
 

 
 

SĒDES PROTOKOLS 

Mārupē 

 

2018. gada  28. martā  Nr.  6 

 

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, Andris 

Puide, Normunds Orleāns, Dace Štrodaha, Sigita Sakoviča, Raivis  Zeltīts, Jānis Lagzdkalns, Gatis 

Vācietis, Ira Dūduma, Edgars Jansons. 

 

Domes  sēdē nepiedalās deputāti: Pēteris Pikše, Līga Kadiģe, Andrejs Kirillovs – slimības dēļ. 

 

Domes  sēdē piedalās: 

Juriste Skaidrīte Ciganska, 

Sabiedrisko attiecību speciāliste Uva  Bērziņa, 

Administrācijas vadītājs Kristaps Ločs, 

Attīstības nodaļas vadītāja Ilze Krēmere. 

 

Domes  sēdi protokolē:   

Administrācijas kancelejas pārzine Ilona Eglīte. 

 

Darba kārtība: 

Attīstības nodaļas informācija par alternatīvām iespējām izbūvēt baseinu Mārupes novadā. 

 

Attīstības  un vides jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

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

noteikšanu. 

2. Par zemes lietošanas mērķa maiņu (8 gab.). 

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

4. Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu (10 gab.). 

5. Par Mārupes novada domes 2018. gada 6. februāra lēmuma Nr. 8 (ārkārtas sēdes 

protokols Nr. 2) precizēšanu. 

6. Par Mārupes novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam īstenošanas 

uzraudzības pārskata par 2017. gadu apstiprināšanu. 

7. Par nekustamā īpašuma „Mazbebri”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 

________) detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai.  

8. Par nekustamā īpašuma Viskalnu ielā 4A, Tīrainē, Mārupes novadā, kadastra Nr. 

_______, _______ha platībā, atsavināšanas atlīdzības apstiprināšanu un atsavināšanu par 

apstiprināto atlīdzību. 



9. Par nekustamā īpašuma Prūšu ielā 7, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr. _______, 

daļas, aptuveni _______ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā  

10. Par grozījumiem Mārupes novada domes 2017. gada 24. maija lēmumā Nr. 31 „Par 

Mārupes novada domes sadarbību ar Olaines novada pašvaldību un Jūrmalas pilsētas 

pašvaldību, lai nodrošinātu dalību granta programmā  „ (Ie)dvesma” sadarbībā ar AS „SEB 

banka””. 

11. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma  C-30 Vizmas-Vecais Mārupes ceļš, 

Mārupes novads,  ar kadastra Nr. _______, daļas, _______ m2 platībā, nomu ar apbūves 

tiesībām. 

 

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

12. Par finansiālu atbalstu sportistam. 

13. Par papildus pirmās klases atvēršanu Mārupes pamatskolā. 

14. Par Mārupes novada pašvaldības iestāšanos biedrībā „Latvijas Vieglatlētikas 

savienība”. 

15. Par jaunas amata vietas izveidošanu Mārupes novada Sociālā dienestā. 

 

Finanšu  komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

16. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „Mārupes Hokeja savienība” valsts pārvaldes 

uzdevuma veikšanai. 

17. Par amata vietas likvidēšanu Mārupes novada pašvaldības policijā. 

 

Domes priekšsēdētāja iesniegtie lēmumprojekti: 

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

19. Par zemes lietošanas mērķa maiņu. 

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

noteikšanu. 

21. Par grozījumiem zemes nomas līgumā. 

22. Par jaunas amata vietas izveidošanu Mārupes novada Pašvaldības īpašumu pārvaldē. 

23. Par jaunu amata vietu izveidošanu Mārupes novada Mārupes Sporta centrā 

24. Par 2016. gada 30. novembra sēdes Nr. 15 lēmuma Nr. 35 „Par projekta „Uzņēmējdarbības 

attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Mārupes novadā” iesnieguma iesniegšana” 

precizēšanu. 

25. Par metu konkursa „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība pirmskolas izglītības 

iestādes jaunbūvei Jaunmārupē” organizēšanu un žūrijas komisijas izveidošanu. 

 

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

 

 Atklāti balsojot ar  14  balsīm „par” (M. Bojārs, J.Lībietis, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. Vintere, 

A. Puide, D. Štrodaha, G. Ruskis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, G. Vācietis, E. 

Jansons),  (L.Kadiģe, P.Pikše, A. Kirillovs slimības dēļ domes sēdē nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”   

nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 
 1. Apstiprināt domes sēdes  darba kārtību. 

 2. Vienojas atklāt domes sēdi. 

 

Attīstības  un vides jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

 

1. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu 

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētāja vietnieks G. Ruskis 

  



 Atklāti balsojot ar  14  balsīm „par” (M. Bojārs, J.Lībietis, 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 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Lukstiņi”, 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 un t. sk. ēkai,  

atstāt spēkā esošo adresi „Lukstiņi”, 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 „Lielkrastiņi”, Mārupes novads. 

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

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

0101). 

6. Piešķir zemesgabalam „Nr. 3” ar kadastra apzīmējumu _______, _______ha platībā, 

nosaukumu Skuju iela, 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 darbdienu 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). 

 

2.1 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

Ziņo komitejas priekšsēdētāja vietnieks G. Ruskis. 

  

 Atklāti balsojot ar  14  balsīm „par” (M. Bojārs, J.Lībietis, 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. 2.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Mainīt nekustamajam īpašumam Dreimaņu iela _______, kadastra Nr. _______, Mārupē, 

Mārupes novadā, _______ ha platībā,  zemes lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo māju apbūvi 

(kods 0601). 

2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par pieņemto 

lēmumu  informēt zemes īpašnieku. 

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

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

 

2.2 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

Ziņo komitejas priekšsēdētāja vietnieks G. Ruskis. 

  

 Atklāti balsojot ar  14  balsīm „par” (M. Bojārs, J.Lībietis, 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. 2.2 saskaņā ar pielikumu: 



1. Mainīt nekustamajam īpašumam „Mežvidi D”, kadastra Nr. _______, Mārupes novadā, 

_______ha platībā,  zemes lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo māju apbūvi (kods 0601). 

2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par pieņemto 

lēmumu  informēt zemes īpašnieku. 

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

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

 

2.3 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

Ziņo komitejas priekšsēdētāja vietnieks G. Ruskis. 

  

 Atklāti balsojot ar  14  balsīm „par” (M. Bojārs, J.Lībietis, 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. 2.3 saskaņā ar pielikumu: 

1. Mainīt nekustamajam īpašumam „Rubeņi D”, kadastra Nr. _______, Mārupes novadā, 

_______ha platībā,  zemes lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo māju apbūvi (kods 0601). 

2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par pieņemto 

lēmumu  informēt zemes īpašnieku. 

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

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

 

2.4 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

Ziņo komitejas priekšsēdētāja vietnieks G. Ruskis. 

  

 Atklāti balsojot ar  14  balsīm „par” (M. Bojārs, J.Lībietis, 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. 2.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Mainīt nekustamajam īpašumam Ozolu iela _______, kadastra Nr. _______, Jaunmārupē, 

Mārupes novadā, zemes lietošanas mērķus: 

1.1. komercdarbības objektu apbūvi (kods 0801) – _______ha platībā; 

1.2. noliktavu apbūvi (kods 1002) – _______ha platībā; 

1.3. rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūvi (kods 1001) – _______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). 

 

2.5 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

Ziņo komitejas priekšsēdētāja vietnieks G. Ruskis. 

  

 Atklāti balsojot ar  13  balsīm „par” (M. Bojārs, J.Lībietis, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. Vintere, 

A. Puide, G. Ruskis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, G. Vācietis, E. Jansons), (D. 

Štrodaha no sēdes telpas uz brīdi izgājusi, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”  

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 2.5 saskaņā ar pielikumu: 



1. Mainīt nekustamajam īpašumam Pededzes iela _______, kadastra Nr. _______, Mārupē, 

Mārupes novadā, _______ha platībā,  zemes lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo māju apbūvi 

(kods 0601). 

2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par pieņemto 

lēmumu  informēt zemes īpašnieku. 

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

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

 

2.6 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

Ziņo komitejas priekšsēdētāja vietnieks G. Ruskis. 

  

 Atklāti balsojot ar  13  balsīm „par” (M. Bojārs, J.Lībietis, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. Vintere, 

A. Puide, G. Ruskis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, G. Vācietis, E. Jansons), (D. 

Štrodaha no sēdes telpas uz brīdi izgājusi, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”  

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 2.6 saskaņā ar pielikumu: 

1. Mainīt nekustamajam īpašumam Braslas iela _______, kadastra Nr. _______, Mārupē, 

Mārupes novadā, _______  ha platībā,  zemes lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo māju apbūvi 

(kods 0601). 

2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par pieņemto 

lēmumu  informēt zemes īpašnieku. 

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

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

 

2.7 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

Ziņo komitejas priekšsēdētāja vietnieks G. Ruskis. 

  

 Atklāti balsojot ar  13  balsīm „par” (M. Bojārs, J.Lībietis, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. Vintere, 

A. Puide, G. Ruskis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, G. Vācietis, E. Jansons), (D. 

Štrodaha no sēdes telpas uz brīdi izgājusi, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”  

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 2.7 saskaņā ar pielikumu: 

1. Mainīt nekustamajam īpašumam Kabiles iela _______, kadastra Nr. _______, Mārupē, 

Mārupes novadā, _______ ha platībā,  zemes lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo māju apbūvi 

(kods 0601). 

2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par pieņemto 

lēmumu  informēt zemes īpašnieku. 

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

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

 

2.8 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

Ziņo komitejas priekšsēdētāja vietnieks G. Ruskis. 

  

 Atklāti balsojot ar  13  balsīm „par” (M. Bojārs, J.Lībietis, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. Vintere, 

A. Puide, G. Ruskis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, G. Vācietis, E. Jansons), (D. 

Štrodaha no sēdes telpas uz brīdi izgājusi, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”  

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 2.8 saskaņā ar pielikumu: 



1. Mainīt nekustamajam īpašumam Braslas iela _______, kadastra Nr. _______, Mārupē, 

Mārupes novadā, _______ ha platībā,  zemes lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo māju apbūvi 

(kods 0601). 

2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par pieņemto 

lēmumu  informēt zemes īpašnieku. 

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

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

 

3.1 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētāja vietnieks G. Ruskis. 

  

 Atklāti balsojot ar  10  balsīm „par” (M. Bojārs, J.Lībietis, S. Sakoviča, A. Vintere, G. Ruskis, 

J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, G. Vācietis, D. Štrodaha), „pret”  nav,  „atturas”   4 (A. Puide, 

R. Zeltīts, E. Jansons, N. Orleāns), Mārupes novada dome  nolemj: 

 

 Pieņemt lēmumu Nr. 3.1 saskaņā ar pielikumu: 

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

 

3.2 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētāja vietnieks G. Ruskis. 

  

 Atklāti balsojot ar  10  balsīm „par” (M. Bojārs, J.Lībietis, S. Sakoviča, A. Vintere, G. Ruskis, 

J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, G. Vācietis, D. Štrodaha), „pret”  nav,  „atturas”   4 (A. Puide, 

R. Zeltīts, E. Jansons, N. Orleāns), Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 3.2 saskaņā ar pielikumu: 

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

 

4.1 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētāja vietnieks G. Ruskis. 

  

 Atklāti balsojot ar  14  balsīm „par” (M. Bojārs, J.Lībietis, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. Vintere, 

A. Puide, G. Ruskis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, G. Vācietis, E. Jansons, D. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 4.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt no nekustamā īpašuma „Jaunvītoli-2”, kadastra Nr. _______, atdalītajam 

zemesgabalam „Nr. 15”, _______ ha platībā,  adresi Idas iela 29, Vētras, Mārupes novads. 

2. Noteikt nekustamajam īpašumam Idas ielai 29, 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). 

 

4.2 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētāja vietnieks G. Ruskis. 

 



Atklāti balsojot ar  14  balsīm „par” (M. Bojārs, J.Lībietis, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. 

Vintere, A. Puide, G. Ruskis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, G. Vācietis, E. 

Jansons, D. Štrodaha), „pret”  nav,  „atturas”   nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 4.2 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt no nekustamā īpašuma „Jaunvītoli-2”, kadastra Nr. ______, atdalītajam 

zemesgabalam „Nr. 16”, ______ ha platībā,  adresi Idas iela 31, Vētras, Mārupes novads. 

2. Noteikt nekustamajam īpašumam Idas ielai 31, 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). 

 

4.3 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētāja vietnieks G. Ruskis. 

 

 Atklāti balsojot ar  14  balsīm „par” (M. Bojārs, J.Lībietis, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. Vintere, 

A. Puide, G. Ruskis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, G. Vācietis, E. Jansons, D. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 4.3 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt no nekustamā īpašuma „Jaunvītoli-2”, kadastra Nr. ______, atdalītajam 

zemesgabalam „Nr.17”, ______ha platībā, adresi Idas iela 33, Vētras, Mārupes novads. 

2. Noteikt nekustamajam īpašumam Idas ielai 33, Vētras, 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). 

 

4.4 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētāja vietnieks G. Ruskis. 

 

 Atklāti balsojot ar  14  balsīm „par” (M. Bojārs, J.Lībietis, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. Vintere, 

A. Puide, G. Ruskis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, G. Vācietis, E. Jansons, D. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 4.4 saskaņā ar pielikumu: 

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

zemesgabalam „Nr. 1”,  ______ha platībā, adresi Birzes iela 1, Jaunmārupe, Mārupes novads. 

2. Noteikt nekustamajam īpašumam Birzes iela 1, Jaunmārupē, 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). 

 

4.5 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētāja vietnieks G. Ruskis. 

 

 Atklāti balsojot ar  14  balsīm „par” (M. Bojārs, J.Lībietis, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. Vintere, 

A. Puide, G. Ruskis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, G. Vācietis, E. Jansons, D. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 4.5 saskaņā ar pielikumu: 

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

zemesgabalam „Nr.2”, ______ ha platībā,  adresi Birzes iela 3, Jaunmārupe, Mārupes novads. 

2. Noteikt nekustamajam īpašumam Birzes iela 3, Jaunmārupē, 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). 

 

4.6 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētāja vietnieks G. Ruskis. 

 

 Atklāti balsojot ar  14  balsīm „par” (M. Bojārs, J.Lībietis, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. Vintere, 

A. Puide, G. Ruskis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, G. Vācietis, E. Jansons, D. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 4.6 saskaņā ar pielikumu: 

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

zemesgabalam „Nr. 3”, ______ha platībā,  adresi Birzes iela 5, Jaunmārupe, Mārupes novads. 

2. Noteikt nekustamajam īpašumam Birzes iela 5, Jaunmārupē, 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). 

 

4.7 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētāja vietnieks G. Ruskis. 

 

 Atklāti balsojot ar  14  balsīm „par” (M. Bojārs, J.Lībietis, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. Vintere, 

A. Puide, G. Ruskis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, G. Vācietis, E. Jansons, D. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 4.7 saskaņā ar pielikumu: 

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

zemesgabalam „Nr. 4”, ______ha platībā,  adresi Birzes iela 7, Jaunmārupe, Mārupes novads. 



2. Noteikt nekustamajam īpašumam Birzes iela 7, Jaunmārupē, 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). 

 

4.8 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētāja vietnieks G. Ruskis. 

 

 Atklāti balsojot ar  14  balsīm „par” (M. Bojārs, J.Lībietis, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. Vintere, 

A. Puide, G. Ruskis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, G. Vācietis, E. Jansons, D. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 4.8 saskaņā ar pielikumu: 

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

zemesgabalam „Nr. 5”, ______ ha platībā, adresi Birzes iela 9, Jaunmārupe, Mārupes novads. 

2. Noteikt nekustamajam īpašumam Birzes iela 9, Jaunmārupē, 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). 

 

4.9 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētāja vietnieks G. Ruskis. 

 

 Atklāti balsojot ar  14  balsīm „par” (M. Bojārs, J.Lībietis, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. Vintere, 

A. Puide, G. Ruskis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, G. Vācietis, E. Jansons, D. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 4.9 saskaņā ar pielikumu: 

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

zemesgabalam „Nr. 6”, ______ ha platībā,  adresi Birzes iela 11, Jaunmārupe, Mārupes novads. 

2. Noteikt nekustamajam īpašumam Birzes iela 11, Jaunmārupē, 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). 

 

4.10 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētāja vietnieks G. Ruskis. 

 



 Atklāti balsojot ar  14  balsīm „par” (M. Bojārs, J.Lībietis, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. Vintere, 

A. Puide, G. Ruskis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, G. Vācietis, E. Jansons, D. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 4.10 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt no nekustamā īpašuma „Imantas A”, kadastra Nr. _____, atdalītajam 

zemesgabalam „Nr. 7”, _____ha platībā,  adresi Birzes iela 13, Jaunmārupe, Mārupes novads. 

2. Noteikt nekustamajam īpašumam Birzes iela 13, Jaunmārupē, Mārupes novadā, _____ha 

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

3. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam piecu darb 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). 

 

5. 

Par Mārupes novada domes 2018. gada 6. februāra lēmuma 

Nr. 8 (ārkārtas sēdes protokols Nr. 2) precizēšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētāja vietnieks G. Ruskis. 

 

 Atklāti balsojot ar  12  balsīm „par” (M. Bojārs, J.Lībietis, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. Vintere, 

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

„atturas”   2  (E.Jansons, A. Puide), Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 5 saskaņā ar pielikumu: 

1. Precizēt Mārupes novada domes 2018. gada 6. februāra lēmumu Nr. 8 (ārkārtas sēdes 

protokols Nr.2) un 

1.1. Izteikt lēmuma 1. punktu šāda redakcijā:  

„1. Apstiprināt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu Mārupes novadā EUR 6,65 par 

vienu kubikmetru bez PVN, kas sastāv no šādām komponentēm:  

1.1. EUR 0,51 - maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, 

šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas 

un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, uzglabāšanu; 

1.2. EUR 4,25 (28.32 EUR/t  x 0,15 tonnas/m3) - sabiedrisko pakalpojumu regulatora 

apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos. 

1.3. EUR 1,89 (12,60 X 0.15 jeb Dabas resursu nodokļa likme x 36% (poligona 

piemērotais koeficients) x 0,15 tonnas/m3 – dabas resursu nodoklis 2018. gadā.”  

1.2. Papildināt lēmumu  ar 11. punktu šādā redakcijā:  

„11. Mārupes novada domes 2012. gada 27. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 16/2012 „Par 

sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanas kārtību Mārupes novadā” paredzētā 

sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanas un grozīšanas kārtība Mārupes novada 

administratīvajā teritorijā piemērojama tikai maksai par sadzīves atkritumu savākšanu, 

pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic 

pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, uzglabāšanu 

(lēmuma 1. punkta 1.1 apakšpunkts). Mainoties Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 

apstiprinātajam tarifam par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā (lēmuma 1. punkta 

1.2 apakšpunkts), kas ietver arī  aktuālo dabas resursu nodokļa likmi (lēmuma 1. punkta 1.3 

apakšpunkts), izmaiņas iekļaujamas atkritumu apsaimniekošanas maksā ar tarifa/nodokļu likmes 

spēkā stāšanās dienu, Mārupes novada domei par to nepieņemot atsevišķu lēmumu.” 

 

2. Šo lēmumu publicēt vietējā laikrakstā „Mārupes Vēstis”.  



6. 

Par Mārupes novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam īstenošanas uzraudzības 

pārskata par 2017. gadu apstiprināšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētāja vietnieks G. Ruskis. 

 

 Atklāti balsojot ar  13  balsīm „par” (M. Bojārs, J.Lībietis, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. Vintere, 

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

nav,  „atturas”   1 (E. Jansons), Mārupes novada dome  nolemj: 

 

 Pieņemt lēmumu Nr. 6 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt Mārupes novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam īstenošanas 

uzraudzības pārskatu par 2017. gadu.  

2. Publicēt pārskatu „Mārupes novada attīstības programmas 2013.– 2019. gadam 

īstenošanas uzraudzības pārskats par 2017. gadu” pašvaldības tīmekļa vietnē www.marupe.lv. 

3. Publicēt paziņojumu „Par Mārupes novada attīstības programmas 2013. –  2019. 

gadam īstenošanas uzraudzības pārskata par 2017. gadu apstiprināšanu” pašvaldības tīmekļa vietnē  

www.marupe.lv un informatīvajā izdevumā „Mārupes Vēstis”. 

 

7. 

Par nekustamā īpašuma „Mazbebri”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. _____) 

detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai 

Ziņo komitejas priekšsēdētāja vietnieks G. Ruskis. 

 

 Atklāti balsojot ar  14  balsīm „par” (M. Bojārs, J.Lībietis, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. Vintere, 

A. Puide, G. Ruskis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, G. Vācietis, E. Jansons, D. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 7 saskaņā ar pielikumu: 

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

_____),  detālplānojuma projektu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. 

2. Noteikt publiskās apspriešanas termiņu četras nedēļas. 

3. Uzdot Mārupes novada pašvaldības Attīstības nodaļas teritorijas plānotājai pieņemto 

lēmumu nosūtīt detālplānojuma izstrādātājam, ievietot Mārupes novada tīmekļa vietnē 

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

 

8. 

Par nekustamā īpašuma Viskalnu ielā 4A, Tīrainē, 

Mārupes novadā, kadastra Nr. _____, 

_____ha platībā, atsavināšanas atlīdzības 

apstiprināšanu un atsavināšanu par apstiprināto atlīdzību 

Ziņo komitejas priekšsēdētāja vietnieks G. Ruskis/Attīstības nodaļas vadītāja I. Krēmere. 

 

 Atklāti balsojot ar  0  balsīm „par”,  „pret” 10  (M. Bojārs, J.Lībietis, S. Sakoviča, A. Vintere, 

J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, G. Vācietis, E. Jansons, D. Štrodaha),  (N. Orleāns no sēdes 

telpas uz brīdi izgājis, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „atturas”   3 (R.Zeltīts, A. 

Puide, G. Ruskis), Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Nepieņemt lēmumu Nr. 7. 
 

9. 

Par nekustamā īpašuma Prūšu ielā 7, Mārupē, Mārupes novadā,  

kadastra Nr. _____, daļas, aptuveni _____ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētāja vietnieks G. Ruskis. 

 

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


 Atklāti balsojot ar  13  balsīm „par” (M. Bojārs, J.Lībietis, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. Vintere, 

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

nav,  „atturas”   1 (E. Jansons), Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 9 saskaņā ar pielikumu: 

1. Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Prūšu ielā 7, Mārupē, Mārupes novadā, 

kadastra Nr. _____, daļas, aptuveni _____ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot 

zemes ierīcības projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā 

no D.P.L., personas kods _____, un S.A.L., 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 D.P.L., personas kods _____, un S.A.L., 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 nekustamā īpašuma Prūšu ielā 7, Mārupē, Mārupes 

novadā, kadastra Nr. _____, daļai, aptuveni _____ha platībā. 

4. Uzdot Mārupes novada domes Administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai 

segt visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Prūšu ielā 7, Mārupē, Mārupes 

novadā, kadastra Nr. _____, daļas, aptuveni  _____ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies 

izstrādājot zemes ierīcības projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu 

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

izstrādi. 

 

10. 

Par grozījumiem Mārupes novada domes 2017. gada 24. maija lēmumā Nr. 31 „Par Mārupes 

novada domes sadarbību ar Olaines novada pašvaldību un Jūrmalas pilsētas pašvaldību, lai 

nodrošinātu dalību granta programmā  „ (Ie)dvesma” sadarbībā ar AS „SEB banka”” 

Ziņo komitejas priekšsēdētāja vietnieks G. Ruskis. 

 

 Atklāti balsojot ar  14  balsīm „par” (M. Bojārs, J.Lībietis, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. Vintere, 

A. Puide, G. Ruskis, R. Zeltīts, E. Jansons, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, G. Vācietis, D. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 10 saskaņā ar pielikumu: 

1. Atbalstīt un apstiprināt Mārupes novada domes dalību grantu programmā un 

sadarbības veidošanā un noslēgt sadarbības līgumu ar Ķekavas novada pašvaldību, Jūrmalas pilsētas 

domi, Olaines novada pašvaldību un Siguldas novada pašvaldību saskaņā ar pielikumu. 

2. Uzdot Mārupes novada domes priekšsēdētājam slēgt sadarbības līgumu ar Jūrmalas 

pilsētas pašvaldību, Olaines novada pašvaldību, Ķekavas novada pašvaldību un Siguldas novada 

pašvaldību, ar tiesībām izveidotai sadarbības apvienībai slēgt līgumu par turpmāku sadarbību ar AS 

„SEB banka”. 

3. Konkursa organizēšanai ar Mārupes novada domes, Jūrmalas pilsētas domes, 

Ķekavas novada pašvaldības, Olaines novada pašvaldības un Siguldas novada pašvaldības lēmumiem 

noteikto struktūrvienību deleģētie pārstāvji, izveidos žūrijas komisiju, kuras sastāvu apstiprinās 

pirmās attiecīgā gada Konkursa organizēšanas sēdes laikā, pieaicinot pārstāvjus no SEB bankas un 

citām ar uzņēmējdarbību saistītām organizācijām (piemēram, akciju sabiedrības „Attīstības finanšu 

institūcijas Altum”, reģistrācijas Nr. _____, Jūrmalas Biznesa inkubatora, Latvijas Tirdzniecības un 

rūpniecības kameras, Jūrmalas Uzņēmēju konsultatīvās padomes, u.c.). Žūrijas komisija apstiprinās 

izstrādāto konkursa nolikumu, kā arī pieņems un vērtēs biznesa projektus. 

4. Uzdot Mārupes novada domes Attīstības nodaļas Uzņēmējdarbības attīstības 

konsultantei organizēt  sadarbības līguma slēgšanu ar Ķekavas novada pašvaldību, Jūrmalas pilsētas 

pašvaldību, Olaines novada pašvaldību  un  Siguldas novada pašvaldību. 



5. Pēc sadarbības līguma noslēgšanas līdz tā izpildes pabeigšanai pilnvarot pārstāvēt 

Mārupes novada domi izveidotajā sadarbības apvienībā Attīstības nodaļas uzņēmējdarbības attīstības 

konsultanti Jolantu Kursišu. 

6. Izbeigt noslēgtās Līgumu saistības līdz ar jaunā sadarbības līguma noslēgšanu 

saskaņā ar šim lēmumam pielikumā pievienoto līguma projektu. 

 

11. 

Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma  C-30 Vizmas-Vecais Mārupes ceļš, 

Mārupes novads, ar kadastra Nr. _______, daļas, 

______ m2 platībā, nomu ar apbūves tiesībām 

Ziņo komitejas priekšsēdētāja vietnieks G. Ruskis. 

 

 Atklāti balsojot ar  13  balsīm „par” (M. Bojārs, J.Lībietis, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. Vintere, 

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

nav,  „atturas”   1 (E. Jansons), Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 11 saskaņā ar pielikumu: 

1. 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, 7,7 m platumā un 530 m garumā, 4200 m2 platībā, saskaņā ar pievienoto zemesgabala 

plānu. 

2. Piešķirt apbūves tiesību termiņu – 10 (desmit) gadi. 

3. Noteikt maksu par apbūves tiesību 1,5% apmērā no zemesgabala 4200 m2 platībā 

kadastrālās vērtības gadā, maksāšanas termiņu nosakot vienu reizi gadā līdz katra gada aprīļa mēneša 

15. datumam. 

4. Uzlikt par pienākumu SIA „Sabilex”, reģ. Nr. ______, 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 SIA „Sabilex”, reģ. Nr. ______. 

 

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

 

12. 

Par finansiālu atbalstu sportistam D.O. 

Ziņo komitejas vadītājas vietniece  S.Sakoviča. 

 

 Atklāti balsojot ar  13  balsīm „par” (M. Bojārs, J.Lībietis, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. Vintere, 

A. Puide, R. Zeltīts, E. Jansons, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, G. Vācietis, D. Štrodaha), (G. 

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

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

nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 12 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt D.O., 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 piestādīto izdevumu aprēķinu un pasākumu grafiku, paredzot, ka tāmē norādītās izmaksas, 

kas saistītas ar dzīvošanas izdevumu segšanu ārpus pieteicēja dzīvesvietas, no pašvaldības piešķirtā 

atbalsta ir sedzamas ne vairāk kā 50% apmērā. 

2. Izdevumus segt no sportam paredzētā budžeta. 

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

D.O., personas kods ______, likumisko pārstāvi (tēvu) A.O., personas kods ______, un biedrību 

„Mārupes BMX klubs”, reģistrācijas Nr. ______. 



4. Finansējumu pārskaitīt biedrībai „Mārupes BMX klubs”, reģistrācijas Nr. ______, pēc 

administratīvā līguma parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas. 

5. D.O., personas kods ______, likumiskajam pārstāvim (tēvam) A.O., personas kods 

______, un biedrībai „Mārupes BMX klubs”, 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, tad D.O., personas kods ______, 

likumiskajam pārstāvim (tēvam) A.O., personas kods ______, un biedrībai „Mārupes BMX klubs”, 

reģistrācijas Nr. ______, abiem kopā solidāri vai  katram atsevišķi atmaksāt Mārupes novada dome 

piešķirto finansējumu neizlietotajā vai piešķiršanas mērķim neatbilstoši izlietotajā daļā 

administratīvajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.  

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

rajona tiesā (Baldones ielā 1a, Rīgā). 

 

13. 

Par papildus pirmās klases atvēršanu Mārupes pamatskolā 

Ziņo komitejas vadītāja vietniece S. Sakoviča. 

  

 Atklāti balsojot ar  14  balsīm „par” (M. Bojārs, J.Lībietis, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. Vintere, 

A. Puide, R. Zeltīts, E. Jansons, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, G. Vācietis, D. Štrodaha, G. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 13 saskaņā ar pielikumu: 

Atļaut 2018./2019. mācību gadā atvērt Mārupes pamatskolā  papildus pirmo klasi.  

 

14. 

Par Mārupes novada pašvaldības iestāšanos biedrībā „Latvijas Vieglatlētikas savienība” 

Ziņo komitejas vadītāja vietniece S. Sakoviča. 

 

 Atklāti balsojot ar  14  balsīm „par” (M. Bojārs, J.Lībietis, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. Vintere, 

A. Puide, R. Zeltīts, E. Jansons, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, G. Vācietis, D. Štrodaha, G. 

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

 

 Pieņemt lēmumu Nr. 14 saskaņā ar pielikumu: 

1. Atbalstīt Mārupes novada pašvaldības, reģ. Nr. ______, juridiskā adrese: Daugavas 

iela 29, Mārupe, Mārupes novads, iestāšanos biedrībā „Latvijas Vieglatlētikas savienība”, reģ. Nr. 

______, juridiskā adrese Augšiela 1, Rīga. 

2. Uzdot Mārupes novada Sporta centra vadītājai nodrošināt pieteikuma sagatavošanu 

par  Mārupes novada pašvaldības uzņemšanu biedrībā „Latvijas Vieglatlētikas savienība” juridiskā 

biedra statusā un  tā iesniegšanu biedrībā „Latvijas Vieglatlētikas savienība”. 

3. Deleģēt Mārupes novada Sporta centra vadītāju pārstāvēt Mārupes novada 

pašvaldību biedrībā „Latvijas Vieglatlētikas savienība”. 

4. Mārupes novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļai veikt iestāšanās maksas 

un biedra naudas apmaksu saskaņā ar biedrības „Latvijas Vieglatlētikas savienība” piestādītajiem 

rēķiniem no Mārupes novada Sporta centra budžeta. 

 

15. 

Par jaunas amata vietas izveidošanu Mārupes novada Sociālā dienestā 

Ziņo komitejas vadītāja vietniece S. Sakoviča. 

 

 Atklāti balsojot ar  14  balsīm „par” (M. Bojārs, J.Lībietis, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. Vintere, 

A. Puide, R. Zeltīts, E. Jansons, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, G. Vācietis, D. Štrodaha, G. 

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



 

Pieņemt lēmumu Nr. 15 saskaņā ar pielikumu: 

Ar 2018. gada 1. aprīli Mārupes novada Sociālā dienestā izveidot jaunu amata vietu apkopējs 

(profesijas kods 9112 01), 13. saime IIB līmenis, 3 mēnešalgu grupa, ar nepilno nedēļas darba laiku 

- 20 stundas. 

 

Finanšu  komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

 

16. 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „Mārupes Hokeja savienība” 

valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai 

Ziņo komitejas vadītājs M. Bojārs. 

 

 Atklāti balsojot ar  11  balsīm „par” (M. Bojārs, J.Lībietis, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. Vintere, 

A. Puide, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, G. Vācietis, D. Štrodaha, G. Ruskis), (R.Zeltīts no sēdes telpas 

uz brīdi izgājis, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”  1 (E. Jansons),  „atturas”   1 

(N.Millere),  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 16 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt  biedrībai „Mārupes Hokeja savienība”, reģ. Nr. ______, izmaksājamo 

līdzfinansējuma summu  10 000,00 euro apmērā ar 2017. gada 10. februāra līdzdarbības līgumu Nr. 

______uzdotā pārvaldes uzdevuma veikšanai. 

2. Līdzfinansējumu izmaksāt biedrībai „Mārupes Hokeja savienība”, reģ. Nr. ______, 

10 (desmit) darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas uz rēķinā norādīto kontu. 

3. Mārupes novada domei lemt par atlikušās līdzfinansējuma daļas 10 000,00 euro 

apmērā izmaksu 2018. gada septembra sēdē, ja Biedrība līdz 2018. gada 30. augustam iesniedz 

pārskatu par Pārvaldes uzdevuma izpildi 2018. gada pirmajā pusgadā. 

 

17. 

Par amata vietas likvidēšanu Mārupes novada pašvaldības policijā 

Ziņo komitejas vadītājs M. Bojārs. 

 

 Atklāti balsojot ar  13  balsīm „par” (M. Bojārs, J.Lībietis, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. Vintere, 

A. Puide, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, G. Vācietis, D. Štrodaha, N. Millere, E. Jansons, G. Ruskis), 

(R.Zeltīts no sēdes telpas uz brīdi izgājis, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”  nav,   

„atturas”   nav,   Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 17 saskaņā ar pielikumu: 

Ar 2018. gada 31. martu Mārupes novada pašvaldības policijā likvidēt amata vietu apkopējs. 

 

Domes priekšsēdētāja iesniegtie lēmumprojekti: 

 

18.1 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

  

 Atklāti balsojot ar  10  balsīm „par” (M. Bojārs, J.Lībietis, S. Sakoviča, A. Vintere, G. Ruskis, 

J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, G. Vācietis, D. Štrodaha), „pret”  nav,  „atturas”   4 (A. Puide, 

R. Zeltīts, E. Jansons, N. Orleāns), Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 18.1 saskaņā ar pielikumu: 

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

 



18.2 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

  

 Atklāti balsojot ar  9  balsīm „par” (M. Bojārs, S. Sakoviča, A. Vintere, G. Ruskis, J. 

Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, G. Vācietis, D. Štrodaha), „pret”  nav,  „atturas”   5 (J. Lībietis, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 18.2 saskaņā ar pielikumu: 

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

 

19. 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

Ziņo komitejas vadītājs M. Bojārs. 

 

 Atklāti balsojot ar  14  balsīm „par” (M. Bojārs, J.Lībietis, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. Vintere, 

A. Puide, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, G. Vācietis, D. Štrodaha, N. Millere, E. Jansons, G. Ruskis, 

R.Zeltīts), „pret”  nav,   „atturas”   nav,   Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 19 saskaņā ar pielikumu: 

1. Mainīt nekustamajam īpašumam Gaileņu iela ______, kadastra Nr. ______, Tīrainē, 

Mārupes novadā, ______ha platībā,  zemes lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo māju apbūvi 

(kods 0601). 

2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par pieņemto 

lēmumu  informēt zemes īpašnieku. 

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

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

 

20. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu 

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

 Atklāti balsojot ar  14  balsīm „par” (M. Bojārs, J.Lībietis, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. Vintere, 

A. Puide, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, G. Vācietis, D. Štrodaha, N. Millere, E. Jansons, G. Ruskis, 

R.Zeltīts), „pret”  nav,   „atturas”   nav,   Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 20 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Pededzes iela ______, 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 

Pededzes iela ______, Mārupe, Mārupes novads. 

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

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

4. Zemesgabalam „Nr. 2” ar kadastra apzīmējumu ______, ______ha platībā,  atstāt spēkā 

esošo adresi Pededzes iela ______, Mārupe, Mārupes novads.  

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

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

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). 

 

21. 

Par grozījumiem zemes nomas līgumā 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

 Atklāti balsojot ar  10  balsīm „par” (M. Bojārs, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. Vintere, J. 

Lagzdkalns, I. Dūduma, G. Vācietis, D. Štrodaha, N. Millere, R.Zeltīts), (G. Ruskis, kā ieinteresētā 

persona, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 37. panta 11. punktu balsojumā par sagatavoto 

lēmumu nepiedalās),  „pret”  nav,   „atturas”   3 (E. Jansons, A. Puide, J. Lībietis),   Mārupes novada 

dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 21  saskaņā ar pielikumu: 

1. Izdarīt sekojošu grozījumu 2010. gada 17. maija patapinājuma (nomas) līgumā Nr.  

______: 

Izteikt 1.1.3 punktu šādā redakcijā: 

„1.1.3. Zemesgabals – zemesgabals, kas atrodas Mārupes novadā, Tīrainē, „Tīraines dārzi-

6” ar kadastra Nr. ______, ar platību 2,7174 ha.” 

2. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt ar biedrību  „Mārupes BMX 

klubs”, reģ. Nr. ______, vienošanos par grozījumiem spēkā esošajā nomas līgumā saskaņā ar lēmuma 

1. punktu. 

3. Visus izdevumus, kas saistīti ar patapinājuma (nomas) līgumu grozījumu 

reģistrēšanu Mārupes novada zemesgrāmatu nodalījumā Nr. ______, sedz biedrība „Mārupes BMX 

klubs”, reģ. Nr. ______.  

 

22. 

Par jaunas amata vietas izveidošanu Mārupes novada Pašvaldības īpašumu pārvaldē 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

 Atklāti balsojot ar  13  balsīm „par” (M. Bojārs, J.Lībietis, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. Vintere, 

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

nav,   „atturas”   1 (E. Jansons),   Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 22 saskaņā ar pielikumu: 

Ar 2018. gada 1. aprīli Mārupes novada Pašvaldības īpašumu pārvaldē izveidot vienu jaunu 

amata vietu sētnieks (klasifikatora kods 9613 01), 13.saime III  līmenis, 4. mēnešalgu grupa. 

 

23. 

Par jaunu amata vietu izveidošanu Mārupes novada Mārupes Sporta centrā 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

 Atklāti balsojot ar  14  balsīm „par” (M. Bojārs, J.Lībietis, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. Vintere, 

A. Puide, J. Lagzdkalns,  E. Jansons, I. Dūduma, G. Vācietis, D. Štrodaha, N. Millere, G. Ruskis, 

R.Zeltīts), „pret”  nav,   „atturas”   nav,    Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 23 saskaņā ar pielikumu: 

1. Ar 2018. gada 1. aprīli Mārupes Sporta centrā izveidot jaunas amata vietas: 

1.1 Divas amata vietas administrators (profesijas kods 5151 01), 23. saime II A līmenis,  

6. mēnešalgu grupa. 

1.2. Vienu amata vietu saimniecības pārzinis (profesijas kods 5151 11), 3. saime II B līmenis,  

8. mēnešalgu grupa. 

 

 



24. 

Par 2016. gada 30. novembra sēdes Nr. 15 lēmuma Nr. 35 

„Par projekta „Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Mārupes 

novadā” iesnieguma iesniegšana” precizēšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

 Atklāti balsojot ar  12  balsīm „par” (M. Bojārs, J.Lībietis, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. Vintere, 

A. Puide, I. Dūduma, G. Vācietis, D. Štrodaha, N. Millere, G. Ruskis, R.Zeltīts), (J. Lagzdkalns no 

sēdes telpas uz brīdi izgājis, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”  nav,   „atturas”   

1 (E. Jansons),   Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 24 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 742 332,94 EUR.  

 2017. gadā noslēgts Valsts kases aizņēmuma līgums  par 220 441,00 EUR.  

 Papildus ņemt aizņēmumu Valsts kasē par 521 891,94 EUR. 

3. Projekta īstenošanai no pašvaldības 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. 

 

25. 

Par metu konkursa „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība pirmskolas izglītības iestādes 

jaunbūvei Jaunmārupē” organizēšanu un žūrijas komisijas izveidošanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

 Atklāti balsojot ar  14  balsīm „par” (M. Bojārs, J.Lībietis, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. Vintere, 

A. Puide, J. Lagzdkalns,  E. Jansons, I. Dūduma, G. Vācietis, D. Štrodaha, N. Millere, G. Ruskis, 

R.Zeltīts), „pret”  nav,   „atturas”   nav,    Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 25 saskaņā ar pielikumu: 

1. Uzdot Mārupes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Līgai Kadiģei organizēt 

metu konkursu „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība pirmskolas izglītības iestādes jaunbūvei 

Jaunmārupē”. 

2. Izveidot žūrijas komisiju šādā sastāvā: 

Žūrijas komisijas priekšsēdētājs: Līga Kadiģe; 

Žūrijas komisijas locekļi:  Aida Skalberga; 

 Jānis Lībietis; 

 Uldis Puļķis; 

 Artis Dreimanis. 

  

Žūrijas komisijas sekretāre: Iveta Strūģe 

3. Atļaut žūrijas komisijai piesaistīt kvalificētu ekspertu iesniegto metu izvērtēšanai un 

izpilddirektora p.i. Kristapam Ločam par eksperta pakalpojumu slēgt uzņēmuma līgumu. 

4. Noteikt, ka kopējais metu konkursa „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība 

pirmskolas izglītības iestādes jaunbūvei Jaunmārupē” godalgu fonds ir 11 000,00 EUR (vienpadsmit 

tūkstoši euro), kas tiek sadalīts šādā kārtībā: 

4.1. pirmās vietas godalga – 5 000,00 EUR (pieci tūkstoši euro); 

4.2. otrās vietas godalga – 3 500,00 EUR  (trīs tūkstoši pieci simti euro); 

4.3. trešās vietas godalga – 2 500,00 EUR  (divi tūkstoši pieci simti euro). 



5. Pamatojoties uz metu konkursa „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība pirmskolas 

izglītības iestādes jaunbūvei Jaunmārupē” žūrijas komisijas atzinumu, Mārupes novada domes 

administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai izmaksāt godalgas pretendentiem, kuriem ar 

žūrijas komisijas lēmumu tiks piešķirta pirmā, otrā un trešā vieta, ar pārskaitījumu uz pretendentu 

norādītajiem kontiem. 

 

 

 

Domes sēde tiek pasludināta par slēgtu plkst. 18.00. 

 

 

Domes priekšsēdētājs        /paraksts/              Mārtiņš Bojārs 

  

Novada pašvaldības administrācijas  

kancelejas pārzine    /paraksts/      Ilona Eglīte 

 

 

Domes sēdes protokols parakstīts 2018. gada 29. martā. 

 

 

 

 

 

 


