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SĒDES PROTOKOLS 

Mārupē 

2018. gada  23. maijā  Nr.  9 

 

Domes sēde  

sasaukta plkst. 15.00 

 

Domes  sēdi vada -  

Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs  

 

Domes  sēdē piedalās deputāti: Guntis Ruskis, Jānis Lībietis, Nadīna Millere, Dace Štrodaha, Sigita 

Sakoviča, Raivis  Zeltīts, Jānis Lagzdkalns, Gatis Vācietis, Ira Dūduma, Pēteris Pikše, Līga Kadiģe, 

Normunds Orleāns, Andris Puide, Edgars Jansons. 

 

Domes  sēdē nepiedalās deputāti:  
Anita Vintere  - atvaļinājumā, 

Andrejs Kirillovs – slimības lapa. 

 

Domes  sēdē piedalās: 

Juridiskās nodaļas vadītāja Gaļina Sušiņina, 

Sabiedrisko attiecību speciāliste Uva  Bērziņa, 

Attīstības nodaļas teritorijas plānotāja Dace Žīgure, 

Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Laima Levanoviča, 

Attīstības nodaļas vadītāja Ilze Krēmere. 

 

Domes  sēdi protokolē:   

Administrācijas kancelejas pārzine Ilona Eglīte. 

 

Darba kārtība: 

Attīstības  un vides jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

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

2. Par zemes lietošanas mērķi. 

3. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses un nosaukuma piešķiršanu, un 

lietošanas mērķa noteikšanu. 

4. Par zemes vienību apvienošanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu. 

5. Par Mārupes pagasta padomes 2007. gada 28. marta saistošo noteikumu Nr. 12 „Mārupes 

pagasta saimniecības „Pogas” detālplānojums” atcelšanu. 

6. Par nekustamā  īpašuma Zeltiņu iela 43, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra  

Nr. _______),  detālplānojuma apstiprināšanu. 

7. Par Lokālplānojuma sportam un aktīvai atpūtai paredzētās teritorijas attīstībai 

Mārupes novada Tīraines ciema daļā apstiprināšanu un saistošo noteikumu „Lokālplānojuma 

sportam un aktīvai atpūtai paredzētās teritorijas attīstībai Mārupes novada Tīraines ciema daļā 

grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” izdošanu. 

8. Par nekustamā  īpašuma „Saulesciems”, Mārupes novads (kadastra Nr. ______) 

detālplānojuma pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešana. 

9. Par nekustamā īpašuma „Sūnas-A”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. ______), 

detālplānojuma izstrādes uzsākšanu. 
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10. Par Olaines sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma 

apstiprināšanu. 

 

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

11. Par finansiālo atbalstu sportistiem (5 gab.). 

12. Par līdzfinansējuma piešķiršanu E.P. radošā projekta „Krāsu festivāls Tīrainē 2018” 

īstenošanai. 

13. Par līdzfinansējuma piešķiršanu Ie. M. radošā projekta „Krāsu festivāls Tīrainē 2018” 

īstenošanai. 

14. Par jaunu amata vietu izveidošanu Mārupes novada jauniešu vasaras nodarbinātības  

2018. gadā ietvaros. 

15. Par Gaļinas Sušiņinas atkārtotu ievēlēšanu par Mārupes novada Bāriņtiesas locekli. 

16. Par motokrosa sacensību organizēšanu Mārupes novada administratīvajā teritorijā  

2018. gadā dažādu vecumu grupām. 

17. Par Rīgas plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017. - 2020. gadam 2. redakcijas 

Stratēģiskās daļas saskaņošanu. 

 

Finanšu  komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

18. Par Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai 

centralizētajai kanalizācijas sistēmai. 

 

Domes priekšsēdētāja iesniegtie lēmumprojekti: 

19. Par iepirkuma „Mārupes novada domes administrācijas un domes pakļautības iestāžu 

darbinieku personu risku apdrošināšana” organizēšanu un iepirkuma komisijas apstiprināšanu. 

20. Par Jaunmārupes sabiedriskā centra fizioterapijas zāles nomas maksas cenrāža 

apstiprināšanu.   

21. Par finansējuma piešķiršanu biedrībai „Mārupes BMX klubs” deleģēšanas līguma izpildei.  

22. Par līdzfinansējumu R.F.  sportiska publiska pasākuma – atklāto basketbola treniņu, 

īstenošanai Mārupes novadā. 

23. Par 2017. gada 20. decembra Mārupes novada domes lēmuma Nr. 24 (sēdes protokols Nr. 10) 

precizēšanu. 

24. Par nekustamā īpašuma Paleju ielā 9, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr. ______, daļas, 

______ ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā.  

25. Par nekustamā īpašuma Paleju ielā 30, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr. ______, 

daļas, ______ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā. 

26. Par nekustamā īpašuma Paleju ielā 34, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr. ______, divu 

zemes vienību ______ha un ______ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā. 

27. Par zemesgabala iegūšanu īpašumā. 

28. Par finansiāla atbalsta sniegšanu (2 gab.). 

29. Par līdzfinansējuma piešķiršanu Latvijas valsts budžeta finansētās mērķprogrammas 

„Ģimeņu atbalsta projektu konkurss pašvaldībām sadarbība ar NVO” projekta īstenošanai. 

30. Par aizņēmuma ņemšanu Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta „Mārupes vidusskolas 

mācību vides uzlabošana” līdzfinansējuma nodrošināšanai. 

 

 Sēdes vadītājs   M. Bojārs lūdz deputātu balsojumu par domes priekšsēdētāja iesniegtajiem 

lēmumprojektiem. 

 

Atklāti balsojot ar    14  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, I.Dūduma, P.Pikše, S. 

Sakoviča, D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, A.Puide, J.Lībietis, N.Orleāns, J. 

Lagzdkalns),  (E.Jansons domes sēdi kavē, balsojumā nepiedalās), (A.Kirillovs, A.Vintere attaisnojošu 

iemeslu dēļ  domes sēdē nepiedalās), „pret”   nav,  „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

  

 Iekļaut domes sēdē priekšsēdētāja iesniegtos lēmumprojektus. 

 

 Sēdes vadītājs   M. Bojārs lūdz deputātu balsojumu par sēdes darba kārtību kopumā. 
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Atklāti balsojot ar    14  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, I.Dūduma, P.Pikše, S. 

Sakoviča, D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, A.Puide, J.Lībietis, N.Orleāns, J. 

Lagzdkalns),  (E.Jansons domes sēdi kavē, balsojumā par darba kārtību nepiedalās), (A.Kirillovs, 

A.Vintere attaisnojošu iemeslu dēļ  domes sēdē nepiedalās), „pret”   nav,  „atturas”  nav,  Mārupes 

novada dome  nolemj: 

  

 1. Apstiprināt domes sēdes  darba kārtību. 

 2. Vienojas atklāt domes sēdi. 

 

Attīstības  un vides jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

 

1.1 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar    14  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, I.Dūduma, P.Pikše, S. 

Sakoviča, D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, A.Puide, J.Lībietis, N.Orleāns, J. 

Lagzdkalns),  (E.Jansons domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto lēmumprojektu nepiedalās), 

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

  

Pieņemt lēmumu Nr. 1.1 saskaņā ar pielikumu: 

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

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

māju apbūves zemi (kods 0600). 

2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par pieņemto 

lēmumu  informēt zemes īpašnieku. 

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

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

 

1.2 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar    14  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, I.Dūduma, P.Pikše, S. 

Sakoviča, D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, A.Puide, J.Lībietis, N.Orleāns, J. 

Lagzdkalns),  (E.Jansons domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto lēmumprojektu nepiedalās), 

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

  

Pieņemt lēmumu Nr. 1.2 saskaņā ar pielikumu: 

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

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

māju apbūvi (kods 0600). 

2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par pieņemto 

lēmumu  informēt zemes īpašnieku. 

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

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

 

2. 

Par zemes lietošanas mērķi 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar    14  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, I.Dūduma, P.Pikše, S. 

Sakoviča, D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, A.Puide, J.Lībietis, N.Orleāns, J. 

Lagzdkalns),  (E.Jansons domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto lēmumprojektu nepiedalās), 

„pret”   nav,  „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 
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Pieņemt lēmumu Nr. 2 saskaņā ar pielikumu: 

1. Mainīt nekustamajam īpašumam „Tīraines dārzi ______”, Tīrainē,  Mārupes novadā, 

ar kadastra Nr. ______, zemes lietošanas mērķi uz: 

1.1. sportam un atpūtai aprīkotas dabas teritorijas (kods 0503) – ______ha platībā; 

1.2. pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūvi (kods 0908) – ______ha platībā. 

2. Noteikt zemes vienības daļai ar kadastra apzīmējumu ______, ______ha platībā, 

zemes lietošanas mērķi - pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve (kods 0908). 

3. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par pieņemto 

lēmumu  informēt zemes īpašnieku. 

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

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

 

3. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses un nosaukuma piešķiršanu, 

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar    14  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, I.Dūduma, P.Pikše, S. 

Sakoviča, D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, A.Puide, J.Lībietis, N.Orleāns, J. 

Lagzdkalns),  (E.Jansons domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto lēmumprojektu nepiedalās), 

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

  

Pieņemt lēmumu Nr. 3 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Dzelzceļa iela ______, 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 Dzelzceļa iela ______, Mārupe, Mārupes novads. 

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

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

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

Dzelzceļa iela ______, 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 Dzelzceļa 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). 

 

4. 

Par zemes vienību apvienošanu, adreses piešķiršanu 

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar    14  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, I.Dūduma, P.Pikše, S. 

Sakoviča, D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, A.Puide, J.Lībietis, N.Orleāns, J. 

Lagzdkalns),  (E.Jansons domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto lēmumprojektu nepiedalās), 

„pret”   nav,  „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 
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Pieņemt lēmumu Nr. 4 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apvienot zemes vienības ar kadastra apzīmējumu ______  un ______ vienā zemes gabalā, 

______ha kopplatībā, un atstāt spēkā esošo adresi Kokles iela ______, Mārupe, Mārupes novads. 

2. Noteikt zemes lietošanas mērķi ______ha platībā – individuālo dzīvojamo māju apbūve 

(kods 0601). 

3. Likvidēt valsts Adrešu reģistrā adresi Kokles iela ______, Mārupe, Mārupes novads 

(klasifikatora kods 106620003)  

4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

5. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam piecu darba dienu laikā pēc lēmuma parakstīšana. 

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

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

 

5. 

Par Mārupes pagasta padomes 2007. gada 28. marta saistošo noteikumu Nr. 12  

„Mārupes pagasta saimniecības „Pogas” detālplānojums” atcelšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar    14  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, I.Dūduma, P.Pikše, S. 

Sakoviča, D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, A.Puide, J.Lībietis, N.Orleāns, J. 

Lagzdkalns),  (E.Jansons domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto lēmumprojektu nepiedalās), 

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

  

Pieņemt lēmumu Nr. 5 saskaņā ar pielikumu: 

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 6/2018  „Par Mārupes pagasta padomes 2007. gada  

28. marta saistošo noteikumu Nr. 12 „Mārupes pagasta saimniecības „Pogas” detālplānojums” 

atcelšanu”. 

 

6. 

Par nekustamā  īpašuma Zeltiņu iela 43, Mārupē, Mārupes novadā 

(kadastra Nr______), detālplānojuma apstiprināšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar    14  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, I.Dūduma, P.Pikše, S. 

Sakoviča, D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, A.Puide, J.Lībietis, N.Orleāns, J. 

Lagzdkalns),  (E.Jansons domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto lēmumprojektu nepiedalās), 

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

   

Pieņemt lēmumu Nr. 6 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Zeltiņu iela 43, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra 

Nr. 8______), detālplānojumu. 

2. Noteikt, ka detālplānojums īstenojams saskaņā ar administratīvo līgumu (lēmuma 

1.pielikums), ietverot sekojošus būtiskākos nosacījumus: 

2.1. Detālplānojumu atļauts realizēt pa daļām, atbilstoši detālplānojuma realizācijas 

kārtībai un līguma nosacījumiem 2 (divās) kārtās:  

2.1.1. I. kārta –galveno inženierkomunikāciju (elektroapgāde, kanalizācija, ūdensapgāde) 

izbūvi un ielu izbūve vismaz šķembu līmenī, būvprojektā paredzot arī lietus ūdens drenāžu līdz Zeltiņu 

ielai un Zeltiņu ielas sarkanajās līnijās, to novadīšanai grāvī otrpus Zeltiņu ielai; 

2.1.2. II. kārtā - ceļa cietais segums un labiekārtojuma elementi (apgaismojums, ietves,) pēc 

tam, kad ir veikta inženierkomunikāciju un zemes vienību apbūve; 

2.2. Detālplānojuma īstenotājs nodrošina projektēto ceļu un inženierkomunikāciju 

(izņemot gāzes apgādes un elektronisko sakaru inženierkomunikācijas) izbūvi atbilstoši 

detālplānojuma risinājumam, nodrošinot to pieslēgumu centralizētajām sistēmām,  

2.3. Zemes vienību sadali un ēku būvniecību jaunajās apbūves teritorijās atļauts uzsākt pēc 

ceļa izbūves un nodošanas ekspluatācijā vismaz šķembu līmenī un galveno inženierkomunikāciju 

izbūves un nodošanas ekspluatācijā. 

https://www.kadastrs.lv/varis/106620003?type=house
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2.4. Zeltiņu ielas daļa – projektētā zemes vienība Nr. 13, izdalāma atsevišķā zemes vienībā, 

un atsavināma par labu Mārupes novada domei ne vēlāk kā tiek uzsākta zemes vienību sadale vai 

pašvaldības ielas Zeltiņu iela pārbūve; 

2.5. Līdz pašvaldības lēmumam par projektētās ielas pārņemšanu, Detālplānojuma 

īstenotājam vai tā saistību pārņēmējiem, jānodrošina tās publiska pieejamība un koplietošanas funkcija, 

kā arī caurbraukšanas funkcija, slēdzot personālservitūtu par labu pašvaldībai. Pēc ielas pilnīgas 

izbūves, iela nododama pašvaldībai. 

2.6. Detālplānojuma īstenotājam, nododot īpašuma tiesības uz zemes vienībām, kam 

paredzēta piekļuve pa projektēto ielu, ir pienākums tās nodrošināt ar piekļuvi; 

2.7. Detālplānojuma īstenošanas rezultātā izbūvētās inženierkomunikācijas un ceļus 

Detālplānojuma īstenotājs apsaimnieko un uztur par saviem finanšu līdzekļiem līdz viņu īpašuma 

tiesību izbeigšanas brīdim.  

3. Detālplānojums īstenojams sekojošā secībā: 

3.1. Pašvaldība un detālplānojuma īstenotāji slēdz administratīvo līgumu par 

detālplānojuma īstenošanas kārtību un realizācijas termiņiem; 

3.2. Detālplānojuma īstenošana uzsākama pēc paziņojuma par detālplānojuma 

apstiprināšanu ar Mārupes novada domes lēmumu publikācijas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, saskaņā 

ar administratīvā līguma nosacījumiem. 

4. Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums par 

detālplānojuma apstiprināšanu publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”. 

5. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt ar nekustamā īpašuma Zeltiņu 

iela 43, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. ______),  īpašnieku SIA „______”, reģ. Nr. ______, 

Administratīvo līgumu par detālplānojuma īstenošanu saskaņā ar 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). 

 

7. 

Par Lokālplānojuma sportam un aktīvai atpūtai paredzētās teritorijas attīstībai Mārupes 

novada Tīraines ciema daļā apstiprināšanu un saistošo noteikumu „Lokālplānojuma sportam 

un aktīvai atpūtai paredzētās teritorijas attīstībai Mārupes novada Tīraines ciema daļā 

grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” izdošanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar    14  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, I.Dūduma, P.Pikše, S. 

Sakoviča, D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, A.Puide, J.Lībietis, N.Orleāns, J. 

Lagzdkalns),  (E.Jansons domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto lēmumprojektu nepiedalās), 

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

   

Pieņemt lēmumu Nr. 1.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt Lokālplānojumu sportam un aktīvai atpūtai paredzētās teritorijas attīstībai 

Mārupes novada Tīraines ciema daļā. 

2. Pieņemt saistošos noteikumus  Nr. 7/2018  „Lokālplānojuma sportam un aktīvai 

atpūtai paredzētās teritorijas attīstībai Mārupes novada Tīraines ciema daļā grafiskā daļa un teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – Saistošie noteikumi) saskaņā ar pielikumu,  

3. Noteikt, ka ar šā lēmuma 2. punktā minēto saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku 

zaudē Mārupes pagasta padomes 2008. gada 27. augusta saistošie noteikumi Nr. 38 „Mārupes pagasta 

saimniecības „Laukkalniņi” detālplānojums” (protokols Nr. 14, punkts Nr. 7.4). 

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc attiecīga paziņojuma 

publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”. 

5. Saistošie noteikumi ir īstenojami Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

noteiktā dienā. 



7 
 

6. Noteikt, ka lokālplānojuma risinājumi ir ietverami Mārupes novada teritorijas 

plānojumā 2014. - 2026. gadam, tā grozījumu izstrādes ietvaros, saglabājot apbūves noteikumos 

noteikto teritorijas atļautās izmantošanas detalizāciju.  

7. Paziņojumu par lēmuma pieņemšanu ievietot Teritorijas attīstības plānošanas 

informācijas sistēmā, pašvaldības tīmekļa vietnē www.marupe.lv un Mārupes novada domes 

informatīvajā izdevumā „Mārupes Vēstis”. 

8. Paziņojumu par Saistošo noteikumu pieņemšanu 2 (divu) nedēļu laikā pēc Saistošo 

noteikumu apstiprināšanas publicēt oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”,  Mārupes novada domes 

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

9. Lēmumu par Saistošo noteikumu apstiprināšanu un saistītos dokumentus ievietot 

pašvaldības tīmekļa vietnē un nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Rīgas 

plānošanas reģionam. 

 

8. 

Par nekustamā  īpašuma „Saulesciems”, Mārupes novads (kadastra  

Nr. ______),detālplānojuma pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar    14  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, I.Dūduma, P.Pikše, S. 

Sakoviča, D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, A.Puide, J.Lībietis, N.Orleāns, J. 

Lagzdkalns),  (E.Jansons domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto lēmumprojektu nepiedalās), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 8 saskaņā ar pielikumu: 

1.Nodot iesniegto nekustamā īpašuma „Saulesciems”, Mārupes novads (kadastra  

Nr. ______), detālplānojuma 2. redakciju publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. 

2.Noteikt publiskās apspriešanas termiņu četras nedēļas. 

3.Ņemot vērā valsts vietējā autoceļa V22 Bašēni-Mežgaļi posma 0,0 -1,6 km īpašuma tiesību 

maiņu, pieprasīt atzinumu par pievienojumu pašvaldības ceļam no Mārupes novada pašvaldības 

iestādes „Mārupes novada pašvaldības īpašumu pārvalde”.  

 

9. 

Par nekustamā īpašuma „Sūnas-A”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. ______), 

detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar    14  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, I.Dūduma, P.Pikše, S. 

Sakoviča, D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, A.Puide, J.Lībietis, N.Orleāns, J. 

Lagzdkalns),  (E.Jansons domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto lēmumprojektu nepiedalās), 

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

  

Pieņemt lēmumu Nr. 9 saskaņā ar pielikumu: 

1. Uzsākt nekustamā īpašuma „Sūnas-A”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. ______), 

detālplānojuma izstrādi.  

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

robežas atbilstoši nekustamā īpašuma „Sūnas-A”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. ______), 

aptuveni ______ha platībā. 

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

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

finansēšanu ar nekustamā īpašuma „Sūnas-A”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. ______), 

īpašnieku A.B., personas kods ______, saskaņā ar pielikumu. 

5. Uzdot Mārupes novada pašvaldības Attīstības nodaļas teritorijas plānotājai pieņemto 

lēmumu nosūtīt detālplānojuma teritorijas īpašniekam, ievietot Mārupes novada mājas lapā  

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

 

http://www.marupe.lv/
http://www.marupe.lv/
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10. 

Par Olaines sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma apstiprināšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar    14  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, I.Dūduma, P.Pikše, S. 

Sakoviča, D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, A.Puide, J.Lībietis, N.Orleāns, J. 

Lagzdkalns),  (E.Jansons domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto lēmumprojektu nepiedalās), 

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

  

Pieņemt lēmumu Nr. 10 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt Olaines sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumu, kas 

saskaņots ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 2018. gada 16. aprīļa vēstuli Nr. ______. 

2. Par minēto lēmumu informēt Babītes un Olaines novada pašvaldību. 

 

Plkst. 15.15 ierodas deputāts E. Jansons, 

turpmākajā balsojumā piedalās 

 

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

 

11.1 

Par finansiālo atbalstu sportistei I.T. 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe.  

 

Atklāti balsojot ar    15  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, I.Dūduma, P.Pikše, S. 

Sakoviča, D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, A.Puide, J.Lībietis, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, 

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

  

Pieņemt lēmumu Nr. 11.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt I.T., personas kods ______, finansiālu atbalstu 400,00 euro (četri simti euro) apmērā, 

lai segtu sportistes ceļa izdevumus uz airēšanas sacensību „Euro Masters Regatta”, norises vietu 

Minhenē, Vācijā, kas norisināsies no 2018. gada 26. jūlija līdz 29. jūlijam. 

2. Izdevumus segt no sportam paredzētā budžeta. 

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

personas kods ______, un biedrību „Latvijas airēšanas federācija”, reģistrācijas Nr. ______.  

4. Pēc administratīvā līguma noslēgšanas un rēķina saņemšanas finansiālo atbalstu pārskaitīt 

biedrībai „Latvijas airēšanas federācija”, reģistrācijas Nr. ______. 

5. I.T., personas kods ______, un biedrībai „Latvijas airēšanas federācija”, 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, I.T., personas kods ______, un biedrībai 

„Latvijas airēšanas federācija”, reģistrācijas 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). 

 

11.2 

Par finansiālo atbalstu sportistei B.F. 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe.  

 

Atklāti balsojot ar    15  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, I.Dūduma, P.Pikše, S. 

Sakoviča, D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, A.Puide, J.Lībietis, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, 

E.Jansons), „pret”   nav,  „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 
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Pieņemt lēmumu Nr. 11.2 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt B.F., personas kods ______, finansiālu atbalstu 420,00 euro (četri simti divdesmit 

euro) apmērā, lai segtu sportistes ceļa izdevumus uz airēšanas sacensību „World Masters Games” 

norises vietu Vācijā, Minhenē, kas norisināsies no 2018. gada 26. jūlija līdz 29. jūlijam. 

2. Izdevumus segt no sportam paredzētā budžeta. 

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

B.F.,  personas kods ______, un biedrību „Latvijas airēšanas federācija”, reģistrācijas Nr.______.  

4. Pēc administratīvā līguma noslēgšanas un rēķina saņemšanas finansiālo atbalstu pārskaitīt 

biedrībai „Latvijas airēšanas federācija”, reģistrācijas Nr. ______. 

5. B.F., personas kods ______, un biedrībai „Latvijas airēšanas federācija”, 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, B.F., personas kods ______, un 

biedrībai „Latvijas airēšanas federācija”, reģistrācijas 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). 

 

11.3 

Par finansiālu atbalstu sportistam J.B. 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe.  

 

Atklāti balsojot ar    15  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, I.Dūduma, P.Pikše, S. 

Sakoviča, D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, A.Puide, J.Lībietis, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, 

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

  

Pieņemt lēmumu Nr. 11.3 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt J.B., personas kods ______, finansiālu atbalstu  200,00 euro (divi simti euro) apmērā, 

lai segtu izdevumus, kas saistīti ar dalību sacensībās „Viļņas kauss 2018” norises vietu Lietuvā, Viļņā, 

no 2018. gada 19. oktobra līdz 21. oktobrim, t.i., sacensību dalības maksas, ceļa izdevumus 100% 

apmērā un dzīvošanas izdevumu 50% apmērā segšanai. 

2. Izdevumus segt no sportam paredzētā budžeta. 

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

personas kods ______, un biedrību „Latvijas Bridža federācija”, reģistrācijas Nr. ______. 

4. Finansējumu pārskaitīt biedrībai „Latvijas Bridža federācija”, reģistrācijas Nr. ______, pēc 

administratīvā līguma parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas. 

5. J.B., personas kods ______, un biedrībai „Latvijas Bridža federācija”, 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 J.B., personas kods ______, un biedrībai 

„Latvijas Bridža federācija”, reģistrācijas 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). 

11.4 

Par finansiālu atbalstu sportistam Ģ.F. 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe.  
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Atklāti balsojot ar    15  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, I.Dūduma, P.Pikše, S. 

Sakoviča, D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, A.Puide, J.Lībietis, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, 

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

  

Pieņemt lēmumu Nr. 11.4 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt Ģ. F., personas kods ______, finansiālo atbalstu 367,23 euro (trīs simti sešdesmit 

septiņi euro un 23 centi) apmērā, lai segtu izdevumus uz treniņnometni, kas norisināsies Kiprā no  

2018. gada 24. aprīļa līdz 1. maijam. 

2. Izdevumus segt no sportam paredzētā budžeta. 

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

personas kods ______, un biedrību „Latvijas Peldēšanas federācija”, reģ. Nr. ______. 

4. Pēc administratīvā līguma parakstīšanas finansējumu pārskaitīt biedrībai „Latvijas Peldēšanas 

federācija”, reģ. Nr. ______, uz tās rēķinā norādīto kontu. 

5. Ģ.F., personas kods ______, un biedrībai „Latvijas Peldēšanas federācija”, 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, Ģ.F., personas kods ______, un biedrībai 

„Latvijas Peldēšanas 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). 

 

11.5 

Par finansiālu atbalstu sportistei S.M.L. 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe.  

 

Atklāti balsojot ar    15  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, I.Dūduma, P.Pikše, S. 

Sakoviča, D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, A.Puide, J.Lībietis, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, 

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

  

Pieņemt lēmumu Nr. 11.5 saskaņā ar pielikumu: 

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

divdesmit euro) apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar ceļa izdevumu segšanu uz  treniņnometnēm 

Limasolā, Kiprā, no 2018. gada 24. aprīļa līdz 9. maijam, Balvos, Latvijā, no 2018. gada 11. augusta 

līdz 20. augustam un Losandželosā, ASV, no 2018. gada 6. jūnija līdz 16. jūnijam, kā arī dzīvošanas 

izdevumu segšanu treniņnometnēs Balvos un Limasolā, paredzot, ka tie no pašvaldības atbalsta tiek 

segti ne vairāk kā 50% apmērā no tāmē uzrādītajiem izdevumiem, t.i., līdz 490,00 euro (četri simti 

deviņdesmit euro) apmērā. 

2. Izdevumus segt no sportam paredzētā budžeta. 

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

S.M.L. likumisko pārstāvi K.L., personas kods ______, un biedrību „Rīgas Ķīpsalas peldēšanas klubs”, 

reģ.Nr. ______. 

4. Finansējumu pārskaitīt biedrībai „Rīgas Ķīpsalas peldēšanas klubs”, reģ. Nr. ______, pēc 

administratīvā līguma parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas. 

5. S.M.L. likumiskai pārstāvei K.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 

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, S.M.L. likumiskai pārstāvei K.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). 
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12. 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu E.P. 

radošā projekta „Krāsu festivāls Tīrainē 2018” īstenošanai 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe.  

 

Atklāti balsojot ar    15  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, I.Dūduma, P.Pikše, S. 

Sakoviča, D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, A.Puide, J.Lībietis, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, 

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

  

Pieņemt lēmumu Nr. 12 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt E.P., personas kods ______, finansiālo atbalstu 700,00 euro (septiņi simti 

euro) apmērā projekta „Krāsu festivāls Tīrainē 2018” īstenošanai 2018. gada 25. jūnijā Tīraines 

publiskajā skvērā, kura ietvaros notiks skicēšanas meistarklases „Modes dizains” un glezniecība dabā 

„Urbānā vide”, un interaktīvās izstādes izveidošanai publiskajā vidē, kurā varēs aplūkot bērnu darbus 

no 2018. gada 26. jūnija līdz 1. septembrim, saskaņā ar izdevumu aprēķinu tāmi. 

2. Izdevumus segt no Kultūras nama budžeta pakalpojumu izmaksām.  

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

personas kods ______, par finansējuma piešķiršanu. 

4. Finansējumu pārskaitīt E.P., personas kods ______, pēc administratīvā līguma 

parakstīšanas, uz pieteikumā norādīto kontu a/s „Citadele banka”, ______, likumā noteiktajā kārtībā 

un apmērā ieturot Iedzīvotāju ienākuma nodokli. 

5. E.P., personas kods ______, 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.  

6. Ja piešķirtais finansējums tiek izlietots neatbilstoši tā piešķiršanas mērķim (lēmuma  

1. punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, E.P., personas kods ______, atmaksāt Mārupes 

novada domei piešķirto finansējumu neizlietotajā vai piešķiršanas mērķim neatbilstoši izlietotajā daļā 

administratīvajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.  

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

Administratīvajā rajona tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

13. 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu Ie.M. radošā projekta 

„Krāsu festivāls Tīrainē 2018” īstenošanai 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe.  

 

Atklāti balsojot ar    15  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, I.Dūduma, P.Pikše, S. 

Sakoviča, D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, A.Puide, J.Lībietis, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, 

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

  

Pieņemt lēmumu Nr. 13 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt Ie.M., personas kods ______, finansiālo atbalstu 700,00 euro (septiņi simti 

euro) apmērā projekta „Krāsu festivāls Tīrainē 2018” īstenošanai 2018. gada 19. jūlijā Tīraines 

publiskajā skvērā, kura ietvaros notiks skicēšanas meistarklases „Botānika” un glezniecība dabā 

„Cilvēki un daba”, un interaktīvās izstādes izveidošanai publiskajā vidē, kurā varēs aplūkot bērnu 

darbus no 2018. gada 1. augusta līdz 1. septembrim, saskaņā ar izdevumu aprēķinu tāmi. 

2. Izdevumus segt no Kultūras nama budžeta pakalpojumu izmaksām.  

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

personas kods ______, par finansējuma piešķiršanu. 

4. Finansējumu pārskaitīt Ievai Markēvičai, personas kods ______, pēc administratīvā 

līguma parakstīšanas, uz pieteikumā norādīto kontu a/s „SEB banka”, ______, likumā noteiktajā 

kārtībā un apmērā ieturot Iedzīvotāju ienākuma nodokli. 

5. Ie.M., personas kods ______, 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.  
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6. Ja piešķirtais finansējums tiek izlietots neatbilstoši tā piešķiršanas mērķim (lēmuma 

1.punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, Ie.M., personas kods ______, atmaksāt 

Mārupes novada domei piešķirto finansējumu neizlietotajā vai piešķiršanas mērķim neatbilstoši 

izlietotajā daļā administratīvajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.  

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

Administratīvajā rajona tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

14. 

Par jaunu amata vietu izveidošanu Mārupes novada jauniešu 

vasaras nodarbinātības 2018. gadā ietvaros 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe.  

 

Atklāti balsojot ar    15  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, I.Dūduma, P.Pikše, S. 

Sakoviča, D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, A.Puide, J.Lībietis, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, 

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

  

Pieņemt lēmumu Nr. 14 saskaņā ar pielikumu: 

1. Jaunmārupes pamatskolā: 

1.1. No 2018. gada 4. jūnija līdz 29. jūnijam izveidot 3 (trīs) amata vietas: 

nosaukums:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

klasifikatora kods: 9329 09 

darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundu tarifa likme: 2.95 

1.2. No 2018. gada 2. jūlija līdz 30. jūlijam izveidot 2 (divas) amata vietas: 

nosaukums:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

klasifikatora kods: 9329 09 

darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundu tarifa likme: 2.95 

1.3. No 2018. gada 1. augusta līdz 28. augustam izveidot 2 (divas) amata vietas: 

nosaukums:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

klasifikatora kods: 9329 09 

darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundu tarifa likme: 2.95 

1.4. No 2018. gada 1. augusta līdz 28. augustam izveidot 4 (četras) amata vietas: 

nosaukums:pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja palīgs 

klasifikatora kods: 5312 01 

darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundu tarifa likme: 2.95 

 

2. Mārupes pamatskolā 
2.1. No 2018. gada 4. jūnija līdz 29. jūnijam izveidot 2 (divas) amata vietas: 

nosaukums:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

klasifikatora kods: 9329 09 

darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundu tarifa likme: 2.95 

2.2. No 2018. gada 2. jūlija līdz 30. jūlijam izveidot 1 (vienu) amata vietu: 

nosaukums:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

klasifikatora kods: 9329 09 

darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundu tarifa likme: 2.95 

2.3. No 2018. gada 1. augusta līdz 28. augustam izveidot 1 (vienu) amata vietu: 

nosaukums:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

klasifikatora kods: 9329 09 

darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundu tarifa likme: 2.95 

2.4. No 2018. gada 4. jūnija līdz 29. jūnijam izveidot 2 (divas) amata vietas: 

nosaukums:pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja palīgs 
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klasifikatora kods: 5312 01 

darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 25 stundas 

stundu tarifa likme: 2.95 

2.5. No 2018. gada 2. jūlija līdz 30. jūlijam izveidot 2 (divas) amata vietas: 

nosaukums:pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja palīgs 

klasifikatora kods: 5312 01 

darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundu tarifa likme: 2.95 

2.6. No 2018. gada 1. augusta līdz 28. augustam izveidot 2 (divas) amata vietas: 

nosaukums:pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja palīgs 

klasifikatora kods: 5312 01 

darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundu tarifa likme: 2.95 

 

3. Mārupes vidusskolā 
3.1. No 2018. gada 4. jūnija līdz 29. jūnijam izveidot 4 (četras) amata vietas: 

nosaukums:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

klasifikatora kods: 9329 09 

darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundu tarifa likme: 2.95 

3.2. No 2018. gada 2. jūlija līdz 30. jūlijam izveidot 4 (četras) amata vietas: 

nosaukums:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

klasifikatora kods: 9329 09 

darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundu tarifa likme: 2.95 

3.3. No 2018. gada 1. augusta līdz 28. augustam izveidot 4 (četras)  amata vietas: 

nosaukums:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

klasifikatora kods: 9329 09 

darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundu tarifa likme: 2.95 

 

4. Mārupes novada Skultes sākumskolā: 
4.1. No 2018. gada 4. jūnija līdz 29. jūnijam izveidot 1 (vienu) amata vietu: 

nosaukums:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

klasifikatora kods: 9329 09 

darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundu tarifa likme: 2.95 

4.2. No 2018. gada 2. jūlija līdz 30. jūlijam izveidot 1 (vienu) amata vietu: 

nosaukums:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

klasifikatora kods: 9329 09 

darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundu tarifa likme: 2.95 

4.3. No 2018. gada 1. augusta līdz 28. augustam izveidot 1 (vienu) amata vietu: 

nosaukums:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

klasifikatora kods: 9329 09 

darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundu tarifa likme: 2.95 

4.4. No 2018. gada 4. jūnija līdz 29. jūnijam izveidot 2 (divas) amata vietas: 

nosaukums:pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja palīgs 

klasifikatora kods: 5312 01 

darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 25 stundas 

stundu tarifa likme: 2.95 

4.5. No 2018. gada 2. jūlija līdz 30. jūlijam izveidot 2 (divas) amata vietas: 

nosaukums:pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja palīgs 

klasifikatora kods: 5312 01 

darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundu tarifa likme: 2.95 
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4.6. No 2018. gada 1. augusta līdz 28. augustam izveidot 2 (divas) amata vietas: 

nosaukums:pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja palīgs 

klasifikatora kods: 5312 01 

darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundu tarifa likme: 2.95 

 

5. Pirmsskolas izglītības iestādē „Lienīte” 

5.1. No 2018. gada 4. jūnija līdz 29.jūnijam izveidot 3 (trīs) amata vietas: 

nosaukums:pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja palīgs 

klasifikatora kods: 5312 01 

darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 25 stundas 

stundu tarifa likme: 2.95 

5.2. No 2018. gada 2. jūlija līdz 30. jūlijam izveidot 5 (piecas) amata vietas: 

nosaukums:pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja palīgs 

klasifikatora kods: 5312 01 

darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundu tarifa likme: 2.95 

5.3. No 2018. gada 1. augusta līdz 28. augustam izveidot 5 (piecas) amata vietas: 

nosaukums:pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja palīgs 

klasifikatora kods: 5312 01 

darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundu tarifa likme: 2.95 

5.4. No 2018.gada 4.jūnija līdz 29.jūnijam izveidot 1 (vienu) amata vietu: 

nosaukums:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

klasifikatora kods: 9329 09 

darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundu tarifa likme: 2.95 

5.5. No 2018. gada 2. jūlija līdz 30. jūlijam izveidot 1 (vienu) amata vietu: 

nosaukums:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

klasifikatora kods: 9329 09 

darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundu tarifa likme: 2.95 

5.6. No 2018. gada 1. augusta līdz 28. augustam izveidot 1 (vienu) amata vietu: 

nosaukums:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

klasifikatora kods: 9329 09 

darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundu tarifa likme: 2.95 

 

6. Pirmsskolas izglītības iestādē „Zeltrīti”  

6.1. No 2018. gada 4. jūnija līdz 29. jūnijam izveidot 5 (piecas) amata vietas: 

nosaukums:pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja palīgs 

klasifikatora kods: 5312 01 

darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 25 stundas 

stundu tarifa likme: 2.95 

6.2. No 2018. gada 1. augusta līdz 28. augustam izveidot 5 (piecas) amata vietas: 

nosaukums:pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja palīgs 

klasifikatora kods: 5312 01 

darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundu tarifa likme: 2.95 

 

7. Pirmsskolas izglītības iestādē „Mārzemīte”  

7.1. No 2018 .gada 4. jūnija līdz 29. jūnijam izveidot 5 (piecas) amata vietas: 

nosaukums:pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja palīgs 

klasifikatora kods: 5312 01 

darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 25 stundas 

stundu tarifa likme: 2.95 

7.2. No 2018. gada 2. jūlija līdz 30. jūlijam izveidot 3 (trīs) amata vietas: 
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nosaukums:pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja palīgs 

klasifikatora kods: 5312 01 

darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 25 stundas 

stundu tarifa likme: 2.95 

7.3. No 2018. gada 1. augusta līdz 28. augustam izveidot 5 (piecas) amata vietas: 

nosaukums:pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja palīgs 

klasifikatora kods: 5312 01 

darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundu tarifa likme: 2.95 

7.4. No 2018. gada 4. jūnija līdz 29. jūnijam izveidot 2 (divas) amata vietas: 

nosaukums:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

klasifikatora kods: 9329 09 

darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundu tarifa likme: 2.95 

7.5. No 2018. gada 2. jūlija līdz 30. jūlijam izveidot 2 (divas) amata vietas: 

nosaukums:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

klasifikatora kods: 9329 09 

darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundu tarifa likme: 2.95 

7.6. No 2018. gada 1. augusta līdz 28. augustam izveidot 2 (divas) amata vietas: 

nosaukums:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

klasifikatora kods: 9329 09 

darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundu tarifa likme: 2.95 

 

8. Mārupes Mūzikas un mākslas skolā 
8.1. No 2018. gada 2. jūlija līdz 30. jūlijam izveidot 1 (vienu) amata vietu: 

nosaukums:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

klasifikatora kods: 9329 09 

darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundu tarifa likme: 2.95 

 

9. Mārupes Kultūras namā 
9.1. No 2018. gada 4. jūnija līdz 29. jūnijam izveidot 1 (vienu) amata vietu: 

nosaukums:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

klasifikatora kods: 9329 09 

darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundu tarifa likme: 2.95 

 

10. Mārupes Pašvaldības īpašumu pārvaldē 
10.1. No 2018. gada 4. jūnija līdz 29. jūnijam izveidot 4 (četras) amata vietas: 

nosaukums:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

klasifikatora kods: 9329 09 

darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundu tarifa likme: 2.95 

10.2. No 2018. gada 2. jūlija līdz 30. jūlijam izveidot 4 (četras) amata vietas: 

nosaukums:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

klasifikatora kods: 9329 09 

darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundu tarifa likme: 2.95 

10.3. No 2018. gada 1. augusta līdz 28. augustam izveidot 4 (četras)  amata vietas: 

nosaukums:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

klasifikatora kods: 9329 09 

darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundu tarifa likme: 2.95 

 

11. Mārupes novada domē 
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11.1. No 2018. gada 4.jūnija līdz 29. jūnijam izveidot 2 (divas) amata vietas: 

nosaukums:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

klasifikatora kods: 9329 09 

darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundu tarifa likme: 2.95 

 

12. Mārupes novada Sociālajā dienestā 

12.1. No 2018. gada 4.j ūnija līdz 29. jūnijam dienas centrā „Tīraine” izveidot 2 (divas) amata vietas: 

nosaukums:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

klasifikatora kods: 9329 09 

darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundu tarifa likme: 2.95 

12.2. No 2018. gada 2. jūlija līdz 30. jūlijam dienas centrā „Tīraine” izveidot 2 (divas) amata vietas: 

nosaukums:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

klasifikatora kods: 9329 09 

darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundu tarifa likme: 2.95 

12.3. No 2018. gada 1. augusta līdz 28. augustam dienas centrā „Tīraine” izveidot 2 (divas)  amata 

vietas: 

nosaukums:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

klasifikatora kods: 9329 09 

darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundu tarifa likme: 2.95 

12.4. No 2018. gada 4. jūnija līdz 29. jūnijam dienas centrā „Švarcenieki” izveidot 5 (piecas) amata 

vietas: 

nosaukums:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

klasifikatora kods: 9329 09 

darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundu tarifa likme: 2.95 

12.5. No 2018. gada 2. jūlija līdz 30. jūlijam dienas centrā „Švarcenieki” izveidot 1  (vienu) amata 

vietu: 

nosaukums:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

klasifikatora kods: 9329 09 

darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundu tarifa likme: 2.95 

12.6. No 2018. gada 1. augusta līdz 28. augustam dienas centrā „Švarcenieki” izveidot 1 (vienu)  

amata vietu: 

nosaukums:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

klasifikatora kods: 9329 09 

darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundu tarifa likme: 2.95 

12.7. No 2018. gada 2. jūlija līdz 30. jūlijam dienas centrā „Skulte” izveidot 2  (divas) amata 

vietas: 

nosaukums:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

klasifikatora kods: 9329 09 

darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundu tarifa likme: 2.95 

 

15. 

Par Gaļinas Sušiņinas atkārtotu ievēlēšanu par Mārupes novada Bāriņtiesas locekli 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe.  

 

Atklāti balsojot ar    13  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, S. Sakoviča, D. 

Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, A.Puide, J.Lībietis, N.Orleāns, J. Lagzdkalns), „pret”   1 

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

  

Pieņemt lēmumu Nr. 15 saskaņā ar pielikumu: 
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1. Ievēlēt Gaļinu Sušiņinu, personas kods ____________, par Mārupes novada 

Bāriņtiesas locekli uz 5 (pieciem) gadiem. 

2. Atļaut Gaļinai Sušiņinai, personas kods ______, savienot bāriņtiesas locekļa amatu ar 

citu amatu, kas nav pretrunā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

noteikto.  

 

16. 

Par motokrosa sacensību organizēšanu Mārupes novada administratīvajā teritorijā 

2018. gadā dažādu vecumu grupām 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe.  

 

Atklāti balsojot ar    14  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, I.Dūduma, P.Pikše, S. 

Sakoviča, D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, A.Puide, J.Lībietis, N.Orleāns, J. 

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

  

Pieņemt lēmumu Nr. 16 saskaņā ar pielikumu: 

1. Atzīt, ka motokrosa sacensību organizēšana ir nepieciešama Mārupes novada administratīvajā 

teritorijā 2018. gadā dažādu vecumu grupu Mārupes novada iedzīvotājiem. 

2. Paredzēt motokrosa sacensību organizēšanai līdzfinansējumu atbalsta veidā no Mārupes 

novada domes budžeta līdz 4 000,00 EUR (četri tūkstoši euro) apmērā. 

3. Apstiprināt nolikumu „Tiesību piešķiršana saņemt pašvaldības līdzfinansējumu motokrosa 

sacensību organizēšanai Mārupes novada administratīvajā teritorijā 2018. gadā dažādu vecumu grupu 

Mārupes novada iedzīvotājiem ”, saskaņā ar pielikumu Nr. 1. 

4. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram organizēt konkursu par tiesībām saņemt 

pašvaldības līdzfinansējumu motokrosa sacensību organizēšanai Mārupes novada administratīvajā 

teritorijā 2018.gadā dažādu vecumu grupām, atbilstoši Pasākuma organizēšanas prasībām saskaņā ar 

pielikumu Nr.2. 

5. Noteikt pieteikumu iesniegšanas  termiņu no 2018. gada 24. maija līdz 24. jūnijam. 

6. Informāciju publicēt vietējā laikrakstā „Mārupes Vēstis” un tīmekļa vietnē. 

 

17. 

Par Rīgas plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.- 2020. gadam  

2. redakcijas Stratēģiskās daļas saskaņošanu 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe.  

 

Atklāti balsojot ar    14  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, I.Dūduma, P.Pikše, S. 

Sakoviča, D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, A.Puide, J.Lībietis, N.Orleāns, J. 

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

  

Pieņemt lēmumu Nr. 17 saskaņā ar pielikumu: 

1. Saskaņot Rīgas plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.- 2020. gadam 

2.redakcijas Stratēģiskajā daļā iekļauto infrastruktūras attīstības risinājumu.  

2. Sadarboties ar citām pašvaldībām un īstenot sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu 

nodrošināšanu Eiropas Sociālā fonda projekta „Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi 

personām ar invaliditāti un bērniem” (Nr. 9.2.2.1/15/I/002) mērķa grupām. 

 

Finanšu  komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

 

  18. 

Par Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo  

māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar    15 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, I.Dūduma, P.Pikše, S. Sakoviča, 

D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, A.Puide, J.Lībietis, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, 

E.Jansons), „pret”   nav,  „atturas”  nav,   Mārupes novada dome  nolemj: 
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Pieņemt lēmumu Nr. 18 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai 

kanalizācijas sistēmai šādām personām: 

 

Nr. Īpašnieks Adrese 

Iesniedzēja 

līdzfinansējums 

(EUR) 

Pašvaldības 

līdzfinansējums 

(EUR) 

1. A.K. Ziediņu iela __ 0,00 2 346,53 

2. M.P Kreimeņu iela _ 0,00 1 226,22 

3. M.L. Meža iela __ 0,00 1 491,59 

4. E.S. Penkules iela __ 0,00 1 574,06 

5. A.P. Rudzu iela __ 0,00 968,71 

6. J.K. Priežu iela __ 0,00 1 498,28 

7. A.L. Ciņu iela __ 0,00 841,62 

8. K.A. Egļu iela __ 0,00 2 046,08 

9. G.Ā.L. Pededzes iela __ 0,00 1 091,04 

10. R.N. Lambertu iela __ 0,00 1 660,02 

11. J.T. Egļu iela __ 0,00 924,34 

12. M.S. Kalna iela __ 0,00 921,35 

13. Ģ.V. Gerberu iela __ 0,00 1 180,67 

14. M.J. Kārkliņu iela __ 0,00 958,19 

15. Z.Z. Penkules iela __ 0,00 1 360,80 

16. A.Dz. Cepļu iela __ 0,00 1 438,27 

17. I.Z. Ošu iela __ 957,58 2 500,00 

18. G.P. Penkules iela __ 0,00 1 116,98 

19. E.P. Dāliju iela __ 0,00 1 628,73 

KOPĀ 26 773,48 

 

2. Atteikt piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai 

kanalizācijas sistēmai šādām personām: 

 

Nr. 
Iesniedzējs 

(īpašnieks) 
Adrese Atteikuma pamatojums 

1. V.K. Liliju iela __ neatbilst Saistošo noteikumu 3.2 punktam -  pa ielu 

vai ceļu gar īpašumu Liliju iela __ nav izbūvēts 

maģistrālais kanalizācijas vads un/vai tas atrodas 

tuvumā šim nekustamajam īpašumam, jo maģistrālā 

vada izbūve ar atzaru šim īpašumam plānota līdz  

2021. gadam. 

2. G.V. Penkules iela __ neatbilst Saistošo noteikumu 3.2 punktam -  pa ielu 

vai ceļu gar īpašumu Penkules ielā __ nav izbūvēts 

maģistrālais kanalizācijas vads un/vai tas atrodas 

tuvumā šim nekustamajam īpašumam, jo maģistrālā 

vada izbūve ar atzaru šim īpašumam plānota pa Liliju 

ielu līdz 2021. gadam. 

3. V.M.J. Rožu iela __ neatbilst saistošo noteikumu 5.punktam – 

līdzfinansējuma pieprasītāja nav nekustamā īpašuma 

Rožu iela __ (kadastra  Nr. __) īpašniece. Nekustamā 

īpašuma Rožu ielā 1A īpašnieki ir J.B., V.M., L.Š., 

I.V. 

4. Z.V. Liliju iela __ neatbilst Saistošo noteikumu 3.2.punktam -  pa ielu 

vai ceļu gar īpašumu Liliju iela __ nav izbūvēts 

maģistrālais kanalizācijas vads un/vai tas atrodas 

tuvumā šim nekustamajam īpašumam, jo maģistrālā 

vada izbūve ar atzaru šim īpašumam plānota līdz  
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2021. gadam. 

 

3. Noraidīt pieteikumu par pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojamo māju pieslēgšanai 

centralizētajai kanalizācijas sistēmai šādām personām: 

 

Nr. 
Iesniedzējs 

(īpašnieks) 
Adrese Pieteikuma noraidīšanas pamatojums 

1. M.M. Skaņā kalna iela 

__ 

neatbilst Saistošo noteikumu 14. punktam - lai 

pieteiktos līdzfinansējuma saņemšanai, privātpersona 

paziņojumā norādītajā termiņā domē iesniedz […] un 

Saistošo noteikumu 16. punktam - […]. Par 

iesniegšanas brīdi uzskatāma pieteikuma reģistrācija 

pašvaldībā. Iesniedzēja pieteikums iesniegts un 

reģistrēts pēc paziņojumā norādītā pieteikuma 

iesniegšanas termiņa. 

2. D.K. Mēmeles iela __ neatbilst Saistošo noteikumu 14. punktam - lai 

pieteiktos līdzfinansējuma saņemšanai, privātpersona 

paziņojumā norādītajā termiņā domē iesniedz […]. 

Iesniedzēja pieteikums iesniegts un reģistrēts pēc 

paziņojumā norādītā pieteikuma iesniegšanas termiņa. 

4. Mārupes novada domes Attīstības nodaļai nosūtīt katram pieteikuma iesniedzējam šī lēmuma 

norakstu, kas attiecas uz konkrētu iesniedzēju 10 (desmit) darba dienu laikā no šī lēmuma pieņemšanas 

brīža, vienlaikus 1.punktā minētajām personām nosūtot uzaicinājumu noslēgt līgumu par 

līdzfinansējuma piešķiršanas un izlietošanas kārtību.  

5. Mārupes novada domes Juridiskajai nodaļai ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no  

4. punktā minētā uzaicinājuma paziņošanas dienas sagatavot trīspusēju līgumu par līdzfinansējuma 

piešķiršanas un izlietošanas kārtību un nodrošināt tā noslēgšanu ar visām 1. punktā minētajām 

personām un AS „Mārupes komunālie pakalpojumi”.  

6. AS „Mārupes komunālie pakalpojumi” 30 (trīsdesmit) dienu laikā no šī lēmuma pieņemšanas 

brīža iesniegt Mārupes novada domē būvdarbu izpildes grafiku dzīvojamo māju pieslēgšanai 

centralizētajai kanalizācijas sistēmai 1.punktā minētajām personām.  

7. Sabiedrisko attiecību speciālistiem nodrošināt informācijas publicēšanu Mārupes novada 

pašvaldības tīmekļa vietnē.  

8. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvā rajona 

tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā).  

 

Domes priekšsēdētāja iesniegtie lēmumprojekti: 

 

19. 

Par iepirkuma „Mārupes novada domes administrācijas un domes pakļautības iestāžu 

darbinieku personu risku apdrošināšana” organizēšanu un  

iepirkuma komisijas apstiprināšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar    15 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, I.Dūduma, P.Pikše, S. Sakoviča, 

D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, A.Puide, J.Lībietis, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, 

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

  

Pieņemt lēmumu Nr. 19 saskaņā ar pielikumu: 

1. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektora p.i. Kristapam Ločam organizēt 

iepirkumu „Mārupes novada domes administrācijas un domes pakļautības iestāžu darbinieku personu 

risku apdrošināšana”. 

2. Apstiprināt iepirkuma komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs: Kristaps Ločs 

komisijas locekļi: Ira Dūduma 

 Līga Kadiģe 
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 Una Putniņa 

 Laima Levanoviča 

komisijas sekretāre: Ināra Maļinovska 

 

20. 

Par Jaunmārupes sabiedriskā centra fizioterapijas zāles 

nomas maksas cenrāža apstiprināšanu   

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

 

Atklāti balsojot ar    14 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, I.Dūduma, P.Pikše, S. Sakoviča, 

D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, A.Puide, J.Lībietis, N.Orleāns, J. Lagzdkalns), „pret”   

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

  

Pieņemt lēmumu Nr. 20 saskaņā ar pielikumu: 

Noteikt maksu par Jaunmārupes sabiedriskā centra fizioterapijas zāles, Mazcenu alejā 

33/3, Jaunmārupē, nomas lietošanu 2,74 EUR (divi euro un 74 centi) + PVN stundā.  

 

21. 

Par finansējuma piešķiršanu biedrībai „Mārupes BMX klubs”  

deleģēšanas līguma izpildei  

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar    13 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, I.Dūduma, P.Pikše, S. Sakoviča, 

D. Štrodaha, G. Vācietis,  R. Zeltīts, A.Puide, J.Lībietis, N.Orleāns, J. Lagzdkalns), (G.Ruskis kā 

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

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

  

Pieņemt lēmumu Nr. 21 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt biedrībai „Mārupes BMX klubs”, reģ. Nr. __, finansējumu 10 000,00 euro 

(desmit tūkstoši euro, 00 centi) Latvijas Nacionālo čempionāta 2018. gada 7. jūlijā un Mārupes BMX 

kausa sacensību  2018. gada 8. jūlijā organizēšanai Mārupes novadā, „Tīraines dārzi__”,   saskaņā ar 

piestādīto izdevumu tāmi. 

2. Finansējumu izmaksāt biedrībai „Mārupes BMX klubs”, reģ. Nr. __, 10 (desmit) darba 

dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas uz rēķinā norādīto kontu. 

 

22. 

Par līdzfinansējumu R.F. sportiska publiska  

pasākuma – atklāto basketbola treniņu, īstenošanai Mārupes novadā   

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar    13 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, I.Dūduma, P.Pikše, S. Sakoviča, 

D. Štrodaha, G. Vācietis,  R. Zeltīts, A.Puide, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, G.Ruskis), „pret”   nav,  

„atturas”  2 (E.Jansons, J.Lībietis),   Mārupes novada dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr. 22 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt R.F., personas kods __, finansiālo atbalstu 400,00 euro (četri simti euro) apmērā 

sportiska publiska pasākuma – atklāto basketbola treniņu - novadīšanai sporta laukumā Gerberu ielā 1, 

Mārupē, Mārupes novadā, no 2018. gada 25. jūnija līdz 29. jūnijam, un no 2018. gada 20. augusta līdz 

24. augustam, saskaņā ar izdevumu tāmi, no sportam paredzētā budžeta. 

2.Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt administratīvo līgumu ar R.F., personas 

kods __, par finansējuma piešķiršanu. 

3.Finansējumu pārskaitīt Raimondam Feldmanim, personas kods __, pēc administratīvā līguma 

parakstīšanas uz norēķinu kontu a/s „Swedbank”, Nr. __. 

4. R.F., personas kods __, nodrošināt saņemtā finansiālā atbalsta izlietojumu atbilstoši 

piešķiršanas mērķim, ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc pēdējā pasākuma norises posma iesniedzot 

Mārupes novada domei atskaiti par līdzekļu izlietošanu. 
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5. Ja piešķirtais finansējums tiek izlietots neatbilstoši tā piešķiršanas mērķim (lēmuma  

1. punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, R.F., personas kods __, atmaksāt Mārupes 

novada domei piešķirto finansējumu neizlietotajā vai piešķiršanas mērķim neatbilstoši izlietotajā daļā 

administratīvajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā. 

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

rajona tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

23. 

Par 2017. gada 20. decembra Mārupes novada domes lēmuma Nr. 24 

(sēdes protokols Nr. 10) precizēšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar    15 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, I.Dūduma, P.Pikše, S. Sakoviča, 

D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, A.Puide, J.Lībietis, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, 

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

  

Pieņemt lēmumu Nr. 23 saskaņā ar pielikumu: 

1. Izteikt 2017.gada 20.decembra Mārupes novada domes lēmuma Nr.24 (sēdes 

protokols Nr. 10) 3. punktu šādā redakcijā: 

„Noteikt zemesgabalam „Nr.1” ar kadastra apzīmējumu ________ zemes lietošanas mērķus: 

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

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

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

(kods 1101) ________ha platībā. 

3.4. dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme (kods 0501)  - ________ 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). 

 

24. 

Par nekustamā īpašuma Paleju ielā  9, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr. ________, 

daļas, ________ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā  

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

 

Atklāti balsojot ar    15 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, I.Dūduma, P.Pikše, S. Sakoviča, 

D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, A.Puide, J.Lībietis, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, 

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

  

Pieņemt lēmumu Nr. 24 saskaņā ar pielikumu: 

1. Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Paleju ielā 9, 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 A.K., 

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 A.K., personas kods ________, paredzot kārtību, kādā pašvaldība 

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

darījums netiek īstenots zemes īpašnieka ietekmes gadījumā. 

3. Izstrādāt zemes ierīcības projektu. 

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

izdevumus, kas radīsies saistībā ar daļas no nekustamā īpašuma Paleju ielu ielā 9, Mārupē, Mārupes 

novadā, kadastra Nr. ________, ________ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā, tai skaitā segt 

izdevumus par zemes ierīcības projekta izstrādi un zemes robežu plānu izstrādi. 
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25. 

Par nekustamā īpašuma Paleju ielā 30, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr. ________, 

daļas,  ________ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā  

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar    15 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, I.Dūduma, P.Pikše, S. Sakoviča, 

D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, A.Puide, J.Lībietis, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, 

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

  

Pieņemt lēmumu Nr. 25 saskaņā ar pielikumu: 

1. Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Paleju ielā 30, 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 J.G., 

personas kods ________, un I.G., personas kods ________, no katra ½ domājamās daļas apmērā, ar 

mērķi izmantot to pašvaldības infrastruktūras attīstībai un uzturēšanai. 

2. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram organizēt vienošanās noslēgšanu starp 

Mārupes novada pašvaldību un J.G., personas kods ________, I.G., personas kods ________, paredzot 

kārtību, kādā pašvaldība atgūst darījuma īstenošanas rezultātā ieguldītos finanšu līdzekļus no zemes 

īpašnieka gadījumā, ja darījums netiek īstenots zemes īpašnieka ietekmes gadījumā. 

3. Izstrādāt zemes ierīcības projektu. 

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

izdevumus, kas radīsies saistībā ar daļas no nekustamā īpašuma Paleju ielu ielā 30, Mārupē, Mārupes 

novadā, kadastra Nr. ________, ________ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā, tai skaitā segt 

izdevumus par zemes ierīcības projekta izstrādi un zemes robežu plānu izstrādi. 

 

26. 

Par nekustamā īpašuma Paleju ielā 34, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr. ________, divu 

zemes vienību ________ ha un ________ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā  

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar    15 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, I.Dūduma, P.Pikše, S. Sakoviča, 

D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, A.Puide, J.Lībietis, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, 

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

  

Pieņemt lēmumu Nr. 26 saskaņā ar pielikumu: 

1.Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Paleju ielā 34, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra 

Nr. ________, daļas, ________ha un ________ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot 

zemes ierīcības projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā no 

V.V., 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 V.V., personas kods ________, paredzot kārtību, kādā pašvaldība 

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

darījums netiek īstenots zemes īpašnieka ietekmes gadījumā. 

3.Izstrādāt zemes ierīcības projektu. 

4.Uzdot Mārupes novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļai segt visus izdevumus, kas 

radīsies saistībā ar divu zemes gabalu daļu no nekustamā īpašuma Paleju ielā 34, Mārupē, Mārupes 

novadā, kadastra Nr. ________, ________ha un ________ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā, tai 

skaitā segt izdevumus par zemes ierīcības projekta izstrādi un zemes robežu plānu izstrādi. 

 

27. 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 
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Atklāti balsojot ar    10  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, I.Dūduma, P.Pikše, S. 

Sakoviča, D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  J. Lagzdkalns),  „pret”   nav,  „atturas”  5 (E. Jansons, 

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

  

Pieņemt lēmumu Nr. 27 saskaņā ar pielikumu: 

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

 

28.1 

Par finansiālā atbalsta sniegšanu E.E.D. 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar    15 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, I.Dūduma, P.Pikše, S. Sakoviča, 

D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, A.Puide, J.Lībietis, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, 

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

  

Pieņemt lēmumu Nr. 28.1 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt E.E.D., personas kods ________, finansiālo atbalstu 150,00 euro (viens simts 

piecdesmit euro) apmērā, lai segtu dalības maksas un ceļa izdevumus jaunajā pianistu konkursā „8th 

Pianotalents Competition”, kas notiks Milānā, Itālijā, no 2018. gada 5. jūnija līdz 10. jūnijam. 

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

pianistes E.E.D., personas kods ________, likumisko pārstāvi R.D., personas kods ________, un 

Biedrību „Jauniešu orķestra atbalsta biedrība”, reģ. Nr. ________, par finansējuma piešķiršanas un 

izlietošanas kārtību. 

3.Finansējumu pārskaitīt Biedrībai pēc administratīvā līguma parakstīšanas un attiecīga rēķina 

saņemšanas. 

4.E.E.D., personas kods ________, likumiskajam pārstāvim R.D., personas kods ________, un 

Biedrībai „Jauniešu orķestra atbalsta biedrība”, reģ. Nr. ________, 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, E.E.D., personas kods ________, 

likumiskajam pārstāvim R.D., personas kods ________, un Biedrībai „Jauniešu orķestra atbalsta 

biedrība”, reģ. Nr. ________, atmaksāt Mārupes novada domei piešķirto atbalstu 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). 

 

28.2 

Par finansiālā atbalsta sniegšanu S.M.  

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar    15 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, I.Dūduma, P.Pikše, S. Sakoviča, 

D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, A.Puide, J.Lībietis, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, 

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

  

Pieņemt lēmumu Nr. 28.2 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt S.M., personas kods ________, finansiālo atbalstu 211,65 euro (divi simti 

vienpadsmit euro 65 centi) apmērā, lai segtu dalības maksu un ceļa izdevumus uz jauno pianistu 

konkursu „Piano Talents Competition 2018”, kas notiks Milānā, Itālijā, 2018. gada 5. jūnija līdz  

10. jūnijam. 

2. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt administratīvo līgumu ar 

pianistes S.M., personas kods ________, likumisko pārstāvi Z.M., personas kods ________. 

3. Finansējumu pārskaitīt pēc administratīvā līguma parakstīšanas uz Z.M. kontu Nr. 

________, a/s „SEB banka”. 
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4. S.M., personas kods ________, likumiskajai pārstāvei (mātei) Z.M., personas kods 

________, 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, S.M., personas kods ______, 

likumiskajai pārstāvei (mātei) Z.M., personas kods ________, atmaksāt Mārupes novada domei 

piešķirto atbalstu 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). 

 

29. 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu Latvijas valsts budžeta finansētās mērķprogrammas  

„Ģimeņu atbalsta projektu konkurss pašvaldībām sadarbība ar NVO” 

projekta īstenošanai 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar    14 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, S. Sakoviča, D. 

Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, A.Puide, J.Lībietis, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, E.Jansons), 

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

  

Pieņemt lēmumu Nr. 29 saskaņā ar pielikumu: 

1. Atbalstīt Latvijas valsts budžeta finansētās mērķprogrammas „Ģimeņu atbalsta 

projektu konkurss pašvaldībām sadarbībā ar NVO" projekta Nr.2/GIMEN/18/0024 „Būt līdzās!” 

īstenošanu. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 26 800,00 EUR (divdesmit seši tūkstoši astoņi 

simti euro, 00 centi). 

2. Piešķirt līdzfinansējumu projekta īstenošanai 30,97% apmērā no projekta 

attiecināmajām izmaksām jeb 8 300,00 EUR (astoņi tūkstoši trīs simti euro, 00 centi), pārskaitot to uz 

projektam atvērto kontu Valsts kasē.  

3. Projekta īstenošanai nodrošināt pašvaldības priekšfinansējumu 10% apmērā no 

projekta attiecināmajām izmaksām jeb 2 680,00 EUR (divi tūkstoši seši simti astoņdesmit euro, 00 

centi) apmērā (2018.gadā). 

4. Apstiprināt līguma formu „Sadarbības līgums par Latvijas valsts budžeta finansētās 

mērķprogrammas „Ģimeņu atbalsta projektu konkurss pašvaldībām sadarbībā ar NVO" projekta 

aktivitāšu īstenošanu” saskaņā ar pielikumu. 

5. Lai nodrošinātu projekta īstenošanu, ar nākamajiem plānotajiem saistošo noteikumu 

„Par Mārupes novada pašvaldības 2018. gada budžeta apstiprināšanu” grozījumiem veikt projekta 

izmaksu pozīciju iekļaušanu Pašvaldības īpašumu pārvaldes budžeta izdevumos. 

 

30. 

Par aizņēmuma ņemšanu Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta  

„Mārupes vidusskolas mācību vides uzlabošana” līdzfinansējuma nodrošināšanai 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar    15 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, I.Dūduma, P.Pikše, S. Sakoviča, 

D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, A.Puide, J.Lībietis, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 30 saskaņā ar pielikumu: 

1.Uzdod Mārupes novada domes priekšsēdētājam M.Bojāram domes vārdā ņemt aizņēmumu 

un slēgt aizdevuma līgumu ar Valsts kasi, ievērojot šādus nosacījumus:  

1.1.Aizņēmuma prognozētais apmērs - 443 974,39 EUR; 

1.2.Aizņēmuma mērķis – ERAF projekta „Mārupes vidusskolas mācību vides 

uzlabošana” pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšana; 

1.3.Aizdevējs – Valsts kase; 

1.4.Aizņēmuma izņemšanas laika grafiks – 2018. un 2019. gads; 
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1.5.Paredzētais atmaksas termiņš – 20 gadi; 

 1.6.Plānotais atliktais pamatsummas maksājums – atmaksa no 2020. gada janvāra; 

 1.7.Aizņēmuma atmaksāšanas garantijas – Mārupes novada dome garantē ar savu    

budžetu.  

 

 

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  25. maijā. 


