs M. Bojārs. 

 

 Atklāti balsojot ar    17   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),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 20 saskaņā ar pielikumu: 

1. Izveidot Mārupes novada pašvaldības iestāžu sadarbības grupu bērnu tiesību aizsardzības 

nodrošināšanai šādā sastāvā: 

Mārupes novada pašvaldības policijas priekšnieks Juris Jēkabsons; 

Mārupes novada Sociālā dienesta vadītāja Una Putniņa; 

Mārupes novada Izglītības dienesta vadītāja Sarmīte Antiņa; 

Mārupes novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja Anna Toniņa. 

2. Apstiprināt Mārupes novada pašvaldības iestāžu sadarbības grupas bērnu tiesību 

aizsardzības nodrošināšanai nolikumu saskaņā ar pielikumu. 

3. Uzdot Mārupes novada Bāriņtiesas priekšsēdētājai Annai Toniņai sasaukt pirmo Mārupes 

novada pašvaldības iestāžu sadarbības grupas sēdi. 

4. Noteikt, ka Mārupes novada pašvaldības iestāžu sadarbības grupas materiāltehniski 

nodrošina Mārupes novada Bāriņtiesas sekretāre – protokolē sanāksmes, sagatavo izskatāmos materiālus, 

kā arī nodrošina informācijas apmaiņu starp sadarbības grupas pārstāvjiem. 

 

 

 

 



Domes priekšsēdētāja iesniegtie lēmumprojekti: 

 

21. 

Par servitūta nodibināšanu  pašvaldības īpašumā ar kadastra Nr. ______ 

Ziņo domes priekšsēdētājs  M. Bojārs. 

  

 Atklāti balsojot ar    17   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),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 21 saskaņā ar pielikumu: 

1. Slēgt ar R.G., personas kods ______, servitūta līgumu, nodibinot ceļa servitūtu 

pašvaldības nekustamajā īpašumā „______”  zemes vienībā ar  kadastra apzīmējumu ______   ______m 

platumā, ______ m  garumā, ______ha kopplatībā un zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu ______  

______m platumā un ______ m garumā, ______ha kopplatībā,  par labu nekustamajā īpašumā „______” 

Ievu iela ______, Jaunmārupe, ar kadastra numuru ______, ietilpstošajam zemes gabalam ar kadastra 

apzīmējumu ______saskaņā ar pielikumu Nr. 1.  

2. Noteikt, ka izdevumus, kas saistīti ar servitūta līguma slēgšanu un tā nostiprināšanu 

zemesgrāmatā visos saistošajos nodalījumos sedz R.G., personas kods ______. 

 

22. 

Par precizējumiem Mārupes novada domes 2017. gada 22. novembra lēmumā Nr. 15 (sēdēs 

protokola Nr. 9) „Par saistošo noteikumu Nr.  29/2017 

„Par sociālajiem pabalstiem Mārupes novadā” pieņemšanu” 

Ziņo domes priekšsēdētājs  M. Bojārs. 

 

 Atklāti balsojot ar    17   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),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 22 saskaņā ar pielikumu: 

1. Pieņemt Mārupes novada domes saistošos noteikumus Nr. 29/2017 „Par sociālajiem 

pabalstiem Mārupes novadā”, precizētajā galīgajā redakcijā saskaņā ar  pielikumu. 

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

nosūtīt zināšanai Vides aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrijai. 

3. Saistošos noteikumus publicēt vietējā laikrakstā vai bezmaksas izdevumā un Mārupes 

novada pašvaldības mājas lapā www.marupe.lv. 

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

 

23.1 

Par finansiālu atbalstu sportistam M.P.L. 

Ziņo domes priekšsēdētājs  M. Bojārs. 

 

 Atklāti balsojot ar    16   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),  „pret”  nav,   „atturas”  1 (E. Jansons),  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 23.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt M.P.L., personas kods ______, finansiālo atbalstu 720,00 euro (septiņi simti 

divdesmit euro) apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar ceļa izdevumiem uz sacensību vietām  

2018. gadā, saskaņā ar piestādīto izdevumu aprēķinu. 

2. Izdevumus segt no sportam paredzētā budžeta. 

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

personas kods ______, un biedrību „ASI”, reģ. Nr. ______. 



4. Finansējumu pārskaitīt biedrībai „ASI”, reģ. Nr. ______, pēc administratīvā līguma 

parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas uz pieteikumā norādīto bankas kontu. 

5. M.P.L., personas kods ______, un biedrībai „ASI”, 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, M.P.L., personas kods ______, un 

biedrībai „ASI”, 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). 

 

23.2 

Par finansiālu atbalstu sportistam J.O.   

Ziņo domes priekšsēdētājs  M. Bojārs. 

 

 Atklāti balsojot ar    17   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),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 23.2 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt J.O., personas kods ______, finansiālu atbalstu  300,00 euro (trīs simti euro) apmērā, lai 

segtu izdevumus, kas saistīti ar dalību motokrosa sacensībās 2018. gadā, t.i., LaMSF licences un obligātās 

apdrošināšanas iegādi, sacensību dalības maksu un ceļa izdevumiem.  

2. Izdevumus segt no sportam paredzētā budžeta. 

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

personas kods ______, un biedrību „ASI”, reģistrācijas Nr. ______. 

4. Pēc administratīvā līguma noslēgšanas un attiecīga rēķina saņemšanas pārskaitīt līdzfinansējumu 

Biedrībai  „ASI”,  reģistrācijas Nr. ______, uz pieteikumā norādīto bankas kontu. 

5. J.O., personas kods ______, un biedrībai „ASI”, reģistrācijas 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, J.O., personas kods ______, un biedrībai „ASI”, 

reģistrācijas 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). 

 

23.3 

Par finansiālu atbalstu sportistam T.P.  

Ziņo domes priekšsēdētājs  M. Bojārs. 

 

 Atklāti balsojot ar    17   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),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 23.3 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt T.P., personas kods ______, finansiālu atbalstu 455,00 euro (četri simti piecdesmit pieci 

euro) apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar dalību Pasaules čempionāta triatlonā IRONMAN 70.3 

sacensību posmā Otepē, Igaunijā, 2018. gada 16. jūnijā, Tartu Mill ETU European Cup Tartu, Igaunijā, 



2018. gada 19. jūlijā un Rīgas ETU Triathlon European Cup 2018. gada 12. augustā Rīgā, Latvijā, 

paredzot, ka ar dzīvošanu saistītie izdevumi ir sedzami 50% apmērā, bet ne vairāk kā 40,00 euro apmērā. 

2. Izdevumus segt no sportam paredzētā budžeta. 

3. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt administratīvo līgumu ar T.P., personas 

kods ______, pēc administratīvā līguma noslēgšanas līdzfinansējumu pārskaitīt uz T.P., personas kods 

______, kontu Nr. ______, DNB banka. 

4. T.P., personas kods ______, nodrošināt finansējuma izlietošanu atbilstoši tā piešķiršanas mērķim, 

administratīvajā līgumā paredzētajā kārtībā, iesniedzot domai 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 ______, 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). 

 

Deputāts E. Jansons  ar sēdes vadītāja atļauju sēdes telpu atstāj, 

turpmākajā balsojumā nepiedalās. 

 

23.4 

Par finansiālu atbalstu sportistam A.E. 

Ziņo domes priekšsēdētājs  M. Bojārs. 

 

 Atklāti balsojot ar    16   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 sēdes telpu atstājis, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās),  

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 23.4 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt A.E., personas kods ______, finansiālu atbalstu  160,00 euro (viens simts sešdesmit euro) 

apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar dalību motokrosa sacensībās 2018. gadā, t.i., LaMSF licences 

un obligātās apdrošināšanas iegādi, kā arī sacensību dalības maksu. 

2. Izdevumus segt no sportam paredzētā budžeta. 

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

personas kods ______un biedrību „Mārupes Auto Moto klubs „Bieriņi””, reģ. Nr. ______. 

4. Pēc administratīvā līguma noslēgšanas un attiecīga rēķina saņemšanas pārskaitīt līdzfinansējumu 

biedrībai „Mārupes Auto Moto klubs „Bieriņi””, reģ. Nr. ______, uz pieteikumā norādīto bankas kontu. 

5. A.E., personas kods ______un biedrībai „Mārupes Auto Moto klubs „Bieriņi””, 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, A.E., personas kods ______, un biedrībai 

„Mārupes Auto Moto klubs „Bieriņi””, 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). 

 

23.5 

Par finansiālu atbalstu sportistam M.E. 

Ziņo domes priekšsēdētājs  M. Bojārs. 

 

 Atklāti balsojot ar    16   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 sēdes telpu atstājis, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās),  

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 23.5 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt M.E., personas kods ______, finansiālu atbalstu  160,00 euro (viens simts sešdesmit 

euro) apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar dalību motokrosa sacensībās 2018. gadā, t.i., LaMSF 

licences un obligātās apdrošināšanas iegādi, kā arī sacensību dalības maksu. 

2. Izdevumus segt no sportam paredzētā budžeta. 

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

personas kods ______, un biedrību „Mārupes Auto Moto klubs „Bieriņi””, reģ. Nr. ______. 

4. Pēc administratīvā līguma noslēgšanas un attiecīga rēķina saņemšanas pārskaitīt līdzfinansējumu 

biedrībai „Mārupes Auto Moto klubs „Bieriņi””, reģ. Nr. ______, uz pieteikumā norādīto bankas kontu. 

5. M.E., personas kods ______, un biedrībai „Mārupes Auto Moto klubs „Bieriņi””, 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, M.E., personas kods ______, un biedrībai 

„Mārupes Auto Moto klubs „Bieriņi””, 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). 

 

23.6 

Par finansiālu atbalstu sportistam I.B.   

Ziņo domes priekšsēdētājs  M. Bojārs. 

 

 Atklāti balsojot ar    16   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 sēdes telpu atstājis, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās),  

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 23.6 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt I.B., personas kods ______, finansiālu atbalstu  150,00 euro (viens simts piecdesmit 

euro) apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar dalību motokrosa sacensībās 2018. gadā, t.i., LaMSF 

licences un obligātās apdrošināšanas iegādi, kā arī sacensību dalības maksu. 

2. Izdevumus segt no sportam paredzētā budžeta. 

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

personas kods ______, likumisko pārstāvi (tēvu) R.B., personas kods ______, un biedrību „Mārupes Auto 

Moto klubs „Bieriņi””, reģ. Nr. ______. 

4. Pēc administratīvā līguma noslēgšanas un attiecīga rēķina saņemšanas pārskaitīt līdzfinansējumu 

biedrībai „Mārupes Auto Moto klubs „Bieriņi””, reģ. Nr. ______, uz pieteikumā norādīto bankas kontu. 

5. I.B., personas kods ______, likumiskajam pārstāvim (tēvam) R.B. personas kods ______, un 

biedrībai „Mārupes Auto Moto klubs „Bieriņi””, 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, I.B., personas kods ______, likumiskajam 

pārstāvim (tēvam) R.B., personas kods ______, un biedrībai „Mārupes Auto Moto klubs „Bieriņi””, 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). 

 

23.7 

Par finansiālu atbalstu sportistam J.L. 

Ziņo domes priekšsēdētājs  M. Bojārs. 

 

 Atklāti balsojot ar    16   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 sēdes telpu atstājis, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās),  

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 23.7 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt J.L. personas kods ______, finansiālu atbalstu  160,00 euro (viens simts sešdesmit euro) 

apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar dalību motokrosa sacensībās 2018. gadā, t.i., LaMSF un 

LAMAS licenču un obligātās apdrošināšanas iegādi, kā arī sacensību dalības maksu. 

2. Izdevumus segt no sportam paredzētā budžeta. 

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

personas kods ______, un biedrību „Mārupes Auto Moto klubs „Bieriņi””, reģ. Nr. ______. 

4. Pēc administratīvā līguma noslēgšanas un attiecīga rēķina saņemšanas pārskaitīt līdzfinansējumu 

biedrībai „Mārupes Auto Moto klubs „Bieriņi””, reģ. Nr. ______, uz pieteikumā norādīto bankas kontu. 

5. J.L. 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, J.L., personas kods ______, un biedrībai 

„Mārupes Auto Moto klubs „Bieriņi””, 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). 

 

23.8 

Par finansiālu atbalstu sportistam R.L. 

Ziņo domes priekšsēdētājs  M. Bojārs. 

 

 Atklāti balsojot ar    16   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 sēdes telpu atstājis, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās),  

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 23.8 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt R.L., personas kods ______, finansiālu atbalstu  150,00 euro (viens simts piecdesmit 

euro) apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar dalību motokrosa sacensībās  

2018. gadā, t.i., LaMSF licences un obligātās apdrošināšanas iegādi, kā arī sacensību dalības maksu. 

2. Izdevumus segt no sportam paredzētā budžeta. 

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

personas kods ______, likumisko pārstāvi (tēvu) U.L., personas kods ______, un biedrību „Mārupes Auto 

Moto klubs „Bieriņi””, reģ. Nr. ______. 

4. Pēc administratīvā līguma noslēgšanas un attiecīga rēķina saņemšanas pārskaitīt līdzfinansējumu 

biedrībai „Mārupes Auto Moto klubs „Bieriņi””, reģ. Nr. ______, uz pieteikumā norādīto bankas kontu. 

5. R.L., personas kods ______, likumiskajam pārstāvim (tēvam) U.L., personas kods ______, un 

biedrībai „Mārupes Auto Moto klubs „Bieriņi””, 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, R.L., personas kods ______, likumiskajam 

pārstāvim (tēvam) U.L., personas kods ______, un biedrībai „Mārupes Auto Moto klubs „Bieriņi””, 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). 

 

23.9 

Par finansiālu atbalstu sportistam T.D. 

Ziņo domes priekšsēdētājs  M. Bojārs. 

 

 Atklāti balsojot ar    16   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 sēdes telpu atstājis, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās),  

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 23.9 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt T.D.,  personas kods ______, finansiālu atbalstu  150,00 euro (viens simts piecdesmit 

euro) apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar dalību motokrosa sacensībās 2018. gadā, t.i., LaMSF 

licences un obligātās apdrošināšanas iegādi, kā arī sacensību dalības maksu. 

2. Izdevumus segt no sportam paredzētā budžeta. 

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

personas kods ______, likumisko pārstāvi (tēvu) M.D., personas kods ______, un biedrību „Mārupes Auto 

Moto klubs „Bieriņi””, reģ. Nr. ______. 

4. Pēc administratīvā līguma noslēgšanas un attiecīga rēķina saņemšanas pārskaitīt līdzfinansējumu 

biedrībai „Mārupes Auto Moto klubs „Bieriņi””, reģ. Nr. ______, uz pieteikumā norādīto bankas kontu. 

5. T.D., personas kods ______, likumiskajam pārstāvim (tēvam) M.D., personas kods ______, un 

biedrībai „Mārupes Auto Moto klubs „Bieriņi””, 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, T.D. 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). 

 

23.10 

Par finansiālu atbalstu sportistam U.V. 

Ziņo domes priekšsēdētājs  M. Bojārs. 

 

 Atklāti balsojot ar    16   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 sēdes telpu atstājis, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās),  

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 23.10 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt U.V., personas kods ______, finansiālu atbalstu  300,00 euro (trīs simti euro) apmērā, 

lai segtu izdevumus, kas saistīti ar dalību motokrosa sacensībās 2018. gadā, t.i., LaMSF licences un 

obligātās apdrošināšanas iegādi, kā arī sacensību dalības maksu. 

2. Izdevumus segt no sportam paredzētā budžeta. 



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

personas kods ______, un biedrību „Mārupes Auto Moto klubs „Bieriņi””, reģ. Nr. ______. 

4. Pēc administratīvā līguma noslēgšanas un attiecīga rēķina saņemšanas pārskaitīt līdzfinansējumu 

biedrībai „Mārupes Auto Moto klubs „Bieriņi””, reģ. Nr. ______, uz pieteikumā norādīto bankas kontu. 

5. U.V., 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, U.V. personas kods ______, un biedrībai 

„Mārupes Auto Moto klubs„Bieriņi””, 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). 

 

23.11 

Par finansiālu atbalstu sportistei A.Š. 

Ziņo domes priekšsēdētājs  M. Bojārs. 

 

 Atklāti balsojot ar    16   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 sēdes telpu atstājis, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās),  

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 23.11 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt A.Š., personas kods ______, finansiālo atbalstu 360,00 euro (trīs simti sešdesmit 

euro) apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar dalību treniņnometnēs Kuldīgā, Latvijā un Malagā, 

Spānijā, paredzot, ka ar dzīvošanu saistītie izdevumi sedzami ne vairāk kā 50 % no tāmē norādītās summas 

vai gala atskaitē norādītās summas, ja tā ir mazāka nekā tāmē norādītā. 

2. Izdevumus segt no sportam paredzētā budžeta. 

3. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt administratīvo līgumu ar A.Š. 

personas kods  ______, un biedrību „Latvijas Vieglatlētikas savienība”, reģ. Nr. ______. 

4. Finansējumu pārskaitīt Biedrībai „Latvijas Vieglatlētikas savienība”, reģ. Nr. ______, pēc 

administratīvā līguma parakstīšanas uz rēķinā norādīto kontu. 

5. A.Š., personas kods  ______, un biedrībai „Latvijas Vieglatlētikas savienība”, reģ. Nr. 

______,  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, A.Š. 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 zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu 

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs  M. Bojārs. 

 

 Atklāti balsojot ar    16   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 sēdes telpu atstājis, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās),  

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



 

Pieņemt lēmumu Nr. 24 saskaņā ar pielikumu: 

 1. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Viskalni”, 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 un t. sk ēkām ar 

kadastra apzīmējumiem ______, ______ un ______, atstāt spēkā esošo adresi Viskalnu iela ______, 

Tīraine, Mārupes novads. 

3. Noteikt zemesgabalam „Nr.1” ar kadastra apzīmējumu ______zemes lietošanas mērķus: 

3.1. individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601) – ______ha platībā; 

3.2. trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (kods 0702) – ______ha platībā; 

3.3. zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 

1101) - ______ha platībā. 

4. Piešķirt zemesgabalam „Nr.2” ar kadastra apzīmējumu ______,  ______ha platībā, adresi 

Viskalnu iela ______, Tīraine, Mārupes novads.  

5. Noteikt zemesgabalam „Nr.2” ar kadastra apzīmējumu ______, ______ha platībā,  zemes 

lietošanas mērķi  - izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (kods 0901). 

6. Piešķirt zemesgabalam ar kadastra apzīmējumu ______,  ______ha platībā, adresi Jelgavas ceļš 

______, Tīraine, Mārupes novads.  

5. Noteikt zemes vienībai 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. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas 

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

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

 

25. 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo domes priekšsēdētājs  M. Bojārs. 

 

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

Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, J. Lībietis, N. Millere, I. Dūduma, G. Vācietis),  „pret”  

nav,   „atturas”  3 (A. Puide, R. Zeltīts, N. Orleāns), (E. Jansons sēdes telpu atstājis, balsojumā nepiedalās),  

Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 25 saskaņā ar pielikumu: 

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

 

26. 

Par servitūta nodibināšanu  pašvaldības īpašumā ar kadastra Nr. ______ 

Ziņo domes priekšsēdētājs  M. Bojārs. 

 

 Atklāti balsojot ar    16   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 sēdes telpu atstājis, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās),  

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 26 saskaņā ar pielikumu: 

1. Slēgt ar K.J.-N., personas kods ______, servitūta līgumu, nodibinot ceļa servitūtu pašvaldības 

nekustamajā īpašumā „Mārupes kapi”, kadastra Nr.  ______,  ______m platumā, ______ m  garumā, 

______ha kopplatībā,  par labu nekustamajam īpašumam „Liepiņas ______”, ar kadastra Nr. ______,  

saskaņā ar pielikumu. 

2. Noteikt, ka izdevumus, kas saistīti ar servitūta līguma slēgšanu un tā nostiprināšanu zemesgrāmatā 

visos saistošajos nodalījumos sedz K.J.-N., personas kods ______.  



27. 

Par amata vietas likvidēšanu un jaunas amata vietu  

izveidošanu Mārupes novada Pašvaldības īpašumu pārvaldē 

Ziņo domes priekšsēdētājs  M. Bojārs. 

 

 Atklāti balsojot ar    16   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 sēdes telpu atstājis, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās),  

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 27 saskaņā ar pielikumu: 

1. Ar 2017. gada 31 .decembri Mārupes novada Pašvaldības īpašumu pārvaldē likvidēt 

remontstrādnieka amata vietu. 

2. Ar 2018. gada 2. janvāri Mārupes novada Pašvaldības īpašumu pārvaldē izveidot jaunu amata 

vietu labiekārtošanas strādnieks (profesijas kods 9214 03), 13. saime V līmenis, 7. mēnešalgu grupa, 

nedēļas darba laiks - 40 stundas. 

 

28. 

Par jaunas amata vietas izveidošanu Mārupes  

novada pirmsskolas izglītības iestādē „Mārzemīte” 

Ziņo domes priekšsēdētājs  M. Bojārs. 

 

 Atklāti balsojot ar    16   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 sēdes telpu atstājis, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās),  

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 28 saskaņā ar pielikumu: 

Ar 2018. gada 2. janvāri Mārupes novada pirmsskolas izglītības iestādē „Mārzemīte” izveidot 

vienu jaunu amata vietu 0,5 slodzes skolotājs logopēds (klasifikatora kods 2352 01). 

 

 

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 parakstīts 2017. gada  21. decembrī 


