SĒDES PROTOKOLS
Mārupē
2018. gada 23. aprīlī

Nr. 8

Domes sēde
sasaukta plkst. 15.00
Domes sēdi vada Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs
Domes sēdē piedalās deputāti: Guntis Ruskis, Anita Vintere, Jānis Lībietis, Nadīna Millere, Dace
Štrodaha, Sigita Sakoviča, Raivis Zeltīts, Jānis Lagzdkalns, Gatis Vācietis, Ira Dūduma, Pēteris Pikše,
Līga Kadiģe.
Domes sēdē nepiedalās deputāti:
Normunds Orleāns - tiešie darba pienākumi,
Andrejs Kirillovs – slimo,
Andris Puide – iemesls nav zināms,
Edgars Jansons - e -pastā atsūtīta informācija par neierašanās iemeslu, deputātam uzskatot, ka minētais
iemesls attaisno neierašanos uz domes sēdi.
Domes sēdē piedalās:
Juridiskās nodaļas vadītāja Gaļina Sušiņina,
Sabiedrisko attiecību speciāliste Uva Bērziņa,
Administrācijas vadītājs Kristaps Ločs,
AS Mārupes komunālie pakalpojumi valdes priekšsēdētājs Ivars Punculis,
Attīstības nodaļas teritorijas plānotāja Dace Žīgure,
Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Laima Levanoviča,
Finanšu un grāmatvedības nodaļas galvenā grāmatvede Inga Krieviņa.
Uz domes sēdi uzaicinātās personas saistībā ar detālplānojumu „Saulgoži”
Arnolds Timofejevs, Iveta Lāčauniece.
Domes sēdi protokolē:
Administrācijas kancelejas pārzine Ilona Eglīte.
Darba kārtība:
Attīstības un vides jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti:
1.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa
noteikšanu (5 gab.).
2.
Par zemesgabala iegūšanu īpašumā.
3.
Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu.
4.
Par nekustamā īpašuma „Saulgoži" (kadastra Nr. ___________) 1. zemes vienības
detālplānojuma apstiprināšanu.

5.
Par līdzfinansējuma piešķiršanas garantiju projekta pieteikumam „Decentralizēto
kanalizācijas notekūdeņu pieņemšanas vietas ierīkošana Mārupes novadā” Latvijas vides
aizsardzības fonda administrācijas projektu konkursā.
6.
Par Mārupes novada attīstības programmas 2013. - 2019. gadam aktualizētā rīcības plāna
un investīciju plāna 2017. - 2019. gadam grozījumu apstiprināšanu.
7.
Par nekustamā īpašuma Atvaru ielā 18, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr.
___________, daļas, ___________ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā.
8.
Par apbūves tiesību piešķiršanu uz pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „I-6
Neriņas iela” daļu.
Sociālās, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti:
9.
Par grozījumiem Mārupes novada Skultes sākumskolas nolikumā.
10.
Par finansiālu atbalstu sportistiem (5 gab.).
11.
Par finansiālā atbalsta sniegšanu SIA „Alaudo” kultūras pasākuma – starptautisko sporta
deju sacensību „Jaunmārupe 2018” īstenošanai.
12.
Par bērnu un jauniešu nometņu organizēšanu Mārupes novadā 2018. gadā.
Finanšu komitejas iesniegtie lēmumprojekti:
13.
Par Mārupes novada domes pārstāvju dalību Latvijas Pašvaldību savienības kongresā.
14.
Par Mārupes novada domes arhīva un ekspertu komisijas nolikumu apstiprināšanu.
15.
Par iepirkuma „Degvielas iegāde” organizēšanu un iepirkuma komisijas izveidošanu.
16.
Par saistošo noteikumu „Grozījumi Mārupes novada domes 2018. gada 24. janvāra
saistošajos noteikumos Nr. 1/2018 „Par Mārupes novada pašvaldības 2018. gada budžeta
apstiprināšanu”” pieņemšanu.
17.
Par Jaunmārupes sabiedriskās iestādes, Mazcenu alejā 33/3, Jaunmārupē, telpas
nodošanu biedrībai „Pierīgas partnerība” bezatlīdzības lietošanā.
18.
Par Mārupes novada domes 2017. gada pārskata apstiprināšanu.
19.
Par AS Mārupes komunālie pakalpojumi 2017. gada pārskata pieņemšanu zināšanai.
Domes priekšsēdētāja iesniegtie lēmumprojekti:
20.
Par finansiālu atbalstu sportistiem (2 gab.).
21.
Par finansiālu atbalstu pianistei.
22.
Par apbūves tiesību piešķiršanu uz pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „C-6 Vecais
ceļš” ar kadastra Nr. ___________, daļu, ___________ m2 platībā.
23.
Par Mārupes novada domes 2018. gada 23. marta lēmuma Nr. 11 (sēdes protokols Nr. 6)
„Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma C-30 Vizmas-Vecais Mārupes ceļš, Mārupes
novads, ar kadastra Nr. ___________, daļas, ___________ m2 platībā, nomu ar apbūves tiesībām”
atcelšanu un jauna lēmuma pieņemšanu.
24.
Par Mārupes novada domes pārstāvju deleģēšanu dalībai apmaiņas braucienā uz
Helsinkiem, Somijā.
25.
Par grozījumiem Mārupes novada domes 2017. gada 5. jūlija ārkārtas sēdes Nr. 2 lēmumā
Nr. 12 „Par aizņēmuma ņemšanu Eiropas Savienības struktūrfondu projekta „Uzņēmējdarbības
attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Mārupes novadā” (Nr. 3.3.1.0/16/I/016)
līdzfinansēšanai”.
26.
Par 2018. gada 28. marta sēdes Nr. 6 lēmuma Nr. 24 „Par projekta „Uzņēmējdarbības
attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Mārupes novadā” iesnieguma iesniegšana”
precizēšanu.
Sēdes vadītājs M. Bojārs lūdz deputātu balsojumu par domes priekšsēdētāja iesniegtajiem
lēmumprojektiem.
Deputātiem pretenziju nav, notiek balsojums.
Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, J.Lībietis, S. Sakoviča, A. Vintere,
D. Štrodaha, G. Ruskis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, G. Vācietis, P.Pikše), (N.
Orleāns, A.Kirillovs, A. Puide, E.Jansons uz domes sēdi nav ieradušies), „pret” nav, „atturas” nav,
Mārupes novada dome nolemj:

Darba kārtību papildināt ar domes priekšsēdētāja iesniegtajiem lēmumprojektiem.
Sēdes vadītājs M. Bojārs lūdz deputātu balsojumu par sēdes darba kārtību kopumā.
Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, J.Lībietis, S. Sakoviča, A. Vintere,
D. Štrodaha, G. Ruskis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, G. Vācietis, P.Pikše), (N.
Orleāns, A.Kirillovs, A. Puide, E.Jansons uz domes sēdi nav ieradušies), „pret” nav, „atturas” nav,
Mārupes novada dome nolemj:
1. Apstiprināt domes sēdes darba kārtību.
2. Vienojas atklāt domes sēdi.
Sēdes vadītājs M. Bojārs lūdz deputātu balsojumu par lēmuma Nr. 4 „Par nekustamā īpašuma
„Saulgoži" (kadastra Nr. ___________) 1. zemes vienības detālplānojuma apstiprināšanu” izskatīšanu
kā pirmo, darba kārtības secību nemainot, bet gan atstājot esošo.
Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, J.Lībietis, S. Sakoviča, A. Vintere,
D. Štrodaha, G. Ruskis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, G. Vācietis, P.Pikše), (N.
Orleāns, A.Kirillovs, A. Puide, E.Jansons uz domes sēdi nav ieradušies), „pret” nav, „atturas” nav,
Mārupes novada dome nolemj:
Lēmumu Nr. 4 „Par nekustamā īpašuma „Saulgoži" (kadastra Nr. ___________) 1. zemes
vienības detālplānojuma apstiprināšanu” izskatīt kā pirmo punktu darba kārtībā, darba kārtības secību
nemainot.
Ziņo Administrācijas vadītājs Kristaps Ločs par
Mārupes novada pašvaldības darbu 2018. gadā (situācija līdz 2018. gada 19. aprīlim)
Attīstības un vides jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti:
1.1
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu
un lietošanas mērķa noteikšanu
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše.
Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, J.Lībietis, S. Sakoviča, A. Vintere,
D. Štrodaha, G. Ruskis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, G. Vācietis, P.Pikše,), „pret”
nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr. 1.1 saskaņā ar pielikumu:
1.
Apstiprināt nekustamā īpašuma „Pampes”, Mārupe, Mārupes novads, 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 un t. sk. ēkai, adresi Pededzes iela 3A, Mārupe, Mārupes novads.
3. Noteikt zemesgabalam „Nr.1” ar kadastra apzīmējumu ___________ zemes lietošanas
mērķus: individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601) – ___________ha platībā, un zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) – ___________ha platībā.
4. Piešķirt zemesgabalam „Nr.2” ar kadastra apzīmējumu ___________, ___________ha
platībā, adresi Pededzes iela 1A, Mārupe, Mārupes novads.
5. Noteikt zemesgabalam „Nr.2” ar kadastra apzīmējumu ___________, ___________ha
platībā, zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
6. Piešķirt zemesgabalam „Nr.3” ar kadastra apzīmējumu ___________, ___________ha
platībā, adresi Bebru iela 9, Mārupe, Mārupes novads.
7. Noteikt zemesgabalam „Nr.3” ar kadastra apzīmējumu ___________, ___________ha
platībā, zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).

8. Piešķir zemesgabalam „Nr.4” ar kadastra apzīmējumu ___________, ___________ha platībā,
nosaukumu Bebru iela, Mārupe, Mārupes novads.
7. 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).
9. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu
nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam.
10. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam piecu darba dienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas
11. 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 ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu
un lietošanas mērķa noteikšanu
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše.
Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, J.Lībietis, S. Sakoviča, A. Vintere,
D. Štrodaha, G. Ruskis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, G. Vācietis, P.Pikše,), „pret”
nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr. 1.2 saskaņā ar pielikumu:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Cērpas”, Mārupe, Mārupes novads, 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 Cērpu iela 5, 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 Cērpu iela 7, Mārupe, Mārupes novads.
5. Noteikt zemesgabalam „Nr.2” ar kadastra apzīmējumu ___________, ___________ha
platībā, zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
6. Piešķir zemesgabalam „Nr.3” ar kadastra apzīmējumu ___________, ___________ ha
platībā, nosaukumu Cērpu 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. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu
nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam.
9. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam piecu darba dienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas
10. 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 ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu
un lietošanas mērķa noteikšanu
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše.
Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, J.Lībietis, S. Sakoviča, A. Vintere,
D. Štrodaha, G. Ruskis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, G. Vācietis, P.Pikše), „pret”
nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr. 1.3 saskaņā ar pielikumu:
1.
Apstiprināt nekustamā īpašuma Kabiles iela 32, Mārupe, Mārupes novads, 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 Pilskalnu iela 13, Mārupe, Mārupes novads.
3. Noteikt zemesgabalam „Nr.1” ar kadastra apzīmējumu ___________, ___________ha platībā,
zemes lietošanas mērķi - individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
4. Zemesgabalam „Nr.2” ar kadastra apzīmējumu ___________, ___________ha platībā un t. sk.
ēkām, atstāt spēkā esošo adresi Kabiles iela 32, Mārupe, Mārupes novads.
5. Noteikt zemesgabalam „Nr.2” ar kadastra apzīmējumu ___________, ___________ha platībā,
zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601)
6. Piešķir zemesgabalam „Nr.3” ar kadastra apzīmējumu ___________, ___________ha platībā,
nosaukumu Pilskalnu 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. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu
nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam.
9. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam piecu darba dienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas
10. 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 ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu
un lietošanas mērķa noteikšanu
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše.
Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, J.Lībietis, S. Sakoviča, A. Vintere,
D. Štrodaha, G. Ruskis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, G. Vācietis, P.Pikše), „pret”
nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr. 1.4 saskaņā ar pielikumu:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Vaidavas”, Mārupe, Mārupes novads, 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 Kabiles iela 51, 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 Kabiles iela 49, Mārupe, Mārupes novads.
5. Noteikt zemesgabalam „Nr.2” ar kadastra apzīmējumu ___________, ___________ha
platībā, zemes lietošanas mērķi - individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
6. Piešķir zemesgabalam „Nr.3” ar kadastra apzīmējumu ___________, ___________ha platībā,
nosaukumu Kabiles 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. Mainīt zemesgabalam „Nr.4” ar kadastra apzīmējumu ___________, ___________ha platībā,
adresi no „Vaidavas”, Mārupe, Mārupes novads, uz Bebru iela 31A, Mārupe, Mārupes novads.
9. Zemesgabalam „Nr.4” ar kadastra apzīmējumu ___________, ___________ha platībā, atstāt
spēkā esošo zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
(kods 0101).
10. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu
nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam.
11. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam piecu darba dienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas

12. Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007).
1.5
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu
un lietošanas mērķa noteikšanu
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše.
Atklāti balsojot ar 12 balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, J.Lībietis, S. Sakoviča, A. Vintere,
D. Štrodaha, G. Ruskis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere, G. Vācietis, P.Pikše), (I.Dūduma no sēdes
telpas uz brīdi izgājusi, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret” nav, „atturas” nav,
Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr. 1.5 saskaņā ar pielikumu:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Kurmales iela 25, Mārupe, Mārupes novads, kadastra Nr.
___________, zemes ierīcības projektu kā galīgo (projektēto zemesgabalu platība var mainīties pēc
zemes iemērīšanas dabā).
2. Zemesgabalam „Nr.1” ar kadastra apzīmējumu ___________, ___________ha platībā, atstāt
spēkā esošo adresi Kurmales iela 25, 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 Pilskalnu iela 26, Mārupe, Mārupes novads.
5. Noteikt zemesgabalam „Nr.2” ar kadastra apzīmējumu ___________, ___________ha
platībā, zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601)
6. Piešķir zemesgabalam „Nr.3” ar kadastra apzīmējumu ___________, ___________ha platībā,
nosaukumu Pilskalnu 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. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu
nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam.
9. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam piecu darba dienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas
10. Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007).
2.
Par zemesgabala iegūšanu īpašumā
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše.
Atklāti balsojot ar 11 balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, J.Lībietis, S. Sakoviča, A. Vintere,
D. Štrodaha, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, N. Millere, G. Vācietis, P.Pikše), (I.Dūduma no sēdes telpas uz
brīdi izgājusi, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret” nav, „atturas” 1 (R.Zeltīts),
Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr. 2 saskaņā ar pielikumu:
Apstiprināt izziņu par „Zemesgabala iegūšanu īpašumā” saskaņā ar Pielikumu.
3.
Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše.
Atklāti balsojot ar 12 balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, J.Lībietis, S. Sakoviča, A. Vintere,
D. Štrodaha, G. Ruskis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere, G. Vācietis, P.Pikše,), (I.Dūduma no sēdes

telpas uz brīdi izgājusi, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret” nav, „atturas” nav,
Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr. 3 saskaņā ar pielikumu:
1. Piešķirt no nekustamā īpašuma Roņu iela 23, kadastra Nr. ___________, atdalītajam
zemesgabalam „Nr.3”, ___________ha platībā, adresi Roņu iela 6, Vētras, Mārupes novads.
2. Noteikt nekustamajam īpašumam Roņu iela 6, Vētrās, 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 nekustamā īpašuma „Saulgoži" (kadastra Nr. ___________)
zemes vienības detālplānojuma apstiprināšanu
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše.
Atklāti balsojot ar 12 balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, J.Lībietis, S. Sakoviča, A. Vintere,
D. Štrodaha, G. Ruskis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, G. Vācietis, P.Pikše, I.Dūduma), „pret” nav, „atturas”
1 (N.Millere), Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr. 4 saskaņā ar pielikumu:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Saulgoži" (kadastra Nr. ___________), Mārupes novadā,
1.zemes vienības detālplānojumu.
2. Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums par detālplānojuma
apstiprināšanu publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.
3. Noteikt, ka detālplānojums īstenojams saskaņā ar administratīvo līgumu (lēmuma 1.
pielikums), ietverot sekojošus būtiskākos nosacījumus:
3.1. Detālplānojumu atļauts realizēt pa daļām, atbilstoši detālplānojuma realizācijas kārtībai un
līguma nosacījumiem:
3.1.1. I. kārta – ceļa izbūve zemes vienībā Nr. 9 un zemes vienību Nr.
1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,90.,10.,61.,62.,60.,51.,46.,47.,48.,49.,50 atdalīšana;
3.1.2. II. kārta - realizē 1. pielikumā attēloto Zemes vienību izbūves A., B., C., D., E., F kārtas visas vienlaicīgi vai katru atsevišķi, paredzot ceļa izbūvi un piegulošo zemes vienību atdalīšanu,
nodrošinot ceļa un komunikāciju savienojumu ar izbūvētām kārtām;
3.2. Katra ceļa posma (zemes vienības Nr.9., 81., 82., 83., 84., 85., 86., 87., 88., 89), projektēšanu
un izbūvi atļauts veikt divos posmos:
3.2.1. 1. posmā līdz šķembu segumam, nodrošinot galveno inženierkomunikāciju (elektroapgāde,
centralizētā kanalizācijas sistēma un ūdensapgāde) izbūvi, pirms Detālplānojuma attiecīgās realizācijas
kārtas teritorijas reālās sadales atsevišķās zemes vienībās.
3.2.2. 2. posmā – pēc visu inženierkomunikāciju izbūves jaunveidojamām ielām un vismaz 80%
dzīvojamo māju apbūves, tiek izveidots ceļa cietais segums, izstrādāti attiecīgi tehniskie projekti un
izbūvēti labiekārtojuma elementi (ielas apgaismojums, ietves).
3.3. Centralizētā kanalizācijas sistēma un ūdensapgāde izbūvējama vienlaikus ar ceļa 1. posma
izbūvi;
3.4. Ūdens ņemšanas vieta zemes vienībā Nr. 50 izbūvējama I. kārtā. Normatīvo aktu prasības
dzeramā ūdens nekaitīguma nodrošināšanai jāpiemēro ne vēlāk, kā kad sistēmu izmanto vairāk kā
50 personas;
3.5. Pēc vismaz 20 dzīvojamo ēku nodošanas ekspluatācijā izbūvējams pieslēgums Mārupes
novada centralizētajām kanalizācijas komunikācijām vai izbūvējamas vietējas centralizētas sadzīves
kanalizācijas attīrīšanas ietaises zemes vienībā Nr. 90, ja tas ir pieļaujams ņemot vērā lēmuma 3.6 punkta
prasības. Līdz tam pieļaujams atlikt centralizētās kanalizācijas tīkla izbūvi, un nodalītajos īpašumos kā
pagaidu risinājumu atļauts izmantot hermētiski izolētu notekūdeņu krājrezervuāru izbūvi vai vietējās

bioloģiskās sadzīves notekūdeņu attīrīšanas ietaises, katrā zemes vienībā. Vietējo bioloģisko attīrīšanas
iekārtu izbūve pieļaujama tikai ar nosacījumu, ka tās tiek likvidētas pēc centralizētā notekūdeņu
attīrīšanas risinājuma izbūves.
3.6. Lokālās centralizētās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas detālplānojuma teritorijā pieļaujams
izbūvēt tikai gadījumā, ja ir izpildīti sekojoši nosacījumi:
3.6.1.
ir izstrādāts lokālo centralizēto notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūves tehniski
ekonomiskais pamatojums, iekļaujot arī vides piesārņojuma apjomu aprēķinu un ietekmes uz
saņemošajām ūdenstilpēm analīzi;
3.6.2.
ir saņemta kompetento institūciju izsniegta atbilstošas kategorijas piesārņojošās
darbības atļauja, kas paredz notekūdeņu izlaidi vidē;
3.6.3.
ir veiktas meliorācijas eksperta atzinumā norādītās nepieciešamās izpētes un
ūdensnoteku USIK 3812222:24 un USIK 3812222;16 pārbūves/atjaunošanas būvdarbi, lai nodrošinātu
meliorācijas sistēmas atbilstošu funkcionēšanu;
3.6.4.
projektējamo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu operators ir ūdenssaimniecības sabiedrisko
pakalpojumu sniedzējs Mārupes novadā (tam ir noslēgts normatīvajos aktos noteiktais līgums ar
Mārupes novada domi par ūdenssaimniecības sabiedriskā pakalpojuma sniegšanu konkrētajā teritorijā
Mārupes novadā).
3.7. Elektroapgādes projektēšana un izbūve realizējama katram izdalītajam īpašumam atsevišķi
vai apvienojot vairākus īpašumus vienā projektā, saskaņā ar AS „Sadales tīkls” nosacījumiem;
3.8. Publiskās ārtelpas teritorijas labiekārtojuma projektu zemes vienībā Nr. 8 izstrādā un realizē
paralēli pirmās kārtas zemes vienību apbūves realizācijai.
3.9. Zemes vienību sadali atļauts uzsākt pēc attiecīgās kārtas ietvaros paredzētā ceļa posma
izbūves ar grants vai šķembu segumu un ielas nodošanas ekspluatācijā vismaz šķembu līmenī, un
centralizētā ūdensvada un kanalizācijas izbūves attiecīgās kārtas ietvaros.
3.10.
Meža zemes vienības Nr. 10 un Nr. 32 iespējams nodalīt, ja tai ir nodrošināta juridiska
piekļuve no blakus īpašuma, ja tai ir nodrošināta piekļuve pa izbūvētu un ekspluatācijā nodotu ceļu
detālplānojuma teritorijā, vai, ja zemes vienība atdalīšanas procesā tiek pievienota pie blakus esoša
īpašuma.
3.11.
Līdz brīdim, kad tiek panākta vienošanās ar pašvaldību par jaunizbūvēto ceļu nodošanu
pašvaldībai, jānodrošina to publiska pieejamība un koplietošanas funkcija. Pēc ielas pilnīgas izbūves un
nodošanas ekspluatācijā, Detālplānojuma īstenotājam ir tiesības to nodot pašvaldībai.
3.12.
Detālplānojuma īstenošanas rezultātā izbūvētās inženierkomunikācijas un ceļus, kā arī
labiekārtoto ārtelpu, Detālplānojuma īstenotājs apsaimnieko un uztur par saviem finanšu līdzekļiem līdz
viņu īpašuma tiesību izbeigšanas brīdim.
4. Detālplānojums īstenojams sekojošā secībā:
4.1. Pašvaldība un detālplānojuma īstenotāji slēdz administratīvo līgumu par detālplānojuma
īstenošanas kārtību un realizācijas termiņiem;
4.2. Detālplānojuma īstenošana uzsākama pēc paziņojuma par detālplānojuma apstiprināšanu ar
Mārupes novada domes lēmumu publikācijas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, saskaņā ar administratīvā
līguma nosacījumiem.
5. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt ar nekustamā īpašuma „Saulgoži"
(kadastra Nr. ___________) īpašniekiem SIA „Dundi”, reģ. Nr. ___________, administratīvo līgumu
par detālplānojuma īstenošanu saskaņā ar šī lēmuma 1. pielikumu.
6. 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.
7. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par pieņemto lēmumu
informēt Valsts zemes dienestu.
8. Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā (Rīgā, Antonijas ielā 6, LV – 1010).

5.
Par līdzfinansējuma piešķiršanas garantiju projekta pieteikumam „Decentralizēto kanalizācijas
notekūdeņu pieņemšanas vietas ierīkošana Mārupes novadā” Latvijas vides aizsardzības fonda
administrācijas projektu konkursā
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše.
Atklāti balsojot ar 12 balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, J.Lībietis, S. Sakoviča, A. Vintere,
D. Štrodaha, G. Ruskis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere, G. Vācietis, P.Pikše), (I.Dūduma no sēdes
telpas uz brīdi izgājusi, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret” nav, „atturas” nav,
Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr. 5 saskaņā ar pielikumu:
1.
Atbalstīt Projekta iesnieguma iesniegšanu Fonda administrācijas izsludinātajā Konkursā
Fonda finansējuma saņemšanai. Plānotās Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 77 500,00 EUR
(septiņdesmit septiņi tūkstoši pieci simti eiro, 00 centi).
2.
Nodrošināt līdzfinansējuma piešķiršanu Projekta īstenošanai 40% apmērā no Projekta
attiecināmām izmaksām jeb 31 000,00 EUR (trīsdesmit viens tūkstotis eiro, 00 centi) apmērā no
2018. gada speciālā budžeta līdzekļiem, ja Projekts tiek apstiprināts finansējuma saņemšanai.
6.
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 12 balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, J.Lībietis, S. Sakoviča, A. Vintere,
D. Štrodaha, G. Ruskis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere, G. Vācietis, P.Pikše), (I.Dūduma no sēdes
telpas uz brīdi izgājusi, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret” nav, „atturas” nav,
Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr. 3 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. - 2019. gadam
aktualizētā rīcības plāna un investīciju plāna 2017. - 2019. gadam grozījumu apstiprināšanu” pašvaldības
tīmekļa vietnē www.marupe.lv un laikrakstā „Mārupes Vēstis”.
7.
Par nekustamā īpašuma Atvaru ielā 18, Mārupē, Mārupes novadā,
kadastra Nr. ___________, daļas, ___________ha platībā,
pieņemšanu dāvinājumā
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše.
Atklāti balsojot ar 12 balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, J.Lībietis, S. Sakoviča, A. Vintere,
D. Štrodaha, G. Ruskis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere, G. Vācietis, P.Pikše), (I.Dūduma no sēdes
telpas uz brīdi izgājusi, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret” nav, „atturas” nav,
Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr. 7 saskaņā ar pielikumu:
1.
Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Atvaru ielā 18, Mārupē, Mārupes novadā,
kadastra Nr. ___________, daļas, ___________ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot
zemes ierīcības projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā no

G.G., 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.G., 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.
4.
Uzdot Mārupes novada domes Administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai segt
visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar daļas no nekustamā īpašuma Atvaru ielā 18, Mārupē, Mārupes
novadā, kadastra Nr. ___________, ___________ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā, tai skaitā segt
izdevumus par zemes ierīcības projekta izstrādi un zemes robežu plānu izstrādi.
8.
Par apbūves tiesību piešķiršanu uz pašvaldībai piederošā
nekustamā īpašuma „I-6 Neriņas iela” daļu
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše.
Atklāti balsojot ar 12 balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, J.Lībietis, S. Sakoviča, A. Vintere,
D. Štrodaha, G. Ruskis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere, G. Vācietis, P.Pikše), (I.Dūduma no sēdes
telpas uz brīdi izgājusi, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret” nav, „atturas” nav,
Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr. 8 saskaņā ar pielikumu:
1.
Nodibināt apbūves tiesību par labu J.B., personas kods ___________, pašvaldībai
piederošā nekustamā īpašuma „I-6 Neriņas iela”, ar kadastra Nr. ___________, daļā, ___________ m2
platībā, posmā no „I-6 Nerijas iela” līdz nekustamajam īpašumam Neriņas iela 17A, Jaunmārupe,
Mārupes novads, 56,5 m garumā un 8,1 m platumā, piešķirot tiesības veikt būvdarbus un izbūvēt
inženiertehniskās apgādes tīklus (ūdensapgādes, kanalizācija, elektroapgāde), un inženierbūvi – Neriņas
ielas atzaru, kas savienotu būvi „I-6 Neriņas iela”, kadastra apzīmējums Nr. ___________, ar nekustamā
īpašuma Neriņas ielā 17A, Jaunmārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr. ___________, robežu.
2.
Piešķirt apbūves tiesību termiņu – 10 (desmit) gadi.
3.
Noteikt maksu par apbūves tiesību 1,5% apmērā no zemesgabala daļas, ___________
2
m platībā, kadastrālās vērtības gadā, maksāšanas termiņu nosakot vienu reizi gadā līdz katra gada aprīļa
mēneša 15. datumam, 2018. gadā – 15. jūlijam.
4.
Uzlikt par pienākumu J.B., personas kods ___________, ierakstīt ar šo lēmumu
piešķirto apbūves tiesību kā apgrūtinājumu Mārupes novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr. _______.
5.
Noteikt, ka izdevumus, kas saistīti ar apbūves tiesību līguma slēgšanu un tā
nostiprināšanu zemesgrāmatā sedz J.B., personas kods ___________.
Sociālās, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdē izskatītie lēmumprojekti:
9.
Par grozījumiem Mārupes novada Skultes sākumskolas nolikumā
Ziņo komitejas vadītājas vietniece S.Sakoviča.
Atklāti balsojot ar 12 balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, J.Lībietis, S. Sakoviča, A. Vintere,
D. Štrodaha, G. Ruskis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere, G. Vācietis, P.Pikše), (I.Dūduma no sēdes
telpas uz brīdi izgājusi, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret” nav, „atturas” nav,
Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr. 9 saskaņā ar pielikumu:
1.Izdarīt Skultes sākumskolas nolikumā sekojošus grozījumus:
1.1.
Izteikt 10.2 punktu šādā redakcijā:

„10.2. Speciālās pamatizglītības pirmā posma (1.-6.klase) programmas izglītojamajiem ar
valodas traucējumiem (kods 11015511)”;
1.2.
Papildināt 10. punktu ar apakšpunktiem:
„10.13. Speciālās pamatizglītības pirmā posma (1.-6.klase) programma izglītojamiem ar garīgās
attīstības traucējumiem (kods 11015811);
10.14. Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības
traucējumiem (kods 01015811).”
10.1
Par finansiālu atbalstu sportistam K.L.
Ziņo komitejas vadītājas vietniece S.Sakoviča.
Atklāti balsojot ar 12 balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, J.Lībietis, S. Sakoviča, A. Vintere,
D. Štrodaha, G. Ruskis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere, G. Vācietis, P.Pikše), (I.Dūduma no sēdes
telpas uz brīdi izgājusi, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret” nav, „atturas” nav,
Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr. 10.1 saskaņā ar pielikumu:
1. Piešķirt K.L., personas kods ___________, finansiālo atbalstu 720,00 euro (septiņi simti
divdesmit) apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar viņa dalību treniņnometnē Limasolā, Kiprā, no
2018. gada 24. aprīļa līdz 9. maijam, Losandželosā, ASV, no 2018. gada 30. maija līdz 9. jūnijam un
Balvos, no 2018. gada 11. augusta līdz 20. augustam, paredzot, ka ar dzīvošanu saistītās izmaksas no
pašvaldības atbalsta tiek segtas ne vairāk kā 50% apmērā.
2. Izdevumus segt no sportam paredzētā budžeta.
3. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt trīspusējo administratīvo līgumu ar K.L.,
personas kods ___________, likumisko pārstāvi (tēvu) A.L., personas kods ___________, un biedrību
„Rīgas Ķīpsalas peldēšanas klubs”, reģ. Nr. ___________.
4. Pēc administratīvā līguma parakstīšanas finansējumu pārskaitīt biedrībai „Rīgas Ķīpsalas
peldēšanas klubs”, reģ. Nr. ___________, uz tās rēķinā norādīto kontu.
5. K.L., personas kods ___________, likumiskajam pārstāvim (tēvam) A.L., personas kods
___________, un biedrībai „Rīgas Ķīpsalas peldēšanas klubs”, reģ. Nr. ___________, abiem kopā un
katram atsevišķi nodrošināt piešķirtā finansējuma izlietošanu atbilstoši tā piešķiršanas mērķim,
administratīvajā līgumā paredzētajā kārtībā, iesniedzot domai 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.L., personas kods ___________,
likumiskajam pārstāvim (tēvam) A.L., personas kods ___________, un biedrībai „Rīgas Ķīpsalas
peldēšanas klubs”, reģ. Nr. ___________, abiem kopā solidāri vai katram atsevišķi atmaksāt Mārupes
novada domes 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).
10.2
Par finansiālu atbalstu sportistam R.S.
Ziņo komitejas vadītājas vietniece S.Sakoviča.
Atklāti balsojot ar 11 balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, J.Lībietis, S. Sakoviča, A. Vintere,
D. Štrodaha, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere, G. Vācietis, P.Pikše), (I.Dūduma no sēdes telpas uz
brīdi izgājusi, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret” nav, „atturas” 1 (G.Ruskis),
Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr. 10.2 saskaņā ar pielikumu:
1.Piešķirt R.S., personas kods ___________, finansiālu atbalstu 360,00 euro (trīs simti sešdesmit
euro) apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar sportista dalību BMX sacensībās 2018. gadā, saskaņā

ar pasākumu grafiku, paredzot, ka dzīvošanas izdevumi ārpus Latvijas Republikas ir sedzami ne vairāk
kā 50% apmērā.
2. Izdevumus segt no sportam paredzētā budžeta.
3. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt trīspusējo administratīvo līgumu ar R.S.,
personas kods ___________, likumisko pārstāvi (māti) I.S., personas kods ___________.
4. Finansējumu pārskaitīt I.S., personas kods ___________, uz AS Luminor Bank kontu
Nr.LV___________, pēc administratīvā līguma parakstīšanas.
5. R.S., personas kods ___________, likumiskai pārstāvei (mātei) I.S., personas kods
___________, 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, tad R.S., personas kods ___________,
likumiskai pārstāvei (mātei) I.S., personas kods ___________, atmaksāt Mārupes novada domes
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).
10.3
Par finansiālu atbalstu sportistam A.L.
Ziņo komitejas vadītājas vietniece S.Sakoviča.
Atklāti balsojot ar 12 balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, J.Lībietis, S. Sakoviča, A. Vintere,
D. Štrodaha, G. Ruskis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere, G. Vācietis, P.Pikše), (I.Dūduma no sēdes
telpas uz brīdi izgājusi, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret” nav, „atturas” nav,
Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr. 10.3 saskaņā ar pielikumu:
1. Piešķirt A.L., personas kods ___________, finansiālu atbalstu 160,00 euro (viens simts
sešdesmit euro) apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar dalību sacensībās „SODI WORLD FINALS
2018” Itālijā, no 2018. gada 14. jūnija līdz 16. jūnijam, t.i., sacensību dalības maksu, ceļa izdevumus un
dzīvošanas izdevumus 50% apmērā.
2. Izdevumus segt no sportam paredzētā budžeta.
3. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt administratīvo līgumu ar A.L., personas
kods ___________.
4. Pēc administratīvā līguma noslēgšanas pārskaitīt līdzfinansējumu A.L., personas kods
___________, uz kontu AS „Swedbank”, Nr.LV___________.
5. A.L., personas kods ___________, 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.L., personas kods ___________, atmaksāt
Mārupes novada domes 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).
10.4
Par finansiālu atbalstu sportistam R.Č.
Ziņo komitejas vadītājas vietniece S.Sakoviča.
Atklāti balsojot ar 12 balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, J.Lībietis, S. Sakoviča, A. Vintere,
D. Štrodaha, G. Ruskis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere, G. Vācietis, P.Pikše), (I.Dūduma no sēdes

telpas uz brīdi izgājusi, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret” nav, „atturas” nav,
Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr. 10.4 saskaņā ar pielikumu:
1. Piešķirt R.Č., personas kods ___________, finansiālu atbalstu 360,00 euro (trīs simti
sešdesmit euro) apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar sportista dalību Pasaules čempionātā, Baku,
Azerbaidžānā, no 2018. gada 20. septembra līdz 27. septembrim, t.i., ceļa izdevumu, dalības maksas un
daļēji, jeb 50% apmērā dzīvošanas izdevumu segšanai.
2. Izdevumus segt no sportam paredzētā budžeta.
3. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt administratīvo līgumu ar R.Č., personas
kods ___________.
4. Finansējumu pārskaitīt R.Č., personas kods ___________, uz AS Luminor Bank kontu Nr.
LV___________, pēc administratīvā līguma parakstīšanas.
5. R.Č., personas kods ___________, 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, tad R.Č., personas kods ___________,
atmaksāt Mārupes novada domes 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).
10.5
Par finansiālu atbalstu sportistam R.B.
Ziņo komitejas vadītājas vietniece S.Sakoviča.
Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, J.Lībietis, S. Sakoviča, A. Vintere, D.
Štrodaha, G. Ruskis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, G. Vācietis, P.Pikše), „pret” nav,
„atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr. 10.5 saskaņā ar pielikumu:
1. Piešķirt R.B., personas kods ___________, finansiālu atbalstu 640,00 euro (seši simti
četrdesmit euro) apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar sportista dalību modernās pieccīņas
sacensībās Mogiļovā, Baltkrievijā, no 2018. gada 19. aprīļa līdz 22. aprīlim Prāgā, Čehijā, no 2018. gada
18. maija līdz 20. maijam, un Džonkovā, Polijā, no 2018. gada 11. jūnija līdz 19. jūnijam.
2. Izdevumus segt no sportam paredzētā budžeta.
3. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt trīspusējo administratīvo līgumu ar
R.B., personas kods ___________, likumisko pārstāvi (māti) L.S., personas kods ___________, un
biedrību „Latvijas Modernās pieccīņas federācija”, reģ. Nr. ___________.
4. Finansējumu pārskaitīt biedrībai „Latvijas Modernās pieccīņas federācija”, reģ.
Nr. ___________, pēc administratīvā līguma parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas.
5. R.B., personas kods ___________, likumiskajai pārstāvei (mātei) L.S., personas kods
___________, un biedrībai „Latvijas Modernās pieccīņas federācija”, 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, tad R.B., personas kods ___________,
likumiskajai pārstāvei (mātei) L.S., personas kods ___________, un biedrībai „Latvijas Modernās
pieccīņas federācija”, reģ. Nr. ___________, abiem kopā solidāri vai katram atsevišķi atmaksāt Mārupes
novada domes 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).

11.
Par finansiālā atbalsta sniegšanu SIA „Alaudo” kultūras pasākuma – starptautisko sporta deju
sacensību „Jaunmārupe 2018” īstenošanai
Ziņo komitejas vadītājas vietniece S.Sakoviča.
Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, J.Lībietis, S. Sakoviča, A. Vintere, D.
Štrodaha, G. Ruskis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, G. Vācietis, P.Pikše), „pret” nav,
„atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr. 11 saskaņā ar pielikumu:
1.
Piešķirt SIA „Alaudo”, vienotais reģ. Nr. ___________, finansiālo atbalstu 1400,00
euro (viens tūkstotis četri simti euro) apmērā kultūras pasākuma – starptautiskā sporta deju sacensību
„Jaunmārupe 2018” īstenošanai Jaunmārupes pamatskolas telpās Mazcenu alejā 4A, Jaunmārupē,
Mārupes novadā, 2018. gada 19. un 20. maijā, saskaņā ar izdevumu aprēķinu tāmi.
2.
Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt trīspusējo administratīvo līgumu
ar SIA „Alaudo”, vienotais reģ. Nr. ___________, un biedrību „Latvijas Sporta deju federācija”, reģ.Nr.
___________, par finansējuma piešķiršanu.
3.
Finansējumu pārskaitīt biedrībai „Latvijas Sporta deju federācija”, reģ. Nr.
___________, pēc administratīvā līguma parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas.
4.
SIA „Alaudo”, vienotais reģ. Nr. ___________, un biedrībai „Latvijas Sporta deju
federācija”, reģ.Nr. ___________, abiem kopā nodrošināt saņemtā finansiālā atbalsta izlietojumu
atbilstoši piešķiršanas mērķim, ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc pasākuma norises iesniedzot Mārupes
novada domei atskaiti par līdzekļu izlietošanu.
5.
Ja piešķirtais finansējums tiek izlietots neatbilstoši tā piešķiršanas mērķim (lēmuma
1. punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, SIA „Alaudo”, vienotais reģ. Nr. ___________,
un biedrībai „Latvijas Sporta deju federācija”, reģ. Nr. ___________, abiem kopā solidāri vai katram
atsevišķi atmaksāt Mārupes novada domes piešķirto finansējumu neizlietotajā vai piešķiršanas mērķim
neatbilstoši izlietotajā daļā administratīvajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.
6.
Piešķirt SIA „Alaudo”, vienotais reģ. Nr. ___________, tiesības organizētā pasākuma –
sporta deju sacensību „Jaunmārupe 2018”, īstenošanai 2018. gada 19. un 20. maijā izmantot
Jaunmārupes pamatskolas telpas, Mazcenu alejā 4A, Jaunmārupē, Mārupes novadā, ar 100 % nomas
maksas samazinājumu.
7.
Ne vēlāk kā piecas dienas pirms nekustamā īpašuma izmantošanas uzsākšanas SIA
„Alaudo” pārstāvim slēgt līgumu par telpu izmantošanu ar domes izpilddirektoru.
8.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā
rajona tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā).
12.
Par bērnu un jauniešu nometņu organizēšanu Mārupes novadā 2018. gadā
Ziņo komitejas vadītājas vietniece S.Sakoviča.
Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, J.Lībietis, S. Sakoviča, A. Vintere, D.
Štrodaha, G. Ruskis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, G. Vācietis, P.Pikše), „pret” nav,
„atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr. 12 saskaņā ar pielikumu:
1.
Piešķirt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „KASKAD -4”, reģ. Nr. ___________,
tiesības organizēt bērnu un jauniešu nometni „Saules stari. Dzīvnieki – cilvēka draugi un palīgi.”,
Mārupes novada Skultes sākumskolas telpās Skultes ielā 25, Skultē, 04.06.2018. – 15.06.2018.
2.
Piešķirt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „KASKAD - 4”, reģ. Nr. ___________,
pašvaldības līdzfinansējumu nometnes organizēšanai 1960,00 EUR apmērā.
3.
Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektora p.i. slēgt ar sabiedrību ar ierobežotu
atbildību „KASKAD -4”, reģ. Nr. ___________, administratīvo līgumu saskaņā ar Pielikumu Nr.3.

4.
Noteikt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „KASKAD -4”, reģ. Nr. ___________,
nomas maksu par Mārupes novada Skultes sākumskolas telpu izmantošanu nometnes „Saules stari”
rīkošanai 04.06.2018. – 15.06.2018. 5% apmērā no domes lēmumos noteiktās nomas maksas par
attiecīga nekustamā īpašuma lietošanu izglītības pasākumu organizēšanai ārpus mācību procesa.
5.
Noteikt, ka par Mārupes novada Skultes sākumskolas telpu izmantošanu sabiedrībai ar
ierobežotu atbildību „KASKAD - 4”, reģ. Nr. ___________, jāslēdz nomas līgums ar Mārupes novada
pašvaldību vispārējā kārtībā.
6.
Piešķirt pieaugošo izglītības iestādei „DZM”, reģ. Nr. ___________, tiesības organizēt
bērnu un jauniešu nometni „Esi Prātnieks!” Mārupes vidusskolas telpās, Kantora ielā 97, Mārupē,
30.07.2018. – 03.08.2018. un 06.08.2018. – 10.08.2018.
7.
Piešķirt pieaugošo izglītības iestādei „DZM”, reģ. Nr. ___________, pašvaldības
līdzfinansējumu nometnes organizēšanai 3920,00 EUR apmērā.
8.
Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektora p.i. slēgt ar pieaugošo izglītības iestādi
„DZM”, reģ. Nr. ___________, administratīvo līgumu saskaņā ar Pielikumu Nr.3.
9.
Noteikt pieaugošo izglītības iestādei „DZM”, reģ. Nr. ___________, nomas maksu par
Mārupes vidusskolas telpu izmantošanu nometnes „Esi Prātnieks!” rīkošanai 30.07.2018. – 03.08.2018.
un 06.08.2018. – 10.08.2018. 5% apmērā no domes lēmumos noteiktās nomas maksas par attiecīga
nekustamā īpašuma lietošanu izglītības pasākumu organizēšanai ārpus mācību procesa.
10.
Noteikt, ka par Mārupes vidusskolas telpu izmantošanu pieaugošo izglītības iestādei
„DZM”, reģ. Nr.3380802040, jāslēdz nomas līgums ar Mārupes novada pašvaldību vispārējā kārtībā.
11.
Piešķirt biedrībai „Melnais Ērglis”, reģ. Nr. ___________, tiesības organizēt bērnu un
jauniešu nometni „Dzīvo zaļi!” Mārupes vidusskolas telpās, Kantora ielā 97, Mārupē, 04.06.2018. –
16.06.2017.
12.
Piešķirt biedrībai „Melnais Ērglis”, reģ. Nr. ___________, pašvaldības līdzfinansējumu
nometnes organizēšanai 1540,00 EUR apmērā.
13.
Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektora p.i. slēgt ar biedrību „Melnais Ērglis”,
reģ. Nr. ___________, administratīvo līgumu saskaņā ar Pielikumu Nr.3.
14.
Noteikt biedrībai „Melnais Ērglis”, reģ. Nr. ___________, nomas maksu par Mārupes
vidusskolas telpu izmantošanu nometnes „Dzīvo zaļi!” rīkošanai 04.06.2018. – 08.06.2018. 5% apmērā
no domes lēmumos noteiktās nomas maksas par attiecīga nekustamā īpašuma lietošanu izglītības
pasākumu organizēšanai ārpus mācību procesa.
15.
Noteikt, ka par Mārupes vidusskolas telpu izmantošanu biedrībai „Melnais Ērglis”, reģ.
Nr. ___________, jāslēdz nomas līgums ar Mārupes novada pašvaldību vispārējā kārtībā.
16.
Piešķirt biedrībai „LIdomas”, reģ. Nr. ___________, tiesības organizēt bērnu un
jauniešu nometni „Super Supervaroņi!” Mārupes pamatskolas telpās, Viskalnu ielā 7, Tīrainē,
04.06.2018. – 08.06.2018.
17.
Piešķirt biedrībai „LIdomas”, reģ. Nr. ___________, pašvaldības līdzfinansējumu
nometnes organizēšanai 980,00 EUR apmērā.
18.
Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektora p.i. slēgt ar biedrību „LIdomas”,
reģ. Nr. ___________, administratīvo līgumu saskaņā ar Pielikumu Nr.3.
19.
Noteikt biedrībai „LIdomas”, reģ. Nr. ___________, nomas maksu par Mārupes
pamatskolas telpu izmantošanu nometnes „Super Supervaroņi!” rīkošanai 04.06.2018. – 08.06.2018. 5%
apmērā no domes lēmumos noteiktās nomas maksas par attiecīga nekustamā īpašuma lietošanu izglītības
pasākumu organizēšanai ārpus mācību procesa.
20.
Noteikt, ka par Mārupes pamatskolas telpu izmantošanu biedrībai „LIdomas”, reģ. Nr.
___________, jāslēdz nomas līgums ar Mārupes novada pašvaldību vispārējā kārtībā.
21.
Piešķirt biedrībai „PRAST”, reģ. Nr. ___________, tiesības organizēt bērnu un jauniešu
nometni „Pigoriņi” Jaunmārupes pamatskolas telpās Mazcenu alejā 4a, Jaunmārupē, 04.06.2018. –
15.06.2018.
22.
Piešķirt biedrībai „PRAST”, reģ. Nr. ___________, pašvaldības līdzfinansējumu
nometnes organizēšanai 3904,00 EUR apmērā.

23.
Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektora p.i. slēgt ar biedrību „PRAST”, reģ. Nr.
___________, administratīvo līgumu saskaņā ar Pielikumu Nr.3.
24.
Noteikt biedrībai „PRAST”, reģ. Nr. ___________, nomas maksu par Jaunmārupes
pamatskolas telpu izmantošanu nometnes „Pigoriņi” rīkošanai 04.06.2018. – 15.06.2018. 5% apmērā
no domes lēmumos noteiktās nomas maksas par attiecīga nekustamā īpašuma lietošanu izglītības
pasākumu organizēšanai ārpus mācību procesa.
25.
Noteikt, ka par Jaunmārupes pamatskolas telpu izmantošanu biedrībai „PRAST”, reģ.
Nr. ___________, jāslēdz nomas līgums ar Mārupes novada pašvaldību vispārējā kārtībā.
26.
Piešķirt biedrībai „Putnis”, reģ.Nr. ___________, tiesības organizēt bērnu nometni
„Krāsu rasola mazie gudrinieki redz, dzird, jūt, izgaršo un izsmaržo pasauli” Mārupes pamatskolā,
Viskalnu ielā 7, Tīrainē no 13.08.2018. – 24.08.2018.
27.
Piešķirt biedrībai „Putnis”, reģ.Nr. ___________, pašvaldības līdzfinansējumu
nometnes organizēšanai 1960,00 EUR apmērā.
28.
Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektora p.i. slēgt ar biedrību „Putnis”, reģ.Nr.
___________, administratīvo līgumu saskaņā ar Pielikumu Nr. 3.
29.
Noteikt biedrībai „Putnis”, reģ.Nr. ___________, nomas maksu par Mārupes
pamatskolas telpu izmantošanu nometnes „Krāsu rasola mazie gudrinieki redz, dzird, jūt, izgaršo un
izsmaržo pasauli” rīkošanai 13.08.2018. – 24.08.2018. 5% apmērā no domes lēmumos noteiktās nomas
maksas par attiecīga nekustamā īpašuma lietošanu izglītības pasākumu organizēšanai ārpus mācību
procesa.
30.
Noteikt, ka par Mārupes pamatskolas telpu izmantošanu „Putnis”, reģ.Nr. ___________,
jāslēdz nomas līgums ar Mārupes novada pašvaldību vispārējā kārtībā.
31.
Piešķirt nodibinājumam „Kustību lauks”, reģ. Nr. ___________, tiesības organizēt
bērnu nometni „Dienas sporta un atpūtas nometne” Mārupes pamatskolā, Viskalnu ielā 7, Tīrainē no
04.06.2018. – 15.06.2018 un 06.08.2018. – 17.08.2018.
32.
Piešķirt nodibinājumam „Kustību lauks”, reģ.Nr. ___________, pašvaldības
līdzfinansējumu nometnes organizēšanai 3920,00 EUR apmērā.
33.
Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektora p.i. slēgt ar nodibinājumu „Kustību
lauks”, reģ.Nr. ___________, administratīvo līgumu saskaņā ar Pielikumu Nr.3.
34.
Noteikt nodibinājumam „Kustību lauks”, reģ.Nr. ___________, nomas maksu par
Mārupes vidusskolas telpu izmantošanu nometnes „Dienas sporta un atpūtas nometne” rīkošanai
04.06.2018. – 15.06.2018 un 06.08.2018. – 17.08.2018. 5% apmērā no domes lēmumos noteiktās nomas
maksas par attiecīga nekustamā īpašuma lietošanu izglītības pasākumu organizēšanai ārpus mācību
procesa.
35.
Noteikt, ka par Mārupes vidusskolas telpu izmantošanu nodibinājumam „Kustību
lauks”, reģ.Nr. ___________, jāslēdz nomas līgums ar Mārupes novada pašvaldību vispārējā kārtībā.
36.
Piešķirt biedrībai „Latvijas Veselības un sporta asociācija”, reģ. Nr. ___________,
tiesības organizēt bērnu nometni „Tīraines pienenes 2018”. Nometnes norise vieta – Latvijas Veselības
un sporta asociācijas telpās Pakalniņu ielā 4, Tīrainē, Mārupes novadā no 04.06.2018. – 15.06.2018.
37.
Piešķirt biedrībai „Latvijas Veselības un sporta asociācija”, reģ.Nr. ___________,
pašvaldības līdzfinansējumu nometnes organizēšanai 1400,00 EUR apmērā.
38.
Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektora p.i. slēgt ar biedrību „Latvijas Veselības
un sporta asociācija”, reģ.Nr. ___________, administratīvo līgumu saskaņā ar Pielikumu Nr.3.
39.
Piešķirt biedrībai „Sporta klubs Rūjiena”, reģ. Nr. ___________, tiesības organizēt
bērnu nometni „“Sporta un aktīvās atpūtas nometne Vaidavā””. Nometnes norises vieta - Vaidavas
speciālā internātpamatskola, Skolas iela 5, Vaidava, Vaidavas pag., Kocēnu nov. 30.06.2018 –
06.07.2018.
40.
Piešķirt biedrībai „Sporta klubs Rūjiena”, reģ. Nr. ___________, pašvaldības
līdzfinansējumu nometnes organizēšanai 4900,00 EUR apmērā.
41.
Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektora p.i. slēgt ar biedrību „Sporta klubs
Rūjiena”, reģ. Nr. ___________, administratīvo līgumu saskaņā ar Pielikumu Nr.3.

42.
Piešķirt biedrībai „Džudo klubs „Mārupe””, reģ. Nr. ___________, tiesības organizēt
bērnu nometni „SAMURAJA CEĻŠ 2018”. Nometnes norises vieta - biedrības „Džudo klubs
„Mārupe”” telpās Pakalniņu ielā 4, Tīrainē, Mārupes novadā no 04.06.2018 – 13.06.2018.
43.
Piešķirt biedrībai „Džudo klubs „Mārupe””, reģ. Nr. ___________, pašvaldības
līdzfinansējumu nometnes organizēšanai 1571,70 EUR apmērā.
44.
Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektora p.i. slēgt ar Piešķirt biedrībai „Džudo
klubs „Mārupe””, reģ. Nr. ___________, administratīvo līgumu saskaņā ar Pielikumu Nr.3.
45.
Atteikt piešķirt biedrībai „AKTĪVISTS”, reģ. Nr. ___________, pašvaldības
līdzfinansējumu nometnes organizēšanai piedāvājumā pieprasītajā apmērā.
46.
Atteikt piešķirt biedrībai „Ievas radošā darbnīca”, reģ. Nr. ___________, pašvaldības
līdzfinansējumu nometnes organizēšanai piedāvājumā pieprasītajā apmērā.
47.
Atteikt piešķirt biedrībai „Mārupes vizuālās mākslas studija”, reģ. Nr. ___________,
pašvaldības līdzfinansējumu nometnes organizēšanai piedāvājumā pieprasītajā apmērā.
48.
Atteikt piešķirt biedrībai „Latvijas keramika”, reģ. Nr. ___________, pašvaldības
līdzfinansējumu nometnes organizēšanai piedāvājumā pieprasītajā apmērā.
49.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā
rajona tiesā (Rīgas tiesu nams, Baldones ielā 1A, Mārupē).
Finanšu komitejas sēdē izskatītie lēmumprojekti:
13.
Par Mārupes novada domes pārstāvju dalību Latvijas Pašvaldību savienības kongresā
Ziņo komitejas vadītājs M. Bojārs.
Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, J.Lībietis, S. Sakoviča, A. Vintere, D.
Štrodaha, G. Ruskis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, G. Vācietis, P.Pikše), „pret” nav,
„atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr. 13 saskaņā ar pielikumu:
1.
Uzdot Mārupes novada domes priekšsēdētājam Mārtiņam Bojāram piedalīties Latvijas
Pašvaldību savienības 29. kongresā, biedru sapulcē un domes sēdē, kas notiks 2018. gada 11. maijā
Daugavpils teātra lielajā zālē, Rīgas ielā 22a, Daugavpilī.
2.
Pilnvarot Mārupes novada domes priekšsēdētāja vietnieci Līgu Kadiģi piedalīties
Latvijas Pašvaldību savienības 29. kongresā, biedru sapulcē un domes sēdē, kas notiks 2018. gada
11. maijā Daugavpils teātra lielajā zālē, Rīgas ielā 22a, Daugavpilī.
3.
Pilnvarot Mārupes novada domes deputātu Gunti Ruski piedalīties Latvijas Pašvaldību
savienības 29. kongresā, biedru sapulcē un domes sēdē, kas notiks 2018. gada 11. maijā Daugavpils
teātra lielajā zālē, Rīgas ielā 22a, Daugavpilī.
4.
Segt no Mārupes novada pašvaldības budžeta dalības maksu 120,00 euro (viens simts
divdesmit euro) apmērā (40 euro par katru) par Mārupes novada domes priekšsēdētāja Mārtiņa Bojāra,
Mārupes novada domes priekšsēdētāja vietnieces Līgas Kadiģes un domes deputāta Gunta Ruska dalību
Latvijas Pašvaldību savienības 29. kongresā, biedru sapulcē un domes sēdē, kas notiks 2018. gada
11. maijā Daugavpils teātra lielajā zālē, Rīgas ielā 22a, Daugavpilī.
14.
Par Mārupes novada domes arhīva un ekspertu komisijas nolikumu apstiprināšanu
Ziņo komitejas vadītājs M. Bojārs.
Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, J.Lībietis, S. Sakoviča, A. Vintere, D.
Štrodaha, G. Ruskis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, G. Vācietis, P.Pikše), „pret” nav,
„atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:

Pieņemt lēmumu Nr. 14 saskaņā ar pielikumu:
1.
Izveidot Arhīva pārvaldības ekspertu komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs – Mārupes novada domes administrācijas vadītājs Kristaps Ločs
Komisijas locekļi –
Administrācijas lietvede/arhivāre Gunita Snipke
Administrācijas personāla lietu pārzine Anete Teikmane
Būvvaldes vadītāja palīdze Agnese Auniņa
Pašvaldības īpašumu pārvaldes vadītāja palīdze Kristiana Ābelīte.
2.
Apstiprināt Mārupes novada domes arhīva nolikumu un Arhīva pārvaldības ekspertu
komisijas nolikumu saskaņā ar 1. un 2. pielikumu.
3.
Ar šā lēmuma spēkā stāšanās dienu spēku zaudē 2012. gada 20. marta Mārupes novada
domes arhīva nolikums.
4.
Ar šā lēmuma spēkā stāšanās dienu spēku zaudē 2012. gada 20. marta Ekspertu
komisijas nolikums.
15.
Par iepirkuma „Degvielas iegāde” organizēšanu un iepirkuma komisijas izveidošanu
Ziņo komitejas vadītājs M. Bojārs.
Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, J.Lībietis, S. Sakoviča, A. Vintere, D.
Štrodaha, G. Ruskis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, G. Vācietis, P.Pikše), „pret” nav,
„atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr. 15 saskaņā ar pielikumu:
1.
Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektora p.i. Kristapam Ločam organizēt
iepirkumu „Degvielas iegāde”.
2.
Izveidot iepirkuma komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs:
Kristaps Ločs
Komisijas locekļi:
Artis Dreimanis
Normunds Kārklis
Valdis Kārkliņš
Guntars Igaunis
Komisijas sekretāre – Inga Galoburda
16.
Par saistošo noteikumu „Grozījumi Mārupes novada domes 2018. gada 24. janvāra saistošajos
noteikumos Nr. 1/2018 „Par Mārupes novada pašvaldības 2018. gada
budžeta apstiprināšanu”” pieņemšanu
Ziņo komitejas vadītājs M. Bojārs./Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja L.Levanoviča.
Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, J.Lībietis, S. Sakoviča, A. Vintere, D.
Štrodaha, G. Ruskis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, G. Vācietis, P.Pikše), „pret” nav,
„atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr. 16 saskaņā ar pielikumu:
1. Pieņemt Mārupes novada domes saistošos noteikumus Nr. 5/2018 „Grozījumi Mārupes novada
domes 2018. gada 24. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2018 „Par Mārupes novada pašvaldības
2018. gada budžeta apstiprināšanu”” saskaņā ar Pielikumu.
2. Saistošie noteikumi par pašvaldības budžeta apstiprināšanu stājas spēkā nākamajā dienā pēc to
parakstīšanas.
3. Saistošos noteikumus triju dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.

17.
Par Jaunmārupes sabiedriskās iestādes, Mazcenu alejā 33/3, Jaunmārupē, telpas nodošanu
biedrībai „Pierīgas partnerība” bezatlīdzības lietošanā
Ziņo komitejas vadītājs M. Bojārs.
Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, J.Lībietis, S. Sakoviča, A. Vintere, D.
Štrodaha, G. Ruskis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, G. Vācietis, P.Pikše), „pret” nav,
„atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr. 17 saskaņā ar pielikumu:
1. Nodot biedrībai „Pierīgas partnerība”, reģ. Nr. _______, nedalītā bezatlīdzības lietošanā
nedzīvojamo telpu ar inventarizācijas Nr. 1-1 ar kopēju platību 14,6 m2 (bilances vērtība ir
_______EUR), kas atrodas Mazcenu alejā 33/3, Jaunmārupē, kā arī biroja iekārtas - darba vietas
komplektu – drēbju skapi, un 2 (divus) dokumentu skapjus (ar kopējo bilances vērtību _______EUR) uz
laika periodu līdz 2021. gada 5. jūnijam.
2. Nodot biedrībai „Pierīgas partnerība”, reģ. Nr. _______, nedzīvojamo telpu ar mērķi veicināt
Mārupes novada teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos, sekmējot ilgtspējīgu
lauku attīstību, kas ietver gan ekonomiskās un sociālās aktivitātes pieaugumu, gan teritorijas apkārtējās
vides uzlabošanu un esošo resursu ilgtspējīgu izmantošanu.
3. Noteikt, ka biedrību „Pierīgas partnerība”, reģ. Nr. _______, nodrošina bezatlīdzības lietošanā
nodotās nedzīvojamās telpas uzturēšanu, kā arī sedz visus ar to saistītos izdevumus.
4. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt vienošanos par grozījumiem 2016. gada
6. jūnija nedzīvojamo telpu bezatlīdzības lietošanas līgumā Nr. _______, nosakot nedzīvojamās telpas
lietošanas kārtību saskaņā ar pielikumu.
18.
Par Mārupes novada domes 2017. gada pārskata apstiprināšanu
Ziņo komitejas priekšsēdētājs M. Bojārs/Finanšu un grāmatvedības nodaļas galvenā grāmatvede
I. Krieviņa.
Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, J.Lībietis, S. Sakoviča, A. Vintere, D.
Štrodaha, G. Ruskis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, G. Vācietis, P.Pikše), „pret” nav,
„atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr. 18 saskaņā ar pielikumu:
1. Apstiprināt Mārupes novada domes 2017. gada pārskatu par laika periodu no 2017. gada
1. janvāra līdz 2017. gada 31. decembrim.
2. Pieņemt zināšanai SIA „ Revidents un grāmatvedis” iesniegto zvērinātu revidentu ziņojumu.
19.
Par AS „Mārupes komunālie pakalpojumi” 2017. gada pārskata pieņemšanu zināšanai
Ziņo komitejas priekšsēdētājs M. Bojārs/AS „Mārupes komunālie pakalpojumi” valdes priekšsēdētājs
Ivars Punculis.
Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, J.Lībietis, S. Sakoviča, A. Vintere, D.
Štrodaha, G. Ruskis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, G. Vācietis, P.Pikše), „pret” nav,
„atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr. 19 saskaņā ar pielikumu:
1. Pieņemt zināšanai AS „Mārupes komunālie pakalpojumi”, reģ. Nr. _______,
2017. gada pārskatu:
Neto apgrozījums
2 515 245 EUR
Bilances kopsumma
25 093 233 EUR
Peļņa
10 063 EUR

2. Uzdot Mārupes novada domes priekšsēdētājam Mārtiņa Bojāram kā AS „Mārupes komunālie
pakalpojumi” akciju turētājam akcionāru sapulcē apstiprināt kapitālsabiedrības 2017. gada pārskatu.
3. Uzdot AS „Mārupes komunālie pakalpojumi” valdes loceklim I.Punculim līdz 2018. gada
5. maijam publicēt kapitālsabiedrības mājas lapā apstiprināto gada pārskatu.
Domes priekšsēdētāja iesniegtie lēmumprojekti:
20.1
Par finansiālu atbalstu sportistam V.G.
Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs.
Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, J.Lībietis, S. Sakoviča, A. Vintere, D.
Štrodaha, G. Ruskis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, G. Vācietis, P.Pikše), „pret” nav,
„atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr. 20.1 saskaņā ar pielikumu:
1. Piešķirt V.G., personas kods _______, finansiālo atbalstu 720,00 euro (septiņi simti divdesmit)
apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar viņa dalību treniņnometnē Limasolā, Kipra, no 2018. gada
24. aprīļa līdz 9. maijam, un Balvos no 2018. gada 11. augusta līdz 20. augustam, kā arī starptautiskajās
sacensībās Vācijā, Brēmenē, 2018. gada novembrī, paredzot, ka ar dzīvošanu saistītās izmaksas no
pašvaldības atbalsta tiek segtas ne vairāk kā 50% apmērā.
2. Izdevumus segt no sportam paredzētā budžeta.
3. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt trīspusējo administratīvo līgumu ar V.G.,
personas kods _______, likumisko pārstāvi (māti) S.G., personas kods _______, un biedrību „Rīgas
Ķīpsalas peldēšanas klubs”, reģ. Nr. _______.
4. Pēc administratīvā līguma parakstīšanas finansējumu pārskaitīt biedrībai „Rīgas Ķīpsalas
peldēšanas klubs”, reģ. Nr. _______, uz tās rēķinā norādīto kontu.
5. V.G., personas kods _______, likumiskai pārstāvei (mātei) S.G., personas kods _______, un
biedrībai „Rīgas Ķīpsalas peldēšanas klubs”, reģ. Nr. _______, abiem kopā un katram atsevišķi
nodrošināt piešķirtā finansējuma izlietošanu atbilstoši tā piešķiršanas mērķim, administratīvajā līgumā
paredzētajā kārtībā, iesniedzot domai 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, V.G., personas kods _______, likumiskai
pārstāvei (mātei) S.G., personas kods _______, un biedrībai „Rīgas Ķīpsalas peldēšanas klubs”, reģ.Nr.
_______, abiem kopā solidāri vai katram atsevišķi atmaksāt Mārupes novada domes 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).
20.2
Par finansiālu atbalstu sportistei E.V.P.
Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs.
Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, J.Lībietis, S. Sakoviča, A. Vintere, D.
Štrodaha, G. Ruskis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, G. Vācietis, P.Pikše), „pret” nav,
„atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr. 20.2 saskaņā ar pielikumu:
1. Piešķirt E.V.P., personas kods _______, finansiālo atbalstu 360,00 euro (trīs simti sešdesmit
euro) apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar sportistes dalību daiļslidošanas nometnēs Itālijā no
2018. gada 24. maija līdz 7. jūnijam, Ventspilī no 2018. gada 8. jūnija līdz 27. jūnijam, un Jelgavā no

2018. gada 27. jūnija līdz 16. jūlijam (dalības maksa treniņnometnēs, ceļa izdevumi, dzīvošanas
izdevumi 50% apmērā).
2. Izdevumus segt no sportam paredzētā budžeta.
3. Uzdot Mārupes novada izpilddirektoram slēgt administratīvo līgumu ar E.V.P., personas
kods__, likumisko pārstāvi (tēvu) E.P., personas kods _______.
4. Pēc administratīvā līguma parakstīšanas finansējumu pārskaitīt E.P., personas kods _______,
uz kontu Nr.LV_______, a/s „Swedbank”.
5. E.P., personas kods _______, 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, E.V.P., personas kods _______, likumiskajam
pārstāvim (tēvam) E.P., personas kods _______, atmaksāt Mārupes novada domes piešķirto finansējumu
neizlietotajā vai piešķiršanas mērķim neatbilstoši izlietotajā daļā administratīvā 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 finansiālā atbalsta sniegšanu A.L.R.
Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs.
Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, J.Lībietis, S. Sakoviča, A. Vintere, D.
Štrodaha, G. Ruskis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, G. Vācietis, P.Pikše), „pret” nav,
„atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr. 21 saskaņā ar pielikumu:
1. Piešķirt A.L.R., personas kods _______, finansiālo atbalstu 213,27 euro (divi simti trīspadsmit
euro un 27 centi) apmērā, lai segtu dalības maksas un ceļa izdevumus uz jauno pianistu konkursu
„International Piano Competition of France”, kas notiks Francijā, Parīzē, no 2018. gada 18. maija līdz
21. maijam.
2.
Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt trīspusējo administratīvo līgumu
ar pianistes A.L.R., personas kods _______, likumisko pārstāvi I.R., 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.
A.L.R., personas kods _______, likumiskajai pārstāvei (mātei) I.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, A.L.R., personas kods _______,
likumiskajai pārstāvei (mātei) I.R., personas kods _______, un biedrībai „Rīgas rajona Jauniešu orķestra
atbalsta biedrība”, reģ. Nr. _______, abiem kopā solidāri vai katram atsevišķi atmaksāt Mārupes novada
domes 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 apbūves tiesību piešķiršanu uz pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma
„C-6 Vecais ceļš” ar kadastra Nr. _______, daļu, _______ m2 platībā
Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs.

Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, J.Lībietis, S. Sakoviča, A. Vintere, D.
Štrodaha, G. Ruskis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, G. Vācietis, P.Pikše), „pret” nav,
„atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr. 22 saskaņā ar pielikumu:
1.
Nodibināt apbūves tiesību par labu SIA „Sabilex”, reģ. Nr. _______, pašvaldībai
piederošajā nekustamajā īpašumā „C-6 Vecais ceļš”, kadastra Nr. _______, piešķirot tiesības veikt
būvdarbus un izbūvēt inženierbūves – veloceliņa/gājēju ceļu ar ielas apgaismojumu un sabiedriskā
transporta pieturvietu teritorijas „A” daļā _______m2 platībā un „B” daļā _______ m2 platībā,
izvietojumā saskaņā ar pievienoto apbūves tiesību grafisko pielikumu. Kopējā apbūves platība ir 638 m2.
1.
Piešķirt apbūves tiesību uz laiku – 10 (desmit) gadi.
2.
Noteikt maksu par apbūves tiesību 1,5% apmērā no zemesgabala _______ m2 platībā
kadastrālās vērtības gadā, maksāšanas termiņu nosakot vienu reizi gadā līdz katra gada aprīļa mēneša
15. datumam, 2018. gadā līdz jūlija 15. datumam.
3.
Uzlikt par pienākumu SIA „Sabilex”, reģ. Nr. _______, ierakstīt ar šo lēmumu piešķirto
apbūves tiesību kā apgrūtinājumu Mārupes novada zemesgrāmatas nodalījumā
Nr. _______.
4.
Noteikt, ka izdevumus, kas saistīti ar apbūves tiesību līguma slēgšanu un tā
nostiprināšanu zemesgrāmatā sedz SIA „Sabilex”, reģ. Nr. _______.
23.
Par Mārupes novada domes 2018. gada 23. marta lēmuma Nr.11 (sēdes protokols Nr. 6)
„Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma C-30 Vizmas-Vecais Mārupes ceļš, Mārupes
novads, ar kadastra Nr. _______, daļas, _______ m2 platībā, nomu ar apbūves tiesībām”
atcelšanu un jauna lēmuma pieņemšanu
Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs.
Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, J.Lībietis, S. Sakoviča, A. Vintere, D.
Štrodaha, G. Ruskis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, G. Vācietis, P.Pikše), „pret” nav,
„atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr. 23 saskaņā ar pielikumu:
1.
Atcelt Mārupes novada domes 2018. gada 28. marta lēmumu Nr. 11 (sēdes protokols
Nr. 6) „Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma C-30 Vizmas-Vecais Mārupes ceļš”, _______ m2
platībā, nomu ar apbūves tiesībām”.
2.
Nodibināt apbūves tiesību par labu SIA „Sabilex”, reģ. Nr. _______, pašvaldībai
piederošajā nekustamajā īpašumā „C-30 Vizmas-Vecais Mārupes ceļš”, ar kadastra Nr. _______,
piešķirot tiesības veikt būvdarbus un izbūvēt inženierbūves – veloceliņa/gājēju ceļu ar ielas
apgaismojumu teritorijas „A” daļā _______ m2 platībā un „B” daļā _______ m2 platībā izvietojumā
saskaņā ar pievienoto apbūves tiesību grafisko pielikumu. Kopējā apbūves platība ir _______ m2.
3.
Piešķirt apbūves tiesību uz laiku – 10 (desmit) gadi.
4.
Noteikt maksu par apbūves tiesību 1,5% apmērā no zemesgabala _______ m2 platībā
kadastrālās vērtības gadā, maksāšanas termiņu nosakot vienu reizi gadā līdz katra gada aprīļa mēneša
15. datumam, 2018. gadā līdz jūlija mēneša 15. datumam
5.
Uzlikt par pienākumu SIA „Sabilex”, reģ.Nr. _______, ierakstīt ar šo lēmumu piešķirto
apbūves tiesību kā apgrūtinājumu Mārupes novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr. _______.
6.
Noteikt, ka izdevumus, kas saistīti ar apbūves tiesību līguma slēgšanu un tā
nostiprināšanu zemesgrāmatā sedz SIA „Sabilex”, reģ.Nr. _______.
24.
Par Mārupes novada domes pārstāvju deleģēšanu dalībai
apmaiņas braucienā uz Helsinkiem, Somijā
Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs.

Atklāti balsojot ar 11 balsīm „par” (J.Lībietis, S. Sakoviča, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis,
R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, G. Vācietis, P.Pikše), (M. Bojārs, L.Kadiģe, kā
ieinteresētās personas, 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. 23 saskaņā ar pielikumu:
1.
Deleģēt dalībai vizītē uz Helsinkiem, Somijā no 2018. gada 28. maija līdz 30. maijam
Mārupes novada domes priekšsēdētāju Mārtiņu Bojāru un priekšsēdētāja vietnieci Līgu Kadiģi, ar mērķi
piedalīties un pārstāvēt Mārupes novada domi Rīgas plānošanas reģiona organizētajā braucienā
„Izglītības sistēma Somijā, pašvaldību kompetence un atbildība, nodrošinot izglītības pakalpojumus”.
2.
Uzdot Mārupes novada Finanšu un grāmatvedības nodaļai segt Ministru kabineta
2010. gada 12. oktobra noteikumos Nr. 969 „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie
izdevumi” noteiktajā kārtībā un apmērā ar komandējumu saistītās domes pārstāvju izmaksas braucienā
uz Helsinkiem, Somiju.
25.
Par grozījumiem Mārupes novada domes 2017. gada 5. jūlija ārkārtas sēdes Nr. 2 lēmumā Nr. 12
„Par aizņēmuma ņemšanu Eiropas Savienības struktūrfondu projekta „Uzņēmējdarbības
attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Mārupes novadā”
(Nr. 3.3.1.0/16/I/016) līdzfinansēšanai”
Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs/Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja L.Levanoviča.
Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, J.Lībietis, S. Sakoviča, A. Vintere, D.
Štrodaha, G. Ruskis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, G. Vācietis, P.Pikše), „pret” nav,
„atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr. 25 saskaņā ar pielikumu:
1.
Veikt grozījumu Mārupes novada domes 2017. gada 5. jūlija ārkārtas sēdes Nr. 2
lēmumā Nr. 12 „Par aizņēmuma ņemšanu Eiropas Savienības struktūrfondu projekta „Uzņēmējdarbības
attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Mārupes novadā” (Nr. 3.3.1.0/16/I/016)
līdzfinansēšanai”:
1.1.
izteikt 1. punktu sekojošā redakcijā:
„1. Aizņēmuma prognozētais apmērs – 728 521,58 EUR;”
2.
Uzdot Mārupes novada domes priekšsēdētājam M.Bojāram domes vārdā veikt
grozījumus aizdevuma līgumā Nr. _______.
26.
Par 2018. gada 28. marta sēdes Nr. 6 lēmuma Nr. 24
„Par projekta „Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Mārupes
novadā” iesnieguma iesniegšana” precizēšanu
Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs.
Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, J.Lībietis, S. Sakoviča, A. Vintere, D.
Štrodaha, G. Ruskis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, G. Vācietis, P.Pikše), „pret” nav,
„atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr. 26 saskaņā ar pielikumu:
1.Iekļaut projekta „Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Mārupes
novadā” apjomos ceļa C-13 pārbūvi.
2.Projekta īstenošanai aizņemties no Valsts kases 728 521,58 EUR. 2017. gadā noslēgts Valsts
kases aizņēmuma līgums par 220 441,00 EUR. Papildus ņemt aizņēmumu Valsts kasē par 508 080,58
EUR.

3.Projekta īstenošanai no Mārupes novada domes budžeta nodrošināt priekšfinansējumu
305 619,79 euro apmērā (2017. gadā).
4.Par atbildīgo projekta īstenotāju noteikt Mārupes novada domes Pašvaldības īpašumu pārvaldi.
5.Par atbildīgo projekta vadīšanā un uzraudzībā, kā arī rezultātu rādītāju sasniegšanā noteikt
Mārupes novada domes Attīstības nodaļu.
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 2018. gada 24. aprīlī.

